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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ         
 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วัตถุประสงค           
 1. เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา   

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

 2. เพื่อตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศนวารสาร 

ฯลฯ อันจะกอใหเกิดประโยชนดานองคความรู ความคิด แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน เทคนิคการวิจัยใหม ๆ ตอ

การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ       

 3. เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการระหวางผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 

นักวิจยั นักวิชาการ และผูที่สนใจ  

ระเบียบและขอกําหนดของวารสาร       
 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําข้ึนเพื่อสงเสริมและ
เผยแพรผลงานที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลกัษณะของผลงานทีร่บัการ
ตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสอื หรือบทความปริทัศนหนังสอื เปนตน      
วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีกําหนดการออกเลมวารสาร
เปนรายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังน้ี         
  ฉบับที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม      
  ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน         
  ฉบับที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      
  ฉบับที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม       
 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสงัคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีขอกําหนด ดังน้ี 
          1. เปนบทความที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการ  
ดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตาม
แบบฟอรมของวารสารสงัคมศาสตรเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กําหนดให
เทาน้ัน เชน มีช่ือและทีอ่ยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิงเปน
รูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมลูออนไลน)    
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  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรบัการตีพมิพในหนังสอื วารสาร และอื่นใดมากอน   
  3. บทความจะตองผานการพจิารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัด
สรรตรงตามสาขาวิชาและไมมสีวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรอืผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวา
ผลงานมีคุณภาพสมควรลงตีพมิพในวารสารได       
  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพจิารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลงัจากกองบรรณาธิการได
พิจารณาบทความในเบือ้งตนแลว         
  5. หากบทความใดไดรับการพจิารณาตีพมิพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จ
และสงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ   
  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนเว็บใซตของวารสารสงัคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (http://social.rmu.ac.th/web/) เทาน้ัน   

บรรณาธิการ          

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี

ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ         

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง 

ผูชวยบรรณาธิการ          
 1. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       
 2. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        
 3. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         
 4. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ         
 5. นายนครินทร  มวงออน (ผูชวยและเลขาบรรณาธิการ) 

กองบรรณาธิการ          
 กองบรรณาธิการของวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประกอบดวย กองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน และกองบรรณาธิการ
จากภายในมหาวิทยาลัย 3 คน ดังน้ี 

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย      
 1. ศาสตราจารย ดร.ธเนศวร  เจริญเมือง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2. รองศาสตราจารย ดร.สมบรูณ  ศิริสรรหริัญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. รองศาสตราจารย ดร.พจน  ไชยเสนา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4. รองศาสตราจารย ดร.สกุัญญา  เอมอิ่มธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี  ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยุทธ์ิ  จํารัสพันธุ   มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 9. ดร.อธิราชย  นันขันตี     มหาวิทยาลัยนครพนม  
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 10. ดร.จุฑามาส  ชมผา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 11. ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสงูเนิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย  

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย       
 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ          

 ผูประเมินบทความ (Peer Review) วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏมหาสารคาม ของเลมปที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ไดแก    
  1. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูม ิ       

  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา  พุฒิวนากุล      

  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน     

  5. ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสูงเนิน         

  6. ดร.อธิราชย  นันขันตี          

คณะกรรมการจัดทําวารสาร         

 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ       

 2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธ์ิ  โสภา       

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง      

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

 5. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       

 6. ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน        

 7. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 8. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         

 9. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ        

 10. นายนครินทร  มวงออน 

คณะกรรมการตรวจพิสูจนอักษร ตรวจรูปแบบ และตรวจการอางอิง    

 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ       

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง      

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

 4. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       

 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สบิปย ชยานุสานี จันทรดอน     
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 6. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 7. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         

 8. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ        

 9. นายนครินทร  มวงออน          

สํานักพิมพ           

 โรงพมิพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80         

ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหสัไปรษณีย 44000 โทร. 043-722118 
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บทบรรณาธกิาร 

 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JOURNAL OF SOCIAL 

SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) ฉบับน้ีเปนฉบับประจําปที่ 2 ฉบับ    

ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 เน้ือหาของบทความมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ตามระเบียบขอกําหนดของวารสารที่เกี่ยวของใน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา            

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรทั้งในรูปแบบของ

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศนหนังสือ โดยบทความที่ผานการคัดเลือกการพิจารณาจาก       

ผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความจากผูนิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 เรื่อง รวม

ทั้งหมด จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งประกอบดวยบทความวิจัย จํานวน 4 เรื่อง ไดแก เรื่องแนวทางการบริหารงานของ

บริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติคสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบูลไลท อุตสาหกรรม

จํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ กรณีศึกษา       

บานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด เรื่องแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน 

กรณีศึกษาอาชีพทอเสื่อกก บานทาสวรรค อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และบทปริทัศนหนังสือมี 1 เรื่อง 

ไดแก เรื่องมนุษยกับสงัคม         

 บทความในฉบับน้ี ทุกบทความไดผานการประเมินพิจารณาผลจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ      

(Peer Review) ในการคัดกรองตรวจสอบพิจารณาอยางเครงครัดแลว     

 สุดท ายน้ี  คณะผู จัดทํ าวารสารสังคมศาสตร เพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม หวังเปนอยางย่ิงวาวารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูนิพนธและผูอาน และขอขอบพระคุณ

ผูทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งผูนิพนธทุกทาน ไวพบกันใหมในวารสาร

ฉบับหนา ตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี เก่ียวกับบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติคสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ    

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชชื่อวาบริษัท A วัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของบริษัท A 2. เพื่อ
ศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานของบริษัท A 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานของบริษัท A กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีไดแกกลุมพนักงานบริษัท จํานวน 313 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย แยกตามระดับพนักงาน 3 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา ระดับจัดการ ระดับละ 5 ราย       
รวมจํานวน 15 ราย ใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)   

ผลการวิเคราะหพบวา 1. สภาพการบริหารของบริษัท A โดยภาพรวมมีการบริหารงานดีในระดับมาก คาเฉล่ียสูงสุด 
(รอยละ 3.58) โดยดานการอํานวยการมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก (รอยละ 3.84) รองลงมาดานการจัดบุคลากรเขา
ปฏิบัติงานมีคาเฉล่ียในระดับมาก (รอยละ 3.59) ดานที่ไดคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการงบประมาณ มีคาอยูในระดับปาน
กลาง (รอยละ 3.46) 2. สภาพปญหาในการบริหารของบริษัท A พบวา สภาพปญหาในการบริหารงานในระดับนอย (รอยละ 
2.25) โดยดานการวางแผนมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับนอย (รอยละ 2.40) รองลงมาดานการงบประมาณ มีคาเฉล่ียในระดับนอย 
(รอยละ 2.31) สวนดานการอํานวยการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยที่สุดในระดับนอย (รอยละ 2.07) 3. แนวทางการพัฒนาการ
บริหารของบริษัท A พบวา โดยภาพรวมมีความตองการพัฒนาการบริหารงานในระดับปานกลาง (รอยละ 3.35) โดยดานการ
ประสานงานมีคาสูงสุดในระดับปานกลาง (รอยละ 3.40) รองลงมาดานการรายงาน มีคาในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย        
สวนดานการจัดบุคลากร มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 3.38)  
 
คําสําคัญ: กระบวนการบริหาร, แนวทางการบริหาร, การบริการโลจิสติคส 
 

Abstract           

 This research was conducted with the A company, a logistics service provider for the automotive 

industries at Rojana Industrial Park in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. It consisted of three objectives: 

1. to study the conditions of the management of the A company 2. to investigate the conditions of the 

problems of the A company’s management and 3. to create guidelines for developing the A company’s 

management by using the POSDCORB management process. By using the POSDCORB management 

process, the research was done in two aspects: quantitative and qualitative researches. In the quantitative 

research the samples were 313 employees of the A company selected by the purposive sampling 

method the research instrument was a questionnaire based on the three objectives and the statistics 

used to analyze data were frequency, percentage, mean, and standard deviation. In the qualitative 



 

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

10 

research, the research instrument was a structured interview form. The data collected from the interview 

were analyzed by using the content analysis method.      

 The research findings were as follows: 1. The samples, the employees of the A company were 

mostly males 65.81% while the females were only 34.19% The age range between 36 to 40 years old 

were mostly found at 25.24% followed by 31 to 35 years at 23% The employees were educated in the 

lower level than the vocational certificate at the highest level at 58.79%, followed by bachelor’s degrees 

at 17.57% The employees working for producing the products were at the highest level at 46.65% 

followed by the supervisors at 37.70% 2. The overall of the conditions of the management of the            

A company was at a high level with the mean at 3.58% The supervision had the highest mean level at 

3.84% at a high level followed by the personnel management with a high mean level at 3.59% The 

budget management had the lowest mean level at 3.46% which was a moderate level. And 3. The 

overall of the conditions of the problems of the A company’s management was at a low level with the 

mean at 2.25% The planning was at the highest mean in the low level at the mean at 2.40% followed by 

the budget at a low level at the mean at 2.31% The supervision was at the lowest level with the mean at 

2.07% The overall of the guidelines for developing the A company’s management was at a moderate 

level of the needs with the mean at 3.35% The coordination had the highest mean at 3.40% at                

a moderate level followed by the report with a moderate level at the mean 3.38% The personnel 

management was a moderate level with the mean at 3.28%   

 

Keywords: Management process, Guidelines for Managing, Logistics services 
 
บทนํา 
      โลจิสติกส (Logistics) ถือเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานในทุก ๆ ภาคสวน ไมวาจะเปน ภาครัฐ ภาคเอกชน เชน การ

จัดสงสินคา การสงออกสินคา การนําเขาสินคา หรือวัตถุดิบ กระจายสินคา ไปยังผูบริโภคหรือ การสงกําลังบํารุงของทหาร การ

สงส่ิงของบรรเทาทุกขใหกับผูประสบภัยทางธรรมชาติ เม่ือพูดถึงโลจิสติกสคนสวนใหญจะนึกถึงภาพของ รถบรรทุก รถไฟ 

เครื่องบิน เรือบรรทุกสินคา ดังน้ันภาพของการบริการดานโลจิสติกส จึงเปนเพียงการขนสงสินคาเพียงอยางเดียว แตความเปน

จริงโลจิสติกสมีบทบาทครอบคลุมทั้งกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ หรือการผลิต เริ่มตั้งแตจัดหาวัตถุดิบ การจัดเก็บ 

จนกระทั่งออกมาเปนสินคาสําเร็จพรอมจําหนาย การจัดเก็บสินคา การจัดสงสินคาไปยังจุดหมาย หรือผูบริโภค รวมถึงการสง

ยอนกลับสินคาจากผูบริโภคไปยังผูผลิต ในกรณีที่สินคาไมเปนไปตามตองการ โลจิสติกสมีผลตอตนทุนของสินคาและบริการ 

ซ่ึงจะมีผลตอการกําหนดราคาของสินคาและบริการเหลาน้ัน ประเทศไทยใหความสําคัญกับระบบโลจิสติกสมาก โดยใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ในชวงป พ.ศ.2550–2554 มีวัตถุประสงคในการ 1) ลดตนทุนโลจิสติกส 

(Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) และเพิ่มความ

ปลอดภัยและความเชื่อถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและบริการ 2) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิ

สติกสและอุตสาหกรรมตอเน่ือง เปนตน สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในชวงป 2556–2560       

มีเปาหมาย คือ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซอุปทานหรือซัพพลายเชน 2) สงเสริมธุรกิจการคาและบริการ

ในพื้นที่เมืองชายแดน 3) พัฒนาบริการขนสงและเครือขายโลจิสติกสตามเสนทางยุทธศาสตร 4) พัฒนาระบบอํานวยความ

สะดวกทางการคา 5) สงเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือขายผูใหบริการทางโลจิสติกส 6) ปรับปรุงระบบการพัฒนาและ

จัดการกําลังคน 7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงตนเอง (ธิดา  พัทธธรรม, 2559: 4-5 )  
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 การดําเนินการดานโลจิสติกสในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปจจุบันมีบริษัททีใ่หบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร หรือครบทุกกระบวนการเพียง 2 บริษัท ซ่ึงเปนบริษัทขามชาติซ่ึงมีบริษัท

แมอยูที่ประเทศญ่ีปุน และมีโครงขายงานดานโลจิสติกสครอบคลุมทั่วโลก มีปริมาณการนําเขา และสงออกชิ้นสวนยานยนตใน

แตละปจํานวนมาก ดังน้ันบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต จําเปนที่จะตองมี

ระบบการบริหารจัดการองคกรที่ดี และมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากงานดานโลจิสติกสในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต มีรายการ

ชิ้นสวนของยานยนตแตละรุนจํานวนมาก มีความสลับซับซอนสูง มีระบบและขั้นตอนในการดําเนินงานหลายขั้นตอนซ่ึงทุก

ขั้นตอนมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธกันทุกจุดงาน และจะมีผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุมธุรกิจยานยนตในลักษณะลูกโซ 

โดยยังไมรวมถึงหนวยงานราชการที่มีสวนเก่ียวของอีกมากมาย นอกจากน้ีบริษัทเอกชนที่ใหบริการโลจิสติกสกับกลุม

อุตสาหกรรมยานยนตมีการแขงขันสูงขึ้นเน่ืองจากตนทุนทางดานโลจิสติกสของทุกองคกรในแตละปมีมูลคาสูงมาก จึงเริ่มที่จะ

มีบริษัทเอกชนทั้งของตางชาติ และในประเทศ สนใจในการเขาสูตลาดการใหบริการดานโลจิสติกสแบบครบทุกกระบวนการ

เปนจํานวนมาก มีการนํากลยุทธการตลาด การนําเครื่องมือ และอุปกรณทันสมัยใหม ๆ ไปจนถึงนําเอา โปรแกรม สําหรับ

ปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศขอมูลผานทางอินเตอรเนตมาใชงานเพื่อนําเสนอบริการสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา       

ดังน้ันการบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูง จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหองคกรสามารถรักษาตําแหนง

ในตลาดการแขงขันไวได จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยในฐานะที่มีหนาที่รับผิดชอบดานบุคลากรของบริษัท A ผูใหบริการ

ดานโลจิสติกสในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต จึงมีความสนใจศึกษาการบริหารงานของบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสกับกลุม

อุตสาหกรรมยานยนต เพื่อมุงประโยชนในการพัฒนาการบริหารงานของบริษัท ใหมีศักยภาพพรอมสําหรับการแขงขันกับคูแขง

ภายนอกได อีกทั้งผลจากการวิจัยในครั้งน้ีจะสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาองคกรตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของบริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติกสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานของบริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติกสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานของบริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติกสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนต       
ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  1.1 ประชากร ไดแก เฉพาะบุคลากรบริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติคสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1,697 คน      
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กําหนดขนาดกลุมและใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 608, อางถึง
ใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2550: 140) ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 313 
คน จําแนกเปน 3 ประเภท คือ ตัวแทนบุคลากรระดับปฏิบัติการ 268 คน ตัวแทนบุคลากรระดับบังคับบัญชา 39 คน และ
ตัวแทนบุคลากรระดับจัดการ 6 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล          
    ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 313 ชุด ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะ
แบงออกเปน 4 ดาน คือ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล แบบสอบถาม เก่ียวกับสภาพการดําเนินงาน 
แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาสภาพการดําเนินงาน และแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของบริษัท A  และขอ
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คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเก่ียวกับการบริหารงานของบริษัท A ทั้ง 3 ดาน คือ 1) สภาพการบริหารงาน
ของบริษัท A 2) สภาพปญหาการบริหารงานของบริษัท A 3) แนวทางพัฒนาการบริหารงานบริษัท A   

4. การวิเคราะหขอมูล          
  ไดแก การวิเคราะหขอมูลทางสถิตดิวยโปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS) 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย          
  โปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS) ไดแก รอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)    

 
ผลการวิจัย           

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวา คิดเปนรอยละ 65.81 และเปนเพศหญิงรอยละ 34.18 โดยมี

ชวงอายุระหวาง 36 – 40 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 25.24 รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 31- 35 ป คิดเปนรอยละ 23.00, 

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา ต่ํากวา ปวส. มากที่สุดคิดเปนรอยละ 58.79 รองลงมาเปนระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย

ละ 17.57, เปนตําแหนงพนักงานผลิตมากที่สุดคิดเปนรอยละ 46.65 รองลงมาเปนระดับหัวหนางานคิดเปนรอยละ 37.70

สภาพการบริหารงานของบริษัท A พบวา มีการบริหารงานในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.58 โดยดานการอํานวยการ            

มีคาสูงสุด ในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.84 รองลงมา ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน มีคาในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.59 ดานการ

รายงานและการวางแผนมีคาในระดับมากเทากัน มีคาเฉล่ีย 3.57 ดานการประสานงาน มีคาในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.57 ดานการ

จัดองคกร มีคาในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.52 และดานการงบประมาณ ไดคาเฉล่ียในระดับปานกลาง คือ มีคาเฉล่ีย 3.46 สภาพ

ปญหาการบริหารงานของบริษัท A พบวา มีปญหาการบริหารงานในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.25 โดยดานการวางแผนมีคาสูงสุด 

ในระดับนอย 2.40 รองลงมา ดานการงบประมาณ มีคาในระดับนอย 2.31 ดานการจัดองคการมีคาในระดับนอย 2.30 ดานการ

รายงานมีคาในระดับนอย 2.25 ดานการประสานงานมีคาในระดับนอย 2.24 ดานการจัดบุคคลากรปฏิบัติงานมีคาในระดับนอย 

2.19 และดานการอํานวยการมีคาในระดับนอย 2.07 แสดงแนวทางพัฒนาการบริหารงานของบริษัท A พบวา โดยภาพรวมมี

ความตองการพัฒนาการบริหารงานในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.35 โดยดานการประสานงาน มีคาสูงสุดในระดับปานกลาง 

มีคาเฉล่ีย 3.40 รองลงมาคือดานการรายงาน มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.38 ดานการวางแผน มีคาในระดับปาน

กลาง มีคาเฉล่ีย 3.37 ดานการจัดองคการมีคาในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.36 ดานการงบประมาณ มีคาเฉล่ีย 3.35       

ดานการอํานวยการมีคาในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย 3.29 และดานการจัดบุคคลากรเขาปฏิบัติงานมีคาระดับปานกลาง        

มีคาเฉล่ีย 3.28 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สภาพการบริหารงานของบริษัท A พบวา โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารงานในระดับมาก โดยดานการอํานวยการ 
มีคาสูงสุดในระดับมาก รองลงมา ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการวางแผน ดานการรายงาน ดานการประสานงาน 
ดานการจัดองคการ ตามลําดับ สวนดานที่ไดคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการงบประมาณ     
 2. สภาพปญหาในการบริหารงานของบริษัท A พบวา โดยภาพรวมมีสภาพปญหาการบริหารงานในระดับนอย โดย 
ดานการวางแผน มีคาสูงสุด ในระดับนอย รองลงมา ดานการงบประมาณ ดานการจัดองคการ ดานการรายงาน ดานการ
ประสานงาน ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามลําดับ สวนดานที่ไดคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการอํานวยการ 
 3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานของบริษัท A พบวา โดยภาพรวมมีความตองการพัฒนาการบริหารงานในระดับ     
ปานกลาง โดยดานการประสานงาน มีคาสูงสุดในระดับปานกลาง รองลงมา ดานการรายงาน ดานการวางแผน ดานการจัด
องคการ ดานการงบประมาณ ดานการอํานวยการ สวนดานที่ไดคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. สภาพการบริหารงานของบริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติกสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในสวนอุตสาหกรรม    

โรจนะ จังหวัดพระนครศีอยุธยา โดยใชหลักการทฤษฏี POSDCORB และใชการวิเคราะหทางสถิติโดยใช คาเฉล่ีย และสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารงานในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.58 

โดย มีดานที่ไดคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ดานการอํานวยการ โดยจากผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานของบริษัท A ดาน

การอํานวยการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.84 เน่ืองจากบริษัท A เปนบริษัทขามชาติ มีบริษัทแมอยูที่ประเทศ

ญ่ีปุน และมีบริษัทในเครือกระจายอยูทั่วโลก การบริหารงานจึงไดนําเอาคานิยม และวัฒนธรรมของญ่ีปุนมาผสมผสานกับของ

แตละประเทศ ซ่ึงมีคานิยมและวัฒนธรรมหลัก ๆ คือ ดานระเบียบวินัยที่เครงครัด ดานความมุงม่ันในการทํางาน ดานความ

ออนนอมถอมตน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีไดถูกปลูกฝงใหบุคลากรของบริษัท A มาตลอดระยะเวลา 25 ป ที่อยูในประเทศไทย จากรุน      

สูรุน การอํานวยการ หรือ การส่ังจึงเปนเรื่องไมยุงยาก โดยผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง หรือผูจัดการฝาย แผนก   

จะมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ในการดําเนินงานของแตละฝายแผนก ดานการติดตามงานจะผานทางการ

ประชุม และการนําเสนอผลการปฏิบัติงานในระบบ TQM. (Total Quality Management) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เสนห  ปกสิงห (2559: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ภายหลังการ

ปรับปรุงโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ดานการอํานวยการของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต10 ลําปางภายหลัง

การปรับปรุงโครงสราง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.47 โดยผูบังคับบัญชาไดแนะนําชวยเหลือการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนาที่มอบหมายนโยบาย กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําชวยเหลือแก

สํานักงานปองกันฯ ที่ปรับไปเปนราชการสวนภูมิภาคแทนสวนกลาง สภาพการบริหารงานของบริษัท A ดานการงบประมาณ 

มีคาเฉล่ียนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.46 เน่ืองจากการวางแผนงบประมาณจะทําโดยผูบริหารระดับสูง และ

ระดับกลางเทาน้ัน จึงอาจทําใหงบประมาณของบริษัทไมครอบคลุมทั่วถึงในบางกิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทกา  

เรืองศิริกุล (2555: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารการทองเที่ยวเชิงอนุรักษศูนยอนุรักษชางไทยตําบลเวียงตาล อําเภอ    

หางฉัตร จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา การจัดสรรงบประมาณประจําปของศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง ไดรับการ

จัดสรรจากองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) หนวยงานตนสังกัด โดยผูบริหารองคกรจะใหทุกฝายรวบรวมความตองการ

และนําเสนอแบบของบประมาณในฝายเพื่อรวบรวมนําเสนอกับหนวยงานตนสังกัด 

 2. สภาพปญหาการบริหารงานของบริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติกสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศีอยุธยา โดยใชหลักการทฤษฏี POSDCORB และใชการวิเคราะหทางสถิติโดยใช คาเฉล่ีย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา โดยภาพรวมมีสภาพปญหาการบริหารงานในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 2.25 โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด หรือมีปญหาในการบริหารงานมากที่สุด คือ ดานการวางแผน พบวา โดยภาพรวม

มีปญหาดานการวางแผนในระดับนอย คาเฉล่ีย 2.40 โดยปญหาเรื่องบริษัทไมไดมีการจัดทําแผนการบริหารงานรวมถึง

งบประมาณประจําป หรือประจําเดือน มีคาสูงสุดในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.53 เน่ืองจากการวางแผนงบประมาณจะเปน

หนาที่ของผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง บุคลากรระดับถัดลงมา ไมมีสวนรวมในการวางแผนงบประมาณจึงทําให

งบประมาณที่วางไวอาจไมครอบคลุม ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการที่ไมสามารถคาดการณปริมาณงานของลูกคาได ทําใหไม

สามารถประมาณการรายได หรือกําไรจากผลประกอบการได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิติยา  ไชยศร (2559: บทคัดยอ) 

ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบวา ปญหาที่

พบมากที่สุดคือ ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร โดยพบวา งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรไมพียงพอ จากการโดย

ภาพรวมมีปญหาดานการอํานวยนอยทีสุ่ดในระดับนอย คาเฉล่ีย 2.07 โดยปญหาเรื่อง ผูบังคับบัญชาไมมีการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.10 ในสวนของการอํานวยการของบริษัท A ผูบริหารระดับสูงสุดจะ

มอบนโยบายและเปาหมายการทํางานของแตละป มีรูปแบบการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานหาง ๆ ปญหาอาจเกิดจาก

พนักงานระดับปฏิบัติการ ยังไมเขาใจรูปแบบการอํานวยการ หรือวิธีการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน ของผู บริหาร

ระดับสูง และระดับกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  ฉิมพาลี (2558: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหาร

จัดการสนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา ดานกระบวนการบริหารจัดการ (POSDCORB) มีความเหมาะสมใน

ระดับมากทั้ง 6 ยกเวนดานการอํานวยการที่มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  
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 3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานของบริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติกสกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศีอยุธยา โดยใชหลักการทฤษฏี POSDCORB และใชการวิเคราะหทางสถิติโดยใช คาเฉล่ีย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา โดยภาพรวมมีสภาพปญหาการบริหารงานในระดับ     

ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.40 โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด หรือตองการพัฒนามากที่สุด คือ ดานการประสานงาน โดยปญหาเรื่อง   

มีความจําเปนในการพัฒนาการประสานงานภายในที่มีรูปแบบเปนลายลักษณอักษรมีคาสูงสุดในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 

3.46 บริษัท A มีรูปแบบการประสานงานทั้งแบบ วาจา ลายลักษณอักษร จดหมายอีเลคโทนิค แตในดานการขออนุมัติจะตอง

จัดทําเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ซ่ึงจะมีความลาชาเน่ืองจากจะตองผานตามสายบังคับบัญชา สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชัชฏา  บุญเดช (2559: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหาร POSDCORB กับการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียนในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยผลรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียอยู

ในระดับมาก ไดแก ดานการงบประมาณ ดานการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ดานการอํานวยการ ดานการวางแผน และดานการ

รายงาน ดานที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับกลางไดแก ดานการประสานงาน และดานการจัดองคการตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุด หรือตองการพัฒนานอยที่สุด คือ ดานการจัดบุคลากร แนวทางพัฒนาการบริหารงานของบริษัท A ดานการจัด

บุคลากร พบวา โดยภาพรวมมีความตองการพัฒนาดานการจัดบุคลากรในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.28 โดยปญหาเรื่อง 

บริษัทควรมีการพัฒนาวิธีการดานการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมกับปริมาณงานมี

คาสูงสุดในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.28 ปญหาเรื่องจํานวนคนกับปริมาณงานไมเหมาะสม อาจสืบเน่ืองมาจากการสรรหา

บุคลากรไมทันตอความตองการ ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากอัตราการออกจากงานของพนักงานสูง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เสนห  ปกสิงห (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต10 ลําปางภายหลังการ

ปรับปรุงโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ดานการบริหารงานบุคคล การบริหารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต10 

ลําปางภายหลังการปรับปรุงโครงสราง อยู ในระดับ ปานกลาง โดยมีการมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตอเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม แตผลของการปรับเปล่ียนโยกยายภายหลังการปรับโครงสรางทําใหขาดบุคลากรที่มีทักษะ 

ประสบการณไป อีกทั้งบุคลากรในศูนยสวนใหญมาจากหลายหนวยงาน ทําใหตองมีการปรับตัวเขาหากัน 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

 1.1 ดานการวางแผน ควรกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอแผนงานประจําป แผนงบประมาณประจําปใหชัดเจน 

ควรใหผูบังคับบัญชาระดับตนมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณประจําป เพื่อใหสามารถวางแผน

ปฏิบัติงาน แผนงบประมาณไดครอบคลุมกับภารกิจของฝายงาน หรือแผนกงาน 

 1.2 ดานการจัดองคการ ควรทําการส่ือสารใหสมาชิกในองคการรับรู เขาใจ เรื่องการบริหารงานของบริษัท          

ในรูปแบบของสายบังคับบัญชา และมีการแสดงเสนทางความกาวหนาในอาชีพของแตละตําแหนง จัดใหมีระบบในการเล่ือน

ขั้น เล่ือนตําแหนง หรือโยก ยาย ที่ยุติธรรม โปรงใส พรอมทั้งส่ือสารใหสมาชิกรับทราบโดยทั่วถึง  

 1.3 ดานการจัดบุคลากร ปรับปรุง เพิ่มการอบรมดานความรู ความสามารถใหกับสมาชิกใหม และผูไดรับการเล่ือน

ขั้น เล่ือนตําแหนงใหมใหรูและเขาใจบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบในตําแหนงน้ัน ๆ ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผูที่จะไดรับการ

เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง ใหมีความยุติธรรม โปรงใส หาแนวทางลดอัตราการออกจากงานของพนักงาน ซ่ึงจะเปนการลดปญหา

เรื่องอัตรากําลังไมเพยีงพอ ความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดซํ้า ๆ ของสมาชิกใหม  

 1.4 ดานการอํานวยการ ควรใหทุกฝายแผนกส่ือสารเปาหมายในการดําเนินงานใหสมาชิกของฝายแผนกรับทราบ

อยางทั่วถึง จัดใหมีการอบรมพัฒนาดานการบริหารงานบริหารคนใหกับผูบังคับบัญชาชั้นตนในดานวิธีการส่ังการ การควบคุม

งาน การติดตามงาน การอบรมพัฒนาดานการบริหารงานบริหารคน 
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 1.5 ดานการประสานงาน ควรพัฒนาชองทางการประสานงานในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรใหมีความสะดวก 

รวดเร็ว ทันตอสถานการณ โดยอาจนําเอาระบบจดหมายอิเลคโทรนิค และลายเซ็นตอนุมัติอิเลคโทรนิคมาใชงาน โดยเฉพาะใน

งานที่ตองการความรวดเร็วหรือเรงดวน ซ่ึงอาจเกิดผลเสียกับการดําเนินงานของบริษัท การจัดทําระบบประสานงานภายนอก

ที่ลูกคาสามารถประสานงานกับบริษัทได นอกเหนือจากการใชโทรศัพทหรือจดหมายอิเลคโทรนิค การจัดทําเหมืองขอมูล       

(Data Mind) ที่ทุกฝายนําขอมูลขาวสารตาง ๆ มารวมกัน เพื่อใหฝายตาง ๆ สามารถเขาไปศึกษา หรือนํามาใชงานได ซ่ึงจะ

ชวยลดระยะเวลาในรองขอขอมูลจากอีกฝายได 

 1.6 ดานการรายงาน ควรกําหนดใหทุกฝายแผนก มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน หรือประจํา       

ไตรมาส เพื่อใหทุกฝายแผนก รวมทั้งผูบริหารรับทราบขอมูลขาวสาร หรือสถานการณของบริษัทรวมกัน และนําเอาขอมูล 

ขาวสารที่ไดมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 1.7 ดานการงบประมาณ ควรนําระบบงบประมาณประจําปมาใชงานใหเต็มรูปแบบ โดยการอบรมผูบริหาร

ระดับกลางใหมีความรู ความเขาใจดานการจัดทํางบประมาณ การควบคุม การเบิกจาย ใหเปนไปตามระบบของบริษัท จัดใหมี

การประชุมผูบริหารใหรับทราบผลดําเนินการ รายได รายจาย เปรียบเทียบเปาหมาย เพื่อใหทุกฝายทราบสถานการณทุก ๆ 

ไตรมาส หรือครึ่งป และกําหนดใหทุกฝายแผนก จัดทําแผนงบประมาณประจําปของตนเอง และกําหนดระยะเวลาในการ

นําเสนอขออนุมัติใหชัดเจน โดยทุกฝายแผนก ควรใหผูบังคับบัญชาระดับตนมีสวนรวมในการวางแผนงบประมาณดวย เพื่อให

การวางแผนครบถวนเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรม หรือการดําเนินงานทุกดาน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป        

  2.1 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารงานแบบมีสวนรวมของ บริษัท A ผูใหบริการดานโลจิสติกสกับกลุม

อุตสาหกรรมยานยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

  2.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการ     

  2.3 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทโลจิสติกสที่สอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  2.4 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของบริษัทโลจิสติกสภายในสวนอุตสาหกรรมภูมิภาคอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะสวนอุตสาหกรรมพื้นที่ติดตอเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผูเขียนขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธนพรรณ  ธานี และ ดร.จุฑามาส ชมผา ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้ง คุณปยะพล  
พิริยะประดิษฐ รองประธานบริษัท ตลอดจน บุคลากรและพนักงานผูใหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณา         
ที่ไดรับอยางยิ่ง จึงขอบพระคุณเปนอยางสูง คุณคาและคุณประโยชนอันพึงไดจากบทความวิจัยน้ี ผูเขียนขออุทิศบูชาพระคุณ
บิดา มารดา ครูอาจารยที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู และขอบคุณ คุณแมทัศนา รักคํา ที่ใหกําลังใจและความอนุเคราะห     
ในดานตาง ๆ มา ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาสภาพปญหากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีและเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท 
อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก บุคลากรที่สังกัดของบริษัท     
บลูไลทอุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 191 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะหพบวา กระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการวางแผน
ทรัพยากรบุคคล รองลงมา คือ ดานการพนสภาพการเปนบุคลากร และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการสรรหาและคัดเลือก 
ปญหากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม      
มีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การพัฒนาบุคลากร รองลงมา คือ ดาน
การวางแผนทรัพยากรบุคคล และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การพนสภาพการเปนบุคลากร และแนวทางการพัฒนากระบวนการ
บริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คือ ดานการพัฒนาบุคลากร ควรจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปและแยกประเภทของพนักงาน ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะส้ันและแผนทรัพยากรบุคคล
ระยะยาว ดานการสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเพื่อเปนการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหพนักงานเปน
การรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรนานขึ้น ดานการใชประโยชนจากบุคลากร ควรหมุนเวียนใหพนักงานทํางานไดหลากหลาย  
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตอเน่ืองและมีตัวชี้วัดหรือเกณฑการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนการประเมินที่ 360 องศา หรือครบทุกดาน และดานการพนสภาพการเปนบุคลากร          
ควรทบทวนเกณฑการเกษียณอายุของบุคลากรในองคกรและมีโครงการจางพนักงานผูเกษียณอายุที่มีทักษะสูงทํางาน          
ในองคกร 

 
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, กระบวนการบริหารงาน 
 
Abstracts 
 This research aimed to study the process of the human resources, to investigate the problems of 
the human resources management and to create guidelines to develop the human resources 
management of the Blue Light Industrial Co., Ltd. at Sam Khok district Pathum Thani province. The 
samples used in this study were 191 employees working at the Blue Light Industrial Co., Ltd. The research 
instruments were a questionnaire. The statistics used to analyze data were percentage mean and 
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standard deviation.The research findings were as follows: The mean of the overall of the process of the 
human resources management of the Blue Light Industrial Co., Ltd. at Sam Khok district Pathum Thani 
province was at a high level When each aspect was investigated, the results showed that the mean of the 
human resources planning was at the highest level followed by the aspect of the termination of the 
employees’ works The mean at the lowest level was the aspects of the personnel recruitment and 
selection. The mean of the overall of the problems of the company was found at the low level When 
each aspect was considered the mean at the highest level was the personal development followed by 
the human resources planning. The mean at the lowest level was the aspects of the personnel’s 
termination and the guidelines for developing the process of the human resources management at the 
company. In the aspect of the personnel development the annual personnel development plan should 
be created and the types of the employees should also be categorized In the aspect of the human 
resources The short-term and long-term human resources plans should be done by considering to 
employees’ qualification to enhance the progress of the employees’ careers to keep the employees to 
work in the organization longer In the aspect of taking advantages of the employees, the employees’ 
works should be rotated variously The aspect of the evaluation of the job performance the continuous 
evaluation should be carried out with the indications and criteria of the evaluation the clear job 
performance and the 360-degree evaluation or the complete-aspect evaluation In the aspect of the 
personnel’s termination the retirement criteria of the employees in the organization should be reviewed 
and the project of hiring the retirees who had high skills in working should be proposed.   
 

Keywords: Guidelines for Developing, Process Management 
 

บทนํา 
 ในการบริหารงานองคกรหรือหนวยงานใด ๆ ก็ตามจะสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลไดยอมขึ้นอยูกับคุณภาพและศักยภาพของบุคคล ซ่ึงหมายถึงบุคคล ตองมีความรูความสามารถ ความชํานาญ และ

ทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ของแตละคน ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการ

ทํางานที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรจะทําใหองคกรเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังเปน

การเตรียมความพรอมของบุคคลใหสามารถรองรับและเปนผูนําการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต

ดวย เน่ืองจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ รวมทั้งมีการคนพบวิทยาการ

เทคโนโลยีใหม ๆ ดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของทําใหบุคคลในองคกรไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดี จึงเปนหนาที่ขององคกรที่จะตองพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น     

ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดังที่ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววาเปนกระบวนการของการพัฒนาและปลดปลอยพลังความรูความสามารถ เพื่อสราง

ระบบการทํางานและกระบวนการภายใน เชน กระบวนการกลุม ระบบงาน และการทํางานของบุคคลแตละคนอยางมี

ประสิทธิภาพ (จิตติมา  อัครธิติพงศ, 2556: 20)   

 การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) นับวาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารในองคกร คนเปนทรัพยากรที่

สําคัญที่สุดเพราะหากมีทุกอยางพรอมแตคนไมพรอมไมมีคุณภาพก็ไมสามารถ ทํางานใหบรรลุเปาหมายได ดังน้ัน การบริหารงาน

บุคคลจึงมีความสําคัญตอความกาวหนาขององคกร ซ่ึงในทัศนะของ วิจิตร  ศรีสะอาน (2543: 6) ไดกลาวไววาในบรรดา

ทรัพยากรบริหาร 4 ประเภท 4M ของการบริหาร คือ 1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ (Material) 4. การ

จัดการ (Management) และการจัดการองคกรน้ัน บุคคลจึงถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการบริหาร ถือเปนหัวใจสําคัญของการ

บริหารงานในองคกรใหประสบความสําเร็จ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยาง              
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มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพราะการบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการ ดานนโยบายและวิธีดําเนินการเก่ียวกับบุคคล

เพื่อใหไดมาซ่ึงบุคคลที่เหมาะสมมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานในองคกรและบํารุงรักษาไวใหอยูกับองคกรในปริมาณ    

ที่เพียงพอกับองคกรเพราะในดานสังคม “คน” (Man) คือ ทรัพยากร (Human Resources) ที่เปรียบเหมือนตนทุนทางสังคม 

(Social Capital) ที่มีคุณคายิ่งในองคกรที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือแสดงใหเห็นถึงแนวโนนหรือโอกาส

ในการผลักดัน ใหองคกรมีความเจริญกาวหนาอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ดังน้ันคนเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีสวน

ผลักดันใหองคกรไปสูวิสัยทัศนหรือจุดหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพการที่จะบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพตองอาศัย

กระบวนการบริหาร งานบุคคลจึงจะไดบุคคลที่มีคุณภาพโดยเริ่มตั้งแตการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาวาจาง การฝกอบรม 

พัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลิกจาง  (สายฝน  สวนงาม, 2553: 2) 

 บริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด เริ่มกอตั้งเม่ือป 2496 รวม 65 ป จากอดีต บริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด เปนธุรกิจ

ขนาดเล็กในครัวเรือนจากพนักงานเพียง 5 คน ขยายกิจการจากผลิตกระเปาหนังมาเปนกระเปาที่ทําดวยแผนพลาสติก 

จําเปนตองมีเครื่องจักรเพื่อนําเขามาในสวนการผลิตบนเสนทางของการธุรกิจกระเปาเดินทางแบบตาง ๆ พรอมทั้งเพิ่มธุรกิจใหม 

แผนตกแตงผนัง 3D SURFACE และไดสรางโรงงานการผลิตแบบครบวงจรที่อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีสํานักงานขาย    

ที่ศรียาน บริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด เปนผูเชี่ยวชาญในการผลิตกระเปาเดินทางประเภทแข็งแบบครบวงจรรายเดียวใน

ประเทศไทย มีระบบการผลิตสินคาครอบคลุมการใชวัตถุดิบไดทุกประเภท เชน ABS, ABS-PC, PC ปจจุบัน บริษัทบลูไลท 

อุตสาหกรรมจํากัด ผลิตสินคาสําเร็จรูปสงขายเองทั้งในประเทศและตางประเทศ แตในสภาวะปจจุบันประเทศไทยไดเปดประตู  

สู AEC หรือ Asian Economics Community ทําใหเกิดภาวะแหงการแขงขันทางการคามากยิ่งขึ้น ทําใหทุกบริษัทจะตองมีการ

ปรับตัวใหทันตอสถานการณปจจุบัน สภาพปญหาดานกระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด     

ในปจจุบันพบวา บุคลากรที่อยูในบริษัทฯ เปนบุคลากรที่มีอายุการทํางานมานานส่ังสมประสบการณจากความชํานาญในลักษณะ

งานเดิม ๆ ที่ทําอยูขาดความรูใหม ๆ ทําใหการที่จะนําเทคโนโลยีหรือความรูใหม ๆ เขามาใชในองคกร ซ่ึงเปนเรื่องที่

จําเปนตองอบรมใหความรูเปนอันดับแรกจากขอมูลประวัติพนักงานทราบไดวาพนักงานของบริษัทฯ สวนใหญที่มีอายุงาน 

ตั้งแต 10 ป ขึ้นไป ปญหาตามมาก็คือ การใชความชํานาญและทักษะที่ลาสมัยเดิม ๆ ในการปฏิบัติงานการยอมรับการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ เปนไปไดคอนขางยาก ฉะน้ัน จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนผูปฏิบัติงานดานบุคคลของ

บริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหา และแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับกระบวนการบริหารงาน

บุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีมาใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ไดแก พนักงานของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยแบงออกเปน 4 ระดับ 
คือ พนักงานระดับบริหาร/จัดการ 7 คน พนักงานระดับหัวหนางาน 20 คน พนักงานระดับเจาหนาที่สํานักงาน 32 คน และ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 323 คน รวมทั้งส้ิน 382 คน  
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ (Interview)  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล          

   ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ (Interview) โดยแบง

ออกเปน 6 ดาน คือ 1) การวางแผนทรัพยากรบุคคล 2) การสรรหาและคัดเลือก 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การใชประโยชน

จากบุคคลากร 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) การพนสภาพการเปนบุคคลากร 

4. การวิเคราะหขอมูล          
  ไดแก การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณจากแบบสอบถามดวยสถิติดวยโปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS) และการ
วิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณดวยการอธิบายความเชิงพรรณนานา 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย          
  โปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS) ไดแก รอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)    
 
ผลการวิจัย            

 การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ55.5 ชวง อายุ 36-45 ป รอย

ละ 64.40) ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 85.34 รายไดตอเดือน 12,001-15,000 บาท รอยละ 64.92 ตําแหนง

พนักงานผลิต รอยละ 72.78 สภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด โดยภาพรวมมีสภาพ

กระบวนการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.97 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 6 ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคล มีคาเฉล่ีย 4.02 รองลงมา ดานการพนสภาพการเปนบุคลากร มีคาเฉล่ีย 4.01 

และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการสรรหาและคัดเลือกมีคาเฉล่ีย 3.88 ตามลําดับ สภาพปญหากระบวนการบริหารงาน

บุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด โดยภาพรวมมีปญหากระบวนการบริหารงานบุคคลอยูในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.25 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 6 ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดานการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉล่ีย 2.45 รองลงมาคือ 

ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคล มีคาเฉล่ีย 2.44 และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ ดานการพนสภาพการเปนบุคลากร         

มีคาเฉล่ีย 1.87 ตามลําดับ และแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด ควรมี

การพัฒนาทั้ง 6 ดานเนนดานการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรใหสามารถนําความรู เครื่องมือ

ทางการบริหารใหม ๆ เขามาใชในการพัฒนางานของบริษัท และงานทางดานบริหารงานบุคคล 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี         

  1. สภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัท โดยภาพรวมมีสภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ 

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานทั้ง 6 ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคล รองลงมา คือ 
ดานการพนสภาพการเปนบุคลากร และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการสรรหาและคัดเลือก    
 2. สภาพปญหากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัท โดยภาพรวมมีสภาพปญหากระบวนการบริหารงาน
บุคคลอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดานทั้ง 6 ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดานการพัฒนาบุคลากร 
รองลงมา คือ ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคลและคาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ ดานการพนสภาพการเปนบุคลากร  
 3. แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด ควรมีการพัฒนาทั้ง     
6 ดานเนนดานการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรใหสามารถนําความรู เครื่องมือทางการบริหาร
ใหม ๆ เขามาใชในการพัฒนางานของบริษัท และงานทางดานบริหารงานบุคคล 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด สามารถ    

อภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. สภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภาพรวม   

มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.97 โดยดานการวางแผนทรัพยากรบุคคลมีเฉล่ียสูงสุด 4.02 เน่ืองจากผูบริหาร

กําหนดนโยบาย กําหนดเปาหมายใหผูจัดการฝายทุกฝาย ไดกําหนดแผนงบประมาณ แผนดําเนินการแผนอัตรากําลังคนให

สอดคลองและสงผลใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายของบริษัทผูจัดการฝายนําเสนอเพื่อขออนุมัติจัดทําแผนงานตาม

นโยบาย เม่ือไดรับการพิจารณาอนุมัติแผนงานจากผูบริหารผูจัดการฝายแตละฝายนําแผนงานกระจายใหบุคลากรในฝายรวม

เสนอความคิดเห็น และระดมสมองเพื่อรวมใหคําปรึกษาแนะนําและหาแนวทางการปองปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งให

บุคลากรไดรูและทําความเขาใจกับแผนงานของฝายที่มอบหมายใหรวมถึงการจัดกรอบอัตรากําลังของบุคลากรในแผนกเพื่อ

แบงขอบเขตอํานาจหนาที่ใหชัดเจน จึงทําใหการบริหารงานของแตละหนวยงานชัดเจนไมทับซอนทําใหสามารถควบคุมจํานวน

บุคลากรทั้งองคกรใหเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานอยางตอเน่ืองและ

สมํ่าเสมอเพื่อใหแผนงานที่สําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดดานการวางแผนทรัพยากรบุคคลมีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุดอาจเปน

เพราะวาผูบริหารระดับสูงลงมากําหนดเปาหมายและนโยบายใหผูบริหารระดับกลางชัดเจนและเปดโอกาสใหบุคลากรในระดับ

ตาง ๆ ไดนําเสนอแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย  วงคกําภู (2553: บทคัดยอ) ที่พบวา

กระบวนการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบางคา ผูบริหารมีการวางแผนบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ดีมีการ

จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังใหเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ  

 2. สภาพปญหากระบวนการบริหารงานของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

ภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดบันอย มีคาเฉล่ีย 2.25 โดยดานการพัฒนาบุคคลากรมีเฉล่ียสูงสุด 2.45 เน่ืองจาก 1) งาน

ของบริษัทเปนงานเฉพาะดานที่ผานการฝกฝนจนเชี่ยวชาญพนักงานสวนใหญมีพื้นฐานความรูนอย จึงทําใหจําเปนที่จะตอง

พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเองเพื่อการอบรมจะไดประโยชนสูงสุดจริง ๆ 2) หัวหนางานมีพื้นฐานความรูนอย มีอายุตัวและอายุงาน

เยอะการพัฒนาโดยหลักการบริหารหรือหลักสูตรที่เก่ียวกับการบริหารเปนไปไดยากซ่ึงทําใหหัวหนางานเหลานี้ไมเขาใจระบบ

หรือหลักการในการบริหารจึงเปนภาระใหกับผูจัดการในการบริหารงานเปนหลักรวมถึงการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ สงผลให

ผูจัดการแผนกและผูจัดการฝายไมมีโอกาสในการพัฒนางานหรือนําเอาคนเหลาน้ันขึ้นมาพัฒนาได และ 3) บริษัทขาดการวาง

แผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบจึงทําใหพนักงานทํางานไดไมเต็มความสามารถสาเหตุเน่ืองจากพนักงานขาดความรู

เก่ียวกับเทคโนโลยีและหลักการบริหารใหม ๆ สงผลใหไมสามารถพัฒนางานที่ตนเองทําไดซ่ึงอาจเปนจุดออนในอนาคตเม่ือ     

มีคูแขงขันเขามาดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน   

 3. แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี บริษัทมีความตองการในการพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจหากบริษัทมีการ

พัฒนาบุคลากรแตละจุดงานอยางเปนระบบจะสงผลใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวไดเร็วขึ้นปญหาเรื่องความสูญเสีย

จากความผิดพลาดก็จะลดลงสงผลใหตนทุนในการผลิตสินคาลดลงสามารถทําราคาแขงขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันไดเปน

อยางดี ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรควรนําไปผูกกับความกาวหนาในอาชีพของพนักงานแตละตําแหนงโดยกําหนดความจําเปนใน

การอบรมแตละตําแหนงใหชัดเจนและดําเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรแตละตามแผนที่ไดวางไว ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ 

บัญชา  คงคาหลวง (2553: ง-จ) ไดศึกษาเรื่องการพฒันาบุคคลากรของเทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 

แนวทางการพัฒนาบุคคลากร จึงมีการนําแผนกลยุทธการพัฒนาบุคคลากรของเทศบาลตําบลบางแพ รวม 4 กลยุทธ คือ       

กลยุทธการปรับกระบวนทัศน แนวคิดคานิยมสวนตัว และการสรางการมีสวนรวม กลยุทธการสรางเสริมสมรรถนะใหแก

บุคคลากรอยางทั่วถึง กลยุทธการสงเสริมระบบเทคโนโลยีและกลยุทธการติดตามและประเมินบุคคลากร อีกทั้งควรพัฒนา
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บุคลากรระดับหัวหนางานใหเขาใจเก่ียวกับการเรื่องการบริหาร การจัดการงาน การจัดการบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุด      

มีกิจกรรมสงเสริมใหหัวหนางานมีสวนรวมในการวางแผนงานมีการสรางและพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนตําแหนงทีห่ายาก  

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

 1.1 ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคล ควรวางแผนกําลังคนใหเหมาะสมกับปริมาณงานในแตละสวนงาน          

ใหเหมาะสมโดยศึกษาขัน้ตอนการปฏิบัติงานจากหนางานจริงนํามาเขียน Job Description เพื่อคัดสรรบุคลากรไดถูกตองตาม

ลักษณะงานที่ทํา และจัดทํากรอบอัตรากําลัง (Organization Chart) วางกําลังคนโดยกําหนดจุดชัดเจนใหเหมาะสมกับ

ปริมาณงาน 

 1.2 ดานการสรรหาและคัดเลือก ควรเปดรับการสรรหาจากบุคลากรภายในคือการเปดโอกาสใหพนักงานเกา        

ที่มีความรูความสามารถในจุดงานตาง ๆ ที่หลากหลายมีโอกาสไดเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงและหาแรงจูงใจในการรักษาบุคลากร

ไวใหอยูกับองคกรไดนานและการสรรหาตองมีคณะกรรมการหรือผูจัดการตนสังกัดเขารวมการคัดเลือกผูใตบังคับบัญชาของ

ตนเอง             

 1.3 ดานการพัฒนาบุคลากร ควรกําหนดแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรประจําป ตอคนมากกวา 1 หลักสูตรจัดใหมี

การฝกอบรมนอกสถานที่เพื่อเปดโลกทัศนและกระตุนใหพนักงานไดมีแรงบันดาลใจใหม ๆ เกิดขึ้น เปดโอกาสใหบุคลากร       

มีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรอบรม         

 1.4 ดานการใชประโยชนจากบุคลากร ควรกําหนดใหบุคลากรในแผนกเดียวกันไดมีโอกาสสลับหนาที่งานทุก 6 

เดือนเพื่อการเรียนรูส่ิงใหม ๆ และสามารถทํางานทดแทนกันได และใหบุคลากรไดมีประสบการณในดานตาง ๆ ที่หลากหลาย 

มีการเขียนใบพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) ที่ชัดเจนเพื่อใหรูปริมาณงานในแตละจุดของบุคลากรในองคกร และ

นํามากําหนดปริมาณงานใหกับบุคลากรใหเหมาะสม       

 1.5 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรกําหนดหัวขอในการประเมินผลการทํางานอยางชัดเจนเพื่อใหบุคลากร

ไดรูถึงเปาหมายของการทํางานมีหัวขอในการประเมินผลการทํางานโดยอางอิงจากงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Description) 

หัวหนางานมีสวนในการประเมินผลผูใตบังคับบัญชาโดยใชหลักการคุณธรรมและจริยธรรม และใหมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานทุกระยะเพื่อเปนแรงกระตุนบุคลากรอยางตอเน่ือง      

 1.6 ดานการพนสภาพการเปนบุคลากรบริษัทฯ ควรกําหนดระเบียบเรื่องการเกษียณอายุไว 55 ป แกไขเปน

เกษียณอายุ 60 ป ตามประกาศ พ.ร.บ. สวัสดิการและคุมครองแรงงานป 2541 จัดใหลูกจางมีอายุการทํางานไปไดอีกจนกวา

จะอายุครบ 60 ปบริบูรณ สําหรับบุคลากรที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ และเปนตําแหนงที่มีความสําคัญตอองคกรกําหนดใหมีการ

จางงานตอในสัญญาแบบกําหนดระยะเวลา 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป        

  2.1 ควร มีการศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอองคกรของบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี          

  2.2 ควร ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบลูไลท 

อุตสาหกรรมจํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผูเขียนขอขอบคุณ ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ  อัตตะไพบูลย ดร.จุฑามาส  ชมผา ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้ง คุณกอบกุล  
ฟอนฮารตมันฮารเตวา ผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัทบลูไลท อุตสาหกรรมจํากัด ตลอดจน บุคลากรและพนักงานผูใหขอมูล    
ในการวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ไดรับอยางยิ่ง จึงขอบพระคุณเปนอยางสูง คุณคาและคุณประโยชนอันพึงไดจาก
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บทความวิจัยน้ี ผูเขียนขออุทิศบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู และความอนุเคราะหในดาน
ตาง ๆ มา ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ กรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี 

จังหวัดรอยเอ็ด มีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ กรณีศึกษาบานโนนราษี     

ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษา    

บานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในหมูบานโนนราษี ตําบล     

บึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรรอยเอ็ด จํานวน 175 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ .90 และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก รอยละ 3.98

เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ 1) ดานการรับประทานอาหาร รอยละ 3.69 2) ดานการปฏิบัติตน

ในเวลาเจ็บปวย รอยละ 3.49 และระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษาบานโนน ตําบลบึงนคร 

อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับที่มาก รอยละ 3.69 เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนในดานการรับประทานอาหารอยูในระดับมาก ทั้งหมด 5 ขอ คือ 1) การดื่มนํ้าในแตละวันที่เพียงพอตอรางกาย รอย

ละ 4.15 2) การรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม ๆ รอยละ 3.79 3) การลดปริมาณอาหารที่เส่ียงตอการเกิดโรคได

งายรอยละ 3.72 4) การหลีกเล่ียงรับประทานของหมักดอง เชน ผักดอง ผลไมดอง รอยละ 3.58 และ 5) การหลีกเล่ียงอาหาร

ที่มีรสเค็มจัดเปนประจํา รอยละ 3.56 ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ, ผูสูงอาย   
 
Abstract          
 Research on self-care behaviors of the elderly Case study of Ban Non Rasi Bueng Nakhon          
Sub-district Thawat Buri District Roi ed Province The objective is 1. To study the self-care behavior of the 
elderly Case study of Ban Non Rasi Bueng Nakhon Sub-district Thawat Buri District Roi Et Province. 2. To 
study the level of self-care behaviors of the elderly in the case of Ban Non Rasi Bueng Nakhon           
Sub-district ThawatBuri District Roi ed Province. By collecting data from people in Ban Non Rasi Bueng 
Nakhon Sub-district Thawat Buri District Roi Et Province 175 people. The tools used in this research are 
Questionnaire with the confidence value of .90 and analyzed with basic computer program The study 
indicated that Self-care behaviors of the elderly in the case of Ban Non Rasi Bueng Nakhon Sub-district 
Thawat Buri District Roi ed Province. Overall it was at a high level of 3.98% when classified in each aspect. 
It was found that it was at a high level in two aspects: 1) eating side, 3.69% 2) the practice of illness at 
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3.49% and the level of health care behavior Self of the elderly in the case of Ban Non Rasi Bueng Nakhon 
Sub-District Thawat Buri District Roi ed Province. Overall it was at a very high level of 3.69% When 
classified as a list it was found that the level of opinion of the people in the diet was at a high level all 5 
items were 1) drinking water each day is sufficient for your body 4.15% 2) of clean and cooked food 
3.79% 3) Reducing the risk of disease easily by 3.72% 4) Avoid eating fermented foods such as vegetables 
The preserved fruits 3.58% and 5) Avoid foods that are salty as 3.56% respectively.  
 
Keywords: Self-Care Behaviors, Elderly  
 
บทนํา 
      จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 พบวา ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพที่เกิดจาก
การเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 31.7 โรคเบาหวานรอยละ 13.3 โรคหัวใจรอยละ 7.0 โรคหลอดเลือดในสมอง
ตีบรอยละ 1.6 อัมพาต/อัมพฤกษรอยละ 2.5 และโรคมะเร็งรอยละ 0.5 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2553) 
การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายสงผลใหจิตใจผูสูงอายุเปล่ียนแปลงไปดวย ผูสูงอายุสวนใหญยึดม่ันในความคิดของตนเอง 
อารมณแปรปรวน นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงทางสังคมผูสูงอายุมีหนาที่และบทบาททางสังคมนอยลง จากที่เคยเปนหัวหนา
ครอบครัวตองดูแลคนในครอบครัวก็ตองมาเปนผูไดรับการดูแลฐานะการเงินลดลงตองพึ่งลูกหลานทําใหเกิดความเครียด 
ทอแทไดงาย ซ่ึงในอดีตสังคมไทยเปนครอบครัวขนาดใหญแตปจจุบันเปล่ียนมาเปนครอบครัวขนาดเล็กมากขึ้น การเปล่ียน
โครงสรางทางอายุประชากรไทยเปนประชากรสูงวัย เปนภาวการณที่เกิดขึ้นอยางไมอาจหลีกเล่ียงได ประเด็นทาทายที่ตามมา
คือทําอยางไรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุควบคูไปกับการพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปอยางยั่งยืน (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2556) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจึงไมใชเพียงแคการจัดใหมีการสงเคราะห
หรือใหบริการตาง ๆ ที่จําเปนแกผูสูงอายุเทาน้ัน เพราะจะทําใหผูสูงอายุถูกประเมินคาวาเปนภาระของสังคมเปนผูถวงรั้ง
กระบวนการพัฒนาของประเทศ แตตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีศักยภาพสามารถพึ่งตนเองไดนานที่สุดและสามารถ
รวมเปนพลังในการพฒันาครอบครัว ชุมชน และประเทศได การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม     
ที่เกิดขึ้น นับวามีความสําคัญโดยเฉพาะภาครัฐที่จะตองมีมาตรการตาง ๆ ไวรับรอง โดยจะตองมีการปรับปรุงฐานขอมูล
เก่ียวกับผูสูงอายุใหทันสมัยเพื่อที่จะไดติดตามดูแลผูสูงอายุอยางใกลชิด และใหความชวยเหลือไดอยางทั่วถึงและตรงกับความ
ตองการอยางแทจริง และจะตองสรางหลักประกันดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่ดีใหสามารถดูแลปญหาผูสูงอายุได
ดวยตนเองใหมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร  ใจสมุทร (2547: 74) ซ่ึงไดศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ความสามารถในการชวยเหลือตนเอง และการออกกําลังกาย มีความสัมพันธกับระดับ
คุณภาพชีวิต และ สมพิศ  พรหมเดช (2537:  63-65) ซ่ึงพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตเชนกัน 
แสดงวานอกเหนือจากมาตรการที่ทางภาครัฐจะตองเตรียมการไวแลว พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม
ที่ทางผูสูงอายุไดรับก็มีสวนทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งน้ีเน่ืองจากการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี เชน การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายใหครบทั้ง 5 หมู การออกกําลังอยางเหมาะสม และการไดรับสนับสนุนทางสังคมที่ดี
จากบุคคลใกลชิดในเรื่องตาง ๆ ทั้งเงินทอง ส่ิงของเครื่องใช การไดรับความรู คําแนะนําจากบุคคลใกลชิด รวมทั้งการไดรับ
ความรักความหวงใย ส่ิงเหลาน้ีนับวาเปนองคประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนตน    
 ชุมชนบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด มีจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 175 คน จากการที่ผูวิจัยได
ลงพื้นทีวิ่จัยพบถึงสภาพปญหาของผูสูงอายุประสบภัยกับปญหาตาง ๆ มากมาย ทั้งดานสภาพรางกาย ดานจิตใจ ที่อยูอาศัย 
และยังพบวาผูสูงอายุในชุมชนบานโนนราษี สวนใหญมีภาวะเจ็บปวยและมีภาวะเส่ียงตอโรคตาง ๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ จากปญหาดังกลาวนอกจากจะกระทบผูสูงอายุในชุมชนบานโนนราษี โดยตรงแลว ยังสงผลกระทบไป
ถึงชุมชนและสังคมในภาพรวมที่ตองการใหดูแลในสวัสดิการผูสูงอายุในดานตางๆ เชน การรักษาพยาบาล การใหสวัสดิการ   
ตาง ๆ อีกมากมาย เปนตน ดังน้ัน เพื่อใหผูสูงอายมีุสุขภาพรางกายแข็งแรงปองกันการเกิดโรคสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยาง
ปกติสุข มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด ทั้งดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกาย 
ดานการปฏิสัมพันธทางสังคม ดานการออกกําลังกาย ดานการจัดการความเครียด โดยผานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุชุมชนบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด  
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วัตถุประสงคของการวิจัย          
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ กรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดรอยเอ็ด 
  2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอาย ุกรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดรอยเอ็ด 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร ไดแก ผูสูงอายุในชุมชนบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนทั้งหมด 
309 คน             
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุในชุมชนบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน     
175 คน มาจากการหากลุมตัวอยางตามสูตร ยามาเน (Yamane, 1973: 727 อางถึงใน รังสรรค  สิงหเลิศ, 2551: 70) 
 2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

 ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล          

   ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป โดย
เปนดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ
การศึกษา 4) อาชีพ และ 5) รายได และ ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุกรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด คือ 1) ดานการรับประทานอาหาร 2) ดานการ
ออกกําลังกาย 3) ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย 4) ดานการจัดการความเครียด     
 4. การวิเคราะหขอมูล          
  ไดแก การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณจากแบบสอบถามดวยสถิตดิวยโปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS)  

5. สถิติที่ใชในการวิจัย          
  โปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS) ไดแก รอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)            

 

ผลการวิจัย           

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ กรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี 

จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 

56.0 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 44.0 มีชวงอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

24.0 ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาที่ระดับประถมศึกษา จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 58.9 อาชีพสวนใหญ  

มีอาชีพทําเกษตรกร จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 42.3 และรายไดเฉล่ียตอเดือน สวนใหญมีรายได 3,000-5,000 บาท 

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 22.3 สวนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษา บานโนนราษี ตําบลบึงนคร 

อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก รอยละ 3.98 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน 

คือ ดานการรับประทานอาหาร รอยละ 3.69 และดานการปฏิบัติตนในเวลาเจ็บปวย รอยละ 3.49 อยูในระดับปานกลาง       

1 ดาน คือ ดานการจัดการความเครียด รอยละ 2.69 และอยูในระดับนอย 1 ดาน คือ ดานการออกกําลังกาย รอยละ 2.03  

ตามลําดับ และระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี 

จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับที่มาก รอยละ 3.69 เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในดาน

การรับประทานอาหาร อยูในระดับมากทั้งหมด 5 ขอ โดยเรียงคาเฉล่ียระดับจากมากไปหานอย คือ การดื่มนํ้าในแตละวันที่

เพียงพอตอรางกาย รอยละ 4.15 การรับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกใหม ๆ รอยละ 3.79 การลดปริมาณอาหารที่

เส่ียงตอการเกิดโรคไดงาย รอยละ 3.72 การหลีกเล่ียงรับประทานของหมักดอง เชน ผักดอง ผลไมดอง รอยละ 3.58 และการ

หลีกเล่ียงอาหารที่มีรสเค็มจัดเปนประจํา รอยละ 3.56 อยูในระดับปานกลางทั้งหมด 4 ขอ โดยเรียงคาเฉล่ียระดับจากมากไป
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หานอย การหลีกเล่ียงอาหารประเภทเครื่องดื่ม เชน แอลกอฮอล นํ้าอัดลม รอยละ 3.86 การหลีกเล่ียงอาหารประเภทไขมัน 

และแปงรอยละ 3.61 การรับประทานอาหารในแตวันครบ 3 ม้ือ รอยละ 3.26 การรับประทานผักผลไมตามฤดูกาลทุกม้ือ 

รอยละ 3.01 อยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด 1 ขอโดยเรียงคาเฉล่ียระดับจากมากไปหานอย การลางมือกอนรับประทานอาหาร

ทุกครั้ง รอยละ 4.42 ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยรวมอยูในระดับมาก รอยละ 3.98 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ 1) ดานการรับประทาน

อาหาร รอยละ 3.69 2) ดานการปฏิบัติตนในเวลาเจ็บปวย รอยละ 3.49      

 2. ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษาบานโนน ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัด

รอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับที่มาก รอยละ 3.69 เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในดานการ

รับประทานอาหารอยูในระดับมาก ทั้งหมด 5 ขอ คือ 1) การดื่มนํ้าในแตละวันที่เพียงพอตอรางกาย รอยละ 4.15 2) การ

รับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม ๆ รอยละ 3.79 3) การลดปริมาณอาหารที่เส่ียงตอการเกิดโรคไดงายรอยละ 3.72 

4) การหลีกเล่ียงรับประทานของหมักดอง เชน ผักดอง ผลไมดอง รอยละ 3.58 และ 5) การหลีกเล่ียงอาหารที่มีรสเค็มจัดเปน

ประจํา รอยละ 3.56 ตามลําดับ 

    

อภิปรายผล           

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ กรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี 

จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี        

  1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษาบานโนนราษี ตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัด

รอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก รอยละ 3.98 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ 1) ดานการ

รับประทานอาหาร รอยละ 3.69 2) ดานการปฏิบัติตนในเวลาเจ็บปวย รอยละ 3.49 ซ่ึงทั้งน้ีเปนเพราะ ชุมชนดังกลาวให

ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุและมีการบริการที่ดีดานสุขภาพสอดคลองกับการศึกษาของ ธราธร  ดวงแกว และ 

หิรัญยา  ดวงแกว (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรรมผูสูงอายุตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม            

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารอยูในระดับดี  

2. ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่อยูในเขตบานโนนราษี ตําบลบึงนคร 

อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง เม่ือเทียบเกณฑการแปลผลระดับการปฏิบัติ          

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อรชร  โวทวี (2548: 90) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ในอําเภอ     

บางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายอยูในระดับพอใช เปนตน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปใช       
  1.1 ดานการรับประทานอาหาร ผูสูงอายุมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับปานมากดังน้ันผูวิจัยมีขอเสนอแนะ คือ 
หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ เชน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใหมีการผลักดันสงเสริมและปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงคของผูสูงอายุตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติใหมีความตอเน่ืองและเปนรูปธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพดานการ
รับประทานอาหารของผูสูงอาย ุ
  1.2 พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุดานการออกกําลังกายการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการขับเคล่ือนในเรื่องการสงเสริมการออกกําลังกายแกประชาชนในชุมชนใหมากขึ้น เพิ่มสถานที่ออก
กําลังกายมากขึ้น โดยประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ใกลเคียงมีการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยกระตุนใหประชาชน 
ทั่วไป โดยเฉพาะผูสูงอายุออกกําลังกายมากขึ้น 
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  1.3 พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย มีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ดังน้ันผูวิจัยมีขอเสนอแนะ คือ ภาครัฐควรมีการสงเสริมนโยบายระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่ทุพพลภาพ หรือ
ผูสูงอายุที่อายุมาก ๆ ซ่ึงตองการการดูแลรักษาตอเน่ือง โดยจัดแพทยมาประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแตละแหงให
ทั่วถึงจัดหนวยแพทยเคล่ือนที่เพื่อบริการชุมชนดานการรักษา ใหบริการชองทางผานระบบสาธารณสุขมูลฐานอยางเปนระบบ 
สงผลใหประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผูสูงอายุสามารถเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพไดงายขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป        
  2.1 ควร มีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในบานโนนราษี เพื่อหาแนวทางในการปองกัน แกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอาย ุ            
  2.2 ควร มีการศึกษาตัวแปรอ่ืน และปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ เชน ลักษณะสังคมของ
ครอบครัว สภาพลอมแวดลอมที่อาศัยอยู การเขาถึงบริการสาธารณะ การจัดส่ิงอํานวยสะดวกแกผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถนําขอมูล
ดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาและความตองการของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตบานโนนราษี อยาง
แทจริง เพื่อใหผูสูงอายมีุสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วาริธ  ราศรี กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหความรูให

คําปรึกษา ใหคําแนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในดานตาง ๆ อยางเต็มกําลัง และไดใหกําลังใจตลอดมาตั้งแตตน          

จนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิจัยทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําชี้แนะ และใหขอสังเกตเพิ่มเติมที่เปน

ประโยชน โดยผูวิจัยไดนําขอแนะนําไปปรับปรุงแกไขจนเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ และใหคําแนะนําในการสราง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจน ผูวิจัยขอบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาอาจารย ญาติพี่นอง และผูมีพระคุณทุกทาน      

หากวิจัยฉบับน้ีมีขอบกพรอง ผูวิจัยขอนอมรับดวยความเคารพและหากวิทยานิพนธฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูที่นําไปศึกษา

ในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอยกความดีทั้งหมดแกทุกทานที่กลาวมาดวยความจริงใจ 
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แนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเสื่อกก บานทาสวรรค                           

อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน                                                                                      

Guidelines Managing livelihood Community Groups Case study of Reed mat weaving Career 

Ban Tha Sawan Mancha Khiri District Khon Kaen Province. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษากลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค ตําบล      
ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพ        
ทอเส่ือกก บานทาสวรรค ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การวิจัยครั้งน้ีเปนการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีกลุมเปาหมายจํานวนทั้งส้ิน 35 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง แบบ
สังเกต การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลแบบ
อธิบายความเชิงพรรณนานา ซ่ึงผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลโดยการการตรวจสอบขอมูลสามเสา ผลการศึกษาพบวา 1) 
กลุมสัมมาชีพชุมชน อาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การจัดตั้งกลุม
เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดในการเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ดวยอาชีพการทอเส่ือกก 
ซ่ึงเปนภูมิปญญาชาวบานที่ถายทอดองครูมาจากบรรพบุรุษรุนสูรุนปฏิบัติกันมาจนถึงปจจุบัน โดยลักษณะการดําเนินงาน
รวมกันของสมาชิกในกลุมน้ัน ไมคอยมีความตอเน่ือง กลุมขาดขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุม จึงสงผลใหกลุม
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานอยางลาชาตองไดรับการแกไข 2) แนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน อาชีพทอเส่ือกก 
บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน พบวา แนวทาการจัดการกลุม มี 5 แนวทาง ไดแก 2.1) 
ดานการวางแผน 2.2) ดานการจัดการองคกร 2.3) ดานการนํา 2.4) ดานการคุม และ 2.5) ดานการมีสวนรวม 
 
คําสําคัญ: แนวทางการจัดการกลุม, สัมมาชีพชุมชน 
 
Abstract  
 Research on Guidelines Managing livelihood Community Groups Case study of Reed mat weaving 

Career Ban Tha Sawan Mancha Khiri District Khon Kaen Province. The objectives are: 1. To study community 

community groups Reed mat weaving career Ban Tha Sawan Tha Sala Sub-district Mancha Khiri District Khon Kaen 

Province and 2. To study the Guidelines Managing livelihood Community Groups Case study of Reed mat 

weaving Career Ban Tha Sawan Mancha Khiri District Khon Kaen Province This research is the use of 

qualitative research methodology. There are a total of 35 target groups. The tools used are Semi-structured 

interview form, observation form, data collection from documents And collecting data from the field And then 

use the data to analyze the data describing descriptive data Which the researcher has examined the data by 

checking the triangle data The results of the study showed that 1) community life Reed mat weaving career Ban 

Tha Sawan Moo 7 Tha Sala Sub-district Mancha Khiri District Khon Kaen Province The establishment of groups is 
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caused by the integration of people in the community. To create a career Make money in raising yourself and 

your family. With a mat weaving career Which is the folk wisdom that is conveyed from the ancestors to the 

present generation By the joint nature of the members of that group Rarely have continuity The group lacks the 

ability to manage groups. Therefore resulting in the group being successful in the delay of the operation must be 

corrected 2) Guidelines Managing livelihood Community Groups Case study of Reed mat weaving Career 

Ban Tha Sawan Mancha Khiri District Khon Kaen Province found that the group management guidelines have 

5 approaches namely 2.1) planning 2.2) organizational management 2.3) implementation 2.4) control and 2.5) 

participation 

Keywords: Guidelines Managing Groups, Livelihood Community   
 
บทนํา 
      จากสถานการณของโลกในปจจุบันภายใตยุคกระแสโลกาภิวัตนเกิดระบบการแขงขันการคาเสรีอยางสูงสงผลใหเกิด

การเปล่ียนแปลงการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว อาทิ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานส่ิงแวดลอม และดานเศรษฐกิจ 

เปนตน อยางหน่ึงที่ไดรับผลกระทบสําคัญมากที่สุดคือดานการประกอบอาชีพของภาคประชาชนในประเทศ การประกอบ

อาชีพโดยสวนใหญของประชาชนเปนลักษณะภาคการเกษตรที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษตั้งแตอดีตกาล รอยละ 80 ของ

ประเทศ ถือไดวาการประกอบอาชีพในปจจุบันมีภาวะความเส่ียงดานอาชีพที่ไมม่ันคงเปนอยางมากเพราะลักษณะการ

ประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนรูปแบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เม่ือถึงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตส้ินสุดถึงมีรายได สงผลให

ประชาชนมีรายไดไมคงที่ ไมเพียงพอตอการดํารงชีพและในที่สุดตองอพยพออกจากทองถิ่นเพื่อประกอบอาชีพในเมืองหาเล้ียง

ชีพเพื่อความอยูรอด ทั้ง ๆ ภายในทองถิ่นของตนมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แตกลับไม

สามารถใชประโยชนจากส่ิงที่มีอยูไดอยางเทาที่ควร (สํานักงานเสริมสรางความเข็มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน, 2560)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม

ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมเปน 1 ใน 10 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ซ่ึงนโยบายการลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการ

สรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐเปนหน่ึงในนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มุงหวังแกไขปญหาเก่ียวกับปากทองของประชาชนใน

ระดับลางที่เปนคนสวนใหญของประเทศ โดยมีแผนงานที่สําคัญ คือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 

ซ่ึงไดมอบใหกระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานหลักบูรณาการไปสูการปฏิบัติ (สํานักงานเสริมสราง

ความเข็มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน, 2560) การประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตรในชุมชนมีภาวะความเส่ียง

ของอาชีพภาคเกษตรกรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม เชน ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โรคพืช ราคาผลผลิตตกต่ํา การไมมี

อาชีพหรือรายไดเสริมหลังฤดูการผลิต สวนกลุมอาชีพที่มีอยูยังไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเพียงพอ สงผลให

ประชาชนตองเคล่ือนยายไปประกอบอาชีพในเมือง เปนตน การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ ทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

โดยการสรางอาชีพจึงเปนที่มาของ “สัมมาชีพชุมชน” ซ่ึงกําหนดแผนการสรางสัมมาชีพชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีเปาหมาย คือ ประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพและมีรายไดทั้งหมด 23,589 หมูบาน รวม 471,780 ครัวเรือน     

น้ันคือ 20% ของหมูบานในประเทศไทยโดยใหชาวบานสอนชาวบานในส่ิงที่เขาอยากทําฝกปฏิบัติจริงใหสามารถนําไปเปน

อาชีพไดเพราะในทุกพื้นที่จะมีคนเกงในแตละอาชีพอยูแลว เชน ทํานาไดผลผลิตสูง ทําสวนเกง หรือชางฝมือ และการแปรรูป

อ่ืน ๆ เปนตน การทอเส่ือเปนอาชีพเสริมอยางหน่ึงของสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงผูประกอบอาชีพดังกลาวลวนมีโลกทัศนตออาชีพ 

และมีนิสัยรักการทํางานเปนอาชีพที่บงชี้ใหเห็นถึงแนวคิดกระบวนการเริ่มตนการดํารงอยู การผสมสาน การสืบทอดที่มีคุณคา

ตอชุมชน ความภาคภูมิใจตอผลสําเร็จของงาน อันสืบเน่ืองมาจากความมีใจรักในวิชาชีพเปนพื้นฐาน การทอเส่ือเปนหัตถกรรม

พื้นบานที่ชาวบานสรางสรรคขึ้นตามภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชปูน่ัง ปูนอน ใชสอยในครัวเรือน เปนของที่ระลึกหรือของฝากแก

ผูมาเยี่ยม ทําบุญถวายเปนปจจัยไทยทานหรืองานประเพณีของทองถิ่น ขายหรือแลกเปล่ียนเครื่องอุปโภคบริโภค เปนตน 
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 บานทาสวรรค หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน มีการทอเส่ือกกในหมูบานหลังจากฤดูการทํา

การเกษตร ชาวบานจะอาศัยเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยการทอเส่ือกกในชุมชนของตนเอง กลุมสัมมาชีพชุมชน อาชีพ      

ทอเส่ือกก ชุมชนบานทาสวรรค หมู 7 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน ซ่ึงเปนชุมชนที่ไดรับการ

คัดเลือกจาก 8 ตําบล 27 หมูบาน ที่ผานขั้นตอนเกณฑการประเมินการสํารวจคุณสมบัติการคัดเลือกอยางถูกวิธีโดยการ

พิจารณาจากผูแทนครัวเรือนเปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑขอมูลความจําเปนพื้นฐานเปนอันดับแรกและผูแทนครัวเรือน     

ที่สมัครใจตองการฝกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพใหเกิดรายได กลุมสัมมาชีพชุมชน จึงเปนลักษณะการจัดการพัฒนากลุมอาชีพ

ใหมีโครงสรางขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพื่อใหกลุมเกิดความเข็มแข็ง (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอมัญจาคีรี, 

2560) ดั้งน้ัน เพื่อเปนการพัฒนากลุมสัมมาชีพชุมชน ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา โดยผานกระบวนการวิจัย

เรื่องแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน    

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุมใหมีความเข็มแข็งสามารถบริหารจัดการการดําเนินงานภายในกลุมกันเองไดอยางยั่งยืนสืบไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน 

  2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ไดแก สมาชิกกลุมอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 และผูที่เก่ียวของ จํานวนทั้งส้ิน 35 คน  

2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกต (Observation Form) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล          
   ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม อาทิ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 
แบบสังเกต  

4. การวิเคราะหขอมูล     
 ไดแก วิเคราะหขอมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยการอธิบายความเชิงพรรณนานา    

       
ผลการวิจัย            

 การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังน้ี        

  1. กลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแกน จากการศึกษาพบวา ภายในชุมชนสวนใหญมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทํานาเปนหลักมาตั้งแตอดีตกาล

ในชวงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ของทุกป ซ่ึงหลังจากเสร็จส้ินฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรชาวบานในชุมชนจํานวน

หน่ึงเพศหญิงอายุประมาณ 30-70 ป อาศัยเวลาวางในชวงน้ีใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว โดยการทอเส่ือกกที่เปน         

ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุนจนกลายเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีการปฏิบัติกันมาจนถึง

ปจจุบันที่บานของตนเองเพื่อไวจําหนาย ตอมาป พ.ศ.2560 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงมีนโยบายการ

ดําเนินงานของรัฐการลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ ที่มุงหวังแกไขปญหาเก่ียวกับ      

ปากทองของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของภาคประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดย

มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเปนหลักบูรณาการไปสูการปฏิบัติงาน ทางสํานักงานพัฒนาชุมชน
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อําเภอมัญจาคีรี จึงไดดําเนินงานตอบสนองนโยบายหนวยงานภาครัฐ โดยมีการดําเนินการปฏิบัติงาน 5 กระบวนการสราง

สัมมาชีพชุนชน คือ 1) พัฒนาผูนําสัมมาชีพเปนวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ

จังหวัด 3) เตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน 4) สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน

และ 5) สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพ โดย 5 กระบวนการดําเนินงานที่กลาวมาน้ีเปนกิจกรรมแนวทางการสราง

สัมมาชีพชุมชน เปนตน ชาวบานในชุมชนจึงรวมกลุมเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภาครัฐในการสรางสัมมาชีพชุนชน เพราะ

สมาชิกภายในกลุมตองการเรียนรูการประกอบอาชีพ โดยนําเอาความรูที่ไดจากการรวมกลุมสัมมาชีพชุมชนมาเปนแนวทาง   

ในการประกอบอาชีพที่ม่ันคง โดยสมาชิกเห็นพองเปนมติรวมกันคือสรางสัมมาชีพชุมชนอาชีพทอเส่ือกก จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 7 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปนกลุมอาชีพประเภทแปรรูปของใชประดับตกแตง โดยการดําเนินการจัดตั้งกลุมของสมาชิก           

มีเปาหมายเพื่อตองการประกอบอาชีพที่ม่ันคง มีรายไดเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 25 คน แต

อยางไรก็ดี การดําเนินงานภายในกลุมยังไมมีแบบแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมทําใหสมาชิกภายในกลุมสับสนในบทบาท

หนาที่ของตนเอง และพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุมยังขาดกระบวนการมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมกัน เปนตน

  2. แนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน จากการศึกษา พบวา ไดแนวทางการจัดการพัฒนากลุม 5 แนวทาง คือ 2.1 ดานการวางแผน ไดแก 

1) มีกิจกรรมใหสมาชิกภายในกลุมมีการดําเนินงานรวมกันอยูเสมอ เพื่อใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรู 

ปรึกษาหารือกัน และเปนการสรางมิตรไมตรีทีดีตอกันไปในตัว 2) มีการตั้งพันธกิจ/วิสัยทัศน/เปาหมาย/แผนการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของกลุมรวมกันทุกคน เพื่อใหสมาชิกเขาใจบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของตนเองอยางชัดเจนและเขาใจถึง

เปาหมายในการจัดตั้งกลุมที่ถูกตอง 3) มีแผนการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม และสมาชิกทุกคนมีสวนรวมทุกกระบวนการ 2.2 

ดานการจัดการองคกร ไดแก 1) มีการจัดโครงสรางตามหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแตและฝายอยางชัดเจนเพื่อให

สมาชิกทุกคนทราบถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและเกิดความเขาใจในการดําเนินงานปฏิบัติหนาที่ตรงกัน 2) มีการออกแบบ

โครงสรางตามหนาที่ มีการแบงงานโดยอาศัยความถนัดของแตละบุคคลเปนหลัก เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน

กลุม 2.3 ดานผูนํา ไดแก 1) ผูนํากลุมมีภาวะผูนําสูง กลาคิด กลาทํา การแสดงออก และกลาตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน

อยางเด็ดขาด 2) ตองมีการกระจายงานใหกับสมาชิกอยางเปนระบบและเหมาะสมตามความสามารถของแตละบุคคล 3) ผูนํา

กลุมควรมีการกระตุนสมาชิกใหมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอยูเสมอ 4) ผูนํากลุมตองมีวิสัยทัศนที่กาวไกลและคนหาส่ิงใหม ๆ

เขามาพัฒนากลุมอยูเสมอ 2.4 ดานการควบคุม ไดแก 1) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ผูมีสวน

เก่ียวของโดยตรงในการดําเนินงาน เขามาตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมอยางใกลชิดสมํ่าเสมอ 

2) มีการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกภายในกลุมจํานวน 1-2 คน เปนผูรับผิดชอบในหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานปฏิบัติงาน

ของสมาชิกทุกคนภายในกลุม 3) มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของสมาชิกทุกคนเก่ียวกับการดําเนินงาน

ภายในกลุม เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงานของกลุม และ 2.5 ดานการมีสวนรวม ไดแก 1) มีการจัดกิจกรรม

ใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมมีโอกาสไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมกัน 

2) สรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับสมาชิกโดยใหรางวัลเปนส่ิงตอบแทน เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ 3) 

สมาชิกทุกคนควรเขามามีสวนรวมเก่ียวของในการพัฒนากลุมตลอดจนมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานกลุมทุกขั้นตอน 

อาทิ รวมวางแผน รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจรวมกัน เปนตน  

 

สรุปผลการวิจัย           

 การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

 1. กลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน เปนชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกจาก 8 ตําบล 27 หมูบาน ที่ผานขั้นตอนเกณฑการประเมินการสํารวจคุณสมบัติการ
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คัดเลือกจากอําเภอมัญจาคีรีอยางถูกวิธีโดยการพิจารณาจากผูแทนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปนกลุมอาชีพประเภทแปรรูปของใชประดับตกแตง โดยการดําเนินการจัดตั้งกลุมของสมาชิกมี
เปาหมายเพื่อตองการประกอบอาชีพที่ม่ันคง มีรายไดเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 25 คน 
  2. แนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน พบวา แนวทาการจัดการกลุม มี 5 แนวทาง ไดแก 2.1) ดานการวางแผน 2.2) ดานการจัดการ
องคกร 2.3) ดานการนํา 2.4) ดานการคุม และ 2.5) ดานการมีสวนรวม 
   

อภิปรายผล           

 การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี     

  1. เพื่อศึกษากลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน พบวา จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เปนกลุมอาชีพประเภทแปรรูปของใชประดับตกแตง โดยเกิด

จากภูมิปญญาทองถิ่นชาวบานที่มีการสืบสานมาจากพรรบุรุษจากรุนสูรุนปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน กลุมสัมมาชีพ

ชุมชนเกิดจากการวมตัวของคนในชุมชนที่มีความตองการสรางอาชีพที่ม่ันคง และตองการมีรายไดเสริมสามารถเลี้ยงดูตนเอง

และครอบครัวไดหลังจากเสร็จส้ินภาคการเกษตรเพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยกลุมสัมมาชีพชุมชนเปนกลุม      

ที่สรางคุณประโยชนตอคนในชุมชนทองถิ่นเปนอยางมากในการชวยเหลือ สงเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให     

มีชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ลิเคิรท (1977: อางอิงใน สมคิด  บางโม, 2538) ไดกลาววา 1) การทํางานเปนกลุม

จะชวยใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําใหมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นอีกดวย 2) การทํางานเปนกลุมใชในทุกระดับ

ขององคกรซ่ึงจะขึ้นอยูกับหมุดเชื่อมโยงก็คือ ผูบังคับบัญชาหรือผูแทน 3) การวางแผนและการแกปญหาเปนกลุมใหกลุม

ตัดสินใจโดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมจะทําใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจผูกพันยอมรับนับถือกัน และ สมยศ  นาวีการ (2538) 

กลาววา การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การจัดองคกร การมีสวนรวม และการควบคุมกําลังความ

พยายามของสมาชิกขององคกรและการใชทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความสําเร็จของเปาหมายองคกรที่กําหนดไว เปนตน  

  2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบล      

ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน พบวา แนวทาการจัดการกลุม มี 5 แนวทาง ไดแก 2.1) ดานการวางแผน 2.2) ดาน

การจัดการองคกร 2.3) ดานการนํา 2.4) ดานการคุม และ 2.5) ดานการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนพงษ      

ลาพิงค (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสนับสนุนกลุมอาชีพใหเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลศรี

เมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา 1) ขาดการเตรียมความพรอมใหสมาชิกกลุมอาชีพใหมีความรู ความชํานาญ 

เก่ียวกับอาชีพที่กลุมทําและขาดการจัดระบบเอกสารสําคัญ เชน สมุดบันทึกการประชุมของกลุมอาชีพ สมุดบัญชี รายรับ-

รายจายกลุมอาชีพ สมุดทะเบียนผูถือหุนของสมาชิกกลุมอาชีพที่จะใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของกลุมอาชีพ 2) การ

บริหารจัดการหรือการดําเนินงานของกลุมอาชีพ กลุมอาชีพที่ไมประสบความสําเร็จน้ัน พบวา ขาดการนําหลักการบริหาร

จัดการที่ดี เชน หลักการวางแผน หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความเสมอภาค มาใชในการบริหารงานของ

กลุมอาชีพ 3) หนวยงานที่เก่ียวของยังขาดการออกติดตามประเมินผลกลุมอาชีพ เชน การสอบถามปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานกลุมอาชีพอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน นอกจากน้ียังพบแนวทางการแกไข

ปญหาและพัฒนากลุมอาชีพ คือ กลุมอาชีพควรปรับจํานวนของสมาชิกกลุมใหอยูประมาณ 15-20 คน โดยเนนใหสมาชิกกลุม

ทํากิจกรรมอยางจริงจังควรใชหลักการวางแผน หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความเสมอภาคในการบริหาร

จัดการกลุมอาชีพ และควรมีการออกติดตาม อภิญญา  จันทะหาร (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องธุรกิจกลุมทอเส่ือกก บานหนอง

ไมตาย ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา กลุมทอเส่ือกกไดมีการกําหนดระเบียบ

ขอบังคับของกลุมในเรื่องการสมัครเปนสมาชิกกลุม คุณสมบัติของสมาชิกกลุม การแบงเงินปนผลจากรายได การกูยืมเงินจาก

กลุมและการเสียดอกเบี้ยใหแกกลุม ปญหาอุปสรรคของกลุมทอเส่ือกกบานหนองไมตายคือ สมาชิกขาดความรู ประสบการณ 
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และทักษะในการบริหารและดําเนินการ และกรรณิการ  ทํามา (2557) การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพ: 

กรณีศึกษากลุมแปรรูปผลิตภัณฑจักสานจากตนกกบานหวา ตําบลบานหวา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ผล

การศึกษาพบวา 1) สภาพทั่วไปของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจักสานจากตนกกบานหวา กลุมมีโครงสรางการบริหารกลุมที่ชัดเจน 

มีการแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิกจากการระดมหุน มีสวัสดิการตาง ๆ มีการรายงานงบทางการเงิน 2) ปญหาและ

อุปสรรค จํานวนสมาชิกลดจํานวนลงเรื่อยๆ สมาชิกกลุมที่ผลิตสินคามีนอยสวนใหญเขาเพื่อระดมหุนทําใหขาดแรงงานฝมือ 

วัตถุดิบเริ่มหายากตองซ้ือจากนอกพื้นที่ทําใหตนทุนสูงขึ้นตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และยังขาดการวางแผนดานการผลิต

สินคา 3) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จเกิดจากการมีผูนํากลุม คณะกรรมการบริหารงานกลุมที่มีความรู มีวิสัยทัศน มีการ

ประสานงานที่ดี สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ผูนําชุมชนและหนวยงานที่ใหการสนับสนุนมีประสาน

ความรวมมือ  

 

ขอเสนอแนะ            

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน       

  1.1 การจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชนอาชีพทอเส่ือกก บานทาสรรค หมูที่ 7 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน       

ส่ิงสําคัญที่จะขับเคล่ือนการดําเนินงานกลุมใหประสบผลสําเร็จไดน้ัน คือสมาชิกทุกคนในกลุมตองมีสวนรวมในการชวยเหลือ 

สนับสนุนในกระบวนการดําเนินงานของกลุมทุกขั้นตอน เพื่อทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมคิดรวมตัดสินใจในการจัดการ

พัฒนากลุม            

  1.2 แนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชนอาชีพทอเส่ือกก บานทาสรรค หมูที่ 7 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแกน สามารถนําไปปรับใชในลักษณะการพัฒนา เพื่อเปนการศึกษาเรียนรูการรักษาความรูดั่งเดิมของบรรพบุรุษดาน      

ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืนและไมสูญหายไปจากทองถิ่น      

  1.3 ควร นําไปปรับใชเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานนโยบายของหนวยงานภาครัฐในการจัดการพัฒนากลุม

อาชีพ             

  1.4 งานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชนอาชีพทอเส่ือกก บานทาสรรค หมูที่ 7 อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนากับทุกกลุมอาชีพที่มีการดําเนินการปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึงกัน     

กับกลุม เพื่อใหกลุมสามารถพัฒนาไปสูความสําเร็จได       

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป        

  2.1 ควร ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกภายในกลุม อาทิ 

ดานการจัดการกลุม ดานการวางแผน ดานการจัดการองคกร ดานการนํา ดานการควบคุม และดานสวนรวม เปนตน 

  2.2 ควร ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในกลุมสัมมาชีพชุมชนอาชีพ       

ทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน    

  2.3 ควร มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการจัดการกลุมอาชีพใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน อาทิ ดานการตลาด ดาน

งบประมาณ และดานผลิตสินคา และคุณภาพของสินคา เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากลุมสูความสําเร็จ

  2.4 ควร มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม เพื่อใหกลุมมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการ

พัฒนากลุมรวมกัน           

  2.5 ควร มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการจัดการกลุมสัมมาชีพชุมชนอาชีพ     

ทอเส่ือกก บานทาสวรรค หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
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บทคัดยอ           

 หนังสือมนุษยกับสังคม เปนหนังสือที่ตองการถายทอดองคความรูเก่ียวกับความเปนมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดย

แสดงใหเห็นถึงองคความรูเก่ียวกับความเปนมนุษย อาทิ พฤติกรรมในการดํารงชีวิต การปรับตัวของมนุษยในการดํารงชีวิต  

ตลอดจน เพื่อใหเขาใจถึงปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เปนตน หนังสือเลมน้ี มีสาระสําคัญเก่ียวของกับ 1) ธรรมชาติ

ของพฤติกรรมมนุษย 2) การตั้งถิ่นฐานและความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม 3) วัฒนธรรมและการขัดเกลาทางสังคม       

4) การจัดระเบียบสังคมดานการเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย 5) การเปล่ียนแปลงทางสังคมปญหา

สังคมและแนวทางแกไข โดยเนนอธิบายใจความสําคัญของความรู ความสามารถและการสรางฐานความคิดอยางมีวิสัยทัศน     

ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่สอนถึงมนุษยสังคมที่มีความทันสมัยองคความรูกระบวนการที่

เปนสากลเพิ่มมากขึ้นเพื่อการเปล่ียนมนุษยสังคมเกาสูยุคมนุษยสังคมที่ทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

คําสําคัญ:  มนุษย, สังคม  

ABSTRACT 

 Human and social books Is a book that wants to transfer knowledge about anthropology and 
sociology By demonstrating the knowledge of humanity, such as behavior in life Human adaptation in life, 
as well as to understand the phenomena that occur in the society, etc. This book There are significant 
issues related to 1) the nature of human behavior 2) settlement and the relationship between man and 
society 3) culture and socialization 4) social order in politics, administration, law, economy, background of 
Thai society 5) Social change, social problems and solutions With an emphasis on explaining the 
importance of knowledge Ability and creating a visionary base That can be applied to teaching in schools 
that teach human beings, societies that are modern, knowledge, processes that are increasingly 
international, to change human beings, old societies to the human age, societies that are changing to the 
world. 
 
Keywords: Human, Society  
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บทนํา            
 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก กลาววา มนุษยเปนสัตวสังคม ซ่ึงมนุษยโดยธรรมชาติจะตองมีชีวิตอยู
รวมกันกับบุคคลอ่ืน ๆ ติดตอสัมพันธซ่ึงกันและกัน ไมสามารถดํารงชีวิตอยูอยางอิสระตามลําพังแตผูเดียวได สังคมจึงเกิดขึ้น
มนุษยรูจักรวมตัวเปนหมูเหลา โดยระยะแรก ๆ ไดรวมตัวกันอยูอยางงาย ๆ แลวจึงคอย ๆ วิวัฒนาการมาตามลําดับจน
กลายเปนสังคม เปนบานเมืองอยางทุกวันน้ี เหตุที่มนุษยตองรวมกันอยูเปนกลุมกอนหรือเปนสังคมน้ัน ก็เพราะมนุษยตอง
พึ่งพาอาศัยกันในการดํารงชีพหรือการดํารงชีวิต เชน ชวยกันหาหรือผลิตอาหาร ชวยกันสรางบานหรือที่อยูอาศัย ชวยกันสราง
เครื่องมือหรืออาวุธ ชวยปองกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการรุกรานของมนุษยดวยกัน และมนุษยยังมีความ
ตองการอ่ืน ๆ จากกันและกันอีกมาก เปนตน ตลอดจน นักสังคมวิทยา มีความเห็นวาสังคมกับมนุษยจะแยกจากกันไมได 
เพราะมนุษยเริ่มเกิดมาก็ตองอาศัยสังคมตองพึ่งพาอาศัยมนุษยดวยกัน ตองมีความสัมพันธกัน และกระทําตอกันทางสังคมเพื่อ
ประโยชนแหงตนและสังคมในการดํารงชีวิตได ดังน้ัน หนังสือเรื่องมนุษยกับสังคมเลมน้ี จึงเปนหนังสือที่ตองการอธิบายหรือ
ถายทอดองคความรูเก่ียวกับความเปนอยูของสังคมที่เปนกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยเนนใหเห็นการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมและเสริมสรางแนวคิด การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไปกับการเปล่ียนแปลงในสังคมปจจุบัน ใหเกิดกระบวนการ 
ความคิด สติปญญา และมุมมองการจัดระเบียบ ซ่ึงแตละสวนมีผลที่แตกตางกันไป โดยจะเนนการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวกับ
มนุษยสังคมเชื่อมโยงกับ การสรางกฎหมาย กฎเกณฑ และการนํามาปรับประยุกตใชในสถานศึกษาสรางจิตสํานึกภายใน
องคกร เปนตน           

   
จุดประสงค          

 หนังสือเลมน้ี ตองเสนอและถายทอดองคความรูแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางดานมนุษยและสังคมการเมืองการ

ปกครอง หลักความรูวาดวยการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ การบริหารทางภาครัฐเชื่อมโยงหลักแนวคิด ทฤษฎียุคใหมมา

พัฒนามนุษยใหมีการคิดวิเคราะหตนเองใหกาวทันการเปล่ียนแปลงซ่ึงแตละสวนมีผลประโยชน โดยจะเปนประโยชนตอ

นักศึกษา ทุกระดับชั้น ขาราชการ ประชาชนและสังคมสวนรวมโดยทั่วไป ผูที่สนใจ แนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง           

ที่สอดคลองไปดวยหลักมนุษยสังคมในยุคปจจุบันไปสูการปฏิบัติตอไป 

สาระสําคัญ          

 หนังสือมนุษยกับสังคม เปนหนังสือที่เนนการถายทอดองคความรูเก่ียวกับความเปนมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาโดย

เนนใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และการเสริมสรางแนวคิดใหเขาใจบทบาททางสังคมของมนุษยเก่ียวของกับ 

1) ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย 2) การตั้งถิ่นฐานและความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม 3) วัฒนธรรมและการขัดเกลา

ทางสังคม 4) การจัดระเบียบสังคมดานการเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย 5) การเปล่ียนแปลงทาง

สังคมปญหาสังคมและแนวทางแกไข โดยเนนอธิบายใจความสําคัญของความรู ความสามารถและการสรางฐานความคิดอยาง   

มีวิสัยทัศน 

การสะทอนคุณคา            

 หนังสือเลมน้ี ไดสะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดของมนุษยกับสังคม ในการนําไปปรับใชกับหนวยงานภายในกลุมองคกร

ภาครัฐและเอกชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการดํารงอยูของมนุษยทามกลางสังคมที่เกิดการเปล่ียนแปลง โดย

สามารถสรุปได ดังน้ี          

  1. เขียนใหผูศึกษาทั้งผูอานเขาใจในมนุษยสังคม โดยการอธิบายใจความสําคัญของคําวามนุษยสังคมและ

กระบวนการความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในสังคมที่สามรถนําไปประยุกตใชในหนวยงานศึกษา ซ่ึงนําไปสูเปาหมายที่สอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตรตองการองคความรู การอยูรวมกันเปนกลุมองคกรและศึกษาแนวทางการแกไขการ

เปล่ียนแปลงแนวทางการแกไขสภาพปญหาและการใชเน้ือหาภาษาที่เขาใจงาย     

  2. ไดอธิบายถึงพฤติกรรมมนุษย ไดวิเคราะหถึงเรื่องพฤติกรรมการอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อแนวทางความตองการใน

การศึกษาการพัฒนาพฤตกิรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมกันเปนกลุมที่มีมากกวาสองคนขึ้นไปเกิดกระบวนการคิด

เชิงวิเคราะหแสดงถึงการพัฒนาระดับความคิด ความสัมพันธการวัดระดับประเมินพฤติกรรม โดยอางอิงจากความคิดเห็นกับ

ประสบการณที่แตกตางกันแตละบุคคล 
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 3. การบริหารอํานาจหรือการปกครองในมุมมองของการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบันการเปล่ียนถายอํานาจ โดยการ

อธิบายการเปล่ียนแปลงระบบกฎหมายในประวัติศาสตรระดับพื้นฐาน และระดับโครงการสรางที่มีผลตอสังคมปจจุบันเพื่อใช

จําแนกความแตกตางขอการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือการเปล่ียนแปลงในยะระยาว สรางการพัฒนาการที่เกิดประโยชน

ตอสังคมชุมชน ประชาชน หนวยงาน กลุมองคกรใหเกิดเกิดสรรถนะ (Competency) โดยใชทุนทางสังคม ทุนองคการ      

ทุนมนุษย ทุนเงินสด (Cash) ทุนขอมูล ICT มีการจัดระบบขอมูลการเปล่ียนแปลงที่สามารถเขาถึงไดอยางอัตโนมัต ิ

 4. มนุษยสังคมทีป่ระกอบดวยวัฒนธรรมประเพณีนิยมและการขัดเกลาทางสังคม ไดกลาวหลักการที่นักบริหารได

นํามาประยุกตปฏิบัติในกลุมพรอมนําไปปฏิบัติกับองคกรที่เก่ียวกับการขัดเกลาสังคมที่สอดคลองไปดวยประเพณีนิยม และจะ

เนนไปในทางหลักศาสนากับทฤษฎีการบริหารการเชื่อมแนวคิดกวาง ๆ การจัดการบริหารเปนลักษณะของกลไกลที่ไมยืดหยุน

และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญขึ้นอยูกับแนวความคิดของมนุษยสังคมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการสรางความสัมพันธ

ในสังคมของมนุษยและผลประโยชนจากผลการปรับเปล่ียนลักษณะกลไกล     

 5. การบริหารอํานาจผานมนุษยสังคมที่ตองการกาวสูการเปล่ียนแปลงทางดานกฎหมาย โดยอภิปรายถึงการเขา

เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ กฎหมายที่รางขึ้นโดยกลุมมนุษยที่ตองการปกครองเปนการบริหารแบบกลุมและมีแผนการดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายส่ิงที่ตองการ รวมถึงเปนความสําคัญของลูกคาคือความตองการของประชาชนเพื่อการขับเคล่ือนผาน      

สูการเปล่ียนแปลงสูยุคใหมสําเร็จ ซ่ึงเปนการบริหารระดับสูงและยังรวมถึงไดรับความรวมมือการสนับสนุนกําหนดนโยบาย

และจัดหาแนวทางตาง ๆ ทั้งองคกร ความรูคุณธรรม สรางกฎเกณฑดวยฐานความคิด ปญญา และลําดับขึ้นตอนเขาดวยกัน 

 

บทสรุป 

 หนังสือเลมน้ี ตองการอธิบายใหเห็นความเปนมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการและ

ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย วิถีในการดํารงชีวิต การตั้งถิ่นฐาน แบบแผน โครงสรางทางสังคม ความสัมพันธระหวางมนุษย

กับสังคม วัฒนธรรมและการขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคมดานการเมืองการปกครอง จารีตกฎหมาย เศรษฐกิจ การ

เปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดจน ยังเปนแนวทางการดํารงอยูใหกับมนุษยไดเขาใจและอาศัยอยูในสังคมไดอยางผาสุกภายใต

สถานการณการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
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คําแนะนําสําหรับผูนพินธ 

วารสารสังคมศาสตร (SOCIAL SCIENCE JOURNAL) 

หลักสูตรสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

วารสารสังคมศาสตร จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคม

วิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของ

ผลงานที่รับการตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศนหนังสือ เปนตน วารสาร

สังคมศาสตร มีกําหนดการออกเลมวารสารเปน รายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังน้ี     

  ฉบับที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       

  ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน       

  ฉบับที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน       

  ฉบับที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม       

 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสังคมศาสตร มีขอกําหนด ดังน้ี 

          1. เปนบทความที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตามแบบฟอรมของวารสาร

สังคมศาสตรที่กําหนดใหเทาน้ัน เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิง

เปนรูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมูลออนไลน)     

  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน    

  3. บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัดสรรตรงตาม

สาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวาผลงานมีคุณภาพสมควรลง

ตีพิมพในวารสารได           

  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการไดพิจารณา

บทความในเบื้องตนแลว          

  5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและสงคืนกอง

บรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ     

  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนของเว็บใซตวารสารสังคมศาสตร (http://social.rmu.ac.th/web/) 

เทาน้ัน   
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ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 หนา 

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 

 
       ชื่อผูนิพนธหลกัคนที่ 1 ชื่อผูนิพนธคนที ่2 และชื่อผูนิพนธคนที่ 3 

Author name 1, Author name 2, and Author name 3 

ที่อยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

          * corresponding  author E-mail:....................................................... 
 

บทคัดยอ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี

ยอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ กับเน้ือความใน

บทคัดยอและควรจะกลาววัตถุประสงคและสรุปผลที่ไดจากงานวิจัยน้ัน ๆ โดยใหเขียนเปนความเรียง โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
 

คําสําคัญ: คําสําคัญคําที่ 1 คําสําคัญคําที่ 2 คําสําคัญคําที่ 3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (TH SarabunPSK SIZE 14) 

 This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow this guideline strictly. 

It should contain a single paragraph and its length should not exceed 300 words. Use by character TH 

SarabunPSK 14 point size. It should include a concise statement of objectives and summary of important 

results.  
 

Keywords:  word1, word2, word3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

บทนํา (Introduction) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือ

รูปภาพ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (Objective/Aim) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหกระชับและชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 
 

 

แบบฟอรมการเขียนบทความงานวิจัย 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกต ิ
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ผลการวิจัย (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

บรรยายผลการวิจัยที่ได ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย อาจมีรูปภาพ/ตาราง ประกอบผลการวิจัย โดย

ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา (ตัวอยางตาราง) 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง (n=280) 

ภาวะซมึเศรา จํานวน รอยละ 

ปกต ิ 280 78.01 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการวิจัย ไมควรซํ้าซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

อภิปรายผล (Discussion) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 วิจารณเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีมากอนหนาอยางมีหลักการ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Suggestions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ขอแนะนํา/ขอชี้แจง/แนวทางที่จะนําไปใชประโยชน ที่ไดจากการวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ควรจะมีเพื่อแสดงคําขอบคุณสําหรับแหลงทุนสนับสนุนหรือผูชวยเหลืองานวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิง (Reference) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง 
วารสารและนิตยสาร ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่), หนาแรก-หนาสุดทาย  

ตัวอยาง: 
สุชาดา ตั้งทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ 
           กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37. 

บทความวารสารออนไลน ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), หนาแรก-หนาสุดทาย 
เว็บไซต 
ตัวอยาง: 
Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information 
           management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. 
           Information Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from 
           http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html 

หนังสือ ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: ปที่พิมพ. 
ตัวอยาง: 
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ.(พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ 
Streibel, B. J. (2003). The manager's guide to effective meetings. 
           NewYork: McGraw-Hill. 
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ชุดวิชามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนวยการสอน ชื่อชุดวิชา. (หนวยที่, หนา) สถานที่พิมพ: 
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช 
ตัวอยาง: 
ชุษณะ รุงปจฉิม. (2539). แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ 
           ภัตตาคาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรม 
           และภัตตาคาร. (หนวยที่ที่ 1, หนา 1-36). นนทบุรี: สาขาวิชา 
           มนุษยนิเวศศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

รายงานการประชุม 
หรือสัมมนาทางวิชาการ 

ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรายงานการประชุม. วัน เดือน ป 
สถานที่จัด สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง: 
กรมวิชาการ. (2538) การประชุมปฏิบัติการรณรงคเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน,  
           25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. 
           กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: 
           Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium    
           on Motivation: Vol.38. Perspectives on Motivation (pp.237-288).  
           Lincoln: University of Bebraska Press. 

วิทยานิพนธ ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ชื่อปริญญา, สาขาวิชา คณะ, มหาวิทยาลัย.  
ตัวอยาง: 
วันเพ็ญ สงเสริมทรัพย. (2539). การจัดระบบองคการมหาชนอิสระชนใน กระบวนการ 
           จัดทําบริการสาธารณะในประเทศไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เว็บไซต ชื่อผูเขียน. (ปที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบคนเม่ือวัน เดือน ป, 
จากเว็บไซต: URL Address 
ตัวอยาง: 
กรมศุลกากร. (2552). สถิติการสงออกไขไก. สืบคนเม่ือ 22 กุมภาพันธ 2552, 
           จาก http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp  
Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8, 
1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Web site:  
           http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html 

            

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
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ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 หนา 

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 

       ชื่อผูนิพนธหลกัคนที่ 1 ชื่อผูนิพนธคนที ่2 และชื่อผูนิพนธคนที่ 3 

Author name 1, Author name 2, and Author name 3 

ที่อยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

          * corresponding  author E-mail:....................................................... 

บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี

ยอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ โดยใหเขียนเปนความ

เรียง โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

คําสําคัญ: (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow this guideline 

strictly. It should contain a single paragraph and its length should not exceed 300 words. Use by character 

TH SarabunPSK 14 point size. It should include a concise statement of objectives and summary of 

important results  

Keyword: (Font TH SarabunPSK 14 Point size) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 

บทนํา (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

         เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือรูปภาพ 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เนื้อเร่ือง/บทวิเคราะห (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 เปนสวนของเน้ือที่ผูนิพนธหรือผูเขียนตองวิเคราะห/สังเคราะหองคความรูของเน้ืองาน โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

แบบฟอรมการเขียนบทความวิชาการ 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกต ิ
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สรุป (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากเน้ืองานอยางชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิงทายบทความ (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใช Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ 

อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง 
วารสารและนิตยสาร ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่), หนาแรก-หนาสุดทาย  

ตัวอยาง: 
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ชื่อผูนิพนธหลกัคนที่ 1 ชื่อผูนิพนธคนที่ 2 และชื่อผูนิพนธคนที ่3 

Author name 1, Author name 2, and Author name 3 

ที่อยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 
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1. บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

คําสําคัญ: คําสําคัญคําที่ 1 คําสําคัญคําที่ 2 คําสําคัญคําที่ 3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

2. Abstract (TH SarabunPSK 14 point size) 

 This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow this guideline strictly. 

It should contain a single paragraph and its length should not exceed 300 words. Use by character TH 

SarabunPSK 14 point size. It should include a concise statement of objectives and summary of important 

results.  
 

Keywords:  word1, word2, word3 (TH SarabunPSK 14 point size) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

3. บทนํา/เกร่ินนํา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

4. จุดประสงค (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

       

ช่ือเร่ือง: ……………………………….. 

ผูแตง: …………………………….. 

ปที่พิมพ: ……………………………… 

สํานักพิมพ: ..................................... 

จํานวนหนา: …………………………………….. 

รูปภาพปกหนังสือ

หรือเลมหนังสือ 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกต ิ
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5. สาระสําคัญ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

6. การสะทอนคุณคา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

7. บทสรุป (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา      
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