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บทบรรณาธิการ

	 แผนพัฒนาการอุดมศึกษา		ระยะยาวและนโยบายรัฐบาล		ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้
ปี	พ.ศ.	2552	เป็นปี	“แห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ในฐานะหนึ่งใน	สถาบัน
อดุมศกึษาเพือ่การพฒันาท้องถิน่	จงึเร่งพฒันาคณุภาพของมหาวทิยาลยัเพือ่ยกระดบัมหาวทิยาลยัให้เดนิทางไป
สู	่“มหาวทิยาลยัคณุภาพ”	อย่างแท้จรงิ	การวจิยัในฐานะทีเ่ป็น	“เครือ่งมอื”	และ	“ภารกจิหลกั”	ส�าคญัซึง่มหาวทิยาลยั
ราชภัฏร�าไพพรรณี	 จะต้องเสริมสร้าง	 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผลิตงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่	 “ผลของการวิจัย”	 และ	 “ประโยชน์ของการวิจัย”	 เพื่อให้	 “ผู้ใช้งานวิจัย”	 สามารถน�า																			
องค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหรือต่อยอดความรู้ได้อย่างยั่งยืน			

	 วารสารวจิยัร�าไพพรรณ	ีโดยสถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ	ีถอืเป็นอกีเวทหีนึง่
ที่ให้นักวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่งานวิจัยของตน	 	นับมาจนถึงฉบับปัจจุบันปีที่	
3	ฉบบัที	่2	โดยกองบรรณาธกิารได้รวบรวม	และคดักรองบทความวจิยัจ�านวนทัง้สิน้	12	เรือ่งประกอบด้วยบทความ
วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ได้แก่	 เรื่อง	 การศึกษาลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการ
ศึกษา	ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	เรื่องพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคกลางและภาคตะวัน
ออก	 เรื่องการศึกษาการผลิตครูแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 :กรณีศึกษา	
มหาวทิยาลยัสตัตบงกช	เรือ่งการน�าความรูข้องผูส้งูอายใุนการดแูลสขุภาพมาปรบัปรงุใช้ส�าหรบัผูส้งูอายรุุน่หลงั:	
ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานี	 เรื่องความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต																												
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และพนักงานในสถานประกอบการ	 เรื่องศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต	
บริษัทบางกอกกล๊าส	จ�ากัด	โรงงานระยอง	เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
ของพนกังาน	บรษิทับางกอกกล๊าส	จ�ากดั	โรงงานระยอง	เรือ่งการศกึษาความต้องการและคณุลกัษณะของผูส้�าเรจ็
การศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	 (อส.บ.)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 	 ร�าไพพรรณี	 เรื่องแนวโน้มการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ในจังหวัดจันทบุรี	 และ	 เรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาโดยตรงของเทศบาลท่าชา้ง	จังหวัดจันทบุร	ีและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้แก่	
เรื่องผลของชาเขียวที่มีต่อการเจริญและการอยู่รอดของแบคทีเรียแลคติก	 ระหว่างการหมักและการเก็บรักษาใน
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและ	 เรื่องการส�ารวจโรค-แมลงศัตรูพืชและแนวทางป้องกันก�าจัดในเขตวังสวนบ้านแก้ว	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ี

	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านและหาก															
ท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสารวิจัย
ร�าไพพรรณ	ีซึง่จะรวบรวมคดักรองบทความวจิยัเพือ่เผยแพร่ผลงานด้านการวจิยัอนัจะส่งผลต่อเป็นการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาต่อไป

บรรณาธิการ
กันยายน  2552
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การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏรูิปการศึกษา 

ตามทัศนะของผูบริหารและอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

A Study of the Characteristics of Professional Administrators in Education 

Reform  from the Opinions of Administrators and Teachers in Rambhai 

Barni Rajabhat University. 

วรญา ภูเสตวงษ 

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

                 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ในยุคปฏิรูป 

การศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและอาจารย  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษา คือ ผูบริหารและอาจารยจํานวน 218 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 

(t – test)และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

                 ผลการวิจัย 

                 1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ในยุคปฏิรูปการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารและอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก 

                 2.   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย ท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหารมือ
อาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา  พบวา  เมื่อจําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และประเภทของอาจารย ผูบริหารและ
อาจารย มีทัศนะโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ในขณะที่ผูบริหารและอาจารยท่ีสังกัดคณะวิชาตางกันมี
ทัศนะแตกตางกัน ดานคุณลักษณะสําคัญและคุณลักษณะเบื้องตน  

Abstract 

  The purposes of this study were to study and compare the characteristics of 

professional  administrators in education reform from the point of view of theRambhai Barni  Rajabhat 

University administrators and teachers. The sample were 218 administrators and teachers of Rambhai  

Barni Rajabhat University. The research instrument is the 5 rating-scale questionnaire. The statistics 

used  to analyze the data were percentage (%), mean( X ), standard deviation (S.D.),t-test and     

One-way ANOVA.  The results could be concluded as follows : 

                 1. The opinions of the Rambhai  Barni  Rajabhat  University  administrators and teachers 

toward the characteristics of professional administrators in education reform from the point of view of 

administrators and teachers were at a high level. 
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รรณี                 2. There were not satistically significant differences in the differences of gender variables, 

the age variables  and the kinds of the teacher variables among Rambhai Barni  Rajabhat  University  

administrators and teachers. While there was satistically significant difference among the 

administrators and teaching staffs from different faculties toward the important and primary 

characteristics of professional administrators in education. 

บทนํา 

 ผลของการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ในยุคปฏิรูปการศึกษาตาม
ทัศนะของผูบริหารและอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 ดาน ไดแก คุณลักษณะเบื้องตน 

คุณลักษณะสําคัญ และคุณลักษณะบูรณาการ สําหรับใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการพั นาตนเอง ใหมี
คุณลักษณะตามความตองการของผูท่ีเก่ียวของกับการทํางาน และเปนประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจศึกษาคนควา 
ไดขอเสนอแนะในการเตรียมการพั นาผูบริหารในปจจุบัน ใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับยุคปฏิรูปการศึกษาตอไป 

วัต ุประสงคของการวิจัย 

   1.   เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามทัศนะของ   
ผูบริหารและอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
               2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามทัศนะของ   
ผูบริหารและอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จําแนกตาม เพศ อายุ คณะวิชา  และประเภทของ
อาจารย 

สมมุติ านการวิจัย  

            คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและอาจารยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม เพศ อายุ คณะวิชา และประเภทของอาจารย แตกตางกัน 

วิ ีการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย 

         1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย : ผูบริหารและอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท่ีปฏิบัติ
ราชการอยูจริงในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  จํานวน  250  คน   

          2.   ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ  อายุ  คณะวิชา ประเภทของอาจารย 

          3.   ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนะของผูบริหารและอาจารย  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เกี่ยวกับ
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา 3 ดานคือคุณลักษณะเบื้องตน คุณลักษณะสําคัญและ
คุณลักษณะบูรณาการ  
          4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 
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   1.  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและอาจารย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตาม ลําดับจากมากไปนอย คือ 

ดานคุณลักษณะสําคัญ ดานคุณลักษณะบูรณาการ และดานคุณลักษณะเบ้ืองตน ตามลําดับ 

   2.  เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ในยุคปฏิรูปการศึกษา 3 ดาน  ตามทัศนะ
ของผูบริหารและอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จําแนกตามตัวแปรอิสระท่ีศึกษา  พบวา เมื่อ
จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และ ประเภทของอาจารย   ผูบริหารและอาจารย มีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ในขณะที่ผูบริหารและ
อาจารยท่ีสังกัดคณะวิชาตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามทัศนะของ 
ผูบริหารและอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียง ลําดับ
จากมากไปนอย   คือ ดานคุณลักษณะสําคัญ ดานคุณลักษณะบูรณาการ  และดานคุณลักษณะเบ้ืองตน 

ตามลําดับ ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา  ผูบริหารยุคใหมตองมีคุณลักษณะที่สําคัญหลายดาน ในการเขาสู
ตําแหนง ตองไดรับการอบรมและพั นาอยางตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะไดมีภาวะผูนําและสามารถบริหารจัดการไดดี   

รวมท้ังการบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)    

สงผลใหผูบริหารตองมีความกระตือรือรนในการพั นา ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา      
ตองนํา นโยบายและหลักการไปสูการปฏิบัติท่ีหลากหลาย โดยมีการติดตาม ประเมินผล และพั นาแนว
ทางการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สอดคลองกับคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ตามเกณ มาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา (สํานักงานเลขา ิการคุรุสภา. 2540 ก: 1-35) และสอดคลองกับผลงานวิจัยของจิราภรณ 

วุ ิภักดี (2542: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่อยูในระดับสูงมากท่ีสุด  

คือ มีความ ื่อสัตยสุจริต มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาตัดสินใจ รับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเองเปนอยางดี   

คุณลักษณะท่ีผูบริหารควรมีระดับมากท่ีสุด คือ ดานบุคลิกภาพ ดานภาวะผูนํา และดานพ ติกรรม นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลงาน วิจัยของสุดใจ ศรีทอง(2543: บทคัดยอ)ท่ี ไดศึกษา พบวา องคประกอบท่ี
ผูบริหารควรมีในระดับมากท่ีสุดคือ ดานคุณ รรม รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพ และดานความเปนผูนําและ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกศราภรณ วิทยไพจิตร(2544: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาพบวา คุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีครูพึงประสงคมากท่ีสุดไดแก ดานผูนํา ดานบุคลิกภาพ และดานมนุษยสัมพัน      

          เมื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารและอาจารย จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และ ประเภทของ
อาจารย พบวา  ผูบริหารและอาจารย มีทัศนะโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ในขณะท่ีผูบริหารและ
อาจารยท่ีสังกัดคณะวิชาตางกัน มีทัศนะโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะวาลักษณะของการเรียนการสอนในแตละคณะวิชาแตกตางกัน ท้ังทางดาน จุดมุงหมาย เนื้อหา 
และพ ติกรรมที่มุงเนนใหเกิดขึ้นในตัวนักศึกษาของแตละโปรแกรมวิชา จึงทําใหวิ ีการในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพัน กิจของมหาวิทยาลัย ของแตละคณะวิชา มีความแตกตาง
กันในรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงาน   
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 จากผลการวิจัย การศึกษาทัศนะของผูบริหารและอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ พรรณี 

เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.ขอเสนอแนะทัวไป 

          1.1 ผูท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงผูบริหาร ควรจะไดศึกษาผลการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือพั นา 
และปรับปรุงตนเอง ใหมีคุณลักษณะเปนผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือจะไดนําพาองคกรให
บรรลุถึงเปาหมายหรืออุดมการณทางการศึกษาที่กําหนดไวไดอยางมีประสิท ิภาพ  

          1.2 ผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีควรใชผลการวิจัยนี้เปนแนวทางในการปรับปรุง
คุณลักษณะของตนเอง ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร ผูดําเนินงาน ในองคกรของตนเอง เพ่ือให
เกิดความราบรื่น ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานดานตาง  ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป   

2. ขอเสนอแนะเพือการวิจัยครังตอไป 

         2.1 ควรทําการวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรดานอื่น  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท่ีนอกเหนือจากผูบริหารและอาจารยเพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

        2.2 ควรทําการวิจัยถึงปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  ในยุคปฏิรูปการศึกษา  
           2.3 ควรทําการวิจัยเชิงลึก เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ โดยใชกรณีตัวอยางผูบริหารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (Case Study) 

         2.4 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น  เพ่ิมเติม เชน  ประสบการณในการทํางาน  และระดับการศึกษา ของ
ผูบริหารและอาจารย เปนตน 

         2.5  ควรมีการศึกษาความสอดคลองระหวางทัศนะของผูบริหารและอาจารย  และผลสัม ท ิในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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School Adminitrators’ Behaviour Based on the Views of  Adminitrators and 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ตามการ
รับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก  และเพ่ือเปรียบเทียบพ ติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาค
กลางและภาคตะวันออก  จําแนกตามตําแหนง  วุ ิการศึกษา  ประสบการณ  และกลุมภาค  กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาค
ตะวันออก  โดยการสุมตามระดับชั้นแบบมีสัดสวน ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน 194  คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  มีลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 45 ขอ  จากน้ันไดนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาคารอยละ  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที  (t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 1) พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและ
ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา  ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก  ผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก  และผูนําที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลักอยูใน
ระดับมากตามลําดับ  2) การเปรียบเทียบพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและภาคตะวันออก  จําแนกตามตําแหนง พบวา ผูนําที่ยึด
สถาบันเปนหลักและผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และผูนําที่ยึดการประสาน
ประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) การเปรียบเทียบพ ติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและภาค
ตะวันออก จําแนกตามวุ ิการศึกษาพบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก  ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลักและผูนําท่ียึดการ
ประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) การเปรียบเทียบพ ติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลักและ
ผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) การเปรียบเทียบพ ติกรรม
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ผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลาง
และภาคตะวันออก จําแนกตามกลุมภาค พบวา ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก ผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลักและผูนําท่ียึด
การประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

คําสําคัญ: พ ติกรรมผูนํา, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห, การรับรู 

Abstract 

 The  purposes of  this  research  are to study school administrators’ behaviour of Suksasongkro  

Schools  based on the views of  the administrators and  teachers of  Suksasongkro  Schools in central  

and eastern regions and to compare the behaviour of leaders at Suksasongkro Schools according to the 

ideas of administrators and teachers of Suksasongkro Schools in central and eastern regions    

classified by positions, graduate degree, experience  and  section  group. The questionnaire  was  used  

in this research and randomly filled by 194  administrators of  institutes  and  teachers in  Suksasongkro  

Schools  in  central  and  eastern  regions. The  questionnaires  with 5 levels  and 45  questions are  

used as the research tool to collect the data .The statistics are used  in the study are precentage, mean, 

standard  deviation  and t-test.          

 The results of  the study were as follows : 1) leadership  behaviour of school administrators at  

Suksasongkro Schools based on the views of teachers and school  administrators at Suksasongkro  

Schools  in  central  and  eastern  regions overall  are at the high level respectively. There are several 

types of the leaders. The administrators who are influenced by a particular individual. The leaders who 

are influenced by the institute or by the coordination. 2) the comparison of  the leadership  management  

at Suksasongkro  Schools  based on the ideas of teachers and school  administrators at  Suksasongkro  

Schools in central  and eastern regions is found  that leadership position  with  the  institutional influence 

is at .05 level but the position with the coordination  influence  is significantly  different at .05 level 3)  

the comparison of  the leadership  management at Suksasongkro Schools based on the views of  

teachers  and school administrators at Suksasongkro Schools in central  and  eastern  regions  classified  

by education is found  that  leaders  who seized the  main  institutions  is statistically  different at .05 level.   

4) the  comparison  of  the behaviour of the leadership management at  Suksasongkro  Schools according  

to  the  ideas of teachers and school  administrators  at  Suksasongkro Schools in central  and eastern  

regions classified  by  experience is found  that the leaders  who are influenced  by  primary institutions  is 

not significantly and statistically different. 5) The comparison of leadership executives’ behaviour at  

Suksasongkro  Schools recognized  by  school  administrators  and teachers at Suksasongkro  Schools  

in  central  and  eastern regions analyzed  by the group is found that the leaders who are  influenced  by 

the  individual  person and  institution  is not statistically and significantly different. 

Keywords : Behaviour Administrators, Suksasongkro  Schools, The views 
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บทนํา 

 การท่ีผูบริหารโรงเรียนจะประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการไดน้ันผูบริหารตองมีภาวะผูนําท่ี
เหมาะสม ึ่ง ทับทิม ศรีผา (2542: 3) ไดกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนที่บริหารงานโดยอาศัยอํานาจตามขอบเขต
ของหนาที่ท่ีระบุไวในก หมายมักเปนผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํา  สวนผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําจะพยายามหลีกเล่ียง
การใชอํานาจท่ีมีอยูแลวสรางความศรัท าบารมีโนมนาวใหผูรวมงานปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุตามเปาหมายดวย
ความเต็มใจและเต็มความสามารถ ึ่งผูบริหารที่สามารถบริหารจัดการโรงเรียนไดประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายนั้น  จะตองพยายามทุกวิถีทางท่ีจะทําใหเปาหมายของหนวยงาน และเปาหมายของบุคลากรใน
หนวยงานเปนเปาหมายเดียวกันดวยเหตุนี้  จึงจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาควรจะทําการศึกษาพ ติกรรมผูนํา 
เพ่ือนําไปปรับประยุกตใหเหมาะสมกับสถานการณและบริบทของแตละโรงเรียน 

 การศึกษาพ ติกรรมผูนําจะเปนการชวยชี้ใหเห็นพ ติกรรมของผูบริหารและลักษณะการดําเนินงานของ
องคกรไดเปนอยางดี  ึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพ ติกรรมของการเปนผูนําไวหลายรูปแบบ  

แตกตางกัน เชน เลวินและคณะ ( Lewin & others อางอิงจาก Bartol & others 1998. ออนไลน.) ไดสรุป
พ ติกรรมผูนําไว 3 รูปแบบ คือ แบบอํานาจนิยม (Autocratic) แบบประชา ิปไตยนิยม (Democratic) แบบ
อิสระเสรีนิยม (Laissez-Faire) นอกจากน้ีเ นร่ี าโยล ( Henri  Fayol )ผูท่ีไดชื่อวาเปนบิดาแหงวิชาการบริหารยุค
ใหมไดวางรากฐานสําคัญของท ษฏีการบริหารท่ัวไปอันเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาดวยหนาที่ในการ
บริหาร 5 ประการ  คือ การวางแผน  การจัดองคกร การบังคับบัญชา  การประสานงาน  และการควบคุม ึ่งตอมา
พั นาและปรับปรุงจนกลายเปนตําราการบริหาร  อยางเชน  ท ษ ีของลูเ อร  กูลิค กําหนดหนาท่ีในการบริหาร
เรียกเปนชื่ออันเกิดจากการสัมผัสตัวอักษรแรกใหจําไดงายวา POSDCORB :Planning ( การวางแผน ) 

Organizing ( การจัดองคกร ) Staffing ( การจัดคน ) Directing ( การส่ังการ ) Coordinating (การประสานงาน ) 

Reporting (การรายงาน) Budgeting( การงบประมาณ )  ( สุปรีชา  กมลาศน .ม.ล.2545. ออนไลน. ) สวนแนวคิด
ท่ีไดรับการยอมรับและรูจักกันอยางกวางขวางนักบริหารในปจจุบันรูจักกันมากที่สุดและถูกกลาวขวัญมากท่ีสุดอีก
ดวยไดแก แนวคิดของเกทเ ลส  และ กูบา (เจริญผล  สุวรรณโชติ.2544:33;อางอิงจาก Getzel  and  Guba. 

1957. Social  Behavior  and  Administrative  Process. P.423)  ท้ังสองไดวิเคราะหพ ติกรรม ในสังคมแลว
นํามาประยุกตใชในการอ ิบายพ ติกรรมผูนําในองคการทําใหเกิดท ษ ีการบริหารเปน 2 มิติ คือ สถาบันมิติ 
และบุคลามิติ  ึ่งผลของแนวความคิดท ษ ีน้ีเองไดมีการแบงพ ติกรรมผูนําออกเปน 3 แบบ( อัญชลี เหลือง
ออน.2540:20-21 )  คือ  ผูนําท่ีมีพ ติกรรมยึดสถาบันเปนหลัก  ผูนํายึดบุคคลเปนหลัก  และผูนํายึดการประสาน
ประโยชนเปนหลัก   ึ่งนักบริหารในปจจุบันไดยึดถือหลักการและท ษ ีการบริหารของเกทเ ลส  และกูบาอยู
เปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารในสถาบันการศึกษา  เน่ืองจากเปนสวนหนึ่งของหลักการบริหาร  
คือ  การใชจิตวิทยา  และท ษ ีของบุคคลทั้งสองเปนท ษ ีท่ีอาศัยหลักการของจิตวิทยาสังคมเปนหลักสําคัญ   

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษา ิการ  เปนโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  มีความมุงหมายเพ่ือชวยเหลือ
เด็กและเยาวชนท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลปกปองคุมครองสวัสดิภาพ  ควบคูไปกับการใหการศึกษา  ท้ังนี้เพ่ือให
เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก  เด็กดอยโอกาสหรือเด็กที่ตกอยูในสภาวะยากลําบาก หรือเด็กที่อยูใน
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สถานการณ ึ่งเสียเปรียบในลักษณะตาง   และไมสามารถเขารับการศึกษาในสถานศึกษาปกติท่ัวไปได  ใหการ
ดูแลชวยเหลือดานปจจัยพ้ืนฐานตาง อยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดํารงชีวิต  เนนการพั นาทักษะชีวิตให
นักเรียนมีความเปนผูนํา  สามารถพึ่งตนเองได  มีคุณ รรม จริย รรม  และคานิยมที่ถูกตอง มีสุขภาพอนามัยดี  
มีพ้ืนฐานความรูในวิชาสามัญและวิชาชีพ  ตระหนักในความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  สามารถเปน
ส่ือกลางระหวางรัฐบาลกับชุมชน  และมีศักยภาพในการพั นาทองถ่ินใหเขมแข็ง และเจริญกาวหนาไดตาม
อัตภาพ (กรมสามัญศึกษา.2545:1-3) การบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห มีความแตกตางจากโรงเรียนท่ีสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั่ว ไป ผูบริหาร ครู จําเปนตองมีทักษะประสบการณในการบริหารจัดการโรงเรียน  

ศึกษาสงเคราะหเพียงพอและท่ีสําคัญตองเอาใจใสดูแลนักเรียนที่อยูประจํากินนอนตั้งแตประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
มั ยมศึกษาปท่ี 6  ึ่งมีวุ ิภาวะตางกัน โรงเรียนตองดูแลในเร่ืองที่พักอาศัย เคร่ืองนุงหม ของใชท่ีจําเปนสําหรับ
นักเรียน ความเปนอยู สุขภาพอนามัยตลอด 24 ชั่วโมง 

 ดังนั้นผูบริหาร จึงจําเปนตองตระหนักในความสําคัญและความจําเปนเรงดวนตอการพั นาโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ใหความเขมแข็ง สามารถรองรับสถานการณปญหาเด็กและเยาวชนท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง
และมีความสลับ ับ อนขึ้นทุกวัน อีกท้ังการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีอยู  ในสภาพเส่ียงตอการประสบปญหาทาง
สังคม เปนบทบาทหนาท่ีสําคัญของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ประกอบกับการรับนักเรียนเขาอยูประจํากินนอน ทํา
ใหโรงเรียนตองรับภาระในการดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ผูบริหารจึงจําเปนตองมีทักษะประสบการณในการ
บริหารจัดการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิท ิภาพ สามารถรับมือกับ
สถานการณปญหาในทุกรูปแบบไดอยางถูกตองเหมาะสม  ผูบริหารจึงเปนหลักสําคัญย่ิงตอโรงเรียน ครู นักเรียน 

และตอผลงานอันเปนสวนรวม  พ ติกรรมผูนําของผูบริหารยอมจะมีผลสะทอนตอประสิท ิภาพและประสิท ิผลใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแตละแหงเปนอันมาก( สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.2548 )   

จากขอมูลเบ้ืองตนทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูสอนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห มีความสนใจท่ีจะศึกษา
พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  

ในภาคกลางและภาคตะวันออก เพ่ือใหทราบวาพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลาง
และภาคตะวันออกมีพ ติกรรมผูนําอยางไร  และจะกอใหเกิดประสิท ิภาพและประสิท ิผลของโรงเรียนอยางไร  
ท้ังน้ีเพ่ือใชในการหาแนวทางพั นาผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหใหมีความเหมาะสม เปนท่ีพึงพอใจของ
ผูใตบังคับบัญชา มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิท ิภาพอันจะเปนประโยชนตอการพั นา
พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหไดอยางจริงจัง  ึ่งจะเปนประโยชนในการพั นาการศึกษา
สงเคราะหในอนาคตตอไป  
 

วัต ุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ในภาคกลางและภาคตะวันออก 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ตามการรับรูของผูบริหารและ
ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ในภาคกลางและภาคตะวันออก  จําแนกตามตําแหนง  วุ ิการศึกษา  ประสบการณ
การทํางาน  และกลุมภาค 

8 • ว า ร ส า ร วิ จั ย ร� า ไ พ พ ร ร ณี



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณี

 

 

 
ขอบเขตของานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาพ ติกรรมผูนําผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหไดแก ผูนําท่ียึดสถาบัน
เปนหลัก   ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก  และผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลัก 

 

วิ ีการดําเนินวิจัย 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและครูโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหในภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 8 โรงเรียน ในปการศึกษา 2551 รวมท้ังส้ิน 194 คน  
 

เครืองมือทีใชในการเกบขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจัดแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนที 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนง               
วุ ิการศึกษา ประสบการณทํางาน และกลุมภาค  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check – Lists)  

 ตอนที 2  เปนคําถามเกี่ยวกับพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) จําแนกเปน 3 พ ติกรรม  รวม  45  ขอ  

การเกบรวบรวมขอมูล 

1.  ผูวิจัยขอหนังสือจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพ่ือขอความรวมมือถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เพ่ือขออนุญาตใหผูวิจัยดําเนินการแจก
แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและครู 

2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงใหโรงเรียนเพ่ือใหผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ท่ีเปนกลุม
ตัวอยางตอบโดยผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเองพรอมทั้งนัดเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
ภายหลังจากสงแบบสอบถาม  2  สัปดาห 

3.  รวบรวมขอมูลแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพ่ือดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประมวลผล โดยแบง
การวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 1. ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูของผูบริหาร และครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเกี่ยวกับพ ติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห วิเคราะหโดยคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3. เปรียบเทียบการรับรูของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เกี่ยวกับพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จําแนกตาม ตําแหนง วุ ิการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และกลุมภาค โดยหาคาที ( t-test) 

 
ผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรู
ของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก สรุปสาระสําคัญของการศึกษา 
ดังนี้ 
 ตอนที 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางพบวาเปน
ผูบริหาร รอยละ17.01 เปนครูผูสอน รอยละ 82.99 มีวุ ิการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 68.56 สูงกวาปริญญาตรี 
รอยละ31.44 มีประสบการณการทํางานนอย รอยละ20.10  ประสบการณการทํางานมากรอยละ 79.90 กลุมภาค
กลาง รอยละ79.39 กลุมภาคตะวันออก รอยละ20.61 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัยขอท่ี 1 เพื่อศึกษาพ ติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและ
ภาคตะวันออก พบวา พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก  พบวา ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลักอยูในระดับมากเปน
อันดับแรก ( X  =3.06) ผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลักอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 2 ( X = 3.04) และผูนําท่ียึดการ
ประสานประโยชนเปนหลักอยูในระดับนอยเปนอันดับท่ี 3 ( X  = 2.99) 

 เมื่อศึกษาพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก   ปรากฏผลดังนี ้
 1. ผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก  อยูในระดับมาก ( X  = 3.04) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหาร
กําหนดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษาไวอยางชัดเจนไมยอมใหมีการเปล่ียนแปลง ( X  = 3.78) อยูในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือผูบริหารจะส่ังการใหทําตามโครงการท่ีกําหนดไวโดยไมใหใครมาขัดแยงหรือเปล่ียนแปลง 
(X = 3.26) รองลงมา ผูบริหารทํางานโดยไมมีการวางแผนลวงหนา ( X = 3.24) 

 2. ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก  อยูในระดับมาก ( X = 3.06) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีอยูใน
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารมักจะเก็บเรื่องราวตาง รับรูไวโดยลําพังผูเดียว ( X = 3.48)  ผูบริหารเปน
คนเขาพบงายและใหบุคลากรเขาพบไดตลอดเวลา( X = 3.33) และ ผูบริหารมักใหคําชมเชยแกผูใตบังคับบัญชา
เพ่ือใหกําลังใจอยูเสมอ ( X = 3.22) 

 3. ผูนําที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก  อยูในระดับมาก ( X = 2.99) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ( X = 3.22)  ผูบริหารปกครองผูใตบังคับบัญชาตามก ระเบียบขอบังคับท่ีวาง
ไวแตอาจยืดหยุนในบางคร้ังแลวแตสถานการณและสภาพแวดลอม ( X = 3.21) และในการเปลี่ยนแปลงทุกชนิด
ผูบริหารจะยึดหลักการและเหตุผล โดยรับ งความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ( X  = 3.19) 
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 ตอนที 3 ผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัยขอท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบพ ติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาค
กลางและภาคตะวันออก จําแนกตาม ตําแหนง วุ ิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และกลุมภาค ปรากฏผล
ดังนี ้

1. พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามตําแหนง พบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลักและผูนําท่ี
ยึดบุคคลเปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปน
หลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามวุ ิการศึกษาพบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลักผูนําท่ี
ยึดบุคคลเปนหลัก และผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      

3. พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณการทํางาน  พบวา ผูนําท่ียึดสถาบัน
เปนหลัก  ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก และผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

4. พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามกลุมภาค พบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก ผูนําท่ียึด
บุคคลเปนหลัก และผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออกมีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 

1. พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก พบวาพ ติกรรมผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลักอยูในระดับมากเปน
อันดับแรก  พ ติกรรมผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลักอยูในระดับมากเปนอันดับท่ีสอง และพ ติกรรมผูนําท่ียึดการ
ประสานประโยชนหลักอยูในระดับมากเปนอันดับที่สาม 

  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การที่ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  จะเขาสูตําแหนงผูบริหารไดนั้น 

สวนใหญมาจากบุคคลท่ีตองมีประสบการณในการทํางานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหมากอน (สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ.2551) จึงทําใหผูบริหารและครูมีความสัมพัน คุนเคยกันประกอบกับเปนสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาประเภทอยูประจํา  ผูบริหารและครูสวนใหญพักอาศัยอยูภายในโรงเรียนคอยดูแลความเปนอยูของ
นักเรียนตลอด 24 ชั่วโมงทําใหเกิดความผูกพัน  หวงใย  ดูแลชวยเหลือ ึ่งกันและกันจนบางคร้ังไมไดคํานึงถึง
โครงสรางทางการบริหารงานบุคคล แตจะเลือกใชบุคคลที่ตนคุนเคยมากกวา จากสาเหตุดังกลาวจึงเปนเหตุให
ผูบริหารและครูมีความเห็นวาพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของผูบริหารและ
ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหท่ีมีพ ติกรรมที่ยึดบุคคลเปนหลักจึงมากเปนอันดับแรก สวนพ ติกรรมผูนําของ
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ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหท่ีมีพ ติกรรมที่ยึด
สถาบันเปนหลักอยูในระดับมากเปนอันดับที่สองเพราะวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหมีรูปแบบการบริหารงานภายใน
ท่ีคอนขางจะแตกตางจากการบริหารงานของโรงเรียนโดยท่ัวไป ผูบริหารจะถือเอาวัตถุประสงค ระเบียบ  

ก เกณ  และผลประโยชนของโรงเรียนเปนสําคัญแมจะตองทําลายน้ําใจคนหรือทําใหผูใดเดือดรอนก็ไมถือเปน
ส่ิงสําคัญโรงเรียนมากอนเสมอ  จากเหตุผลดังกลาวจึงนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหพ ติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหท่ีมีพ ติกรรมท่ียึดสถาบันเปน
หลักอยูในระดับมากเปนอันดับท่ีสอง สําหรับพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรู
ของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก ท่ีมีพ ติกรรมท่ียึดการประสาน
ประโยชนเปนหลักอยูในระดับมากเปนอันดับท่ีสามคงเพราะวาผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกจะยอมรับ งรับ งความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความ
คิดเห็นและปกครองผูใตคับบัญชาตามก ระเบียบขอบังคับท่ีวางไวแตอาจยืดหยุนในบางครั้งแลวแตสถานการณ
และสภาพแวดลอม  ในการเปล่ียนทุกอยางผูบริหารจะยึดหลักการและเหตุผลโดยรับ งความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาดวย  ผูบริหารจะพิจารณาทั้งประโยชนของโรงเรียนและประโยชนของบุคคลทั้งสองพรอม กัน
แลวอะลุมอลวยไมให ายใดตองเสียผลประโยชนมากเกินไป มีการประนีประนอมในทุก เรื่องประโยชนของ
โรงเรียนไดประโยชนของบุคคลก็ได  จากเหตุผลดังกลาวจึงนาจะเปนสาเหตุท่ีทําให พ ติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาค
ตะวันออกท่ีมีพ ติกรรมท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักอยูในระดับมากเปนอันดับที่สาม   

จากสาเหตุดังที่กลาวจึงนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออกมีพ ติกรรมที่ยึด
บุคคลเปนหลัก  ยึดสถาบันเปนหลัก และยึดการประสานประโยชนเปนหลักอยูในระดับมากตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออกในแตละดาน แยกอภิปรายไดดังน้ี 

2. เปรียบเทียบพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามตําแหนงผูบริหารและครูผูสอน พบวาผูนํา
ท่ียึดสถาบันเปนหลักและผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผูนําท่ียึดการ
ประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและภาคตะวันออกมีการรับรู
เกี่ยวกับพ ติกรรมผูบริหารและครูวามีความสัมพัน คุนเคยกัน  มีความผูกพันหวงใยกัน มีความเปนพ่ีเปนนอง  
และผูบริหารมักจะถือเอาวัตถุประสงค  ระเบียบก เกณ และผลประโยชนของโรงเรียนเปนสําคัญถึงแมบางครั้ง
จะตองทําลายนํ้าใจคนอื่นบาง  รวมถึงผูบริหารมักจะพิจารณาท้ังประโยชนของโรงเรียนและประโยชนของบุคคล  

มีการอะลุมอลวย  มีการประนีประนอมในทุก เรื่อง  จากสาเหตุดังกลาวจึงนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและภาคตะวันออกมีการรับรูในพ ติกรรมผูบริหารท่ียึดสถาบันเปนหลักกับ
พ ติกรรมที่ยึดบุคคลเปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และมีการรับรูพ ติกรรมผูบริหารท่ียึดการ
ประสานประโยชนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหพ ติกรรม
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ผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาค
กลางและภาคตะวันออก จําแนกตามตําแหนงผูบริหารและครูผูสอนพบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลักและผูนําท่ียึด
บุคคลเปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. เปรียบเทียบพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามวุ ิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี พบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก  ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก และผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปน
หลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออกสวนใหญมีวุ ิ
การศึกษาปริญญาตรี โดยจากผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัว พบวามีวุ ิการศึกษาปริญญาตรีถึงรอยละ68.56  

รอยละ31.44 ท่ีมีวุ ิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ึ่งวุ ิการศึกษาทําใหเกิดการพั นาดานความคิด และเกิดการ
ปรับเปล่ียนพ ติกรรมใหสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานโดยเฉพาะปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับการศึกษา
มาก ึ ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหผูท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพครูหรือจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาครูตองมีวุ ิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี โดยเฉพาะ
ผูบริหารท่ีไมมีวุ ิทางการบริหารการศึกษา ตองเขารับการศึกษาเพ่ิมเติมในดานการบริหารการศึกษา ดวยเหตุผล
ดังกลาว จึงทําใหพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตาม วุ ิการศึกษา พบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก  

ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลักและผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

4. เปรียบเทียบพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวาผูนําที่ยึด
สถาบันเปนหลักผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลักและผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

ท้ังนี้เพราะวา เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่2)       

พ.ศ.2545 มีผลบังคับใชเกิดการปฏิรูปการศึกษา การพั นาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง การปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงของผูบริหารและครูใหสูงขึ้นการประเมินประสิท ิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูลวนทําให
ผูบริหารและครูตางตระหนักถึงความจําเปนในการพั นาศักยภาพของตนเองใหมีประสิท ิภาพ โดยการเขาศึกษา
อบรมเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ ท้ังในระดับโรงเรียน จังหวัดและกระทรวงศึกษา ิการ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณในการทํางาน ึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา สรางเครือขายการเรียนรู ทําใหต่ืนตัวและ
กระตือรือรนท่ีจะปรับเปล่ียนพ ติกรรมของตนเองทั้งผูบริหารและครูผูสอนสงผลใหมีความคิดเห็นท่ีเปนไปในแนว
เดียวกัน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามการรับรูของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

พบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก  ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลักและผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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5. เปรียบเทียบพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของผูบริหารและครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามกลุมภาค พบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก  

ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก และผูนําท่ียึดการประสานประโยชน เปนหลักแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    ท้ังนี้เพราะวาในการกําหนดกลุมภาคไดศึกษาจากสภาพท่ัวไปของโรงเรียนตลอดจนปจจัยดานการ

บริหารงานตาง ของโรงเรียนเพ่ือใหมีจํานวนใกลเคียงกัน อาทิเชน บุคลากร ครู วัสดุอุปกรณ  ครุภัณ และสภาพ
ตาง ในภาพรวม ทําใหผูบริหารโรงเรียนไดแสดงพ ติกรรมผูนําและศักยภาพของตนเองในการบริหารงานรวมกับ
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือแสวงหาปจจัยตาง มาสนับสนุน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ประกอบกับในยุค
ของขอมูลขาวสารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกโรงเรียนไดนําระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาค
ตะวันออกจึงไดรับความรู ขอมูลขาวสารที่ตรงกันและนํานโยบายที่กําหนดโดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่
ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษา ิการมาเปนแนวในการปฏิบัติงาน
เหมือน กัน 

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําให พ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตามการรับรูของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในภาคกลางและภาคตะวันออก จําแนกตามกลุมภาคกลางและภาค
ตะวันออก พบวาผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก  ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลักและผูนําท่ียึดการประสานประโยชนเปนหลัก
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะทัวไป 
 1.1 ผูบริหารโรงเรียนควรวางแผนการดําเนินงาน กําหนดโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน   จัดใหครูได
ก นอบรมศึกษาหาความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงเพื่อพั นางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ผูบริหารตองมี

การนิเทศ กํากับ ติดตามใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางดีมีประสิท ิภาพและประสิท ิผล 

 1.2 ผูบริหารควรคํานึงถึงโครงสรางการบริหารงาน สายการบังคับบัญชา และอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบของ
บุคลากรแตละกลุมงาน โดยมอบหมายงานใหครูไดปฏิบัติตามตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบ พยายามหลีกเล่ียงการ
มอบหมายงานเฉพาะบุคคลที่คุนเคย แตใชหลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม 

 1.3 ผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และใหแตละคนไดปฏิบัติงาน
เต็มตามความสามารถอยางเต็มท่ี อีกท้ังใหความยุติ รรมกับแตละคน อันจะสงผลใหทุกคนเกิดความรวมมือ 

สามัคคีในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

2.  ขอเสนอแนะเพือการวิจัยครังตอไป 

 2.1 ควรศึกษาปจจัยดานบุคคลที่สงผลตอพ ติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

2.2 ควรศึกษาความสัมพัน ระหวางพ ติกรรมผูนํากับประสิท ิผลองคกรของผูบริหารโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ภาคกลางและภาคตะวันออก 
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 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรูของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหทุกภาคตอพ ติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

  

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพน ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี  โดยไดรับความกรุณาและความชวยเหลือใหคําแนะนําอยางดี
ยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายตา  ประเสริฐภักดิ ประ านกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพน  และรอง
ศาสตราจารยอัมพวัน  ประเสริฐภักดิ  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพน  และการใหคําปรึกษาจากคณาจารยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุ ิทุกทานท่ีปรากฏชื่อในวิทยานิพน ฉบับน้ีท่ีใหความอนุเคราะหในการ
ตรวจแบบสอบถามวิทยานิพน ในคร้ังนี้เปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจังหวัดตาก ท่ีกรุณาใหความ
อนุเคราะหในการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) 

 ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคกลางและภาค
ตะวันออก  ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
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*นามสมมุติตามระเบียบวิ ีวิจัยเชิงคุณภาพ 

การศึกษาการผลิตครูแนวใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

: ศึกษากรณี  มหาวิทยาลัยสัตบงกช* 

A Study of Teacher Training Programme According to the Curriculum 

Created under the Higher Reform : A Case Study of  the University of 

Sattabonggod 

รุจิเรข  กมินทรชาติ 

คณะพั นาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณ ิตพั นบริหารศาสตร 

บทคัดยอ 

 การศึกษาการผลิตครูแนวใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา: ศึกษากรณี 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช วัตถุประสงคในการวิจัยเรื่องนี้ 1) เพ่ือศึกษาการผลิตครูแนวใหมตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตครูแนวใหม 3) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค 

และแนวทางการแกไข เพ่ือใหการผลิตครูแนวใหมบรรลุวัตถุประสงคท่ีมีคุณภาพ   

 การเก็บขอมูลไดใชการสัมภาษณเจาะลึกของผูใหขอมูลท่ีสําคัญ จํานวน 18 คน ขอมูลท่ีไดนํามา
วิเคราะหตามหลักตรรกะ ควบคูบริบท และสถิติเชิงพรรณนาประกอบ 

 ผลการศึกษา การผลิตครูแนวใหม (หลักสูตร 5 ป) เปนหลักสูตรที่มีจุดเนนที่การ กประสบ 

การณวิชาชีพครู 1 ปเต็ม เพ่ือใหครูแนวใหมมีทักษะความรูและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เชี่ยว 
ชาญ โดยการผลิตครูแนวใหม สรุปขั้นตอนได ดังนี้ 
 1.  การผลิตครูแนวใหม 

 ขั้นที่ 1  วิ ีการคัดเลือกครูแนวใหม 

 คุณสมบัติรวมผูเขาเรียนครูแนวใหม คือ 1. มีความประพ ติดี 2. มีจิตใจมุงมั่นพั นาท้ังตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 3. มีความรักศรัท าในวิชาชีพครู 4. มีคุณลักษณะเหมาะสมท่ีสามารถจะไดรับการพั นาให
มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพไดตามความตองการ 
 ขั้นที่ 2  การเรียนการสอนหลักสูตรครูแนวใหม 

 วิ ีการสอน 

 -  เนนการ กปฏิบัติ และการจัดประสบการณใหนักศึกษาเรียนรูจริง โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดย
ใชคุณ รรม จริย รรม สอดแทรกในรายวิชาและกิจกรรมการพั นาผูเรียน โดยเชื่อมโยงกับยุท ศาสตรของคณะ  

รูปแบบการเรียนรู  
 -  เนนการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวมจากสถานการณจริง และนํางานอภิปราย
รวมกัน 

_______________________ 
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 ขั้นที่ 3  การวัดผลประเมินผล   

เนนจากผลงานและการปฏิบัติจริงเปนหลัก 

 ขั้นที่ 4  ขั้น กประสบการณวิชาชีพครู  
นักศึกษาออก กประสบการณวิชาชีพครู 1 ปเต็มในสถานศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยประยุกตในการ

ทํางานจริง ทําใหนักศึกษามีโอกาสในการพั นาตนเองและทราบขอดี/ขอบกพรองในการสอน พรอมทั้งปรับปรุง
ใหดีขึ้นเมื่อบรรจุงานในอนาคต  

 2.  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตครูแนวใหม 

      2.1  วั น รรมองคการ เปนวั น รรมแบบราชการท่ีเนนการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ี บทบาทท่ี
รับผิดชอบ โดยเนนผูนําตัดสินใจเปนคนสุดทาย 

      2.2  บรรยากาศองคการเปนแบบปด มีความหางเหินระหวางผูบริหารและผูรวมงาน และขาดการ
ประสานงานท่ีดีในงานที่ตองอาศัยความรวมมือ 

 3.  ปญหาอุปสรรคสําคัญของการผลิตครูแนวใหม คือ การขาดความประสานงาน และการประชุมรวมอยาง
ตอเนื่องของบุคลลากรในองคการ 
 ขอเสนอแนะสําคัญ  ควรมีการประสานงานท่ีดี โดยจัดการประชุมรวมปรึกษาอยางเปนทางการและตอเน่ือง 
และควรมีการวางแผนแนวทางการพั นาครูแนวใหมรวมกันเพ่ือใหครูแนวใหมมีคุณภาพตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ : การผลิตครูแนวใหม, วั น รรมองคการ, บรรยากาศองคการ 

Abstract 

 The objectives of this research are; 1) to study a teacher training program according to the higher 

education reform approach; 2) to study factors relating to the new teacher training program ;3) to find out 

problems and obstacles including ways to remedy the problems. 

 Data were collected from various documents and in-depth interviewed of 18  

key-informants; data analysis was done with logical context description and descriptive  

statistics. 

 Results of the study show that the new curriculum (5years) for teacher training emphasizes 

experience in teaching (one full year) in order to having more skill, knowledge teaching in qualified school. 

 1.  Steps of new approach for teacher training are: 

                   Step1:  The method of selection 

      The characters of qualified teacher comprise ; 1) good behavior ; 2) strong intention for self-

independent including family and society ; 3) having faith in teacher profession ; 4) able to be further 

developed intellectually and professionally as seems appropriate. 

          Step 2:  Learning and teaching methods 

     Teaching method 
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           - Emphasis on practice and actual experience with students as center ; virtues, ethics 

included while teaching as appropriate to faculty’s strategy. 

               Learning format 

           - Emphasis on self-learning and participation learning from real situation and joint session of 

discussion. 

           Step 3:  Evaluation 

           - Emphasis on work output and real practice. 

           Step 4:  Teaching profession experience training 

           - One full year training in school for every student by using the applied research method 

for students to have a chance for self-development and future development. 

 2.  Factors relating to new approach of teacher training 

       2.1  The organization culture being the government of official type, emphasizing rules  and duty 

with highest authority being the final decider. 

      2.2  Close atmosphere organization, characterized by distance between executives and employees, 

lacking good co-ordinations. 

 3.  Problems and obstacles found are lacking co-ordination and joint session among 

    personal in the organization. 

 Important recommendations emerged are good co-ordination and having joint session among 

personnel formally and regularly including having realistic planning for future teacher training with good 

quality. 

 

บทนํา 

 กระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาท่ีเกิดขึ้นในประเทศตาง  ท่ัวโลกนอกจากเปนผลมาจากความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ท้ังดาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวั น รรม ปจจัยสําคัญที่เปนแรงผลักดันใหมีการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาทั่วโลก ยังเกิดจากสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก การขยายตัวของปริมาณนักศึกษา และความตองการ
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้นทั่วโลกกวา 6 เทาในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมที่มีตออุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนกลไกสําคัญในการพั นาศักยภาพทรัพยากร
มนุษยเพ่ือแขงขันกับนานาชาติ ปญหาของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผู
จางงาน และสภาพจํากัดดานงบประมาณจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในชวงปลายศตวรรษที่ 20 สําหรับ
ประเทศไทยการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นับเปนแรงผลักดันอีกประการหนึ่งท่ีทํา
ใหมีการปฏิรูปการศึกษาและอุดมศึกษาไทยอยางเปนรูป รรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  

2544: บทนํา)   
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 ในโลกยุคสังคมแหงความรู (Knowledge-based Society) ท่ีความรูถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
แขงขันกับนานาประเทศ สงผลใหหลายประเทศตางหันกลับมาทบทวนบทบาท และแนวทางการจัดการศึกษาของ
ตนอยางจริงจังดวยเปาหมายเพื่อสราง และพั นากําลังคน ดังจะเห็นไดจากปฏิญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษา
สําหรับศตวรรษที่ 21 ึ่งมีสาระสําคัญในประเด็นตาง  ไดแก ความเสมอภาคในการไดรับโอกาสทางการศึกษา 
การมีสวนรวม การพั นาองคความรู รูปแบบวิ ีการคัดเลือกนักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษา เปนตน ทําให
อุดมศึกษาไทยมีความจําเปนตองพั นารูปแบบการศึกษาใหมีความหลากหลายมากข้ึน  

 การจัดการศึกษาใหบังเกิดผลดีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะเปนพลังผลักดันใหเกิดการพั นาประเทศใน
ทิศทางที่พึงประสงคไดนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอาศัยครูเปนกําลังสําคัญในการพั นา เพราะปจจัยสําคัญท่ีเปน
สวนของความสําเร็จทางการศึกษาก็คือครู เพราะครูเปนผูท่ีสัมผัสชีวิตของเยาวชนทุกคนในชาติ มีอิท ิพลตอการ
พั นาคุณลักษณะของประชากร อันเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ึ่งจะกําหนดอนาคตของชาติ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 2) 

 ประเทศไทยเองไดใหความสําคัญในการพั นาการศึกษา ดังจะเห็นไดจากรัฐ รรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุท ศักราช 2540 มาตรา 81 ท่ีใหความสําคัญในการพั นาวิชาชีพครูและการปฏิรูปการศึกษาโดยจัดใหมี
ก หมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ (สํานักงานเลขา ิการรัฐสภา, 2545: 38) และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 52 ไดใหกระทรวงศึกษา ิการสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพั นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง แมวาครูจะไดรับการ
พั นามาทุกยุคทุกสมัยแตกลับพบวาครูไมไดรับการพั นาอยางตอเนื่อง และจริงจังเทาท่ีควร ปญหาของครูไทยก็
คงยังมีจนถึงปจจุบัน ปจจุบัน 

  สมหวัง พิ ิยานุวั น (2543: 15) ไดกลาวถึง ปญหาท่ีสําคัญของการผลิตและพั นาครูท่ีผานมาโดย
สรุปได 4 ดาน ดงัน้ี 

 1.  ดานผูเขาสูวิชาชีพครู ไดแก ไมไดคนดี คนเกงมาเรียนครู 
 2.  ดานการผลิตครู ไดแก เนนเนื้อหาวิชาการมากกวาสงเสริมพั นาบุคลิกภาพ และเชาวทางอารมณ  

ขาดการประสานเชื่อมโยงระหวางองคกรวิชาชีพครู สถาบันผลิตครู และหนวยงานใชครู การไดมา ึ่งผูบริหารไม
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
 3.  ดานวิชาชีพและการปฏิบัติงาน ไดแก เงินเดือนต่ํา ไมไดรับการยกยองจากสังคม ภาระงานมาก 

แรงจูงใจในการทํางานตํ่า  
  4.  ดานการพั นา ไดแก ขาดระบบการพั นาครูประจําการ การอบรมครูไมท่ัวถึง 
  ประเทศไทยมีครูประมาณ 600,000 คนหรือรอยละ 1 ของประชากรไทย (60 ลานคน) เชนเดียวกัน 

กลาวไดวา คนไทยทุกคนมีครูหรือเคยมีครูผูทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนตน ดังนั้นครูจึงเปนสัมผัสชีวิตของเยาวชนทุก
คนในชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ,  2543: 2) เมื่อครูมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  แตกระบวนการ
คัดสรรครูสังคมยังไมไดรับความเช่ือถือในคุณภาพครู  จึงไดรับการตั้งคําถามวาครูท่ีมีอยูเปนครูท่ีมีคุณภาพ
หรือไม ดังนั้นจึงตองมีระบบ หรือวิ ีการที่จะทําใหสังคมไทยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพครู ส่ิงหน่ึงในความ
พยายามยกระดับคุณภาพครู และสรางความเชื่อมั่นแกสังคม ก็คือ กระบวนการกําหนดคุณลักษณะครูแนวใหม
และกระบวนการพั นาหลักสูตรวิชาชีพครูแนวใหม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครูดวยเกณ คุณลักษณะครูท่ี
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มีมาตรฐาน และมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนกําลังสําคัญหลักในการผลิตครูออกสูสังคมมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน มีหนาท่ีสําคัญการผลิตครูแนวใหมใหมีคุณลักษณะดวยเกณ ครูท่ีมีมาตรฐาน ดังนั้นการปฏิรูป
การศึกษาจึงจําเปนตองปฏิรูปครู กระบวนการผลิตครูแนวใหม จึงเปนกระบวนการสําคัญในการไดผลลัพ ครูท่ีมี
คุณภาพ และเปนแหลงเพาะเมล็ดพัน ท่ีดีสูสังคม จากสภาพปญหาขางตน ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การผลิตครูแนวใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปน
ประโยชนแกทองถ่ิน และวงการศึกษาไทยตอไป 

 เนื่องดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุท ศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม พุท ศักราช 2545 ให
ความสําคัญกับเปาหมายการจัดการศึกษาตองพั นาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา              
มีความรู มีจริย รรม และวั น รรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมทั้งตองมี
กระบวนการปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตอง รูจักรักษาประโยชนของสวนรวม และประเทศชาติ สังคมจึงคาดหวังวาครู             
จะเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินพัน กิจเหลานี้ใหลุลวงได กระทรวงการศึกษา ิการจึงจัดใหมีการผลิตครู
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ป) ขึ้น ตามแผนยุท ศาสตรการปฏิรูปครูและบุคลาการทาง
การศึกษา (พ.ศ.2547-2556)  

 การดําเนินงานโครงการอาศัยหลักการสรางระบบการผลิตครูแนวใหมโดยจูงใจนักเรียนที่ดี เกง และมีความ 

ศรัท าตอวิชาชีพครูเขาศึกษา โดยจัดใหมีระบบการใหทุนการศึกษา ระหวางศึกษา และมีระบบการประกันการมงีาน 

ทํา ตลอดจนหลักการมีสวนรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษาผลิตครู หนวยงานผูใชครู สถานศึกษา และชุมชนในการคัด 

เลือกและจัดการเรียนรู   
  เปาหมาย 

 1.  เปาหมายเชิงปริมาณ  ผลิตครูสาขาวิชาขาดแคลน 8 สาขาวิชา โดยเนนกลุมวิชาที่กําหนดในสาระ
การเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และใหมีจํานวนนักศึกษาตามประมาณการอัตราวางของ
ขาราชการครูท่ีสามารถจะรับไดในแตละป ตามแผนการผลิต 3 ปตอเนื่อง (พ.ศ.2547-2549) ปละ2,500 คน รวม 

7,500 คน  

 2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

     1)  ไดครูท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

     2) ไดครูท่ีมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบดวยจรรยาบรรณตอตนเองจรรยาบรรณ
ตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบอาชีพจรรยาบรรณตอสังคม 

วัต ุประสงคของการวิจัย 

        1.  เพ่ือศึกษาการผลิตครูแนวใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
        2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตครูแนวใหม 

        3.  เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข เพ่ือการผลิตครูแนวใหมบรรลุวัตถุประสงคท่ีมีคุณภาพ 
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อุปกรณและวิ ีดําเนินการวิจัย 

  วิ ีการศึกษาคร้ังน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยอาศัยแนวประเด็นสัมภาษณ (Interview Guide) ตามประเด็นท่ี
ตองการศึกษา ท้ังจากผูบริหารครู คณาจารย และนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาและกําลังจะจบการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยสัตบงกช* จังหวัดสัตบงกช* และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากการศึกษาคนควา
จาก วิทยานิพน  สาระนิพน  หนังสือ รายงานบทความทางวิชาการ รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ บทวิเคราะหจาก
วารสาร หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ท และส่ือตาง  ท่ีเกี่ยวของ โดยกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลท่ีสําคัญมี 3 กลุม
ใหญ  ดังนี้    

1.  กลุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ึ่งมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ มีความเกี่ยวของ และเปน
ผูรับผิดชอบในแนวนโยบายการศึกษา และแนวนโยบายขององคการ โดยมีประสบการณในการผลิตครูแนวใหมไม
นอยกวา 1 ป  

  2.  กลุมครู คณาจารย คณะครุศาสตร ในแตละภาควิชา ในมหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 

คือ ทําการสอนมานานประมาณไมตํ่ากวา 1 ปการศึกษา ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ท้ังนี้พยายามใหครอบคลุม
ผูท่ีสอนกลุมวิชา และชั้นปตาง  

   3.  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู และที่กําลังจะจบการศึกษาในแตละสาขาวิชาของคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ท้ังน้ีพยายามใหครอบคลุมผูเรียนแตละสาขาวิชาและชั้นป 

 การรวบรวมขอมูล ผูศึกษาวิจัยไดขอมูลโดยตรงจากขอมูลผูใหขอมูลท่ีสําคัญ ึ่งวิ ีการเขาถึงผูใหขอมูล
นั้น ผูศึกษาวิจัยใชเทคนิคที่เรียกวาลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) โดยเริ่มจากความเปนญาติของญาติ
ผูใหญ (Key-person) ไปยังผูใหขอมูลคนแรกของผูวิจัย และจากผูใหขอมูลคนแรกไปยังคนท่ี 2 และคนตอไป  

เรื่อย  จนครบทั้งหมด 18 คน การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลผูวิจัยใชเทคนิคสามเสา (Triangulation) 

แลวเขียนบรรยายผลการวิเคราะห  

ผลการวิจัย 

 ทัศนะตอครูและอาชีพครู 
 ทัศนะตอครู และอาชีพครู จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ ไดใหทัศนะตอครูและอาชีพครู สรุป
คือ ครู คือ ผูถายทอดความรูแกศิษย อบรมปลูก งส่ิงท่ีดีใหกับศิษย และเปนตนแบบเปนแบบอยางที่ดีในประพ ติ
ปฏิบัติตัว ไมวาจะเปนเรื่องของคุณ รรม จริย รรม เรื่องความรูความสามารถและเร่ืองบุคลิกภาพตอศิษย และสังคม  

 คุณลักษณะท่ีดีของครูนั้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญ พบวา 
 1.  ครูควรมีคุณ รรมจริย รรมเปนอันดับแรก คือ ครูควรเปนคนดีโดยพื้นฐาน เปนคนท่ีมีจิตใจท่ีดี เมื่อ
ครูมีจิตใจท่ีดี การคิดท่ีดี การแสดงออกยอมจะดีไปดวยท้ังกายและวาจา  

 2.  ดานความรูนั้น โดยรวมมองวาควรมีรองจากขอแรก ในดานความรูนั้น ครูควรมีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตรสาขาวิชาที่สอน แมนในเนื้อหา และมีการแสวงหาความรูใหม  มีการติดตามขาวสารความรูตาง  อยูเสมอ 
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 3.  ดานบุคลิกภาพ ครูตองมีบุคลิกภาพท่ีดี แตงกายสุภาพ เรียบรอย เปนผูท่ีวางตัวดีนาเคารพ และ
ศรัท าเล่ือมใสแกศิษย 

 มาตรฐานวิชาชีพครู  
  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลท่ีสําคัญตอทัศนะมาตรฐานวิชาชีพครู พบวา ผูใหขอมูลท่ีสําคัญให
ความสําคญักับมาตรฐานวิชาชีพครู ใน 3 ดาน คือ  

 1.  ดานรายไดและคาตอบแทนครู 
 2.  การพั นาตนเอง 
 3.  ดานการยกระดับวิชาชีพครูจะสูงขึ้นเทียบเทาอาชีพอ่ืน  ในสังคม 

 ดานรายไดและคาตอบแทนครู 
 ทัศนะตอมาตรฐานวิชาชีพ ในดานรายได และคาตอบแทนของครู สวนใหญ เห็นวา ปจจุบันสูงมากขึ้น
เมื่อเทียบกับเมื่อกอน มีการทําตําแหนงทางวิทยฐานะเพื่อยกระดับเงินเดือนของครู เปนท่ีนาสังเกตวา เมื่อทําการ
สัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ เมื่อกลาวถึงมาตรฐานวิชาชีพครู ผูใหขอมูลที่สําคัญ ใหความเห็นดานรายไดและ
คาตอบแทนเปนอันดับแรก 

 ดานการพั นาตนเอง 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ เห็นวา ครูมีการพั นาตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในดานวิชาการ             
มีการทําตําแหนงวิชาการ ตําแหนงวิทยฐานะเพ่ือยกระดับ และพั นาตนเอง จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ
เห็นวา แมวาครูจะมีการพั นาตนเองมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อกอน แตการพั นาตนเองของครูจะเปนลักษณะการ
ทําตําแหนงทางวิชาการ ทําตําแหนงวิทยฐานะ ทําใหความทุมเททางการสอนของครูลดลง เพราะครูมุงการพั นา
ตนเองมากกวาการพั นาผูเรียน  

 ผูวิจัยเห็นวา การปฏิรูปการศึกษาสงผลใหครูตื่นตัวในการทําตําแหนงวิทยฐานะ และทําตําแหนงทาง
วิชาการมากข้ึน แตท้ังนี้แนวทางการปฏิบัติยังไมสอดคลองกับระบบการศึกษาไทย โดยครูในระบบเกามีอยูมากท่ี
ยังปรับตัวไมทันตอนโยบายของรัฐ ึ่งตรงจุดดังกลาวทําใหเปนหวงกับคุณภาพการศึกษาไทยวาที่ไดปฏิรูป
การศึกษาน้ันทําถูกจุดหรือไม 

 ผูศึกษาเห็นวา การพั นามาตรฐานวิชาชีพครู ควรมีการจัดการที่ดี การพั นาตนเองของครูไม
จําเปนตองพั นาในรูปของเรื่องเงินเดือนอยางเดียว หนวยงานทางการศึกษา และรัฐบาลควรจะสงเสริมในเรื่อง
การปฏิบัติงานของครูท้ังในระดับเทคนิค และเทคโนโลยีทางการสอน ใหครูสามารถเปนนักปฏิบัติการท่ีเชี่ยวชาญ
มากขึ้น รวมท้ังในเร่ืองคาตอบแทนครู รัฐบาลควรจะจัดสรรใหความเหมาะสมกับความเปนวิชาชีพชั้นสูง 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ เห็นวา ปจจุบันมาตรฐานวิชาชีพครูสูงขึ้นในเรื่องรายได
และคาตอบแทน ครูมีการพั นาตนเองคอนขางมากเมื่อเทียบกับเมื่อกอน แตผูใหขอมูลท่ีสําคัญยังไมเชื่อมั่นวา
อาชีพครูจะสูงเทียบเทาอาชีพอื่นในสังคม เชน หมอ หรือ ผูพิพากษา เพราะระบบการผลิตครู การพั นาวิชาชีพ
ครูไทยไมเขมแข็งและภาครัฐยังไมจริงจังกับแกปญหา และใสใจตดิตามเทาท่ีควร 
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การผลิตครูแนวใหม 

 เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีครูแนวใหมน้ัน ผูทําการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

 1.  สมรรถนะครูในดานตาง  ท่ีออกสูสังคม เชน เทคนิคการสอน การสื่อสารระหวางผูเรียน การ
ถายทอดที่ไมเชี่ยวชาญนัก ทําใหครูมีการสอนตามความรูท่ีตนเองไดเรียนรูมา สอนในรูปแบบเดิม ทําใหความคิด
ท่ีสรางสรรคส่ิงใหม  ตอผูเรียนเกิดข้ึนนอย 

 2.  สังคมมีความเปล่ียนแปลง และพั นามากข้ึนตามกระแสโลกาภิวัตน ครูจึงจําเปนตองมีการเรียนรู
และมีการพั นาตนเองอยูตลอดเวลา พรอมท้ังสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ครูจําเปนตองเปนนักคนควา 
นักวิจัย นักปฏิบัติการ  
 จากการศึกษา พบวา ครูแนวใหมท่ีไดทุนมีลักษณะเดนในเรื่องของความรู ความสามารถ มีสติปญญาดี 

กวารุนอื่น  ึ่งเมื่อกอนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ไดทําการผลิตครูโครงการครุทายาท ก็ได
นักศึกษาที่มีลักษณะเกง สติปญญาดี มีความสามารถ และกระตือรือรนเชนเดียวกับนักศึกษาทุน  

 เหตุผลที่นักศึกษาทุน มีความกระตือรือรนในการเรียนสูง จากการศึกษาคนพบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ 

 1.  มาตรการของผลการเรียน กลาวคือ ผูไดรับทุนจะตองมีเกรดเฉลี่ยท่ีตองไมต่ํากวา 2.75 ในแตละภาคเรียน
ทําใหตองกระตือรือรน และต่ืนตัวตลอดเวลาในการเรียน เพ่ือใหไดเกรดเฉล่ียตามเกณ ท่ีกําหนดไวมิฉะนั้นจะตองตก
โครงการ 
 2.  ปจจัยนําเขาสําคัญ คือ ถาผูเรียนเปนนักศึกษามีสติปญญาท่ีด ีทําใหนักศึกษาสามารถเขาใจ และคนควาได 

จึงทําใหกลาแสดงออก และโตตอบกับผูสอนไดเต็มท่ี ึ่งตางจากนักศึกษาหลักสูตร 4 ป จึงเกิดผลสัม ท ิทางการเรียน
ท่ีดีมากกวา 

การ กประสบการณวิชาชีพครู 
 การ กปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น จากการศึกษาพบวา การ กสอนจะ กโดยมีครูพ่ีเล้ียงใหคําแนะนํา
ในการสอน รวมท้ังครูพ่ีเล้ียงมีสวนรวมในการประเมินผลดวย  

 จากการศึกษาพบวา ปญหาในการออก กประสบการณวิชาชีพครูน้ันมีไมมาก แตจะปญหาจะเปนใน
สวนของการปรับตัวการทํางานในองคการใหม  การเรียนรูวั น รรมองคการ การเรียนรูกับบุคลากรในโรงเรียน 

ึ่งตรงจุดดังกลาว ผูใหขอมูลที่สําคัญ กลาววา ครูพ่ีเล้ียงหรือครูในโรงเรียนบางคนมีความคาดหวังกับครูแนวใหม
คอนขางสูง ท้ังในเรื่องความรูความสามารถ ครูแนวใหมจึงไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมของโรงเรียนที่
หลากหลาย แตเมื่อทํางานจริง งานบางอยางบางเรื่องครูแนวใหมทําไมได ก็ไดรับคําตําหนิจากครูพ่ีเล้ียง หรือครู
บางคนในโรงเรียน ึ่งตรงจุดดังกลาวสะทอนถึงความคาดหวังตอครูแนวใหมท่ีจะตองมีสมรรถนะสูงในทุก  ดาน 

 จากการวิเคราะหของผูศึกษาเห็นวา จากปรากฏการณดังกลาว สะทอนวาส่ิงสําคัญท่ีจะตองทํา คือ การ
เชื่อมครูแนวใหมกับครูเกาใหทํางานรวมกัน โดยการเสริมสรางความเขาใจ และการประสานความรวมมือท่ีดีตอกัน 

เพราะในอนาคตอันใกลผลผลิตครูแนวใหม ก็จะเขาไปสูระบบโรงเรียนมากขึ้น จุดสําคัญ คือ ครูเกาตองใหโอกาส
ครูแนวใหมในการทํางานโดยการปราศจากอคติ และมีไมตรีจิตท่ีดีตอกันในฐานะผูใหญท่ีเมตตาตอผูนอย ึ่งเปน
วั น รรมไทยท่ีดี ท้ังนี้ผูบริหารโรงเรียนควรใชภาวะความเปนผูนําโดยใชทักษะการประสานเชื่อมโยง และสราง
ความสัมพัน ระหวางครูเกาและครูแนวใหมไมใหเกิดความแตกตาง หรือแตกแยก ไมใหเกิดการแบง ายระหวาง
ครูเกาและครูใหม ึ่งอาจจะมีความแตกตางทางความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ท่ีถูกหลอหลอมที่แตกตางกัน ฉะนั้น

ว า ร ส า ร วิ จั ย ร� า ไ พ พ ร รณี  •  23



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณี

 

 

ปจจุบัน และในอนาคตอันใกลครูเกาและครูแนวใหมตองทํางานรวมงานกันในโรงเรียนและชุมชน การสราง
ความสัมพัน ท่ีดีตอกันก็จะทําใหวั น รรมองคการเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง โดยครูเกาใชวุ ิภาวะ และ
ประสบการณในการทํางานมาแบงปนครูแนวใหม สวนครูแนวใหมก็ใชความคิดสรางสรรคและการใชเทคนิคใหม  

มาพั นาผูเรียน โดยท้ังสอง ายประสานรวมกัน ไมใหบทบาทใครกลุมใดกลุมหน่ึงมีความโดดเดนหรือครอบงําได 

อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดการพั นา และเกิดประสิท ิภาพและประสิท ิผลอยางแทจริง 
 จากการศึกษา วั น รรมองคการของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสัตบงกช*ผลการศึกษาพบวา 
วั น รรมการทํางานเปนแบบสบาย  ไมคอยมีก เกณ  หรือก ระเบียบตาง  ท่ีทํารวมกันมากนัก มีอิสระทาง
ความคิด ใครจะมาครอบงําไดคอนขางยาก การทํางานตางคนตางทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย การพบปะอยางเปน
ทางการหรือการประชุมในภาพรวมมีนอยเมื่อเทียบกับเมื่อกอน ไมคอยมีกฏระเบียบที่เครงครัด สวนมากจะมีแนว
ปฏิบัติท่ีทุกคนรับรูรวมกัน โดยการรางระเบียบจรรยาบรรณของครูในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะรวมกัน
เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ   
 จากการศึกษา บุคลากรในคณะครุศาสตรแบงเปน 2 กลุม 

 1.  อาจารยที่วัยวุ ิมาก (48-57 ป) ท่ีรับราชการมานาน (21-30ป) และเปนวัยใกลเกษียณ มักจะทํางาน/ 

เคยทํางานบริหารในระดับมหาวิทยาลัย และเปนกลุมที่คอนขางใหญในคณะครุศาสตร 
 2.  อาจารยท่ีวัยวุ ิไมมากที่รับราชการมาไมนานจะทํางานระดับบริหารของคณะและการทํากิจกรรม  

ตาง  ในการพั นาผูเรียนของคณะครุศาสตร 
 ผูศึกษาวิเคราะหไดวาการมีบุคลากรทั้งกลุม 2 กลุมอยูในคณะครุศาสตรอาจเปนโอกาสและอุปสรรค สรุป
ไดดังน้ี 

 1.  โอกาส อาจารยมีวัยวุ ิมาก จะมีประสบการณทางการสอน และมีประสบการณในการบริหารงานมา
กอน ยอมรูแนวทางในการทํางานคอนขางดี ึ่งสามารถชี้แนะและแนะนําการทํางานตอผูบริหารคณะรุนใหมไดถา
ผูบริหารตองการคําปรึกษา 
 2.  อุปสรรค เมื่อมีสองกลุมในคณะ วัยวุ ิและประสบการณในการทํางานมีความตางกัน ทําใหเกิด
มุมมอง และแนวคิดท่ีตางกันในการทํางาน ทําใหในอนาคตการทํางานอาจจะมีปญหาในเร่ืองการรวมมือในการ
ทํางานได  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา สามารถสรุปวั น รรมองคกรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เปนแบบ
วั น รรมราชการ (Hierarchy Culture) โดยมีลักษณะรวมในองคการ คือ การมีโครงสรางการบริหารงานตาม
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบชัดเจน โดยหัวหนาโปรแกรมวิชาและผูบริหารคณะจะเปนตัวหลักในการ
ประสานและทํางานรวมกัน บุคลากรสวนใหญปฏิบัติตามก ระเบียบที่วางไวโดยมีจรรยาบรรณคณะท่ีทําการราง
ขึ้นรวมกันเปนแนวปฏิบัติ บุคลากรปฏิบัติตามหนาที่  ไดรับมอบหมาย การปฏิบัติงานมีความอิสระสูง ผูนํา
องคการเปนตัวหลักในประสานงานและการตัดสินใจ แตมักขาดความสัมพัน กับผูรวมงานและขาดความสามารถ
เชื่อมบุคลากร 2 กลุม ท้ังอาจารยกลุมเกา และอาจารยใหม เขาทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น ทําใหการรวมตัวกัน
อยางพรอมเพรียงไมเกิดขึ้น  ถาไมมีการประสานที่ดี 
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 จากการวิเคราะหวั น รรมองคการของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ึ่งเปนวั น รรมแบบ
ราชการ (Hierarchy Culture) อาจเปนอุปสรรคตอการผลิตครูแนวใหม เนื่องจากการผลิตครูแนวใหมเนนในเรื่อง
ของความคิดสรางสรรคส่ิงใหม  แนวทางการจัดการศึกษา และการพั นาผูเรียนตองเปนไปโดยการมีสวนรวม
ของอาจารยทุกคนในการแสดงความคิดเห็น การที่จะไดผลผลิตครูแนวใหมท่ีมีคุณภาพ วั น รรมองคการตองเอื้อ
ตอการผลิตครูแนวใหมดวย ท้ังในเรื่องของการรวมมือ การประสานงานที่ดี การพั นาทักษะทางวิชาการและ
กิจกรรมพั นานักศึกษารวมกันอยางตอเน่ือง ผูวิจัยเห็นวา การผลิตครูแนวใหมท่ีจะประสบความสําเร็จไดนั้น 

วั น รรมองคการเปนสวนสําคัญย่ิง แตเนื่องจากในระดับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยที่ทําการผลิตครู บุคลากร
สวนใหญเปนอาจารยท่ีทรงคุณวุ ิท่ีรับราชการมานาน ึ่งอาจจะมีคานิยม ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนความเชื่อ
ในการผลิตครูแนวใหมท่ีแตกตางกันระหวางอาจารยเกาและอาจารยใหม ทําใหทัศนะตอเร่ืองหน่ึงเกิดมุมมองท่ี
ตางกัน ทําใหการพิจารณา หรือการวางแผนเรื่องใด  อาจมีขอถกเถียงโตแยงเกิดขึ้นได ึ่งถามหาวิทยาลัยใดมี
ระบบการจัดการท่ีดี การสะทอนความคิดเห็นส่ิงใหม การพั นาที่สรางสรรคก็จะเกิดขึ้นได ึ่งจะกอประโยชนแก
ผูเรียนอยางสูงสุด  

 จากการวิเคราะหของผูวิจัย เห็นวา หนวยงานราชการตาง ในสังคมไทย มักจะเปนวั น รรมแบบ
ราชการท่ีมีการทํางานตามบทบาทหนาท่ี ตามโครงสรางอํานาจ เนนความสัมพัน เปนลําดับขั้น วั น รรมไทยใน
เรื่องการเคารพเชื่อ งผูใหญ การ งคําส่ังโดยไมกลาโตแยงเปนตัวปดก้ันในการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจจะ
กอใหเกิดการพั นา กลยุท องคการมักจะเนนการแสดงออกทางความคิด แตในทางปฏิบัติการไมไดแสดงออก
อยางแทจริง การตัดสินใจและสรุปเปนคนสุดทายมักเปนผูนําในองคการ ฉะนั้นจําเปนอยางย่ิงที่หนวยงานตอง
สงเสริมการแสดงความคิดเห็นในองคการโดยไมเลือกเพศ วัย หรือประสบการณ แตอาศัยเหตุผลถกเถียงเพ่ือหา 
จุดรวม   

 จากการศึกษาการผลิตครูแนวใหม สรุปผลการศึกษาโดยมองวา โครงการผลิตครูแนวใหมจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้น อันดับแรก นักศึกษาท่ีจะเขามาเรียนครูตองมีความรักและศรัท าในวิชาชีพครู ไมมองวิชาชีพ
ครูเปนทางผาน ท้ังนี้ระบบตองสามารถดึงดูดคนดี คนเกงมาเรียนครูได บอยครั้งที่คนดี คนเกง สนใจมาเรียนครู 
แตระบบการผลิตครูของรัฐไมเขมแข็ง ทําใหผูเรียนขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น รัฐบาลจึงเปนหนวยงานสําคัญที่จะ
ดําเนินการผลิตครูใหเปนไปอยางตอเนื่อง นโยบายทางการศึกษาท่ีดีจึงไมควรหยุดชะงัก  

 การผลิตครูแนวใหมนั้นแมวาจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลดีอยางไรก็ตาม แตถาบรรยากาศองคการ
ขาดการรวมมือและขาดการปฏิบัติงานกันเปนทีม ขาดการประสานงานภายในคณะและคณะรวมผลิต รวมท้ัง
วั น รรมองคการ ไมเอื้อตอการผลิตครู ก็จะทําใหการนํานโยบายมาปฏิบัติไมประสบความสําเร็จ ดังน้ันบทบาท
ของผูนําองคการจึงมีความสําคัญ โดยมีทักษะประสานงานที่ดี มีความรวมมือในการปฏิบัติงานภายในองคการ 
โดยกลยุท องคกรตองเนนการการแสดงความคิดเห็นแบบมีสวนรวม ท้ังนี้รัฐบาลตองใหการสงเสริมดาน
ทุนการศึกษาและการบรรจุงานใหเปนไปอยางตอเนื่องตอไป ดังแผนภูมิท่ี 1 
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มเดลการผลิตครูแนวใหมใหประสบผลสําเรจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 1: โมเดลการผลิตครูแนวใหมใหประสบผลสําเร็จ  
แหลงทีมา : พั นาโดยผูวิจัย,  2551. 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา การผลิตครูแนวใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา: ศึกษากรณี 
มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 การมีสวนรวมของคณาจารยในการประสานและการประชุมวางแผนการเรียนการสอนครูแนวใหมท้ังภายใน
คณะและคณะรวมผลิต รวมท้ังกิจกรรมพั นาทักษะนักศึกษาครูแนวใหม ควรจัดใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรครู
แนวใหม ใหตอเนื่องและหลากหลาย 

 

 

 

ทัศนะตอการเขามาเรียนครูแนวใหม 

    - มีความรักและศรัท าในวิชาชีพครู 

บรรยากาศองคการ 

-  การรวมมือและการปฏิบัติ 

งานกันเปนทีม 

- การประสานงานภายในคณะ 
และคณะรวมผลิต 

 

น ยบายการผลิตครูเปนไปอยางตอเนือง 
- การไดรับทุน  

- การไดรับการบรรจุงาน 

วั น รรม
องคการ 

-ภาวะผูนําองคการ 
มีทักษะประสาน 

งานท่ีดี 

- ความรวมมือ 

ในการปฏิบัติงาน
ภายในองคการ 
และการทํางาน 

เปนทีม 

-กลยุท องคกรเนน 

การการแสดงความ 

คิดเห็นแบบมีสวน
รวม 

ผลผลิตครู 

5 ปทีมี
คุณภาพ 
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การนําความรูของผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใชสําหรับ 

ผูสูงอายุรุนหลัง : ศึกษากรณีจังหวัดอุดร านี 
The Elder’s Health Knowledge for Proper Uses of the Up-coming 

Senile People: A Study of Udorn Thani Province. 

พัชรวดี  เพงสระเกตุ 

คณะพั นาสังคมและส่ิงแวดลอม  สถาบันบัณ ิตพั นบริหารศาสตร 

บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ืองการนําความรูของผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใชสําหรับผูสูงอายุรุนหลัง : ศึกษา
กรณีจังหวัดอุดร านี สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. การเรียนรู ผูสูงอายุคร่ึงหนึ่งมีรูปแบบการเรียนรูตามแบบวิถีชุมชน ไดแก การเรียนรูจากการลองผิด
ลองถูกดวยตนเอง การเรียนรูจากการสังเกต และการเรียนรูจากการสา ิตโดยผูรู 

2. ศักยภาพการนําความรูไปใช หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรสูงอายุยังมีศักยภาพในการนําความรู
ไปใชประโยชนได ดวยเหตุผล ดังนี้ 1) สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไทย 2) เดินทางสะดวกและประหยัดคาใชจาย 

3) เพ่ิมทางเลือกในการรักษาในกรณีท่ีแพทยแผนใหมวินิจฉัยวาไมสามารถรักษาได เชน อัมพาต เปนตน 4) 

ความชํานาญในการรักษาที่เกิดจากการส่ังสมประสบการณมาเปนระยะเวลานาน 5) การมีคุณ รรมในการรักษา 
6) นโยบายการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุ และนโยบายพั นาการแพทยแผนไทยของรัฐบาล 

3.ลักษณะการถายทอดความรู มีดังนี้ 1) เนนการทําใหดูเปนแบบ 2) เนนการใหทดลองปฏิบัติจริง   
ขั้นตอนการถายทอดความรู ไดแก 1) ขั้นตอนในการตัดสินใจถายทอดความรู 2) ขั้นตอนในการสังเกตพ ติกรรม
ของผูมาขอเรียนกอนท่ีจะถายทอดความรูโดยละเอียดให 3) ขั้นตอนในการถายทอดความรูท่ีละเอียด ึ่งจะ
ถายทอดความรูในสวนของการรักษาโรคท่ีแพทยแผนปจจุบันวินิจฉัยวาไมสามารถรักษาได 

4. แนวโนมการนําไปใชในอนาคตนั้น พบวา ผูสูงอายุในอนาคตจะมีการใชประโยชนจากการนวดแผน
ไทยและการประคบสมุนไพรอยางตอนื่อง เนื่องจากกลุมผูรับบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนวัยทํางานท่ีจะเปน
ผูสูงอายุในอนาคตไดมีปริมาณการใชบริการที่คอนขางมีความถ่ีสูงมีการแนะนําบอกตอใหคนรูจักและคนใน
ครอบครัวไปใชบริการ และสนใจรับรูขอมูลขาวสารตาง  อีกดวย 

คําสําคัญ :  ผูสูงอายุ, ความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพ, การเรียนรู, การถายทอดความรู   
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Abstract 

 
The Elder’s Health Knowledge for Proper Uses of the Up-coming Senile People: A Study of 

Udorn Thani Province. Findings of the study can be summarized as follows:  

 1. One-half of the senile people interviewed learn their health knowledge along the community’s 

way, i .e. , learning by trial and error method, from observation and from the demonstration from 

knowledgeable persons. 

 2. As for potential of taking knowledge for proper usage, the massage practitioner including 

these using herbal ingredients have potential in this area with the following reasons: 1) The practice is 

conformed with Thai’s way of life; 2) can move along conveniently and thrifty; 3) giving more alternatives 

to modern medicine in case of incurable causes such as paralysis; 4) being expertise in the field 

because of long-time experiences; 5) having ethics in curing; 6) corresponding to the government policy 

in promoting Thai traditional medicine. 

3. Knowledge transmission methods are: 1) Following the practical model; 2) emphasis on trial 

before real practice. The knowledge transmission steps are: 1) the decision step; 2) observation of the 

learners’ behavior; 3) transmit the knowledge in details. 

 4. Trends in using the knowledge seem to be continuous usage because of its benefit in the 

area whose modern health practice is incapable of effective curing particularly among old people. 

Key words:  Aging, Local Wisdom about Health Knowledge, Local Wisdom Learning, Knowledge  

                 Transmission 

บทนํา 

ในปจจุบันประเทศไทยอยูชวงการดําเนินแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) โดยให
ประเทศไทยเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ” ผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ป 

2550 มีผูสูงอายุคิดเปนรอยละ10.7 โดยเปนชายรอยละ44.6 และเปนหญิงรอยละ 55.4 เมื่อแบงผูสูงอายุออกเปน 

3 กลุมตามชวงวัย คือ กลุมผูสูงอายุในวัยตน (อายุ 60-69 ป) กลุมผูสูงอายุวัยกลาง(อายุ 70-79 ป) และกลุม
ผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) พบวามากกวาครึ่งหน่ึง(รอยละ 58.8) เปนผูสูงอายุวัยตน รอยละ 31.7 เปน
ผูสูงอายุวัยกลาง และรอยละ 9.5 เปนผูสูงอายุวัยปลาย ึ่งเปนวัยท่ีตองพึ่งพาสูง ึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จํานวนผูสูงอายุมากสุดประมาณรอยละ 33.6 รองลงมาคือภาคกลาง รอยละ 23.6 ภาคเหนือรอยละ 20.9 และ
ภาคใตรอยละ 12.7 

การคาดประมาณประชากรสูงอายุของสํานักงานสถิติแหงชาติ  พบวาในป 2550 มีประชากรสูงอายุ10.4 

ลานคนและคาดวาในป 2560 ในจํานวนนี้จะมีผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ คือ เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีบทบาท
ทางสังคมเดนชัด ประมาณ รอยละ 1.0 เปนผูสูงอายุท่ีพอชวยเหลือตนเองได ประมาณ รอยละ 84.0 และเปนผูท่ี
ตองการความชวยเหลือ ประมาณรอยละ 15.0 ผูสูงอายุในกลุมพอชวยเหลือตัวเองได ึ่งเปนผูท่ีมีศักยภาพ       
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แ งอยู สังเกตไดวาจํานวนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพแ งยังมีอยูเปนจํานวนมาก โดยรัฐและสังคมยังไมไดมีโอกาสที่จะ
ดึงศักยภาพเหลาน้ันมาใชใหเกิดประโยชนแกสังคมเลย 

ภายใตการดําเนินงานในแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 น้ีไดมียุท ศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม
ผูสูงอายุโดยใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินการเพ่ือสงเสริมผูสูงอายุท้ังในดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ท่ีอยู
อาศัย การเขาถึงขอมูลขาวสาร และการสงเสริมศักยภาพ โครงการที่ดําเนินการเพื่อใหมาตรการดานการสงเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุน้ันไดมีการขับเคล่ือนคือโครงการคลังภูมิปญญาผูสูงอายุชุมชน ึ่งใหนําผูท่ีเกษียณอายุแลวแต
ยังมีความรู ความสามารถมาชวยงานเพื่อประโยชนตอสังคม ตอมาคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ จึงไดมีการจัดทําระบบทะเบียน กลาง นาคารสมอง สวนใหญเปนผูท่ีเกษียณอายุจากภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อยูในสวนกลาง และในสังคมเมืองเปนสวนใหญ โดยแบงสาขาภูมิปญญา
ออกเปน 23 สาขา อาทิเชน การศึกษา การแพทยและสา ารณสุข การเกษตร ศิลปะ/วั น รรม/ประเพณี พั นา
สังคม พลังงาน เปนตน 

มาตรการในการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุก็คือจะเนนในดานการเผยแพรองคความรูดานภูมิปญญา เพ่ือ
ตองการใหสังคมตระหนักในคุณคา ศักดิศรี และการมีศักยภาพของผูสูงอายุ เพ่ือนํามาใชในการพั นาชุมชน/

สังคมได หรืออีกนัยหน่ึงตองการใหผูสูงอายุเปน  “ครูอยางไมเปนทางการ”ในการถายทอดความรูใหแกคนรุนหลัง 
จากการศึกษาเรื่องความเส่ียงของผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2549 ในระดับประเทศ พบวา ส่ิงดี  ท่ีตองการถายทอดให
คนรุนหลังโดยกลุมตัวอยางตองการจะถายทอดส่ิงดี หาอันดับแรก ไดแก 1. อาหาร 2. งาน มือ (จักรสาน ทอผา 
ส่ิงประดิษฐตกแตง) 3. เกี่ยวกับศิลปวั น รรม 4. นวดแผนโบราณสมุนไพร 5. เกี่ยวกับดานทักษะอาชีพ (มูลนิ ิ
สถาบันวิจัยและพั นาผูสูงอายุไทย, 2550: 56) 

จากขอมูลขางตนจะแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุมีองคความรูมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งดานภูมิปญญาท่ี
หลากหลายสาขาที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแกชุมชนและสังคมได แตจากสถิติการถายทอดพบวา มี
ผูสูงอายุท่ัวประเทศขึ้นทะเบียนคลังปญญาจํานวน 4,819 คน ผูท่ีไดถายทอดมีเพียง 98 คนเทาน้ัน การขึ้น
ทะเบียนคลังปญญาผูสูงอายุก็เปนเพียงการสะสมความรูเอาไวเทานั้นแตไมไดนําไปใชประโยชน ดังนั้นควรมีการ
จัดการความรูโดยการเปดพ้ืนที่สา ารณะใหมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูสูงอายุสูลูกหลานในชุมชนหรือ
การจัดทําเปนเครือขายเพ่ือนําความรูท่ีไดจากผูสูงอายุนําไปใชไดจริงและใหเปนประโยชนแกชุมชนและสังคม 

ตลอดจนเปนการดึงศักยภาพแ งของผูสูงอายุท่ีมีอยูเปนจํานวนมากในสังคมไทยมาใชใหเต็มที่เพ่ือสรางความ
ภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุและการมีกําลังใจท่ีดีในการใชชีวิตในชวงบ้ันปลาย (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 

2551: 1) 

จังหวัดอุดร านีน้ันเปนจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ึ่งเปนภูมิภาคท่ีมีประชากรผูสูงอายุมาก
ท่ีสุดในประเทศไทย โดยสัดสวนผูสูงอายุในจังหวัดอุดร านี ในระยะเวลาชวง 10 ปนี้เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 5.9 ในป 

2540 เปนรอยละ 9.3 ในป 2550   การดําเนินงานแพทยแผนไทย ป 2550 จังหวัดอุดร านีก็มีผูปฏิบัติงานแพทย
แผนไทย ท่ีจบการศึกษาประกาศนียบัตรแพทยแผนไทย หลักสูตร 2 ป จํานวน 12 คน (จาก โรงพยาบาลชุมชน 

10 แหง) มีโรงพยาบาลท่ีมีบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 (ยาสมุนไพรและบริการประคบ อบ นวด) จํานวน 17 

แหง จาก 18 แหง ึ่งขาดเพียงแหงเดียวเทาน้ันท่ีไมมีการใหบริการแพทยแผนไทย ในระดับสถานีอนามัย มี
บริการแพทยแผนไทยระดับ 1 จํานวนถึง 136 แหง และบริการแพทยแผนไทยระดับ 2 จํานวน 8 แหง 
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ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้จึงมุงประเด็นศึกษาการนําความรูของผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใช
สําหรับผูสูงอายุรุนหลัง ศึกษากรณีจังหวัดอุดร านี  เพ่ือจะไดทราบถึงศักยภาพของผูสูงอายุในดานการนําความรู
เรื่องสุขภาพมาใชใหเปนประโยชน  กระบวนการถายความรูเร่ืองสุขภาพ และแนวโนมการนําความรูของผูสูงอายุ
เรื่องสุขภาพมาใชประโยชน 

วัต ุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของผูสูงอายุในดานการนําความรูเร่ืองสุขภาพมาใชใหเกิดประโยชน 

2. เพ่ือศึกษาการถายทอดความรูของผูสูงอายุในเรื่องสุขภาพ 

3. เพ่ือศึกษาแนวโนมการนําเอาความรูของผูสูงอายุในเรื่องสุขภาพมาใชประโยชน 

วิ ีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกใชวิ ีการศึกษาในแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยผู
ศึกษาวิจัยไดใชวิ ีการศึกษาและการรวบรวมขอมูล 3 วิ ีดังน้ี 

 1. การศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Study) ไดแก วิทยานิพน  ภาคนิพน  

บทความวิชาการตาง  เปนตน  

 2. การศึกษาจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูสูงอายุท่ีเคย หรือ
กําลังประกอบอาชีพหมอนวดไทยและประคบสมุนไพร ในพ้ืนท่ีศึกษา 
 3. การศึกษาโดยการสังเกต ผูศึกษาใชวิ ีการสังเกตแบบมีสวนรวม 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีกลุมเปาหมาย คือ ผูสูงอายุท่ีอาศัย และประกอบอาชีพดานการนวดแผนไทย 

และการประคบสมุนไพร ในอําเภอเมือง จังหวัดอุดร านี  ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informants) ในการศึกษาครั้งนี้ 
คัดเลือกมาจากกลุมเปาหมาย โดยมีคุณสมบัติ คือ มีประสบการณในการรักษาไมนอยกวา 5 ปอยางตอเนื่อง ใน1

ปจะตองรักษาผูปวยไมนอยกวา 30 คน และจะตองเต็มใจใหขอมูล จํานวน 15 คน และยังไดทําการสัมภาษณ
เพ่ิมเติมจากผูมาใชบริการการนวดไทย และการประคบสมุนไพรท้ังกลุมผูสูงอายุ และกลุมคนวัยทํางาน โดยมี
คุณสมบัติ คือ เคยมาใชบริการไมนอยกวา 1 ป และเต็มใจใหขอมูล จํานวน 6 คน รวมเปน 21 คน 

 แนวประเด็นในการสัมภาษณไดแบงโครงสรางการสัมภาษณออกเปน 7 สวน ไดแก 1. ขอมูลพ้ืนฐานและ
ทัศนะของผูใหขอมูลท่ีสําคัญ  2. ความรูเกี่ยวกับการนวดไทย 3. ความรูเกี่ยวกับการประคบสมุนไพร 4. การ
วินิจฉัยโรค 5. การรักษาโรค 6. การจัดระบบการนําความรูในเร่ืองสุขภาพ 7. แนวโนมการนําความรูไปใช
ประโยชน  

 การรวบรวมขอมูล ผูศึกษาวิจัยไดขอมูลโดยตรงจากขอมูลผูใหขอมูลท่ีสําคัญ ึ่งวิ ีการเขาถึงผูใหขอมูล
นั้น ผูศึกษาวิจัยใชเทคนิคท่ีเรียกวาลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) โดยเริ่มจากความเปนญาติของญาติ
ผูใหญ (Key-person) ไปยังผูใหขอมูลคนแรกของผูวิจัย และจากผูใหขอมูลคนแรกไปยังคนที่ 2 และคนตอไปเรื่อย 

 จนครบทั้งหมด 15 คน เมื่อเริ่มสัมภาษณผูวิจัยไดแนะนําตัวกับผูท่ีใหขอมูลท่ีสําคัญ และแจงวัตถุประสงคในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้  การเขาถึงผูใหขอมูลที่เปนผูใชบริการจะใชวิ ีการพูดคุยปรึกษากับกลุมหมอนวด และหมอ
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ประคบสมุนไพรใหชวยแนะนําใหรูจักกับผูปวย หรือผูท่ีมาใชบริการที่ จากนั้นจะเขาไปแนะนําตัวชี้แจง
วัตถุประสงคในการศึกษา และขออนุญาตสัมภาษณอยางเปนทางการ  ในการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ผู
ศึกษาวิจัยอาศัยการตีความ วิเคราะหขอมูลที่มีความเกี่ยวของพรอมกับแนวคิดตาง  ท่ีเกี่ยวของดวย นอกจากนี้ 
ผูศึกษาวิจัยจะใชวิ ีการสังเกตบริบทของผูใหขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหอีกสวนหน่ึง 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่หนึ่งคือ การวิเคราะหจาก
เอกสาร โดยการนําเอาขอมูลที่ไดจากเอกสารมาวิเคราะห ตีความ และสังเคราะหขอมูลที่ไดเปนหมวดหมูและ
นํามาเชื่อมโยงกับการศึกษาเร่ืองการนําความรูของผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใชสําหรับผูสูงอายุรุนหลัง
ตามวัตถุประสงคการศึกษาท่ีกําหนดไว  และสวนท่ีสองคือ การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูให
ขอมูลท่ีสําคัญ อาศัยการตีความ และสังเคราะหตามวัตถุประสงค การศึกษา การวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหตาม
หลักตรรกะ คือ ใชเหตุผลมาวิเคราะหเทียบเคียงกับแนวท ษ ี ควบคูไปกับบริบท โดยใชสถิติพรรณนาประกอบ 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน ึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
สวนทีหนึง  การเรียนรูของผูสูงอายุออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก การเรียนรูตามแบบสถาบันที่มีรูปแบบ

การเรียนรูท่ีชัดเจน มีแบบแผน เนนการเรียนรูท่ีมีท้ังภาคปฏิบัติและภาคท ษ ี และการเรียนรูตามแบบวิถีชุมชน
การเรียนรูเชนนี้เปนรูปแบบการเรียนรูอยางไมเปนทางการ โดยสามารถแบงวิ ีการเรียนรูออกเปน 3 วิ ี ไดแก 

การเรียนรูจากการลองผิดลองถูกดวยตนเอง การเรียนรูจากการสังเกต การเรียนรูจากการสา ิตโดยผูรู    
ความแตกตางระหวางการเรียนรูตามแบบสถาบันและการเรียนรูตามแบบวิถีชุมชน คือ การเรียนรูตาม

แบบวิถีชุมชนจะสอนความรูเร่ืองการนวดจับเสนเพ่ือการรักษาโรคเนื่องจากในอดีตการแพทยยังไมขยายไปสู
ชุมชนทําใหคนในชุมชนตองพ่ึงพาตนเองดวยการรักษาโรคจากการนวดจับเสน ในขณะท่ีผูท่ีมีการเรียนรูตามแบบ
สถาบันจะเรียนรูเร่ืองการนวดผอนคลายเพื่อเปนการ กทักษะในการนําไปประกอบอาชีพ 

สวนทีสอง ศักยภาพของผูสูงอายุในการนําความรูมาใชประโยชน หมอนวดและหมอประคบสมุนไพร
สูงอายุยังไดรับความไววางใจใหเปนผูดูแลสุขภาพใหกับผูปวยในจังหวัดอุดร านี ดวยเหตุผลดังน้ี 

1. เน่ืองจากการรักษากับหมอพ้ืนบานถือเปนระบบสา ารณสุขแบบด้ังเดิมของสังคมไทยท่ียังยึดติดอยู
กับคนไทยมาจนถึงปจจุบัน  

2. การรักษาโรคท่ีเจ็บปวยเล็กนอยบางชนิด เนื่องจากสะดวกในการเดินทางกรณีท่ีชาวบานท่ีอยูหางไกล
สถานพยาบาลของรัฐและมีคาใชจายในการรักษาที่ไมสูงมาก  

3. การรักษาในกลุมผูปวยที่หมดทางรักษาใหกลับมามีความหวังขึ้นอีกครั้ง เพราะระบบการแพทย
พ้ืนบานบางอยางไมสามารถใชหลักการทางวิทยาศาสตรมายืนยันไดท้ังหมด กอปรกับพิ ีกรรมกอนการรักษา
อยางการไหวครูในรูปแบบตาง  น้ันก็เปนการการสรางความเชื่อมั่นและสรางกําลังใจใหกับผูปวยได  

4. การส่ังสมประสบการณในการรักษาโรคของผูสูงอายุท่ีมีมาอยางยาวนานจนเกิดความชํานาญใน
ความรูท่ีมีอยูจึงสงผลตอศักยภาพในการนําความรูท่ีมีไปใชในรักษาโรคไดมีประสิท ิภาพ 
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 5. การมีคุณ รรมในการรักษาโรค เนื่องจากการเรียนรูของกลุมหมอนวดและหมอประคบสมุนไพร
สูงอายุจะมีความเกี่ยวพันกับความเช่ือดานไสยศาสตรเพราะเชื่อวาหากเปนผูมีคุณ รรมในการรักษาโรคอาจารย 

ผูลวงลับจะคอยปกปองคุมครองอยูเสมอ 

6. นโยบายในเรื่องการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุและนโยบายพั นาการแพทยแผนไทยของ
รัฐบาลได ทําใหการนวดไทย และการประคบสมุนไพรไดกลายเปนแพทยทางเลือกใหกับประชาชนไดใชวิ ีการ
รรมชาติบําบัดในการดูแลสุขภาพผานการประชาสัมพัน  จนนําไปสูสนใจในการไปใชบริการการแพทยแผนไทย
ใหกับกลุมผูท่ีใชบริการท่ีจะกลายมาเปนผูสูงอายุในอนาคตเพิ่มมากขึ้น 

การถายทอดความรูของหมอพื้นบานเปนการถายทอดความรูกันโดยสายเลือด คือสามารถรับความรูจาก
บรรพบุรุษได แตกตางจากระบบการแพทยแผนปจจุบัน เพราะในระบบการแพทยประเภทหลังนี้ผูท่ีจะเปนแพทย
ไดขึ้นอยูกับความสามารถสวนบุคคล จุดเดนของระบบการแพทยพ้ืนบานดังกลาวจึงมีสวนเอ้ือใหการแพทยระบบ
นี้สามารถดํารงอยูไดจนถึงปจจุบัน สงผลตอการความยั่งยืนในการนําไปใชประโยชนในอนาคตตอผูสูงอายุรุนหลังได 

สวนทีสาม การถายทอดความรูของผูสูงอายุในเรื่องสุขภาพในจังหวัดอุดร านี สามารถแบงไดเปน 2 

รูปแบบ ไดแก 1) การถายทอดตามแบบวิถีชุมชน ึ่งมี 3 ลักษณะ ไดแก เนนทําใหดูเปนแบบ เนนการใหทดลอง
ปฏิบัติจริง 2) การถายทอดตามแบบสถาบัน ึ่งจะผูรับการถายทอดตองใชวิ ีการสังเกต จดจํา และบันทึกขอมูลที่
ไดจากการถายทอดความรูจากผูสอน ึ่งหากมีขอสงสัยก็สามารถ ักถามผูสอนได โดยสวนมาก (รอยละ 87.0) มี
รูปแบบการเรียนรูตามแบบวิถีชุมชน ึ่งสอดคลองกับ รรมชาติของการเรียนรูของชาวบานที่ไมชอบเรียนรูแบบ
วิชาการ ขั้นตอนการถายทอดความรู ไดแก 1) ขั้นตอนในการตัดสินใจถายทอดความรูโดยจะถายทอดเมื่อมีผูมา
ขอความรู เพราะถือวาไดรับความเคารพนับถือใหเปนครู 2) ขั้นตอนในการสังเกตพ ติกรรมของผูมาขอเรียน
กอนท่ีจะถายทอดความรูโดยละเอียดใหโดยสังเกตเรื่องความอดทน ความขยัน ก นและการมีปฏิภาณไหวพริบ 

3) ขั้นตอนในการถายทอดความรูท่ีละเอียด ึ่งจะถายทอดความรูในสวนของการรักษาโรคที่แพทยแผนปจจุบัน
วินิจฉัยวาไมสามารถรักษาได 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีตอการถายทอดความรู ไดแก 1) ถายทอดความรูแบบรวบรัด เหตุผลที่
มีการถายทอดความรูแบบรวบรัด เน่ืองมาจากผูเรียนไมไดตองการนําไปประกอบอาชีพแตตองการนําไปใชดูแล
สุขภาพของตนเอง หรือสมาชิกครอบครัว 2) ถายทอดความรูแบบมีเง่ือนไข ผูท่ีมีความรูเหลานี้ก็มักจะผลิต
สินคาออกมาจําหนาย และมีการจดลิขสิท ิทางปญญาเอาไวเพ่ือปองกันคูแขงทางการคาลอกเลียนแบบสินคา 
โดยมากมักจะถายทอดความรูท่ีมีใหกับคนในครอบครัวหรือญาติพ่ีนองที่จะไมผลิตสินคาออกมาขายเปนคูแขงทาง
การคากัน 

ความเชื่อกับสังคมไทยนั้นอยูคูกันมาชานานแลว ความเชื่อทางไสยศาสตรเปนสวนหนึ่งของวิชาการ
แพทยแผนไทย ยกตัวอยางเชน หลักสูตรของครูบางคนจะสอนวิชาไสยศาสตรใหดวยเรียกวา “ไสยรักษ” คือการ
รักษาโรคภัยไขเจ็บดวยอาคม และนับวาเปนวิชาการแพทยแผนไทยแขนงหนึ่ง ความเชื่อทางดานไสยศาสตรจึงยัง
สงผลตอกระทบตอการถายทอดความรูดวยทั้งในแงของการสนับสนุนและการขัดขวางการถายทอดความรูโดย
กอนท่ีจะมีการถายทอดความรูมักจะมีการไหวครูกอนเพื่อความเปนสิริมงคล  

ความเชื่อทางดานไสยศาสตรบางอยางยังเปนความเชื่อท่ีขัดขวางการถายทอดความรูอีกดวยใน
การศึกษาคร้ังนี้ไดมีหมอนวด 2 รายไดถึงเลาความเชื่อที่มีไววา วิชาความรูเร่ืองการนวดรักษาโรคตับนั้นมีผูรูใน
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วิชานี้มีไดเพียง 3 คนหรือถายทอดตอไดแค 3 คนเทานั้น ไดแก อาจารยผูสอน ศิษยผูพ่ี และตนเอง เนื่องจากมี
ความเชื่อวาบุคคลที่ 4 ท่ีรูวิชานี้จะถึงแกความตาย เพราะเคยเกิดเหตุการณเชนนี้กับลูกศิษยคนที่ 3 ของอาจารยท่ี
เรียนไดไมนานก็เสียชีวิต ความเชื่อเชนนี้สงผลใหไมมีการถายทอดวิชาความรูนี้เลย เพราะกลัวคนในครอบครัว
เสียชีวิต หมออีกคนหน่ึงที่ใหขอมูลวาไดรับวิชาความรูจากการเขา นของครูอาจารยเรียกวา “ปูทวด” ึ่งเปน
อาจารยท่ีไมมีตัวตนแตเชื่อวามาดลใจให นแลวสอนวิชานวดจับเสนให และนับตั้งแตนั้นเปนตนมาก็สามารถนวด
จับเสนรักษาโรคไดจึงจัดขัน  5 ไวบนหิ้งพระ “เพ่ือรับครู” ใหมาอยูกับตนเอง ทําใหสามารถรักษาผูปวยที่เปน
อัมพาต 2 รายใหหายปวย และกลับมาเดินไดเปนปกติ และกลายเปนที่รูจักของคนในละแวกใกลเคียงจนมีผูมาขอ
เรียนวิชาการนวดจับเสนเปนจํานวนมาก แตผูมาขอเรียนไมสามารถเรียนวิชาการนวดจับเสนไดสําเร็จแมแตคน
เดียวแมวาจะทุมเทในการสอนเปนอยางมาก แตเมื่อถายทอดความรูใหกับบุตร ปรากฏวาบุตรสามารถเรียนวิชา
จับเสนไดสําเร็จ ทําใหมีความเชื่อวา “อาจารยปูทวด” ไมอยากถายทอดความรูนี้ใหกับคนอื่นนอกจากคนในตระกูล
เดียวกัน ดังนั้นจึงตัดสินใจไมรับลูกศิษยอีกเลย เพราะเชื่อวาไมสามารถถายทอดความรูใหใครไดสําเร็จ หากจะ
วิเคราะหอีกดานหนึ่งอาจวิเคราะหไดวาการถายทอดความรูใหคนในครอบครัวน้ันงายกวาถายทอดความรูใหคน
อื่นเน่ืองจากจะมีเวลาอยูดวยกันอยูบอย  ก็ยอมท่ีจะมีเวลาท่ีจะถายทอดความรูใหกันไดตลอดเวลา การถายทอด
ความรูภายในครอบครัวอาจเปนไปในลักษณะการถายทอดแบบไมรูตัว เปนการ ึม ับในแตละวันดวยการสังเกต
การรักษาผูปวยก็เปนไปได เมื่อเปรียบเทียบกับผูมาขอเรียนที่ไมไดมีเวลาอยูดวยกันตลอดเวลา 

การตอยอดความรูนั้นมีความสัมพัน กับการถายทอดความรู เนื่องจากหากมีการตอยอดความรูจะทําให
การถายทอดความรูนั้นมีประสิท ิภาพมากขึ้น ผท่ีูมีการตอยอดความรูไดใหเหตุผลวาตองการหาความรูเพ่ิมเติม
ใหกับตนเองเพื่อเพ่ิมความชํานาญและเพื่อผลสําเร็จในการรักษา สวนผูท่ีไมตอยอดความรูนั้นบางคนใหเหตุผลวา 
ความรูท่ีมีนั้นมากเพียงพอท่ีจะทําการรักษาใหกับผูปวยไดแลวบางคนใหเหตุผลที่แตกตางออกไปวามีลักษณะ
นิสัยไมชอบคนควาหาความรูเพราะมีผูรวมอาชีพหลายคนก็ไมมีการตอยอดความรูหรือการคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมแตก็สามารถรักษาผูปวยไดมาเปนระยะเวลานานอยางไมมีปญหาและจากการสังเกตยังไดพบขอมูล
เพ่ิมเติมอีกวาหมอนวดและหมอประคบที่มีการตอยอดความรูทั้งหมดนั้นจะมีผูปวยมาใชบริการมาก มีชื่อเสียงเปน
ท่ีรูจักของคนในชุมชนและชุมชนใกลเคียงและยังสามารถรักษาโรคที่แพทยแผนปจจุบันวินิจฉัยวาไมสามารถรักษา
ไดอีกดวย จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการตอยอดความรูนั้นเปนส่ิงท่ีดี เพราะเปนการเพ่ิมเติมความรูและทํา
ใหประสบความสําเร็จในการรักษาโรค วิ ีการตอยอดความรูท่ีหมอนวดแผนไทย และหมอประคบสมุนไพรสูงอายุ
นิยมปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การอานหนังสือ (รอยละ 60.0) รองลงมาไดแก การชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับ
สุขภาพ (รอยละ 40.0) และการทดลองปฏิบัติจริงเมื่อมีขอสงสัย (รอยละ 40.0) จะเห็นไดวาผูสูงอายุจะใชวิ ีการ
ตอยอดความรูดวยการอานหนังสือมากท่ีสุด ดังน้ันภาครัฐควรมีการควบคุมคุณภาพของหนังสือท่ีออกมาจําหนาย
ใหไดมาตรฐานทั้งในเชิงเน้ือหาท่ีตองถูกตอง ชัดเจน และราคาไมสูงมากเกินไป 

สวนทีสี แนวโนมการนําความรูไปใชประโยชนในอนาคต รูปแบบการยอมรับของผูใชบริการท้ังหมดจะ
แสดงออกในรูปแบบของการแนะนําบอกตอใหผูอ่ืนไปใชบริการ และสนใจที่ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
สงเสริมนโยบายการแพทยแผนไทยของรัฐแตยังไมถึงขั้นตอนของการนําไปทดลองปฏิบัติเอง หรือการสนับสนุน
ในดานการเงิน เพราะผูใชบริการสวนใหญนั้นถือวาการไปใชบริการก็ถือเปนการสนับสนุนดานการเงินใหกับผูนวด
อยูแลว จากขอมูลขางตนสามารถวิเคราะหแนวโนมการนําไปใชในอนาคตไดวาผูสูงอายุในอนาคตจะมีการใช
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ประโยชนจากการนวดแผนไทย และการประคบสมุนไพรอยางตอเน่ือง เนื่องจากกลุมผูรับบริการโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกลุมคนวัยทํางานท่ีจะเปนผูสูงอายุในอนาคตไดมีปริมาณการใชบริการที่คอนขางมีความถ่ีสูงมีการแนะนําบอก
ตอใหคนรูจักและคนในครอบครัวไปใชบริการ และสนใจรับรูขอมูลขาวสารตาง อีกดวย ท ษ ีการยอมรับได
อ ิบายไววากระบวนการยอมรับ (Adoption Process) น้ันเปนกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ึ่งเริ่มตนดวยการ
เริ่มรู หรือไดยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม แลวไปส้ินสุดลงดวยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติ 

สรุปผลและอภิปรายผล 

หมอนวดแผนไทยและหมอประคบสมุนไพรสูงอายุเกินคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 53.0) มีรูปแบบการเรียนรูตาม
แบบวิถีชุมชน การเรียนรูในรูปแบบนี้จะแบงวิ ีการเรียนรูออกเปน 3 วิ ี ไดแก การเรียนรูจากการลองผิดลองถูก
ดวยตนเอง การเรียนรูจากการสังเกต การเรียนรูจากการสา ิตโดยผูรู หมอนวดแผนไทยและหมอประคบสมุนไพร
สูงอายุยังมีศักยภาพในการนําความรูไปใชประโยชนได ดวยเหตุผล ดังนี้ 1) สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไทย 2) 

เดินทางสะดวกและประหยัดคาใชจาย 3) เพ่ิมทางเลือกในการรักษาในกรณีท่ีแพทยแผนใหมวินิจฉัยวาไมสามารถ
รักษาได เชน อัมพาต เปนตน 4) ความชํานาญในการรักษาท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณมาเปนระยะ
เวลานาน 5) การมีคุณ รรมในการรักษา 6) นโยบายการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ และนโยบาย
พั นาการแพทยแผนไทยของรัฐบาล 

หมอนวดแผนไทยและหมอประคบสมุนไพรสวนมาก (รอยละ 87.0) มีวิ ีการถายทอดความรูหรือไดมี
การคาดการณวาหากมีลูกศิษยก็จะถายทอดความรูตามวิถีชุมชน ไดแก เนนการทําใหดูเปนแบบ เนนการให
ทดลองปฏิบัติจริง เน่ืองจาก รรมชาติการเรียนรูของชาวบานมักจะเรียนรูจากการปฏิบัติไดดีกวาการ งบรรยาย 

อีกท้ังชาวบานไมคอยไดเรียนหนังสือทําใหวิ ีการเรียนแบบสถาบันท่ีมีการเรียนทางดานท ษ ีดวยวิ ีการ
บรรยายนั้นไดผลลัพ ท่ีไมดีในการถายทอดความรูใหกับชาวบาน  

ผูใชบริการนั้นสวนมาก (รอยละ 94.0) ติดตามขาวสารเร่ืองการสงเสริมนโยบายการแพทยแผนไทยของ
รัฐโดยทราบวา รัฐบาลมีนโยบายใหโรงพยาบาลชุมชนเปดบริการการแพทยแผนไทยตั้งแตใหมีบริการนวดไทย 

ประคบสมุนไพร และผลิตยาสมุนไพร อีกท้ังยังจัดใหอาสาสมัครหมูบานเขารับการอบรมเรื่องการนวดไทยเพื่อนไป
ใชดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวหรือนําไปประกอบอาชีพ และจากการติดตามขอมูลขาวสารของผูใชบริการยัง
ไดใหขอแนะนําเพ่ิมเติมวาควรจะสนับสนุนผลิตภัณ เกี่ยวกับสมุนไพรดวย เพราะถือวาเปนส่ิงที่ควรสนับสนุน
ควบคูกันไปรูปแบบการยอมรับของผูใชบริการทั้งหมดจะแสดงออกในรูปแบบของการแนะนําบอกตอใหผูอ่ืนไปใช
บริการ และสนใจท่ีติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสงเสริมนโยบายการแพทยแผนไทยของรัฐแตยังไมถึง
ขั้นตอนของการนําไปทดลองปฏิบัติเอง หรือการสนับสนุนในดานการเงิน เพราะผูใชบริการสวนใหญนั้นถือวาการ
ไปใชบริการก็ถือเปนการสนับสนุนดานการเงินใหกับผูนวดอยูแลว คาดการณไดวาผูสูงอายุในอนาคตจะมีการใช
ประโยชนจากการนวดแผนไทย และการประคบสมุนไพรอยางตอเนื่อง เน่ืองจากกลุมผูรับบริการโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกลุมคนวัยทํางานที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคตไดมีปริมาณการใชบริการที่คอนขางมีความถี่สูงมีการแนะนําบอก
ตอใหคนรูจักและคนในครอบครัวไปใชบริการ และสนใจรับรูขอมูลขาวสารตาง อีกดวย  

การถายทอดความรูถือเปนหัวใจสําคัญของการทําใหภูมิปญญาเร่ืองการแพทยแผนไทยนั้นดํารงอยูได 

แตเนื่องจากความเชื่อทางดานไสยศาสตรบางอยางน้ันขัดขวางการถายทอดความรูเปนอยางมาก เราคงไม
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สามารถปฏิเส ความเชื่อในเรื่องไสยศาตรท่ี งรากลึกอยูกับคนไทยและการแพทยแผนไทยมาอยางยาวนานได 

ยกตัวอยางเชน ในสมัยสุ ขทัย (พ.ศ.1763-1920) จากหลักฐานการแพทยไมพบขอมูลเกี่ยวกับระบบการแพทย
ในสมัยนี้เลยแตเชื่อวามีระบบการแพทยท่ีมีการใชยาจากสมุนไพรโดยนํามาตม พอกหรือบดใหละเอียดรับประทาน 

เพราะมีการคนพบหินบดยาสมัยทวาราวดีและพบศิลาจารึกของพอขุนรามคําเจ็บปวย ในสมัยนั้นมีความเชื่อวา 
ความเจ็บปวยเกิดจากการกระทําของภูติ ผี ปศาจ เพราะมีพิ ีเสียกบาล เพราะมีพิ ีท่ีทําขึ้นเมื่อเด็กแรกเกิดไม
สบายโดยเชื่อวาเปนการกระทําของผี  ในสมัยอยุ ยา (พ.ศ.1893-2310) ไมแตกตางจากสมัยสุโขทัยเทาไรนัก 

โดยกลาววา การแพทยสมัยนี้ประยุกตมาจากอินเดียท่ีเรียกวา อายุรเวทและการแพทยแผนจีนรวมท้ังความเชื่อ
ทางโหราศาสตรและไสยศาสตร เชน การผูกตะกรุด คาดผาประเจียด ลงเลขยันตอาคม เปนตน  

จากการศึกษาสามารถสรุปลักษณะความเชื่อทางดานไสยศาสตรท่ีสงผลตอการถายทอดความรูไดใน 2 

ลักษณะ ดังน้ี 

  1. เชื่อวาวิชาความรูท่ีมีน้ันสามารถถายทอดความรูไดเฉพาะในวงแคบเทาน้ัน คือ ไมเกิน 3 

คน หาก า นจะทําใหบุคคลที่รูวิชาคนท่ี 4 นั้นเสียชีวิตกะทันหัน  

  2. เชื่อวาหากอาจารยเจาของวิชาท่ีลวงลับไมตองการถายทอดความรูใหใครแลวไมวาจะ
พยายามทุมเทถายทอดความรูใหมากเพียงใดก็จะไมสําเร็จ โดยสังเกตจากการถายทอดความรูในชวงแรก  หาก
ลูกศิษยเรียนวิชาแลวไมมีความคืบหนาใด  เลยก็จะหยุดถายทอดความรูทันที 

หากปลอยใหความเช่ือเหลานี้ใหคงอยูตอไปก็อาจจะทําใหภูมิปญญาดั้งเดิมเรื่องการแพทยแผนไทยของ
บรรพบุรุษคอย  เลือนหายไปจากสังคมไทยก็เปนได ดังนั้นหากยังตองการใหภูมิปญญาของบรรพบุรุษดํารงอยู
ตอไป สังคมไทยควรตระหนักถึงปญหาน้ีและชวยกันลดหรือเปล่ียนความเชื่อทางดานไสยศาสตรท่ีขัดขวางการ
ถายทอดความรู  

ขอเสนอแนะ 
1. ภาครัฐในจังหวัดอุดร านีควรจัดใหการจัดระบบความรูในเรื่องการนวดไทย และการประคบสมุนไพร

ของผูสูงอายุอยางเปนระบบ ดวยการมอบหมายใหเจาที่ท่ีเกี่ยวของ ไดแก สา ารณสุขจังหวัด เขามาจัดระบบ
ความรูใหเปนระบบเพ่ือเพิ่มประสิท ิภาพในการนําไปใช ดังน้ี 

1) จัดใหมีการอบรมเร่ืองการดูแลสุขภาพดวยการนวดไทย และการประคบสมุนไพรของ
ผูสูงอายุโดยเชิญผูสูงอายุท่ีมีความรูในเรื่องดังกลาวมาเปนวิทยากร  

2) จัดต้ังทีมงานของสา ารณสุขจังหวัดแบงออกเปนหลายทีมงาน จากน้ันสงทีมงานลงพื้นท่ีใน
การสอบถาม เก็บขอมูล และเรียนรู จากผูสูงอายุท่ีมีความรูความชํานาญในเรื่องการนวดไทยและการประคบ
สมุนไพรอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เน่ืองจากผูสูงอายุมักจะมีรูปแบบการตอยอดความรูแบบไมจดบันทึกเปน
ลายลักษณอักษร ดังน้ันจึงควรมีการติดตามความรูอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 

3) รวบรวมความรูเรื่องการนวดไทย และการประคบสมุนไพรของผูสูงอายุเปนลายลักษณอักษร
ดวยการตีพิมพเปนหนังสือ เพ่ือจะไดใชในการเผยแพรใหกับประชาชนทั่วไปไดนําไปใชในการดูแลสุขภาพ 

2. ภาครัฐสวนกลางควรจัดใหมีการควบคุมดูแลผลิตภัณ ท่ีเกี่ยวกับสมุนไพรใหไดมาตรฐาน การนวด
ไทย และการประคบสมุนไพรตองใชผลิตภัณ ท่ีเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรค ไดแก น้ํามันนวด ลูกประคบ
สมุนไพร ดังน้ันภาครัฐจึงควรเขามาดูแลควบคุมผลิตภัณ  เพราะจะสงผลตอจํานวนผูท่ีเขามาใชบริการประเภทนี ้
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3. ภาครัฐในจังหวัดอุดร านี และภาครัฐสวนกลางจัดการรณรงคและประชาสัมพัน ใหคนรุนใหม
ตระหนักถึงภูมิปญญาในเรื่องสุขภาพของบรรพบุรุษ ดวยการหันมาใชวิ ีการ รรมชาติบําบัดอยางการนวดไทย
และการประคบสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และสนใจที่จะเรียนรูภูมิปญญาดังกลาวจากคนใกลตัวที่มีความรูใน
เรื่องนี้ หรือผูสูงอายุท่ีมีความรูในเรื่องนี้เพ่ือเปนการสืบทอดภูมิปญญาใหคงอยูตอไปได 

4. ความเชื่อทางดานไสยศาสตรท่ีขัดขวางการถายทอดความรูตองไดรับการพิสูจนความเชื่อนั้น  ให
ชัดเจนกับคนจํานวนมาก เพ่ือลดความเขมขนลง หรือการหาวิ ีการท่ีละมุนละมอมในการรับการถายทอดท่ีทําใหผู
ถายทอดสบายใจดวย เชน การรับการถายทอดท่ีไมผานการถายทอดโดยตรง แตเกิดจากการเ าสังเกตการรักษา
ดวยตนเอง เปนตน 
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ภาพที่ 1 ศักยภาพการนําความรูของผูสูงอายุในเรื่องสุขภาพไปใชประโยชน 

 

การ ายทอดความรู
ตามแบบวิ ีชุมชน 

 
    

 
 

เนนถายทอดใหกับคน
ในครอบครัวและเครือ

ญาติ 
 

 
   

 
 

ความเชื่อเรื่อง
ไสยศาสตร เชน การ
ไหวครูเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจ 

การตอยอดความรู  
- การอานหนังสือ 

- ชมรายการโทรทัศน 

- พูดคุยแลกปล่ียน 

- เก็บรวบรวมความรูเปน
รูปเลม 

- ทดลอง/ทดสอบเพื่อตอ
ยอด 

 

น ยบายสงเสริม
การแพทยแผนไทยของ

รั บาล 

- การรณรงคผานส่ือ 

-จัดการ กอบรมทักษะ
อาชีพดานการแพทยแผน
ไทย ึ่งใหใบรับรองการ
อบรมเพื่อใชในการ
ประกอบอาชีพ 

-การจัดตั้งหนวยงาน
โดยตรงที่มีหนาท่ีพั นา
การแพทยแผนไทยให
เติบโต 

 

ศักยภาพของ
ผูสูงอายุการนํา
ความรูไปใช 

การ ายทอดความรูตาม
แบบส าบัน 

ท่ีมีระเบียบแบบแผน มีการ
จดบันทึกขอมูลเพ่ือใหองค
ความรูท่ีไดไมสูญหายไป 

การยอมรับจากผูใชบริการ 

- การแนะนําบอกตอ 

- การติดตามขอมูลขาวสาร 
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              เศรษ กิจตกตํา                                     ความเชืออํานาจเหนือ รรมชาติ 
 

 

 

 

                                                 ขัดขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  สนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษา 

ศักยภาพของผูสูงอายุในการ
นําความรูมาใช 

-สอดคลองกับวิถีชุมชน 

-สะดวกในการเดินทางและ
คาใชจายไมสูง 
-เปนท่ีพ่ึงใหกับผูปวยท่ีแพทย
แผนปจจุบันวินิจฉัยวาไมสามารถ
รักษาได 

-มีประสบการณในการรักษามา
อยางยาวนาน 

-มีคุณ รรม 

-นโยบายการสนับสนุนจากรัฐ 

แนว นมในการนําความรู
ไปใชประ ยชนอยาง

ตอเนือง 

 

มิติการยอมรับ 

-การแนะนําบอกตอใหผูอื่น
ไปใชบริการ 
-การติดตามขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนโยบายการแพทย
แผนไทยของรัฐ 

การ ายทอดความรูที
เปลียนแปลงไปใน

ลักษณะรวบรัด / ยนยอ

ความเชือบางอยางขัดขวาง
กระบวนการ ายทอดความรู 

การคงอยู
ของความรู
ในเรือง

สุขภาพของผู
อายุใน
อนาคต 

กระบวนการ ายทอดความรู 

-จุดเดนการถายทอดของการแพทย
พ้ืนบานคือการถายทอดโดย
สายเลือด 

(สงผลใหคงอยูมาไดจนถึงปจจุบัน) 

-การตอยอดความรูทําใหการ
ถายทอดความรูมีประสิท ิภาพ 

การเรียนรู 

-การเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีชุมชน 

-ความเชื่อทางดานไสยศาสตรท่ีสงเสริม
การเรียนรู เชน การไหวครู เปนตน 

น ยบายการสนับสนุนจากภาครั  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพน ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จากคณาจารยคณะพั นาสังคม และส่ิงแวดลอมทุกทานที่
ประสิท ิประสาทวิชาความรูให โดยขอขอบพระคุณอยางย่ิง อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพน  ท่ีไดเสียสละเวลาให
ความรู คําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจสอบความบกพรองตาง  ท่ีมี ใหไดนําไปปรับแกจนสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพน ท่ีใหคําแนะนําและตรวจแกวิทยานิพน ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ผูใหขอมูลทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางดี โดยไดใหความเอื้อเ อ
ในการเก็บขอมูลทั้งในสวนของขอมูลเอกสาร และการใหสัมภาษณท่ีตองใชเวลานานใหเปนไปไดดวยดี    

ขอขอบคุณเพ่ือน  พั นาสังคมรุนท่ี 42 โดยเฉพาะรุจิเรข โกมินทรชาติ ท่ีไดใหคําปรึกษาท่ีดี และเปนกําลังใจใน
การทําวิทยานิพน เสมอมา 

ทายท่ีสุดขอขอบคุณ คุณดาราวรรณ (พ่ีบี) ท่ีใหความรวมมือในการจัดทํากรอบแนวคิด ขอขอบพระคุณ 

พอแม ท่ีชวยเหลือในการเก็บขอมูล เร่ิมต้ังแตการติดตอประสานงานกับผูใหขอมูลท่ีสําคัญ ตลอดจนใหคําปรึกษา
ในการตัดสินใจในเรื่องตาง  และสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาทั้งหมด    

                       

เอกสารอางอิง 
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ความตองการเขาศึกษาตอระดับปริญญา ทวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต คณะ
เทค น ลยอุีตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและพนักงานในส านประกอบการ 

The Needs for Further Study of Masters in Science at The Faculty of 

Industrial Technology and Gemological Science  of Rambhai Barni Rajabhat 

University Students and Industrial Employees 

อภาศ  อินทรวงษ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการของพนักงานของสถานประกอบการทางดาน
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด และนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยูปสุดทายของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุมเปาหมาย ไดแกพนักงาน
ของสถานประกอบการ จํานวน 158 คน และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 100 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2551 เครื่องมือท่ีใช เปนแบบสอบถามความตองการเขาศึกษาตอ วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิจัย เปนคารอยละ  
ผลการวิจัย พบวา 

 กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 25 – 29 ป สถานภาพประกอบอาชีพเอกชน รายได
มากกวา 20,000 บาท จบสาขาการศึกษา การจัดการอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความ
ตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มากท่ีสุด เหตุผลที่ไมตองการศึกษาตอ เนื่องจาก
ไมพรอมทางดานการเงินมากท่ีสุด เหตุผลท่ีตองการศึกษาตอเพ่ือเพิ่มวุ ิการศึกษามากที่สุด ปการศึกษาที่
ตองการศึกษาตอปการศึกษา 2554  มากที่สุด ชวงเวลาในการศึกษาตอ ตองการศึกษาตอในชวงเวลาภาคพิเศษ 

วันเสาร-อาทิตยมากท่ีสุด ความตองการใหสถาบันชวยจัดโปรแกรมเสริมความรูกอนเรียน ทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังก ษ มากท่ีสุด ความคิดเห็นตอการทําวิทยานิพน ในระดับปริญญาโทเห็นดวยมากท่ีสุด ความคิดเห็นตอ
วุ ิการศึกษาระดับปริญญาโท อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณ ิต (อส.ม.)  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มากท่ีสุด 

Abstract 

 The main purpose of this research was to study needs for pursuing the Master Degree in 

science  the Faculty of Industrial Technology and Gemological Science, Rambhai Barni Rajabhat 

University. The sample included 100 senior students at Rambhai Barni Rajabhat University and 158 
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employees at industrial enterprises in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces. The research instrument 

for data collection was a questionnaire.  Statistical analysis was employed through percentage. 

The following results were found. The majority of the sample was male. The average age was 

25-29 years old. The average income of the industrial employees was over 20,000 baht. Most graduated 

in Industrial Management. The need was high on graduate study in Industrial Management. The main 

reason for graduate study was to upgrade their qualifications. Time required for study was in academic 

year 2011.Time needed for study was a part time study on weekends. Preparation needed before 

enrolment was English. The need for a research methology for conducting a thesis study was high. The 

degree needed was Masters in Industrial Technology. 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพั นาทองถ่ินมีภารกิจตามมาตรา 7  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ไดผลิต
บัณ ิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมีนโยบายที่จะเปดหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต สาขา
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังน้ันจําเปนตองสํารวจความตองการของพนักงานสถานประกอบการและ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยูปสุดทายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความประสงคจะศึกษาตอ
ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง  จันทบุรีและตราด เพ่ือ
เปนขอมลูพ้ืนฐานในการวางแผนที่จะผลิตมหาบัณ ิต  ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมตอไป 

วัต ุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความตองของพนักงานของสถานประกอบการทางดานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด เกี่ยวกับความประสงคจะศึกษาตอระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

 2. เพ่ือศึกษาความตองการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยูปสุดทายของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท่ีมีความประสงคจะศึกษาตอระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณ ิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

วิ ีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางทีใชในการวิจัย 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแกพนักงานของสถานประกอบการทาง ดานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 15,636 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยูปสุดทายของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 258  คน 
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  1.2 การเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เลือกแบบเจาะแจงเปนพนักงานของ สถาน
ประกอบการทางดานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 158 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยูปสุดทายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จํานวน 100 คน  รวมท้ังหมด จํานวน 258  คน 

 2. เครืองมือทีใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  

  ตอนที  1  ขอมูลท่ัวไป เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ(check list) ของสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถานศึกษา 
  ตอนที  2  ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม เปน
แบบสอบถาม(check list) แสดงความคิดเห็นตอความตองการศึกษา เหตุผลที่ไมตองการศึกษาตอ และ เหตุผลที่
ตองการศึกษาตอ 

  ตอนที  3  วุ ิการศึกษาที่ตองการ เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เปนแบบสอบถาม(check list) 

แสดงความคิดเห็นตอวุ ิการศึกษาที่ตองการ เมื่อสําเร็จการศึกษา  

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลของความตองการเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
พนักงานในสถานประกอบการ  ดังนี้ 
ตอนที 1  ส านภาพของกลุมตัวอยาง 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 89.5  

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 10.5 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ กลุมตัวอยาง อายุระหวาง 25 – 29 ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 36.8  รองลงมา อายุระหวาง 30 – 34 ป คิดเปนรอยละ 27.5 อายุระหวาง 35 – 39 ป คิดเปนรอยละ 13.6 

อายุระหวาง 20 – 24 ป คิดเปนรอยละ 11.6 อายุระหวาง 40 – 44 ป คิดเปนรอยละ 10.1 และ อายุระหวาง 45 – 

49 ป คิดเปนรอยละ 0.4 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ กลุมตัวอยาง สังกัดเอกชน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.2  

รองลงมา อาชีพขาราชการ  คิดเปนรอยละ 10.9 ประกอบ ุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 7.4 อาชีพอ่ืน  คิดเปน 

รอยละ 5.4 และ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 1.2 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายได กลุมตัวอยาง รายไดมากกวา 20,000 บาท มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 39.1  รองลงมา รายได 6,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.2 รายได 10,001 – 15,000 บาท  

คิดเปนรอยละ 18.6  รายได  15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.4 รายได ต่ํากวา 6,000 บาท คิดเปน  

รอยละ 4.7 และ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 5.0 
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สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา กลุมตัวอยาง ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 51.2  รองลงมา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 35.7  ระดับ
การศึกษา  ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 0.8  และ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 12.3 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาการศึกษา กลุมตัวอยาง สาขาการศึกษา การจัดการ
อุตสาหกรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.2  รองลงมา สาขาการศึกษา ไ ากําลัง คิดเปนรอยละ 12.0  สาขา
การศึกษา  ชางยนต คิดเปนรอยละ 9.7 สาขาการศึกษา  วิศวกรรมเครื่องกล คิดเปนรอยละ 7.0 สาขาการศึกษา  
อิเลคโทรนิค คิดเปนรอยละ 6.6 สาขาการศึกษา  เทคนิคคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 4.3 สาขาการศึกษา 
เทคโนโลยีเครื่องกล คิดเปนรอยละ 3.9  สาขาการศึกษา  กอสราง คิดเปนรอยละ 3.5 สาขาการศึกษา 
วิศวกรรมโลจิสติก  คิดเปนรอยละ 2.7 สาขาการศึกษา  การผลิต คิดเปนรอยละ 1.9 สาขาการศึกษา ชางกล
เกษตร คิดเปนรอยละ 1.6 สาขาการศึกษาเทคนิคโลหะ คิดเปนรอยละ 1.6 และ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 12.3 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานศึกษาที่จบการศึกษา กลุมตัวอยาง จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.2  รองลงมา จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค
ระยอง คิดเปนรอยละ 13.6 โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ คิดเปนรอยละ 5.0 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คิดเปนรอยละ 3.5 

ตอนที 2 ความตองการศึกษาตอระดับปริญญา ท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม กลุมตัวอยาง ตองการศึกษาตอ 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.5  ไมตองการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 38.4 และ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 3.1 

เหตุผลที่ไมตองการศึกษาตอ กลุมตัวอยางมีเหตุผลท่ีไมตองการศึกษาตอ เนื่องจากไมพรอมทางดาน
การเงิน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมาคือ ไมพรอมทางดานเวลา คิดเปนรอยละ 35.3 มีภาระทาง
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 20.5 ลางานเพื่อศึกษาตอไมได คิดเปนรอยละ 14.0 ไมพรอมทางดานความรูพ้ืนฐาน
ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 12.4 เรียบจบแลวหางานทําไดยาก คิดเปนรอยละ 9.3 สาขาวิชา
ไมเปนท่ีนาสนใจ คิดเปนรอยละ 5.4 อ่ืน  คิดเปนรอยละ 4.3 และ ไมพรอมทางดานสุขภาพ คิดเปนรอยละ 1.9 

เหตุผลท่ีตองการศึกษาตอ กลุมตัวอยางมีเหตุผลที่ตองการศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมวุ ิการศึกษา มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 58.9 รองลงมาคือ เพ่ิมความกาวหนาในการทํางาน คิดเปนรอยละ 38.4  เพ่ือปรับตัวใหทันเทคโนโลยี
ใหม คิดเปนรอยละ 38.4 เพ่ือเพ่ิมเกียรติและศักดิศรีตนเอง คิดเปนรอยละ 29.8 เพ่ือรูจักเพ่ือนใหมากขึ้น คิดเปน
รอยละ 28.3 เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชน คิดเปนรอยละ 26.7 ไดแนวทางประกอบ ุรกิจ คิดเปนรอยละ 23.3 

เพ่ือเปล่ียนสายงานอาชีพ คิดเปนรอยละ 20.5 และ อื่น  คิดเปนรอยละ 1.9 

การศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ กลุมตัวอยาง ตองการศึกษาตอปการศึกษา 2554  และ ไมตอบ มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 58.9 รองลงมาคือ ปการศึกษา 2553 คิดเปนรอยละ 26.7  ปการศึกษา 2552 คิดเปนรอยละ 11.6 

และ ปการศึกษา 2551 คิดเปนรอยละ 2.7 

ชวงเวลาในการศึกษาตอ กลุมตัวอยาง ตองการศึกษาตอในชวงเวลาภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมาคือ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 24.4 ภาคค่ํา วันจันทร-ศุกร  คิดเปนรอยละ 4.7 

และ เฉพาะภาค ดูรอน (มีนาคม-พ ษภาคม) คิดเปนรอยละ 0.4 
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ความตองการใหสถาบันชวยจัดโปรแกรมเสริมความรูกอนเรียน กลุมตัวอยาง ตองการใหสถาบันชวยจัด
โปรแกรมเสริมความรูกอนเรียน ทักษะพ้ืนฐานภาษาอังก ษ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.4 รองลงมาคือ ทักษะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร  คิดเปนรอยละ 50.4 และ อื่น  คิดเปนรอยละ 5.8 

ความคิดเห็นตอการทําวิทยานิพน ในระดับปริญญาโท กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอการทํา
วิทยานิพน ในระดับปริญญาโท วาเห็นดวย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.2 รองลงมาคือ ไมเห็นดวย คิดเปนรอย
ละ 28.7 และไมตอบ คิดเปนรอยละ 19.8 

ความคิดเหน็ตอการทําวิทยานิพน จะเปนประโยชนตองานในหนาท่ี กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอการ
ทําวิทยานิพน จะเปนประโยชนตองานในหนาที่ วาเห็นดวย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.4 รองลงมาคือ ไมตอบ 

คิดเปนรอยละ 22.5 และ ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 20.2 

ตอนที  3  วุ ิการศึกษาทีทานตองการ เมือสําเรจการศึกษาระดับปริญญา ท 

กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอวุ ิการศึกษาระดับปริญญาโท อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณ ิต (อส.ม.)  

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมาคือ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 21.3 วิทยา
ศาสตรมหาบัณ ิต (วท.ม.)  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 19.0 ครุศาสตรมหาบัณ ิต (คม.)  

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 5.0 และ อื่น  คิดเปนรอยละ 1.9 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการทําวิจัย เรื่อง ความตองการเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
พนักงานในสถานประกอบการ สรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. สถานภาพของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 25 – 29 ป อาชีพเอกชน รายได
มากกวา 20,000 บาท จบสาขาการศึกษา การจัดการอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ตองการศึกษาตอ มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 58.5 ไมตองการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 38.4 และ ไมตอบ คิดเปน รอยละ 3.1 

 3. เหตุผลที่ไมตองการศึกษาตอ มีเหตุผลท่ีไมตองการศึกษาตอ เนื่องจากไมพรอมทางดานการเงิน 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมาคือ ไมพรอมทางดานเวลา คิดเปนรอยละ 35.3 มีภาระทางครอบครัว คิด
เปนรอยละ 20.5 ลางานเพ่ือศึกษาตอไมได คิดเปนรอยละ 14.0 ไมพรอมทางดานความรูพ้ืนฐานทางดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 12.4 เรียบจบแลวหางานทําไดยาก คิดเปนรอยละ 9.3 สาขาวิชาไมเปนท่ี
นาสนใจ คิดเปนรอยละ 5.4 อื่น  คิดเปนรอยละ 4.3 และ ไมพรอมทางดานสุขภาพ คิดเปนรอยละ 1.9 

 4. เหตุผลท่ีตองการศึกษาตอ มีเหตุผลที่ตองการศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมวุ ิการศึกษา มากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 58.9 รองลงมาคือ เพ่ิมความกาวหนาในการทํางาน คิดเปนรอยละ 38.4  เพ่ือปรับตัวใหทันเทคโนโลยีใหม คิด
เปนรอยละ 38.4 เพ่ือเพ่ิมเกียรติและศักดิศรีตนเอง คิดเปนรอยละ 29.8 เพ่ือรูจักเพ่ือนใหมากข้ึน คิดเปนรอยละ 
28.3 เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชน คิดเปนรอยละ 26.7 ไดแนวทางประกอบ ุรกิจ คิดเปนรอยละ 23.3 เพ่ือ
เปล่ียนสายงานอาชีพ คิดเปนรอยละ 20.5 และ อื่น  คิดเปนรอยละ 1.9 
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 5.  ปการศึกษาที่ตองการศึกษาตอ ตองการศึกษาตอปการศึกษา 2554  และ ไมตอบ มากที่สุดคิดเปน
รอยละ 58.9 รองลงมาคือ ปการศึกษา 2553 คิดเปนรอยละ 26.7  ปการศึกษา 2552 คิดเปนรอยละ 11.6 และ ป
การศึกษา 2551 คิดเปนรอยละ 2.7 

 6. ชวงเวลาในการศึกษาตอ ตองการศึกษาตอในชวงเวลาภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 70.5 รองลงมาคือ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 24.4 ภาคค่ํา วันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 4.7 และ เฉพาะภาค
ดูรอน (มีนาคม-พ ษภาคม) คิดเปนรอยละ 0.4 

 7. ความตองการใหสถาบันชวยจัดโปรแกรมเสริมความรูกอนเรียน ทักษะพ้ืนฐานภาษาอังก ษ มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.4 รองลงมาคือ ทักษะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร  คิดเปนรอยละ 50.4 และ อื่น  คิดเปนรอยละ 
5.8  

 8. ความคิดเห็นตอการทําวิทยานิพน ในระดับปริญญาโท วาเห็นดวย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.2 

รองลงมาคือ ไมเหน็ดวย คิดเปนรอยละ 28.7 และ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 19.8 

 9. ความคิดเห็นตอการทําวิทยานิพน จะเปนประโยชนตองานในหนาท่ี วาเห็นดวยมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 57.4 รองลงมาคือ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 22.5 และ ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 20.2 

 10. ความคิดเห็นตอวุ ิการศึกษาระดับปริญญาโท อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณ ิต (อส.ม.)  สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมาคือ ไมตอบ คิดเปนรอยละ 21.3 วิทยาศาสตร
มหาบัณ ิต (วท.ม.)  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 19.0 ครุศาสตร มหาบัณ ิต (คม.)  สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 5.0 และ อ่ืน  คิดเปนรอยละ 1.9 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจัย  ผูวิจัยไดอภิปรายผลดังตอไปนี้ 
 1. สถานภาพของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 25 – 29 ป อาชีพเอกชน รายได
มากกวา 20,000 บาท จบสาขาการศึกษา การจัดการอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จะเห็น
ไดวา กลุมตัวอยางอยูในวัยทํางาน  มีความสามารถในการลงทะเบียนเพ่ือศึกษาตอได ึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของเกรียงศักดิ  เจริญวงศศักดิ (2541, 1-2) ท่ีกลาววา สถาบันราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีวัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษย เพ่ือจะเปนกําลังสําคัญทางมันสมองในการท่ีจะพั นาประเทศ เปนสถานที่ผลิตองค
ความรูใหม  และเปดโอกาสใหแกคนทองถิ่นมาศึกษา 
 2. ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ตองการศึกษาตอ มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 58.5 ไมตองการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 38.4  แสดงวากลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอเกิน
กึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง ึ่งตรงกับความคิดเห็นของ สุดารา ดิษฐากร (2540, 13) กลาววา การศึกษาตอ เปนการ
พั นาบุคลากรทางการศึกษา ไดพั นาตนเอง เพ่ือใหเกิดความรู ความสามารถ จากการไดเรียนรูท ษ ีตาง  

และไดรับประสบการณมากมายจากการศึกษา และสอดคลองกับความคิดของวิจิตร  ศรีสะอาน (2537, 244 - 246) 

กลาววา การศึกษาระดับบัณ ิตศึกษา เปนการพั นาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิท ิภาพ บัณ ิตสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพและพั นาประเทศชาติในทุก ดานและ
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สามารถปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอน 

ตามความตองการของชุมชน 

 3. เหตุผลที่ไมตองการศึกษาตอ เรียงตามลําดับดังน้ี ไมพรอมทางดานการเงิน ไมพรอมทางดานเวลา 
มีภาระทางครอบครัว ลางานเพ่ือศึกษาตอไมได ไมพรอมทางดานความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เรียบจบแลวหางานทําไดยาก สาขาวิชาไมเปนที่นาสนใจและไมพรอมทางดานสุขภาพ แสดงวา กรณีท่ีไมตองการ
ศึกษาตอ เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจไมดี ตามสถานการณปจจุบัน ทําใหไมมีเงินลงทะเบียน สามารถแกปญหา
ไดโดยการจัดทุนการศึกษา กรณีท่ีไมพรอมทางเวลา เนื่องจากกลุมตัวอยางทํางานในวันปกติ สามารถแกปญหา
ไดโดยการจัดการเรียนการสอนหลังเลิกงาน หรือ วันเสาร อาทิตย 

 4. เหตุผลที่ตองการศึกษาตอ เรียงตามลําดับดังนี้ เพ่ือเพิ่มวุ ิการศึกษา เพ่ิมความกาวหนาในการ
ทํางาน เพ่ือปรับตัวใหทันเทคโนโลยีใหม เพ่ือเพ่ิมเกียรติและศักดิศรีตนเอง รูจักเพ่ือนใหมากขึ้น เพ่ือใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน ไดแนวทางประกอบ ุรกิจ และเพ่ือเปล่ียนสายงานอาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของยุวลักษณ  

เวชวิทยาขลัง และคณะ (2546, 42) พบวาเหตุผลที่ตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาบริหาร ุรกิจ เพ่ือเพ่ิม
วุ ิการศึกษา เพ่ือเพิ่มความกาวหนาในการทํางาน เพ่ิมพูนความรูเฉพาะดาน 

 5. การจัดการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญ ตองการศึกษาตอในปการศึกษา 2554 ชวงเวลาใน
การศึกษาตอ ตองการศึกษาตอในชวงเวลาภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย  ใหสถาบันชวยจัดโปรแกรมเสริมความรู
กอนเรียน ทักษะพ้ืนฐานภาษาอังก ษ และทักษะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร ใหมีการทําวิทยานิพน ในหลักสูตร เพ่ือจะ
เปนประโยชนตองานในหนาท่ี และวุ ิการศึกษา อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณ ิต (อส.ม.)สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

ขอเสนอแนะ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู ศักยภาพของ
ผูสอน อาคารสถานที่ แหลงเรียนรู หองสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ศึกษาปจจัยทีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ายผลิต 

บริษัท บางกอกกลาส จํากัด รงงานระยอง 

A Study of Factors related to work performance of employees  

At Bangkok Glass Company  Limited ; Rayong  Plant 

สุจิตรา  ปราณี   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ายผลิต 

หาความสัมพัน ระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยค้ําจุน ปจจัยกระตุน ท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน      

ายผลิตโรงงานระยอง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงาน ายผลิตแผนกขึ้นรูปขวดแกว แผนก
เคร่ืองจักรการผลิต แผนกแบบพิมพขึ้นรูป จํานวน 97 คน ไดมาโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ
เคร ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมขอมูล  

โดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ และไคสแควร  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับของปจจัยค้ําจุนที่มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (Χ =2.92) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 6 ดาน ประกอบดวยการบังคับบัญชา            
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพัน ระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความ
มั่นคงในการทํางาน และดานนโยบายการบริหารขององคการ  พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดานเชนกัน            

2) ระดับของปจจัยกระตุนที่มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง      
(Χ  = 3.01) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 5 ดานประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับ         

การยอมรับ ความรับผิดชอบ ดานการพั นาตนเองในอาชีพ ดานลักษณะของงาน  พบวาอยูในระดับปานกลาง   
ทุกดานเชนกัน  3)  ปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส แผนก ระดับ
การศึกษา รายได มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  4) ปจจัยค้ําจุน  

โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพัน
ระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความมั่นคงในการทํางาน มีความสัมพัน กับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตปจจัยค้ําจุน  ดานนโยบายและ
การบริหารขององคกรมีความสัมพัน ในระดับต่ํากับการปฏิบัติงานของพนักงานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ       

5) ปจจัยกระตุนโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับ        

ดานความรับผิดชอบ  และดานความพั นาตนเองในอาชีพ มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ระดับตํ่าอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตปจจัยกระตุน  ดานลักษณะของงาน มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานใน
ระดับปานกลางของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the factors related to work performance of 

production operators and to find a correlation between Personal factor, Hygiene factor, motivation factor 

that affect work ability of employees at Bangkok Glass Company in Rayong. The sample draw through 

the stratified random sampling included 97 people from forming machine operators, forming machine 

mechanics and mould fitters. The research instrument was the 5 rating scales questionnaire. Statistical 

analysis was employed for frequency, percentage and Chi-square. 

 The findings were as follows: 1)The Hygiene factor correlation has affected  work ability of 

employees at moderate level. The overall aspects of working condition, interpersonal relation, salary, 

welfare benefits and security, policy and administration fall in moderate level. 2 ) The Motivation factor 

correlation and the overall aspects of achievement, recognition, responsibility,  advancement  and work itself 

affect to work ability of employees at moderate level. 3) The personal factors age, work experience, marital  

status, department they are working, education level, income, have no significant relation with work 

practice of production operators from Bangkok Glass Company. 4) The Hygiene factor: working 

condition, interpersonal relation, salary, welfare benefits and security, as a whole aspects had significant 

correlation at the .05 level. The policy and administration had no significant correlation. 5) The Motivation 

factor: achievement, recognition, responsibility and advancement as a whole and each aspect had no 

significant correlation of the work itself. The Hygiene factor of the work itself, are significant correlation at .05. 

บทนํา 

  แรงจูงใจในการทํางานเปนเรื่องท่ีนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม และนักบริหารงานบุคคลไดใหความสนใจ   
เปนอยางมาก แมวาปจจุบันไดนําความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือทดแทนแรงงานของ “คน”       

ก็ตาม แตคนก็ยังคงตองเปนผูเขาไปมีสวนรวมในการจัดการปจจัยการผลิตทุกปจจัย ดังน้ันพนักงานจะมีแรงจูงใจ
เปนอยางย่ิง หากเขาทํางานแลวไดรับความสําเร็จ มีโอกาสไดรับความกาวหนาในงานที่ตนทํา ไดรับโอกาสในการ
สนับสนุนในการพั นาความรูความสามารถ รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และมีอํานาจในการปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ปจจัยเหลานี้ มีสวนทําใหเขาอยากทํางาน สงผลใหการปฏิบัติงานดีขึ้นและมีประสิท ิภาพ 

แตในทางกลับกัน ถามีสาเหตุท่ีทําใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในนโยบาย และการบริหารงานขององคกร 
เชน จายคาจางไมเหมาะสม สภาพแวดลอมไมดี ไมมีความปลอดภัยในการทํางาน ไมมีเวลาในการทํากิจกรรม
สวนตัว ดังนั้น ผูบริหารองคกรจึงมีบทบาทสําคัญผลักดันในการนําแนวความคิดไปสูแนวนโยบายตามหลักการ
บริหารงานบุคคล  เพ่ือใหพนักงานมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิท ิภาพ เพ่ือทําใหองคกรเปนองคกรท่ีมี
ความสามารถ และปรับตัวไดอยางรวดเร็ว เมื่อไดรับผลกระทบของการเปล่ียนแปลง  
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 ผูวิจัยมีสวนเกี่ยวของกับหนวยงานการผลิตโดยเปนพนักงานในสายงานการผลิต จึงสนใจที่จะศึกษา
วิเคราะหหาปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ึ่งจากรายงานผลการปฏิบัติงานตาม KPI   

(Key Performance Indicators) ของบริษัท  ท่ีมีการจัดทําขึ้นในทุก  เดือน พบวาประสิท ิภาพการผลิตมีแนวโนม
ลดลง คําชี้แจงตามรายละเอียดใน KPI ของบริษัท  เก่ียวกับขอผิดพลาด (Lost Time) อันเนื่องจากเครื่องจักร      
แตความจริงแลวผูท่ีทําการควบคุม ปรับตั้งเครื่องจักรก็คือ พนักงาน ายผลิตนั่นเอง ดังนั้นทางผูบริหารขององคกร  

จึงมีความกังวลเกี่ยวกับปจจัยตาง  ท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน เน่ืองจากเปนเรื่อง ท่ี
ละเอียดออน จึงตองทําการศึกษา วิเคราะห อยางจริงจังและมีหลักการ โดยเล็งเห็นวาผูวิจัยไดศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท และตองทํางานวิจัยอยูแลว จึงมอบหมายใหผูวิจัยทําการศึกษาวาปจจัยใดบางที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใหเริ่มจากพนักงาน ายผลิตกอน โดยจะนําผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้      
ไปนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของบริษัท  เพ่ือเปนขอมูลนําเสนอใหทราบวาปจจัยใดท่ีมีความสัมพัน กับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน หลังจากนั้นจะนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนการสรรหา 
การคัดเลือก สรางกลยุท ในการจูงใจพนักงาน และวางแผนการ กอบรมพนักงานสายการผลิต สายอื่น ในบริษัท
 เพ่ือนําไปพั นาประสิท ิภาพปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท  ใหดียิ่งข้ึนตอไป 

วัต ุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ายผลิต บริษัท บางกอกกลาส จํากัด
โรงงานระยอง 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน ายผลิต บริษัท บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง 
 3. เพ ศึกษาค ามสมพ ระ างป ส ุคค  ป คา ุ  ป กระ ุ ทมค ามสมพ ก การ
ปฏิ ิงา งพ กงา า ิ  ริษท างก กก าส าก  โรงงา ระ ง 

วิ ีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากร ไดแก  พนักงาน ายผลิตของบริษัทบางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง ป พ.ศ. 2551 

จํานวน 130 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงาน ายผลิตของบริษัท บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง ป พ.ศ. 2551 

จํานวน 97 คน  ึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเคร ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) วิ ีการ
เลือกกลุมตัวอยางใชวิ ีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) (ยุท   ไกยวรรณ.  2548: 93)     

 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน (Questionnaire) โดยพั นาขึ้นจากแบบสอบถามงานวิจัย เรื่องความสัมพัน ระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุม านี ของวัชรี  
จําปาแดง (2548: 158) แบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ 

 สวนที 1 สถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส แผนก 

ระดับการศึกษา รายได 
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 สวนที 2 ปจจัยค้ําจุนท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ายผลิต 6 ดาน ไดแก การบังคับ
บัญชา สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพัน ระหวางผูรวมงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงใน
การทํางาน นโยบายการบริหารขององคการ และปจจัยกระตุนที่มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน าย
ผลิต 5 ดาน ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับ ความรับผิดชอบ ความพั นาตนเองในอาชีพ 

ลักษณะของงาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert) 

มี 5 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับของปจจัยที่มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานนอยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด 

 สวนที  3 เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบดวย 9 ดาน คือ ดานความรอบรูในงาน 

ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน ดานความรับผิดชอบในงาน ดานความรวมมือและมนุษยสัมพัน  ดานการ
ตัดสินใจและการแกปญหา ดานความสามารถในการเรียนรู ดานความเปนผูนํา และดานความประพ ติ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของ ลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ ใหพนักงานทําการประเมินตนเอง 
โดยเรียงลําดับจากระดับของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานนอยท่ีสุดไปจนถึงมากที่สุด 

 เคร่ืองมือนี้ผูวิจัยนําไปหาความเท่ียงตรง โดยเสนอใหผูทรงคุณวุ ิ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบ
ปรับปรุงแกไข ใหขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับพนักงาน ายผลิต บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 

ท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 30 ทาน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหจําแนกเปนรายขอ ไดคา
อํานาจจาํแนกของแบบสอบถาม อยูระหวาง 0.31–0.85 และมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 30 ฉบับเทากับ 0.85 

จากนั้นนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหผล  

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังตอไปนี้ 
  4.1 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

รําไพพรรณี  ถึงผูอํานวยการโรงงานระยอง ท่ีเปนกลุมตัวอยาง และสงแบบสอบถาม ไป จํานวน 97 ฉบับและ
ไดรับกลับมาครบถวนทุกฉบับ  

  4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง 
 5. การวิเคราะหขอมูล 

  โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  5.1 การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของขอมูล  

 5.2 การลงรหัสขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบขอมูลแลวมากําหนดใสรหัส  

 5.3  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
 5.4  แปลความหมายคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชเกณ

ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้ 
  คาเฉล่ีย                           

   4.50 - 5.00  หมายถึง  มีระดับของปจจัยที่มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 

   3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับของปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานในระดับมาก  

   2.50 - 3.49  หมายถึง มีระดับของปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  
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   1.50 - 2.49  หมายถึง มีระดับของปจจัยท่ีท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานในระดับนอย 

   1.00 - 1.49  หมายถึง มีระดับของปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด 

 5.5 แปลความหมายคาเฉล่ียการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชเกณ ของ บุญชม ศรีสะอาด  

(2545: 103) ดังน้ี 

        คาเฉล่ีย     

  4.50 - 5.00  หมายถึง พนักงานมีการปฏิบัติงานระดับดีมาก  

  3.50 - 4.49 หมายถึง พนักงานมีการปฏิบัติงานระดับดี  
  2.50 - 3.49  หมายถึง พนักงานมีการปฏิบัติงานระดับพอใช  

  1.50 - 2.49  หมายถึง พนักงานมีการปฏิบัติงานระดับตองปรับปรุง  
  1.00 - 1.49  หมายถึง พนักงานมีการปฏิบัติงานระดับยังไมดี  
 5.6 แปลความสัมพัน ของปจจัยที่มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชเกณ ของ

บุญชม ศรีสะอาด (2545: 316) 

     คาสัมประสิท ิสหสัมพัน  ระดับความสัมพัน   

  มากกวา 0.90     หมายถึง สูงมาก 

  0.71 - 0.90    หมายถึง สูง 
  0.30 - 0.70    หมายถึง ปานกลาง 
  นอยกวา 0.30    หมายถึง ต่ํา 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาความสัมพัน ของปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน  ายผลิต บริษัท 

บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ จํานวนทั้งส้ิน 97 คน 

เปนพนักงาน ายผลิตของบริษัท บางกอกกลาส จํากัด  โรงงานระยอง มีอายุ 30-35 ป จํานวน 44 คน อายุนอยกวา
30 ป 38 คน อายุมากกวา 35 ป 15 คน มีประสบการณทํางาน 5 -10 ป 41 คน นอยกวา 5 ป 34 คน มากกวา     
10 ป 22 คน สมรสแลว 58 คน โสด 34 คน หยา 5 คน ปฏิบัติงานอยูในแผนกขึ้นรูปขวดแกว 54 คน แผนก    

แบบพิมพขึ้นรูป 24 คน แผนกเครื่องจักรการผลิต 19 คน ไดรับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 31 คน ต่ํากวา
อนุปริญญา/ปวช. 31 คน ปริญญาตรีหรือสูงกวา 8 คน และมีรายได 10,000 – 15,000 บาท 46 คน นอยกวา   
10,000 บาท 43 คนมากกวา 15,000 บาท 8  คน 

 2. ระดับของปจจัยค้ําจุนที่มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
(Χ =2.92) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 6 ดาน ประกอบดวยการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ดานความสัมพัน ระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความม่ันคงในการทํางาน และ          
ดานนโยบายการบริหารขององคการ  พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดานเชนกัน 

 3. ระดับของปจจัยกระตุนท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับ       

ปานกลาง (Χ = 3.01) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 5 ดานประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
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ไดรับการยอมรับ ความรับผิดชอบ ดานความพั นาตนเองในอาชีพ ดานลักษณะของงาน พบวาอยูในระดับ     

ปานกลางทุกดานเชนกัน 

 4. ระดับการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =3.13) และเมื่อพิจารณา    
เปนรายดาน 9 ดาน ประกอบดวย ดานความรอบรูในงาน ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน ดานความ
รับผิดชอบในงาน ดานความรวมมือและมนุษยสัมพัน  ดานการตัดสินใจและการแกปญหา ดานความสามารถ    

ในการเรียนรู ดานความเปนผูนํา และดานความประพ ติพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดานเชนกัน 

 5. ปจจัยสวนบุคคลโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก อายุ ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส 

แผนก ระดับการศึกษา และรายได มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงาน ายผลิต บริษัท 

บางกอกกลาส โรงงานระยอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 6. ปจจัยค้ําจุนโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ดานความสัมพัน ระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความมั่นคงในการทํางาน              

มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ายผลิต บริษัท บางกอกกลาส โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญ  

ทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูในระดับปานกลาง แตปจจัยค้ําจุนดานนโยบายและการบริหารขององคกร มีความสัมพัน
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงาน ายผลิต บริษัท บางกอกกลาส โรงงานระยอง อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อยูในระดับต่ํา 
 7. ปจจัยกระตุนโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการ
ยอมรับ  ดานความรับผิดชอบ  และดานความพั นาตนเองในอาชีพ มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ายผลิต บริษัท บางกอกกลาส โรงงานระยอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อยูในระดับต่ํา แตปจจัย
กระตุน  ดานลักษณะของงาน มีความสัมพัน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ายผลิต บริษัท บางกอกกลาส 

โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยูในระดับปานกลาง  

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ายผลิต บริษัท 

บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ระดับของปจจัยค้ําจุนท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวม  อยูในระดับ      

ปานกลาง (Χ = 2.92) เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานของระดับปจจัยค้ําจุนท่ีมีความสัมพัน กับการ
ปฏิบัติงานสูงสุด ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน(Χ  = 3.14) อยูระดับปานกลางคอนขางสูง ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะทางบริษัท ไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องสภาพทางกายภาพของงาน จึงมีการจัดการดานสภาพแวดลอม
ในโรงงานใหดี และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน เร่ืองของแสงสีท่ีเหมาะสม อากาศถายเท ชั่วโมงของทํางาน    

ท่ีเหมาะสม รวมท้ังลักษณะของส่ิงแวดลอมอื่น  เชน จัดเตรียมอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ใหพอเพียงกับการ
ปฏิบัติของพนักงาน มีการใหพนักงานทําประกันชีวิต ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุมีกองทุน
ตาง ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือพนักงาน ึ่งสอดคลองกับความตองการลําดับที่สองของมาสโลว (ชาญชัย  อาจินสมาจาร. 
2547: 85 ; อางอิงจาก Maslow. 1970. Motivation and Personality. P.64) ึ่งกลาวไววา ความตองการความ
ปลอดภัย จะถูกกระตุนภายหลังจากท่ีความตองการทางรางกาย  ถูกตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัย
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หมายถึง ความตองการสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ บริษัทสามารถทําได
หลายสิ่งหลายอยาง เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตองการความปลอดภัย เชน บริษัทสนับสนุนใหมีการประกันชีวิต 

และประกันสุขภาพ สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย ก และขอบังคับท่ียุติ รรมและสมควร และการยอมใหมี
สหภาพแรงงานของพนักงาน รองลงมาไดแก ดานความสัมพัน ระหวางผูรวมงาน (Χ  = 3.07) อยูในระดับ      

ปานกลางโดยพนักงานมีแนวคิดไปในทางเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานใหความสําคัญดานความเขาใจกับ
เพ่ือนรวมงาน การงานท่ีทําสามารถทํารวมกันได มีความสัมพัน อันดีตอกันในหนวยงาน ึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอํานวย  บุญศรี (2532: 45) ไดศึกษาเร่ืองสภาพการปฏิบัติงาน ปญหา ความตองการและความพึงพอใจ      

ในงานของหัวหนางาน และครูวิชาการสํานักงานกลุมโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโส ร 
พบวา โอกาสท่ีจะรวมมือในการทํางานนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการเปดโอกาสใหบุคลากรรูสึกวามีสวนรวมใน
งานเปนบุคคลสําคัญคนหน่ึงของหนวยงาน มีความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงานทําใหมีกําลังในการปฏิบัติ         
ใหกอเกิดผลสัม ท ิท่ีดี ดานความมั่นคงในการทํางาน (Χ  = 3.06)  อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
บริษัท สรางความมั่นคงใหแกพนักงานโดยการมีหลักประกันในการดํารงชีวิตที่มั่นคง เมื่อเจ็บไขมีคนรักษา      
เมื่อเสียชีวิตแลวยังมีกองทุนตาง ท่ีบริษัท จัดต้ังขึ้นดูแลคนในครอบครัว มีการมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรหลาน
พนักงาน ึ่งการเสริมสรางความมั่นคงดังกลาวทําใหพนักงานตั้งใจทํางาน ไมตองวิตกกังวลในเร่ืองการเงิน เพราะ
มีการจางงานเปนพนักงานถาวร ดานการบังคับบัญชา (Χ  = 3.03) อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
บริษัท ไดมีแนวทางเกี่ยวกับการบังคับบัญชาในแนวทางที่ใหคําปรึกษาคําแนะนําเมื่อมีอุปสรรคมากกวาที่จะ
ตําหนิ มีการสงเสริมใหมีความรูความคิด ความสามารถ และคํานึงถึงความเสมอภาคกับลูกนอง แตยังขัดแยงกับ
ดานนโยบายและการบริหารขององคกร (Χ  = 2.65) ึ่งอยูในระดับปานกลางคอนขางตํ่า ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
นโยบายการบริหารงานของบริษัท  อาจจะยังมีขอบกพรองอยูบาง เชน การพิจารณาเกี่ยวกับการใหพนักงาน      

มีสวนรวมบางอยางอาจนอยไป ทําใหพนักงานรูสึกวาตนเองยังไมมีสวนรวมในบริษัท มากพอ หรือทางบริษัท  

อาจถายทอดนโยบายบางอยางยังไมท่ัวถึง ทําใหเกิดความไมเขาใจ ึ่งสงผลไปยังดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
(Χ  = 2.52) ึ่งอยูในระดับปานกลางคอนขางตํ่ามากกวาดานอื่น ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันพอจะกลาวไดวา
เงินเดือนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานจึงอยากใหมีการปรับอัตราเงินเดือน     

ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเพ่ือเพียงพอตอการดํารงชีพ ึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุวรรณ 

ภูติวณิชย (2541: 65) ึ่งไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ      

ในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักปลัดกระทรวงศึกษา ิการ ผลการศึกษาพบวา ขาราชการในสํานักปลัด 

กระทรวงศึกษา ิการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ความมั่นคงของงานที่ทํา โอกาสความสําเร็จในงานและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน
และผลประโยชนเกื้อกูล นโยบายและการบริหาร ความกาวหนาและสภาพการทํางาน ผลงานวิจัยของดํารง  
พอคา (2545: 65) ึ่งไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียน 

อยใูนระดับปานกลาง  
 2. ระดับของปจจัยกระตุนท่ีมีความสัมพัน การปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวม อยูในระดับ       

ปานกลาง (Χ = 3.01) เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับของปจจัยกระตุน ท่ีมีความสัมพัน กับการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด ไดแก ดานการไดรับการยอมรับ (Χ  = 3.12) อยูในระดับปานกลางคอนขางสูง      
อาจเปนเพราะพนักงานไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานวาเปนผูสําคัญคนหน่ึง เมื่อพนักงานไดรับความสําเร็จ
จากการทํางาน ก็อยากที่จะไดรับคําชมเชยจากหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน การแสดงความยินดีจากองคกร         
ึ่งทางบริษัท ก็เล็งเห็นถึงขอนี้โดยมีการมอบรางวัล เอาชื่อขึ้นประกาศชื่นชมของบริษัท  ึ่งเหลาน้ีเปนส่ิงกระตุน

ใหพนักงานทั้งหลายอยากทํางาน และผลปฏิบัติก็จะออกมาดีเชนกัน   รองลงมาไดแก ดานลักษณะของงาน (Χ  

= 3.11) อยูในระดับปานกลางคอนขางสูง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานไดทํางานตรงกับความตองการและความ
ถนัด มีโอกาสท่ีจะไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาสที่จะทํางานน้ันสําเร็จ มีความรูสึกตองานท่ีทําวาเปนงานที่
สรางสรรคเปนประโยชน ทาทาย และการทําไดตามเปาหมายของหนวยงานก็เปนการทาทายใหเขาทํางานให
บรรลุเปาหมาย ดานความรับผิดชอบ (Χ  = 3.08) อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะความรับผิดชอบก็
เปนปจจัยหนึ่ง ท่ีเปนปจจัยทําใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การมีความรับผิดชอบยอมบันดาลใจใหเขา
ทํางานอยางทุมเทใหประสบความสําเร็จ  ึ่งจะสอดคลองกับท ษ ีความเสมอภาคของอาดามส (สรอยตระกูล 

(ติวยานนท) อรรถมานะ. 2545: 117 ; อางอิงจาก Adams. 1965. Personnel : The Management of People at 

Work. P.154) บุคคลจะแสวงหาความเสมอภาคทางสังคมจากรางวัลที่เขาไดรับจากการปฏิบัติงานในท ษ ีความ
เสมอภาคผลลัพ ท่ีเกิดจากงานคือ ความเอาใจใสตองานนั่นเอง ดานการพั นาตนเองในอาชีพ (Χ  = 2.94) อยู
ในระดับปานกลางคอนขางตํ่า อาจเปนเพราะพนักงานทุกคนตองการความกาวหนาใหแกชีวิตตนเอง อยากมี
โอกาสท่ีจะเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงสูงขึ้น และแสวงหาโอกาสท่ีจะไดรับส่ิงตอบแทน ึ่งบางครั้งบริษัท อาจจะ
สนองตอบ ตอพนักงานทุกคนไดไมเพียงพอ พนักงานจึงใหความคิดเห็นในสวนนี้นอย และดานความสําเร็จในการ
ทํางาน (Χ  = 2.80) อยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํามาก อาจเปนเพราะประสิท ิภาพการทํางานยังออกมาไมดี
เทาท่ีควรจะเปน ยังไมไดผลลัพ ตามเปาหมายที่บริษัท กําหนดเอาไว พนักงานอาจรูสึกวาตนเองยังปฏิบัติงานไม
ดีเทาท่ีควรจึงใหคะแนนความคิดเห็นกับสวนนี้ต่ํา ึ่งสอดคลองกับ สมบูรณ  ปานนาค (2546: 78) ไดศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน นาคารกรุงศรีอยุ ยา จํากัด (มหาชน) ในสังกัด
สํานักงานเขตสวนภูมิภาค 7 จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหขอมูลรายดาน ปรากฏวา ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ท้ังในดานความสําเร็จ   

ในการทํางาน ความรับผิดชอบ ความสัมพัน กับผูบังคับบัญชา ความสัมพัน กับผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิ ีการปกครองของผูบังคับบัญชา การไดรับการยอมรับนับถือ นโยบายการบริหาร และ
สภาพการทํางาน โดยมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในดานการพั นาตนเองในอาชีพ แตไมสอดคลองกับสุวรรณ         

ภูติวณิชย (2541: 76) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา ิการ ผลการศึกษาพบวา ขาราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษา ิการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีระดับความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก ไดแก 

ความม่ันคงของงานท่ีทํา โอกาสความสําเร็จในงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ
ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล นโยบายและการบริหาร 
ความกาวหนา และสภาพการทํางาน  

 3. ระดับการปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.13) เมื่อพิจารณา      
ตามรายดาน พบวา ดานของระดับการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานสูงสุด ไดแก ดานปริมาณงาน        
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(Χ  = 3.40)  อยูในระดับปานกลางคอนขางสูง อาจเปนเพราะปริมาณของงานที่มอบหมายใหพนักงานทํา       
ทางบริษัท  ไดมีการพิจารณาแลววา ขอบเขตงานแคไหนพนักงานจะปฏิบัติแลวพนักงานจะสามารถปฏิบัติ       

ไดสําเร็จ เหมาะสมกับชั่วโมงการทํางาน โดยบริษัท นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ปริมาณงาน และระยะเวลา 
หรือเปาหมายท่ีกําหนด และรองลงมาไดแก ดานความรับผิดชอบในงาน(Χ  = 3.37) อยูในระดับปานกลาง
คอนขางสูง อาจเปนเพราะพนักงานปฏิบัติงานที่ตนไดรับมอบหมายดวยความต้ังใจ ทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ 

สติปญญา  เ พ่ือใหงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จ ลุลวงไปดวยดี  โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหน่ือยและ                 
ความยากลําบาก แมบางครั้งอาจจะไมถึงเปาหมายที่บริษัท กําหนด ก็ยินดีท่ีจะทํางานตอไป ดานคุณภาพของ
งาน (Χ  = 3.33) อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะโดยสวนใหญพนักงานยังปฏิบัติไมไดตามมาตรฐานและ
เปาหมายท่ีบริษัท กําหนด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตชิ้นงานใหตรงตามความตองการของลูกคา 
ความถูกตอง ความเรียบรอยของผลงานท่ีสําเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานแลวยังไมเพียงพอ ตองปรับปรุง     
อยูบาง ดานความประพ ติ (Χ =3.18) อยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะยังมีพนักงานบางสวนที่ยังมีความ
กระตือรือรนตอก ระเบียบ มาตรการของบริษัท  ยังไมมากเพียงพอ ดานการตัดสินใจและการแกปญหา         
(Χ  = 3.08) อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะการแกไขปญหาของพนักงานอาจยังไมรวดเร็วพอ         

ไมทันเวลา เสียเวลาแกไขปญหานาน อาจมีหลายปจจัยมาเกี่ยวของหลายเรื่อง เชน ระบบการส่ือสาร ดุลพินิจ 

ความกลาตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนา ตองไดรับการแนะนํา และอบรมเกี่ยวแนะแนวทางการทํางานมากกวานี้     
ดานความเปนผูนํา (Χ  = 3.04) อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะพนักงานอาจจะยังไดรับการ กอบรม       

ในดานนี้ไมเพียงพอท่ีจะกลาคิด กลาตัดสินใจ ทําใหยังมีความกระตือรือรนไมมากพอ ึ่งจะสัมพัน กับดานความ
รอบรูในงาน (Χ  = 3.03) ึ่งอยูในระดับปานกลางเชนกัน โดยเฉพาะดานความรวมมือและมนุษยสัมพัน        

(Χ  = 2.93)  และดานความสามารถในการเรียนรู (Χ  = 2.85) อยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา อาจเปนเพราะ
ผลการปฏิบัติงานท่ีดีน้ันจะเกิดจากการรวมมือ  รวมใจ ความสามารถในการเรียนรูก็จะตามมา และชวยพั นา
ประสิท ิภาพในการทํางาน  ึ่งโดยภาพรวมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุวรรณ ภูติวณิชย (2541 : 67) ไดศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา ิการ ผลการศึกษาพบวา ขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา ิการ มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางมีระดับความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก ไดแก ความมั่นคงของงานที่ทํา โอกาส
ความสําเร็จในงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล นโยบายและการบริหาร ความกาวหนา และสภาพการทํางาน 

ประภาภรณ   สามิภักดิ (2542 : 85 ) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานของพนักงาน สวนรับประกันชีวิต
รายบุคคล บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจ
ของพนักงานอยูในระดับสูง ดานความมั่นคงในงาน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานลักษณะงานที่ทํา 
ความรับผิดชอบ ความสัมพัน กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน สภาพการทํางาน ความกาวหนาในงาน และ
พบวา เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจสูงมากท่ีสุด ฐาณิพัท   พรหมศาสตร (2545 : 91) ไดศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุมบริษัททีโอเอ พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลางและมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานความสําเร็จของงาน ดานความรับผิดชอบ 

และดานลักษณะของงาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการยอมรับนับถือ และดาน
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ความกาวหนา ในตําแหนงงาน ปจจัยสวนบุคคลทางดานตําแหนง ดานระดับการศึกษาเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความ
พึงพอใจ ท่ีแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา พนักงานท่ีมีตําแหนงสูงกวาจะมีความพึงพอใจที่สูงกวาพนักงานที่มี
ตําแหนง   ต่ํากวา และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกวามีความพึงพอใจสูงกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ํากวา 
 4. ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส แผนก ระดับการศึกษา และ
รายได  มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา 
สถานภาพสมรสไมมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานน้ัน อาจเปนเพราะเรื่องดังกลาวเปนเรื่องขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป
ของพนักงานเอง ทางบริษัทเปนผูกําหนดข้ึน พนักงานทุกคนจําเปนตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการทํางาน
ตามท่ีตองการ อายุของพนักงานสวนใหญ อยูในชวงใกลเคียงกันคือ 30 – 35 ปเปนสวนใหญ จึงเปนวุ ิภาวะ           
ทางอารมณ การมองปญหาและการปรับตัวใกลเคียงกัน สถานภาพสมรสสวนมากสมรสแลว ปฏิบัติงานอยูในสาย
งานการผลิต ึ่งเปนปจจัยในการทํางานใกลเคียงกัน ประสบการณในการทํางานสวนใหญจํานวนปใกลเคียงกัน        

จึงทําใหผลวิเคราะหออกมาไมแตกตางกัน และระดับการศึกษาพนักงานสวนใหญอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
ดังนั้นจึงมีความรูและสติปญญาท่ีใกลเคียงกันทําใหพนักงานมีความสามารถรับรูตอเหตุการณท่ีกอใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีใกลเคียงกัน สวนดานรายไดพนักงานมีแนวคิดเดียวกันคือเงินเดือนที่ไดรับไมเพียงพอกับคาครอง
ชีพในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สอดคลองกับชูศักดิ อุปนันท (2540: 37) กลาววาอายุ ระดับการศึกษา และ
แผนกที่ปฏิบัติงานไมมีความสัมพัน ตอความพึงพอใจในงาน สวนดานรายได ไมมีความสัมพัน กับผลการ
ปฏิบัติงาน สอดคลองกับ อุเ ็ง  กา อ (2541: 53) กลาววา ตัวแปรแทรก อนดานรายไมมีความสัมพัน กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับ แมนนิ่ง (Manning. 1997: 78) ไดศึกษาเรื่องความสัมพัน ระหวาง 
ประสิท ิภาพในการทํางาน และตัวแปรดานอายุ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพัน กับ
ประสิท ิภาพในการทํางาน 

 5.  ปจจัยค้ําจุนแตละดาน ไดแก ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพัน
ระหวางผูรวมงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความมั่นคงในการทํางาน มีความสัมพัน กับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง ยกเวนดานนโยบายและการบริหารขององคกร    
ท่ีมีระดับความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับต่ํา เมื่อพิจารณาตามรายดานดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปานกลางคอนขางสูง อาจเปนเพราะพนักงาน
ไดรับอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  และสวัสดิการเงินโบนัสพิเศษในระหวางปก็เปนตัวการ
สําคัญท่ีจะดึงดูดใหพนักงานมีความต้ังใจทํางานมากขึ้นเมื่อผลการปฏิบัติดี ผลกําไรในประกอบการดี เงินเดือน
และเงินพิเศษก็จะเพ่ิมขึ้นอยางเกี่ยวเนื่องกัน ดานความสัมพัน ระหวางผูรวมงานมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในระดับปานกลางคอนขางสูง ท้ังนี้เพราะมีความกดดันในการทํางานรวมกันนอย ประกอบกับเพ่ือน
รวมงานยอมรับในความสามารถของกันและกัน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนงานท่ีพนักงานจะตองใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน จึงจะทํางานไดสําเร็จดวยดี ดานความมั่นคงในการทํางานมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของ
พนักงานในระดับปานกลาง เพราะทางบริษัท มีสวัสดิการเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน พนักงาน   

สวนใหญคํานึงถึงความมั่นคงในอนาคต จึงมั่นใจวาในอนาคตเมื่อออกจากงานแลวยังมีเงินสํารองเล้ียงชีพสวนนี้
เปนเงินเก็บสะสม ึ่งบริษัท โดยสวนใหญมักจะไมมีสวัสดิการในดานน้ี ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน           

มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปานกลาง เพราะตัวอาคาร แสงสวาง เสียง เครื่องมือ
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เครื่องใชและอุปกรณ ไดจัดใหมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการทํางาน  ดานการบังคับบัญชามีความสัมพัน
กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะในหนวยงานมีความยุติ รรมเทาเทียม มีหลักการ
บังคับบัญชาท่ีมีหลักเกณ ในการพิจารณาท่ีชัดเจน และสื่อใหพนักงานเขาใจถึงความเท่ียง รรม โปรงใส          

สวนดานนโยบายการบริหารขององคกรมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับตํ่า ท้ังนี้อาจเปน
เพราะผูบริหารยังมีนโยบายที่ชัดเจน เปนรูป รรมเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหพนักงาน มีสวนรวมในการเสนอ  

ความคิดเห็น รวมเสนอขอกําหนดนโยบายการบริหารบางเรื่อง เพ่ือใหพนักงานมีความรูสึกวาตนเองไดมีสวนรวม
ในแนวทางการบริหารของบริษัท   และนโยบายบางขออาจจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังไมมาก
เพียงพอ ึ่งโดยภาพรวมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วัชรี จําปาแดง (2548 : 76) ึ่งไดศึกษาเรื่องความสัมพัน
ระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนดานที่มีความพึงพอใจมาก คือ ดานความมั่นคงใน
การทํางานผลงานวิจัยของ สุวรรณ ภูติวณิชย (2541: 84) ึ่งไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา ิการ            
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา ิการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีระดับ
ความพึงพอใจคอนขางมาก ไดแก ความมั่นคงของงาน  ท่ีทํา โอกาสความสําเร็จในงาน และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือนและผลประโยชน
เกื้อกูล นโยบายและการบริหาร ความกาวหนา และสภาพการทํางาน ผลงานวิจัยของ ดํารง พอคา (2545: 85) ึ่ง
ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน         

การประถมศึกษา จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
เมื่อจําแนกตามเขตท่ีตั้ง และรายได และผลงานวิจัยของ สุภาภรณ ฉายสําเภา (2543: 72) ึ่งไดศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความ       

พึงพอใจ โดยภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง และพนักงานมีความพึงพอใจระดับสูง ในดานความรับผิดชอบและมี
ความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานเงินเดือนและสวัสดิการ  
 6. ปจจัยกระตุนแตละดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับดานความ
รับผิดชอบ ดานการพั นาตนเองในอาชีพ มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับต่ํา 
ยกเวนดานลักษณะของงานที่มีระดับความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ตามรายดาน  ดานท่ีมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุดในระดับปานกลางคือ ดานลักษณะของ
งาน ท่ีเปนเชนนี้เพราะลักษณะงานในหนาท่ีความรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับพนักงาน และมีโอกาสปฏิบัติงาน        

ไดสําเร็จ ไดปฏิบัติงานตามที่ตนเองสนใจ ทาทายความรูความสามารถ สวนดานความสําเร็จในการทํางาน          

มีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับต่ําท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้เพราะการสัม ท ิผลของงานท่ีออกมา
ในรูปของผลการทํางานอาจยังไมเปนไปตามเปาหมาย ึ่งเปนตัวแปรหนึ่งท่ีมีความสัมพัน เกี่ยวเนื่องกับงาน 

เนื่องจากผลสัม ท ิของงานจะเปนแรงกระตุนทําใหคนงานอยากทํางานสืบไป และพรอมท่ีจะรับงานใหม        

หากไมเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามเปาหมายอาจทําใหเกิดความรูสึกทอแท ดานท่ีมีความสัมพัน ในระดับตํ่า
รองลงมาคือ ดานการไดรับการยอมรับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานอยากจะไดรับการ กอบรมดานตาง         

เพ่ือความรู ความสามารถในการทํางาน เพ่ือจะไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนง หรือบางคร้ัง    
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ไมมีโอกาสไดตัดสินใจดวยตนเอง เพ่ือใหไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาเทาที่ควร        
ดานความพั นาตนเองในอาชีพมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับต่ํา อาจเปนเพราะ
พนักงานตองการการพั นาตนเองเพื่อเปล่ียนแปลงไปสูระดับท่ีสูงขึ้น เงินเดือนสูงขึ้น ทาทายมากขึ้น รวมถึงการ
ไดเพ่ิมพูนความรู ึ่งถาขาดโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานและขาดการพั นาเพิ่มเติมจะไมมีกําลังใจในการ
ทํางาน และดานความรับผิดชอบมีความสัมพัน กับการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ อาจเปนเพราะพนักงาน
สวนหน่ึงยังมีความตระหนักในความรับผิดชอบ และไมมีความสนใจเพียงพอตอหนาที่รับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติงานจึงไมเปนไปตามเปาหมายเทาท่ีควร ึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวาสนา บุญมี (2546: 99) ึ่งได
ศึกษาเรื่องความสัมพัน ระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นาคารกรุงศรี
อยุ ยาจํากัด (มหาชน) เขต 9 และเขต 10 พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางทั้งนี้เพราะวา 
พนักงานยังมีความรูสึกไมพอใจหรือมีทัศนคติท่ีดีตองาน แตในขณะเดียวกันบางคนอาจจะรูสึกพึงพอใจในงานที่ทํา
และเต็มใจในงานที่ทําเสมอ แนวคิดของยงยุท  เกษสาคร (2542: 158) ท่ีไดสรุปเกี่ยวกับลักษณะงานไววา 
ลักษณะงานเปนองคประกอบที่สัมพัน กับความรูความสามารถ ของผูปฏิบัติงาน หากผูปฏิบัติงานไดทํางานตามท่ี
ถนัดจะเกิดความพึงพอใจ แนวคิดของมณี เหมทานนท (2542: 136) ท่ีไดกลาวสรุปวา ความสัม ท ิผลของงาน
เปนตัวแปรหน่ึงท่ีมีความสัมพัน เกี่ยวเนื่องกับงาน และเปนแรงกระตุนใหคนอยากจะทํางานตอไป และไมเกิด
ความอึดอัดในการทํางาน แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุวรรณ  ภูติวณิชย (2541: 75) ึ่งไดศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษา ิการ ผลการศึกษาพบวา ขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา ิการมีความพึงพอใจใน
ระดับ ปานกลาง มีระดับความพงึพอใจคอนขางมาก ไดแก ความมั่นคงของงานที่ทํา โอกาสความสําเร็จในงานและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เงินเดือน
และผลประโยชนเก้ือกูล นโยบายและการบริหาร ความกาวหนา และสภาพการทํางาน แนวคิดของสุนันทา         
เลาหนันทน (2542: 10) มีความคิดเห็นวา การใหการยกยองและสถานภาพบุคลทุกคนไมวาอยูในฐานะอะไร
ตองการไดรับการยอมรับจากกลุม และจากผูบังคับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน  แตการยกยองชมเชยตองทําดวย
ความจริงใจ และผลของการปฏิบัติงานจะตองสูงกวาเกณ เฉล่ียเปนองคประกอบที่มีสวนในการจูงใจบุคคลใหมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพน ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดโดยไดรับแนวทาง คําแนะนํา คําปรึกษาจาก รองศาสตราจารยเฉลา 
ประเสริฐสังข ประ านกรรมการท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ีรศักดิ อินทรมาตย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สมเกียรติ  กอบัวแกว ผูเชี่ยวชาญการวัดผลประเมินผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา คุณมาโนช  รัตนมณีพัน  ผูอํานวยการบริษัท บางกอกกลาส จํากัด คุณวิสูตร เครือกนก ผูชวย
ผูอํานวยการบริษัท บางกอกกลาส จํากัด คุณกิตติศักดิ  อาจ ท ิ ผูชวยผูจัดการควบคุมคุณภาพ คุณชินณะราช  มี
สิงห ผูชวยผูจัดการผสมและหลอม กรรมการผูทรงคุณวุ ิตรวจแกไขเพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของ
แบบสอบถาม และการใหคําปรึกษาจากคณาจารย และเจาหนาที่ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณี
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูงไว  ณ โอกาสนี้ 
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 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุ ิทุกทานที่ปรากฏชื่อในวิทยานิพน ฉบับนี้  รวมถึงทุกทานท่ีเกี่ยวของที่ไดให
ความรู คําแนะนํา ความชวยเหลือจนผูวิจัยสามารถนําความรูมาใชในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและ
พนักงาน บริษัท บางกอกกลาส จํากัด ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และอํานวยความสะดวกในการ
เก็บขอมูล  นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษารวมรุนระดับปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม ทุกทาน
ท่ีใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจมาโดยตลอด 

 สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีไดใหการสนับสนุนดานการศึกษากับผูวิจัย         

กราบขอบพระคุณครูอาจารยทุกทานที่ไดประสิท ิประสาทวิชาให ขอขอบพระคุณบุคคลตาง  ท่ีไดคอย         

เปนกําลังใจในการทําวิทยานิพน ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี หากคุณคาของวิทยานิพน ฉบับน้ี มีสวนสนับสนุน
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ปจจัยทีมีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท บางกอกกลาส  จํากัด  รงงานระยอง 

Factors  Correlated  with  the  Occurrence  of  Accidents  in  the  Work 

of Employees  of  Bangkok  Glass  Company  Limited ; Rayong  Plant 

น ภร  เทพษร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานบุคคล  ปจจัยดานเครื่องจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ  

ปจจัยดานลักษณะการทํางาน  และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพ ท่ีมีความสัมพัน กับผล
การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการแผนกงานผลิต  แผนกงานควบคุมคุณภาพ  แผนกงานบรรจุภัณ   

และแผนกงานชาง/บํารุงรักษา ึ่งทํางานเปนกะ  จํานวน 346 คน  ไดมาโดยวิ ีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ แลวจับ
ฉลาก  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  สถิติท่ีใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก  ความถ่ี  รอยละ  และไคสแควร   
 ผลการวิจัย พบวา 1) ปจจัยดานบุคคลท่ีมีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก  ระดับ
การศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  การทํางานลวงเวลา  และพ ติกรรมในการทํางาน 2) ปจจัยดาน
เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณท่ีมีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก  อายุงานของเครื่องจักร  การ
ใชเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณไมเหมาะสมกับลักษณะงาน 3) ปจจัยดานลักษณะการทํางานมีความสัมพัน กับ
ผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  4 ) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพท่ีมีความสัมพัน กับผลการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ไดแก  เสียง  ความรอน  ุน  และสารเคมี 
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Abstract 

The objective of this research was to study various factors that have the relation with the 

occurrence of  accidents  in  the  work  of  employees of Bangkok Glass Company Limited ; Rayong 

Plant. Those factors are personnel, machine/tool/equipment, work characteristics and physical 

environment. The sample of this research is 346 shifted operation employees from Production 

Department, Quality Assurance Department, Packaging Department and Technician/Maintenance 

Department. The data was drawn from statistical random sampling; collecting and analyzing by computer 

software program and by using frequency, percentage and chi-square methodology.  

The results are as follows: 1) The personnel factors relating to the accident occurrence during 

the office hour of operation employees in Bangkok Glass Company Limited, Rayong Factory that 

showed significantly different at .05 level are education, experience, overtime workload and behavior. 2) 

The machine/tool/equipment factors relating to the accident occurrence during the office hour of 

operation employees in Bangkok Glass Company Limited, Rayong Factory that were significantly 

different at .05 level are depreciation of machines and inappropriate use of machine/tool/equipment.        

3) The work characteristic factor relating to the accident occurrence during the office hour of operation 

employees in Bangkok Glass Company Limited, Rayong Factory was significantly different at .05 level. 

4) The physical environment factor relating to the accident occurrence during the office hour of operation 

employees in Bangkok Glass Company Limited, Rayong Factory that had significantly difference at .05 

level are sound, heat, dust, and chemical. 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมในประเทศไทยไดพั นาและกาวหนามาตลอด รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตสินคาได
พั นาอยางตอเน่ือง  ผูผลิตตองใชเคร่ืองจักรที่ทันสมัย  ระบบการทํางานยุงยาก ับ อน สภาพแวดลอมใน
โรงงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การแขงขันยิ่งสูงขึ้น คนมีงานทําเพ่ิมมากขึ้น ความเสี่ยงก็ยิ่งมีสูงขึ้น
ตามไปดวย จึงสงผลกระทบโดยตรงตอการบาดเจ็บลมตายของคนงานและความเสียหายทางทรัพยสินอัน
เน่ืองมาจากการเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายในโรงงานอยางหลีกเล่ียงไมไดดวย (วิ ูรย  สิมะโชคดี และวีรพงษ  

เฉลิมจิระรัตน. 2547 : 13)      

 การ เกิดอุบัติ เหตุ เปน สิ่ ง ที่ ไมพึงประสงค ทํา ให เมื่ อ เกิดอุบัติ เหตุขึ้น  จึ งมีผลเสีย เกิดขึ้น  

(สราวุ  สุ รรมาสา .2547:  9)  จากการท่ีภาครัฐใหความสําคัญ  กับความปลอดภัยในการทํางาน ทําให
รายงานผลการดําเนินงานตามยุท ศาสตรของแผนพั นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  9  ปงบประมาณ  

2548 (ตุลาคม  2547 – กันยายน  2548) ไดสรุปไววา อัตราการประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลดลงจากปท่ี
ผานมา รอยละ - 3.83  เปาหมายรอยละ - 2  (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. 2548: 78-79)  หากโรงงานใด
มีการเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง  โรงงานนั้นตองเผชิญกับคาใชจายท่ีสูงขึ้น  ขวัญและกําลังใจของพนักงานตกต่ําลง  
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ในที่สุดผลผลิตและกําลังก็จะลดลง นั่นคือการบริหารงานที่ลมเหลว (วิ ูรย  สิมะโชคดี และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน. 

2547: 18) 

 บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด โรงงานระยอง ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณ ประเภทขวดแกว  จาก
การศึกษาขอมูลการประสบอุบัติเหตุในป พ.ศ. 2549 พบวา  สถิติท้ังหยุดงานและไมหยุดงาน เฉลี่ยรอยละ 10.24 

สถิติท่ีหยุดงานตั้งแต 1 วันขึ้นไป  เฉล่ียรอยละ  5.27 ในอัตราสวน  53: 1000 คน: ป ึ่งเปาหมายของบริษัทตั้งไว
ท่ี 18 : 1000 คน: ป และสถิติท่ีหยุดงานเกิน 3 วัน เฉล่ียรอยละ 3.92 ทําใหตองสูญเสียเวลาการทํางาน ผลผลิต
ของบริษัท และคาใชจายอื่น  ท่ีจะตามมา บริษัท  จึงมีนโยบายและแผนงานที่จะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางานอยางชัดเจน 

 จากสถิติดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด โรงงานระยอง  ึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในการหาแนว
ทางการปองกันและแกไขการประสบอันตรายของพนักงาน  รวมถึงการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานให
ไดตามเปาหมายหรือสูงกวา  โดยผูวิจัยจะนําผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปนําเสนอตอผูบริหาร
ระดับสูงและผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพ่ือ
ทําการศึกษาหรือนําไปประยุกตใชตอไป 

วัต ุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีความมุงหมายดังตอไปนี้ 
 1.   เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานตามปจจัยดานบุคคล  ปจจัยดานเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ  

ปจจัยดานลักษณะการทํางาน  และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพที่มีความสัมพัน กับผล
การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บางกอกกลาส จํากัด  โรงงานระยอง 
 2.   เพ่ือศึกษาความสัมพัน ระหวางปจจัยดานบุคคล  ปจจัยดานเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ ปจจัย
ดานลักษณะการทํางาน และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพกับผลการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง 

วิ ีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  พนักงานปฏิบัติการแผนกงานผลิต  แผนกงานควบคุมคุณภาพ  

แผนกงานบรรจุภัณ  และแผนกงานชาง/บํารุงรักษา บริษัท บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง จํานวน 346 คน  

ึ่งไดจากการสุมประชากรโดยวิ ีสุมแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling) จากการประมาณขนาดของ
กลุมตัวอยางจากตารางของเคร ีและมอรแกน 
เครืองมือทีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ มีท้ังหมด 5 สวน คือ 
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 สวนที  1  ขอมูลท่ัวไปดานบุคคล   

 สวนที  2 ปจจัยดานเครื่องจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ  

 สวนที  3 ปจจัยดานลักษณะการทํางาน  

 สวนที  4  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพ   

 สวนที  5  ปจจัยดานพ ติกรรมในการทํางาน   

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชการหาคาสัมประสิท ิแอล า (Coefficient Alpha)            

ของครอนบาค  ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ  0.83 

การเกบรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 

การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือศึกษา
ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และทดสอบหาความสัมพัน ระหวางปจจัยตาง  กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงาน โดยใชสถิติไคสแควรที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลตามปจจัยในทุกดาน ผูวิจัยสามารถสรุปผล ไดดังน้ี 

 ปจจัยดานบุคคล  มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  

บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง 
 1. ระดับการศึกษา มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  

บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กวา ม.6  ม.6 หรือปวช. ปวส.หรืออนุปริญญา  และปริญญาตรี   มีผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 2. ประสบการณในการทํางาน มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันคือ พนักงานท่ีมี
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 1 ป  1-5 ป  6-10 ป  และมากกวา 10 ป มีผลการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 3. จํานวนชั่วโมงการทํางานในแตละวัน  ไมมีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุ ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน  บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง นั่นคือ พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 7-8 ชั่วโมง  และ
มากกวา 8 ชั่วโมง  มีผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันหรือใกลเคียงกัน ึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 4. การทํางานลวงเวลา มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  

บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นั่นคือ พนักงานที่ทํางานลวงเวลา มี
ผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแตกตางจาก พนักงานที่ไมทํางานลวงเวลา ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 5. พ ติกรรมในการทํางาน มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นั่นคือ พนักงานที่มี
พ ติกรรมในการทํางานแตกตางกัน มีผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว 
 ปจจัยดานเครืองจักร/เครืองมือ/อุปกรณ  มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน  บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง 
 1. อายุงานของเครื่องจักร  มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น่ันคือ อายุงานของเครื่องจักร
นอยกวา 3 ป  1-3 ป  และมากกวา 3 ป มีผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว 
 2. เครื่องจักรหยุดการทํางาน (Breakdown)  ไมมีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง นั่นคือ เคร่ืองจักรหยุดการทํางานนอยกวา
สัปดาหละ 1 ครั้ง  สัปดาหละ 1-3 คร้ัง  และมากกวาสัปดาหละ 3 ครั้ง  มีผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกันหรือใกลเคียงกัน ึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 3. การชํารุด-บกพรอง  ไมมีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง นั่นคือ การชํารุด-บกพรองนอยกวาวันละ 1 ครั้ง วันละ 1-3 ครั้ง  
และมากกวาวันละ 3 คร้ัง   มีผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันหรือใกลเคียงกัน ึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 4. การใชเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณไมเหมาะสมกับลักษณะงาน  มีความสัมพัน    กับผลการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 น่ันคือ การใชเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณแตกตางกัน  มีผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแตกตาง
กัน ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 ปจจัยดานลักษณะการทํางาน  มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันคือ พนักงานปฏิบัติงาน
ในแผนกงานผลิต แผนกงานควบคุมคุณภาพ แผนกงานบรรจุภัณ  และแผนกงานชาง / บํารุงรักษา  มีผลการ
เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพ  มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง 
 1. แสงสวาง  ไมมีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง น่ันคือ ความเหมาะสมของแสงสวางไมแตกตางกัน มีผลการเกิดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 2. เสียง  มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  บางกอกกลาส 

จํากัด โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันคือ ระดับเสียงแตกตางกัน มีผลการเกิดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
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 3. ความรอน มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  

บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันคือ ระดับความรอนแตกตางกัน  มี
ผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 4. ุน  มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท บางกอกกลาส  

จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ ปริมาณ ุนแตกตางกัน  มีผลการเกิดอุบัติเหตุ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 5. สารเคมี  มีความสัมพัน กับผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันคือ ปริมาณสารเคมีแตกตางกัน  มี
ผลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัตงิานแตกตางกัน ึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย  ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานบุคคลท่ีมีความสัมพัน กับการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท  บางกอกกลาส จํากัด  โรงงานระยอง ไดแก  ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน     

การทํางานลวงเวลา  และพ ติกรรมในการทํางาน ึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดขอสรุปเชนนี้เพราะระดับ
การศึกษาของพนักงานมีความสัมพัน กับการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ึ่งจะมีผลตอการรับรู และการ
ตระหนักถึงอันตรายในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ถาพนักงานมีระดับการศึกษาสูงจะมีการรับรูและการตระหนักถึง
อันตรายสูง ทําใหพนักงานมีความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่าจะมีการรับรูและ
การตระหนักถึงอันตรายต่ํา ทําใหพนักงานมีความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานไมเพียงพอ ตามท ษ ีของวิ ูรย  

สิมะโชคดี และวีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2547: 22)  ท่ีกลาววา สภาพแวดลอมหรือ ภูมิหลังของบุคคล(สภาพ
ครอบครัว  ฐานะความเปนอยู การศึกษาอบรม) กอใหเกิดความบกพรองหรือผิดปกติของคนนั้น (ทัศนคติความ
ปลอดภัยไมถูกตอง ชอบเส่ียง มักงาย)  กอใหเกิดการกระทํา หรือสภาพการที่ไมปลอดภัย  และกอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียหาย และผลการศึกษาของบุญลือ ฉิมบานไร (2539: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับ
การเกิดอุบัติเหตุ  คือ ระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาชั้นมั ยมศึกษา รวมถึงผลการศึกษาของศรัณย ศรลัมพ (2540: 

บทคัดยอ) พบวา สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติภัยกับผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สวนประสบการณในการทํางานของพนักงานมีความสัมพัน กับการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

ึ่งพนักงานที่มีประสบการณการทํางานสูง จะมีความสุขุมรอบคอบและสัญชาตญาณการเอาตัวรอดดีกวา สวน
พนักงานที่มีประสบการณการทํางานนอยจะมีความชํานาญงานนอยสงผลใหเกิดอุบัติเหตุไดมากกวา สอดคลอง
กับท ษ ีของโจเ   ทิ น (Joseph  Tiffin. (1951: 95) ท่ีกลาววาเปนไปไดท่ีแมคนงานท่ีมีอายุมากจะยังคง
ทํางานในตําแหนงเดิม เชนเดียวกับคนงานหนุมสาว แตก็มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุนอยกวา หรืออาจเกิดเทากัน  

แตความรุนแรงของความบาดเจ็บอาจนอยกวา จนไมตองเขาโรงพยาบาลมากครั้งเทากับคนงานออนวัย ท้ังนี้
เพราะคนงานสูงอายุมีประสบการณและความสุขุมรอบคอบและสัญชาตญาณเอาตัวรอดดีกวา และผลการศึกษา
ของบุญลือ  ฉิมบานไร (2539: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับการเกิดอุบัติเหตุ คือ ระยะเวลาในการ
ทํางานไมเกิน 2 ป  รวมถึงผลการศึกษาของศรัณย ศรลัมพ  (2540: บทคัดยอ) พบวา สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติภัย
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กับผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญประสบการณการทํางาน1 – 5 ป สวนพ ติกรรมในการทํางานมี
ความสัมพัน กับการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ึ่งสอดคลองกับท ษ ีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

สกินเนอร  (วิภาภรณ พนัส.2545: 22-25; อางอิงจาก Skinner. 1971. The Banker's Almanac and Yearbook. 

P.112) เชื่อวาพ ติกรรมตาง  เปนส่ิงท่ีเรียนรูไดและข้ึนอยูกับการเรียนรูโดยอาศัย การตอบสนอง หากบุคคลมี
ประสบการณและไดรับการเสริมแรงที่ตางกันยอมมีความพึงพอใจท่ีตางกันหากการเสริมแรงของบุคคลเปล่ียนแปลง
ไปหรือไมคงท่ียอมทําใหพ ติกรรมของบุคคลนั้นเปลี่ยนไปดวย นอกจากน้ี เอ็ดวารด แอล อรนไดก (Edward 

L.Thondike) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงวา พ ติกรรมใดท่ีทําใหผูกระทําไดรับผลที่ตนพอใจพ ติกรรม
นั้นยอมจะเกิดขึ้นอีก หากพ ติกรรมใดทําใหผูกระทําไมไดรับผลตามท่ีตนพอใจพ ติกรรมน้ันดูเหมือนจะไม
เกิดขึ้นอีก และท ษ ีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) แบนดูรา (สมพร สุทัศนีย. 2531: 76 ; 

อางอิงจากBandura. 1971. Social Learning Theory. P.126-127) เชื่อวา มนุษยจะเรียนรูความสัมพัน ระหวางส่ิง
ตาง  และเรียนรูความสัมพัน ระหวางพ ติกรรมกับผลที่เกิดจากพ ติกรรม ส่ิงท่ีมนุษยเรียนรูเหลานี้ไดกลายเปน
ความเชื่อ และความเชื่อน้ันมีอิท ิพลในการควบคุมพ ติกรรมมนุษยเปนอยางมาก จากการเรียนรูความสัมพัน ของ
เหตุการณสองเหตุการณ เมื ่อมนุษยพบกับเหตุการณหนึ่ง มนุษยจะเกิดการคาดหวังอีกเหตุการณหน่ึงได ในทํานอง
เดียวกัน การเรียนรูความสัมพัน ระหวางพ ติกรรมกับผลกรรม ทําใหเกิดความหวังเกี่ยวกับผลกรรมได เมื่อเขา
ไดแสดงพ ติกรรมใดพ ติกรรมหนึ่ง ความหวังนี้จะทําใหมนุษยตัดสินใจเลือกแสดงพ ติกรรมใดพ ติกรรมหนึ่ง 
เพ่ือใหไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ  

 2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานบุคคลที่ไมมีความสัมพัน กับการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง  ไดแก  จํานวนชั่วโมงการทํางานในแตละวัน ึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน  ท่ีไดขอสรุปเชนนี้เพราะ พนักงานบริษัท บางกอกกลาส จํากัด โดยสวนใหญปฏิบัติงานวัน
ละ 7-8 ชั่วโมง ึ่งมีบางสวนที่มีการทํางานลวงเวลา แตมีการพักผอนท่ีเพียงพอ จึงไมเกิดความเมื่อยลาในการ
ปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดอุบัติเหตุนอย เพราะฉะนั้นจํานวนชั่วโมงการทํางานในแตละวันจึงไมมีความสัมพัน กับ
การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  บางกอกกลาส  จาํกัด  โรงงานระยอง   
 3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานเครื่องจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ ท่ีมีความสัมพัน กับการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง ไดแก อายุงานของเครื่องจักร  
และการใชเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณไมเหมาะสมกับลักษณะงาน  ึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีไดขอสรุปเชนนี้
เพราะ อายุงานของเครื่องจักรย่ิงมากเทาไหร ความสึกหรอ ความชํารุดเสียหาย ย่ิงมีมากเทานั้น ประกอบกับหากมี
การบํารุงรักษาไมดีพอ อาจเกิดอันตรายและอุบัติเหตุไดงายย่ิงขึ้น  ึ่งสอดคลองกับวิทยา อยูสุข (2542: 94 – 95)  

กลาววาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานน้ันมาจากสภาพของงานที่ไมปลอดภัย(Unsafe Condition)  

เชน สภาพเครื่องจักร เคร่ืองยนต อุปกรณ และการใชเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณไมเหมาะสมกับลักษณะงานก็เปน
อีกปจจัยหน่ึงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เชน การใชใบหินเจียมาตัดชิ้นงาน ึ่งมีความบางกวาอาจจะทําใหใบ
หินเจียแตกกระเด็นมาโดนรางกายได เปนตน ึ่งสอดคลองกับเอกสารประกอบการ กอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยในการทํางาน  ของสํานักการศึกษาตอเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัย รรมา ิราช (2540 : 5) ท่ีกลาววา  
สาเหตุโดยตรงของการประสบอันตราย จากการทํางานเกิดจากสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย (Unsafe 
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Condition) เปนสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยท่ีอยูรอบ  ตัวคนงานในขณะทํางาน  ึ่งประมาณรอยละ 20 อาจ
เปนเหตุใหเกิดอันตรายได ดังตัวอยางตอไปนี้ เคร่ืองจักร เครื่องมือท่ีใชออกแบบไมเหมาะสม  

 4. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานเครื่องจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ ท่ีไมมีความสัมพัน กับการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง  ไดแก เครื่องจักรหยุด
ทํางาน (Breakdown)  และการชํารุด-บกพรอง  ึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดขอสรุปเชนนี้เพราะ การท่ี
เคร่ืองจักรหยุดทํางาน (Breakdown)  และการชํารุด-บกพรองนั้น  เกิดขึ้นไมบอยครั้งมากนัก ทําใหมีความเส่ียงตอ
การเกิดอุบัติเหตุนอย แตท้ังนี้ก็ใชวาจะไมเกิดขึ้นเลย ึ่งสอดคลองกับ เ นริช (Heinrich. 1959: 32)  กลาววา 
สาเหตุรองของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions)  คิดเปนจํานวน 15% 

เทานั้น ไดแก เครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณชํารุดบกพรอง ขาดการ อมแ มหรือการบํารุงรักษาอยาง
เหมาะสม ระบบไ าหรืออุปกรณไ าชํารุดบกพรอง   
 5. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานลักษณะการทํางาน ท่ีมีความสัมพัน กับการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง ไดแก แผนกงานผลิต แผนกงานควบคุม
คุณภาพ แผนกงานบรรจุภัณ  และแผนกงานชาง/บํารุงรักษา  ึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีไดขอสรุปเชนนี้เพราะ 
ลักษณะงานของพนักงานมีความแตกตางกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงมีความแตกตางกันไปดวย รวมถึงลักษณะ
ความสลับ ับ อนของงานแตกตางกัน ความยากงายของงานก็เชนกัน ทําใหลักษณะการทํางานมีความสัมพัน
กับการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ท้ังนี้การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานยังขึ้นอยูกับตัวผูปฏิบัติงาน
ประกอบดวย ึ่งสอดคลองกับเอกสารประกอบการ กอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ของ
สํานักการศึกษาตอเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัย รรมา ิราช (2540: 5) ท่ีกลาววา สาเหตุนําของการประสบอันตราย
จากการทํางาน แบงไดเปน 3 ลักษณะ เชน มีทัศนคติไมดีหรือไมถูกตองกับงาน เชน มีความคิดวาอุบัติเหตุเปน
เร่ืองของเวรกรรม เคราะหกรรม ไมสามารถแกไขปองกันได มีนิสัยชอบเสี่ยง ประมาท ไมชอบปฏิบัติตามก  

ระเบียบหรือ า นก ระเบียบ การถอดหมวก ถุงมือ  หนากาก หรือแวนตาออกขณะทํางาน เพราะมีความคิดวา
ส่ิงเหลานั้นเกะกะ  รําคาญ  ทํางานไมสะดวก รางกายไมเหมาะกับงานที่ทํา สภาพรางกายไมพรอม  หรือไมเหมาะ
กับงาน  ทําใหเกิดอันตรายจากการทํางานไดเชนกัน  กลาวคือ  งวงนอน ออนเพลีย เปนตน 

 6. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพ ท่ีมีความสัมพัน กับ
การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยองไดแก เสียง ความรอน  

ุน  และสารเคมี  ึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีไดขอสรุปเชนนี้เพราะ  เสียงท่ีดังเกินไป ทําใหหูอื้อ งอะไรไมไดยิน  

ึ่งสอดคลองกับท ษ ีรูปแบบความปลอดภัยของ เรน  (Firenze  System  Model) ท่ีกลาววา เสียงที่ดังเกินไป
ทําใหคนงานเกิดความเครียดและอาจนําไปสูอุบัติเหตุได จากการศึกษาของพรทิวา เฉลิมวิภาส (2541: บทคัดยอ)  

ท่ีพบวาคนงานสวนใหญท่ีทํางานในโรงงานที่มีระดับเสียงเกิน 85 เด ิเบล มีโอกาสเปนโรคประสาทหูเส่ือม
คอนขางสูง  และวิทยา อยูสุข  (2542: 94 – 95) ท่ีกลาววา สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานนั้นมาจาก  

2  สาเหตุหลัก  คือ เกิดจากการกระทําท่ีไมปลอดภัย  (Unsafe Act) และเกิดจากสภาพของงานที่ไมปลอดภัย  

(Unsafe Condition) เชน เสียงดัง  นอกจากนี้ ถาหากบริเวณสถานที่ปฏิบัติมีความรอนสูง ทําใหพนักงานมีเหงื่อ
ออกมาก เกิดความออนเพลีย จะสงผลใหเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานไดงาย หรือมี ุนและสารเคมีในสถานท่ี
ปฏิบัติงานอาจกอใหเกิดความรําคาญ หงุดหงิด ถามีในปริมาณสูงมากอาจกอใหเกิดโรคจากการทํางาน ึ่งจะเปน
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อันตรายตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน ึ่งสอดคลองกับ เ นริช กลาววา สาเหตุรองของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก
สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) คิดเปนจํานวน 15% เทานั้น ไดแก ความรอนสูง ุนละออง    
ไอระเหยของสารเคมีท่ีเปนพิษ  เปนตน 

 7. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพ ท่ีไมมีความสัมพัน
กับการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บางกอกกลาส จํากัด โรงงานระยอง ไดแก แสงสวาง  
ึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีไดขอสรุปเชนนี้เพราะ การจําแนกระดับไมชัดเจน ท้ังนี้เนื่องจากใชความรูสึกของ

พนักงานเปนเกณ ตัดสิน ึ่งความรูสึกของพนักงานจะแตกตางกันออกไป เชน  ในสถานที่เดียวกัน พนักงานอาจ
ใหความรูสึกไมตรงกัน ทําใหพนักงานมีความคิดเห็นไมตรงกัน จึงทําใหแสงสวางไมมีความสัมพัน กับการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานท่ีท่ีมีแสงสวางนอย มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสถานที่ท่ีมีแสงสวางเหมาะสม เพราะพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีมีแสงสวางนอย ทําใหยากตอการมองเห็น จะมีผลตอสุขภาพรางกาย จิตใจและอารมณ  ึ่ง
เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุได สอดคลองกับเอกสารประกอบการ กอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยใน
การทํางาน  ของสํานักการศึกษาตอเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัย รรมา ิราช (2540: 5) ท่ีกลาววา สาเหตุนําของการ
ประสบอันตรายจากการทํางานเกิดจากสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย  ไดแก แสงสวางไมเหมาะสม 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานอันสําคัญท่ีจะนําไปสูขอเสนอแนะทางดานการศึกษาอบรม  

การบริหาร  การวิจัย  ึ่งเกี่ยวของกับการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  

บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงานระยอง ตอไป 

1. บริษัท  ควรจัดการ กอบรม การสอนงาน และการใหความรูดานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ เนื่องจาก ผลการวิจัย พบวา ระดับการศึกษาและพ ติกรรมในการทํางานเปนปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับ
การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2. บริษัท  ควรใหการสนับสนุน สงเสริม กระตุน และปลูกจิตสํานึกดานความปลอดภัยใหกับพนักงาน
อยางจริงจังและเปนรูป รรมมากย่ิงขึ้น รวมท้ังควรจัดหามาตรการหรือบทลงโทษ สําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตาม
ก ระเบียบที่บริษัท  กําหนด ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือน
รวมงาน และทรัพยสินของบริษัท  

3. บริษัท  ควรหามาตรการและเทคนิควิ ีการตาง  เพ่ือเปนการกระตุน ปลูกจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัยใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง 

4. บริษัท  ควรนําหลักการบริหารงานความปลอดภัยมาใช เชน 5ส  และมอก. 18001 เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัยในบริษัท  ตอไป 

5. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ควรกําหนด
แผนงานในการดําเนินงานดานความปลอดภัยท่ีเดนชัด วัดผลได เชน การจัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย
ภายในบริษัท  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การสนับสนุนการ กอบรม/สัมมนา เปนตน 

6. ควรมีการวิเคราะหงานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis: JSA) แลวจัดทําเปนมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)   เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
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7. ควรมีการสอบสวนอุบัติการณ เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ แลวจัดทําเปนมาตรฐานหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 

8. ควรเนนใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหนางาน และระดับบริหาร เขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง เพ่ือรวมกันพั นางานดานความปลอดภัยตอไป 

ขอเสนอแนะในการศกึษาวิจัยครังตอไป 

 1. ควรมีการวิเคราะห วิจัยผลกระทบของอุบัติเหตุท่ีมีตอตนทุนการผลิตท่ีอาจเกิดข้ึน 

 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความคุมทุนในการลงทุนดานความปลอดภัยของบริษัท    

 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการบริหารงานความปลอดภัย
ของบริษัท  

 4. ควรนําหลักการบริหารงานความปลอดภัย เชน การออกแบบ การติดต้ังเครื่องจักร และการวางผัง
โรงงาน เปนตน มาใชในงานวิจัย 

 5. ควรมีการตรวจวัดและประเมินผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในงานวิจัย 

 6. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนายจาง ผูบริหาร และหัวหนางานในเรื่องการบริหารงานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ของบริษัท  

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพน นี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ึ่งขอขอบพระคุณ  

ดังนี้ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ   กอบัวแกว  และผูชวยศาสตราจารยวิโรจน  อ่ิมเอิบ ึ่งเปน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพน  ท่ีไดกรุณาใหความรู  ขอคิดเห็น  ตรวจแกไขในการจัดทําวิทยานิพน ฉบับน้ี   

ใหมีความสมบูรณครบถวน  ขอขอบพระคุณ ดร.จันทิมา ภัทรรังษี  ท่ีใหคําแนะนําในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยพอพัน   สุท ิวั นะ  รองศาสตราจารย ีรศักดิ  อินทรมาตย        

คุณมาโนช  รัตนมณีพัน   คุณปรีชา  ชุม ท ิ  และคุณมงคล  สายบุญยัง ึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
เคร่ืองมือการวิจัย  ขอขอบพระคุณผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา  และพนักงานบริษัท  บางกอกกลาส  จํากัด  โรงงาน
ระยอง ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 ทายสุดนี้  ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภั รําไพพรรณี  เพ่ือน  พ่ี  ปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บริหารอุตสาหกรรม) รุน 1 ทุก
ทาน รวมถึงครอบครัวของผูวิจัยท่ีใหการสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมาในการศึกษาและทําวิทยานิพน จน
ประสบผลสําเร็จ 
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การศึกษาความตองการและคุณลักษณะของผูสําเรจการศึกษาหลักสูตร 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต (อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

A Study of Needs and Characteristics of Industrial Graduates with 

Bachelor Degree at Rambhai Barni Rajabhat University  

เผดจ  ทศานนท 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความตองการและคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรม ศาสตรบัณ ิต (อส.บ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะ
ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต (อส.บ.)จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด จํานวน 205 คน ึ่ง
ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเที่ยงเทากับ 

0.85 การวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบอิสระ 
(Independent  t – test) ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม พบวา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรม การจัดการ              
โลจิสติกส มีความตองการสูงสุด วิชาเอกที่มีความตองการรองลงมาเรียงตามลําดับดังน้ี เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ยางและโพลิเมอร  เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคสและคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ ุรกิจ
อาคารสูง  และหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเน่ือง วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไ าอุตสาหกรรมสูงสุด รองลงมา 
3 อันดับแรกเรียงตามลําดับดังนี้ คือ วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยี
วิศวกรรมการผลิต และวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส  สวนวิชาเอกที่มีความตองการเปนอันดับ
สุดทายคือ วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง  2) ความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต (อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแตละดานพบวา  ดานความรูและความเขาใจทางวิชาการ  อยูในระดับมาก คุณลักษณะที่มีความตองการสูงสุด 

คือ  มีความรูดานคอมพิวเตอรโปรแกรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม รองลงมา คือ มีความรูความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศ   ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก คุณลักษณะที่มีความตองการสูงสุด คือ 

มีความสามารถในดานวิเคราะหปญหาอุปสรรคและแกไข รองลงมา คือ มีความสามารถในดานการเรียนรูงานท่ี
รับผิดชอบไดดีและรวดเร็ว  ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก  คุณลักษณะที่มีความตองการสูงสุด คือ มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน รองลงมา คือ  มีมนุษยสัมพัน ท่ีดี และดานเจตคติและคานิยม อยูในระดับมาก 

คุณลักษณะท่ีมีความตองการสูงสุดไดแก  มีความ ื่อสัตย สุจริต รองลงมาไดแก  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  3) สถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา มีความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต(อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในภาพรวมและรายดาน คือ ดาน
ความรูและความเขาใจทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพ และดานเจตคติและ
คานิยม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ : ความตองการ  คุณลักษณะ  อุตสาหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภั รําไพพรรณี 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the needs and characteristics of industrial 

graduated Bachelor Degree students in at Rambhai Barni Rajabhat University and to compare 

characteristics in each of industrial entrepreneurship type. The samples were 205 entrepreneurs in 

Rayong, Chanthaburi and Trat provinces which selected by stratified random sampling. Research 

instrument applied in this study was a questionnaire, constructed by the researcher which had  

Cronbach alpha reliability 0.85. The data was analyzed by percentage, mean, standard diviation  and 

independent t-test. Research findings were as follows :1) The needs of industrial graduated in Engineer 

Technology were : Bachelor Degree (4 years) : Logistics Engineer Technology graduated students was 

the highest. The others degrees are Rubber and Polymer Technology, Electronic and Computer 

Technology and Management Business Technology. Bachelor Degree (continued 2 years) : Electric 

Engineer Technology was highest numbers. The others degrees are Management Industrial Technology, 

Production Technology, Technology Electronic and Building Technology. 2) The needs  of characteristics 

of industrial graduated students in Bachelor Degree at Rambhai Barni Rajabhat University  were at the  

high level in total when considered in each aspect were: the knowledge and comprehension in academic 

aspect were at the high level when considered in each item were computer program knowledge and 

foreign language, respectively; the practical ability aspect were at the high level when considered in 

each item were  the ability of analyst and problem solving, and the skillful job learning, respectively; the 

personality aspect were at the high level when considered in each item were  enthusiasm in responsible 

job and human relationship, respectively; and the attitude and values aspect were high level when 

considered in each item were  the loyalty and the optimism in their own profession, respectively. 3)The 

comparison of  characteristics in each type of industrial graduated students in Rambhai Barni Rajabhat 

University   both total and each aspect  were  not  different significantly at .05 level. 

 

Keyword : Need  Characteristics  Industrial Graduates   RamBhai Barni Rajabhat University 
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บทนํา   

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีผลตอการพั นาประเทศใน 2 ระดับ คือระดับปจเจกบุคคล ไดแก การให
สติปญญา ความรู ทักษะ ทําใหสามารถรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด และสามารถครองชีวิตดวยมาตรฐานและ
คุณภาพท่ีสูง และระดับสังคม คือการพั นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวั น รรม ดวยการสรางองคความรู 
และนําความรูใหมมาปรับใช ในการพั นาประเทศ และยังเปนปจจัยสําคัญในการรักษาเอกลักษณของชาติ ดวย
การตระหนักถึงคุณคาและรูจักตัวตนของความเปนไทย จุดเดนและจุดดอยตาง  ึ่งสามารถนํามาปรับใชในการ
พั นาประเทศไดอยางเหมาะสม  และสุดทายสามารถนําเอาคุณคาสําคัญของประเทศออกมาเผยแพรได 

(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2539: 9) 

 ดวยเหตุดังกลาวนี้ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางบุคลากรทางดานอุตสาหกรรมที่มีความ
พรอมท้ังความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีแนวคิดทันตอเหตุการณของโลกท่ีจะดําเนินการ
ผลิตผลิตภัณ ทางดานอุตสาหกรรมท้ังมวล  ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงก็คือ จุดมุงหมายของการผลิตบัณ ิตอุตสาหกรรม
ศาสตร ึ่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดตระหนักถึง
ความสําคัญนี้มาก  อีกท้ังทางคณะมีเสียงสะทอนจากภาคอุตสาหกรรมตองการกําลังคนทางดานอุตสาหกรรม
ศาสตร   ท่ีมีความพรอมท้ังทางดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมตาง   และยังรวมไปถึง   การท่ี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ตองการมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับแนวคิดและปรัชญาของคณะท่ี
ตองการผลิตบัณ ิตใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม    ในเขตภาคตะวันออก จึงมีความ
จําเปนตองเปดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต เพ่ือพั นาและปรับปรุงกระบวนการตาง  ท่ีเกี่ยวของให
เหมาะสมกับสภาพจริง  สถานการณปจจุบันและในอนาคต  

 ดังน้ันผูวิจัย จึงไดทําการศึกษาถึงความตองการผูสําเร็จการศึกษาและคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
ตามความตองการของสถานประกอบการ เพ่ือจะไดผลิตบัณ ิตใหสอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการ 
ท้ังนี้ผลการศึกษาในคร้ังนี้จะไดเปนขอมูลยอนกลับที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ตอการพั นาและจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนทิศทางของการจัดการเรียนการสอน ประโยชนตอการจัดทําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต 

การบริการ รวมท้ังพั นาศักยภาพทั้งในดานบุคลากรและโครงการเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร เพ่ือจะไดผลิตบัณ ิตอุตสาหกรรมศาสตรใหมีคุณภาพสูงขึ้นและตรงตาม
คุณลักษณะท่ีผูประกอบการตองการ รวมไปถึงจะเปนการสรางประโยชนสูงสุดตอองคกร 

วัต ุประสงคของการวิจัย   

 1. เพ่ือศึกษาความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต(อส.บ.)ของ
ผูประกอบการ  
 2. เพ่ือศึกษาความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต(อส.บ.)

ตามความคิดเห็นของผูประกอบการ   
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต
(อส.บ.) จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 

อุปกรณและวิ ีการดําเนนิการวิจัย                

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ ผูประกอบการในสถานประกอบการเขตจังหวัดระยอง 
จันทบุรี   และตราด  จํานวน  404   คน (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี. 2550) 

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการในสถานประกอบการเขตจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด จํานวน  205   คน ึ่งการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเคร ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) และทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 

 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา   
     2.1 ตัวแปรตน คือ ประเภทของสถานประกอบการ  แบงเปน 

  2.1.1  อุตสาหกรรมหนัก 

   2.1.2  อุตสาหกรรมเบา  

  2.2 ตัวแปรตาม คือ  

   2.2.1 ความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต  

   2.2.2 ความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณ ิต มี 4 ดาน ดังนี้ 
  1)   ดานความรูและความเขาใจทางวิชาการ 
  2)   ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  3)   ดานบุคลิกภาพ 

  4)   ดานเจตคติและคานิยม 

 3.  ขอบเขตภูมิศาสตร 
  พ้ืนที่ ท่ีใชในการศึกษาอยูในภาคตะวันออก คือ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

 4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปน  แบบเลือกตอบ
(Check List) จํานวน 5 ขอ และสถานภาพสถานประกอบการ ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และ
เติมคํา จํานวน 8 ขอ 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณ ิต 

ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ(Check List)  และเขียนตอบ  จํานวน 4 ขอ 

 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณ ิต  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ แบงเปน 4 ดานดังนี ้
        1)  คุณลักษณะดานความรูและความเขาใจทางวิชาการ  
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        2)  คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน   

        3)  คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ     

        4)  คุณลักษณะดานเจตคติและคานิยม     

 แบบสอบถามตอนที่ 3 มีคาความเท่ียงเทากับ 0.85   

 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เก็บจากผูประกอบการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก ระยอง  จันทบุรี  และตราด 

โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียและบางสวนนําไปเก็บขอมูลดวยตนเอง รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับ
คืนท้ังหมด ผลการตรวจสอบพบวาไดแบบสอบถามกลับคืนมาครบรอยละ 100  

 6. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหและการแปลผลขอมูล  ดังน้ี 

  6.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม และสถานภาพสถาน
ประกอบการ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ นําเสนอในรูปของตารางและแปลผลโดยการ
บรรยาย 

  6.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต  วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) นําเสนอในรูปของตารางและแปลผลโดยการบรรยาย 

  6.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  เกณ ในการแปลผลการวิเคราะหขอมูลพิจารณาโดยแปลผลของคะแนนจากคาเฉลี่ย แปลผลดังนี้ 
(ลัดดาวัลย  เพชรโรจน และอัจฉรา  ชํานิประศาสน. 2545: 175)  

 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก 

 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  6.4 เปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณ ิต (อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ  วิเคราะหโดยใชวิ ี
หาคาสถิติทดสอบทีแบบอิสระ (Independent  t – test) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติแลวนําเสนอในรูปตาราง 
แปลผลโดยการบรรยาย 

ผลการวิจัย  

 1. ความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต (อส.บ.)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี พบวา 
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  1.1สถานประกอบการมีความตองการผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกสสูงสุด 

วิชาเอกท่ีมีความตองการรองลงมาเรียงตามลําดับดังน้ี คือ วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการยางและโพลิเมอร  
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคสและคอมพิวเตอร  และอันดับสุดทายคือ วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรม
การจัดการ ุรกิจอาคารสูง   

 1.2 สถานประกอบการมีความตองการผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตอเน่ือง หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไ าอุตสาหกรรมสูงสุด 

วิชาเอกท่ีมีความตองการรองลงมา 3 อันดับแรกเรียงตามลําดับดังนี้ คือ วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม  วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต และวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส  สวนวิชาเอก
ท่ีมีความตองการเปนอันดับสุดทายคือ วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง 
 2. ความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต (อส.บ.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ผูประกอบการในสถานประกอบการมีความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต(อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ในภาพรวม
อยูในระดับมาก (Χ = 4.00)  ึ่งคุณลักษณะที่มีความตองการสูงสุด คือ คุณลักษณะดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน(Χ = 4.11)  รองลงมาคือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ (Χ = 4.05)  คุณลักษณะดานเจตคติและคานิยม
(Χ = 4.02)  และคุณลักษณะดานความรูและความเขาใจทางวิชาการ (Χ = 3.82) ตามลําดับ   เมื่อพิจารณาแตละ
ดาน พบวา 

  2.1 คุณลักษณะดานความรูและความเขาใจทางวิชาการที่มีความตองการสูงสุด คือ มีความรู
ดานคอมพิวเตอรโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม(Χ =4.15)  รองลงมา 3 อันดับ ไดแก มีความรูความสามารถใน
การใชภาษาตางประเทศ(Χ = 4.14)    มีความเขาใจในหลักสูตรและนําไปใชไดอยางเหมาะสม(Χ = 4.03)    และมี
ความรูความสามารถในการใชเคร่ืองมือทางอุตสาหกรรม(Χ = 4.01)  สวนคุณลักษณะดานความรูและความเขาใจ
ทางวิชาการท่ีมีความตองการต่ําสุด คือ มีคะแนนเกรดเฉล่ียในระดับดีมาก/ดี (Χ = 3.26) 

  2.2 คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีความตองการสูงสุด  คือ  มี
ความสามารถในดานวิเคราะหปญหาอุปสรรคและแกไข(Χ = 4.22)  รองลงมา 3 อันดับไดแก มีความสามารถใน
ดานการเรียนรูงานท่ีรับผิดชอบไดดีและรวดเร็ว (Χ = 4.16) มีความสามารถในการใชเครื่องมือในการทํางานและมี
ความสามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสม (Χ = 4.09) สวนคุณลักษณะดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความตองการต่ําสุด คือ มีทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี (Χ= 4.01)        
  2.3 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่มีความตองการสูงสุด คือ มีความกระตือรือรนในการทํางาน
(Χ = 4.74)  รองลงมา 3 อันดับ ไดแก มีมนุษยสัมพัน ท่ีดี (Χ = 4.35) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค(Χ = 4.18) และมี
แรงจูงใจใ สัม ท ิทางวิชาชีพ (Χ = 4.01) สวนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพท่ีมีความตองการตํ่าสุด คือ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง (Χ = 3.40)  

  2.4 คุณลักษณะดานเจตคติและคานิยมที่มีความตองการสูงสุด คือ มีความ ื่อสัตย สุจริต    

(Χ = 4.02) รองลงมา 3 อันดับ ไดแก มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ (Χ = 4.14)  มีความสุภาพทั้งกาย วาจา จิตใจ       
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(Χ = 4.02)  และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด (Χ = 3.91)  สวนคุณลักษณะดานเจตคติและคานิยมที่มี
ความตองการต่ําสุด คือ เปนพุท บริษัทท่ีดี (Χ = 3.70)   

 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรม 

ศาสตรบัณ ิต (อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ พบวา ความ
ตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม ระหวางสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนักกับ
อุตสาหกรรมเบา พบวา มีความตองการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา  
  3.1 สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา มีความตองการ
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาดานความรูและความเขาใจทางวิชาการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

  3.2 สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา มีความตองการ
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05    

  3.3 สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา มีความตองการ
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาดานดานบุคลิกภาพ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3.4 สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา มีความตองการ
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาดานเจตคติและคานิยมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยความตองการและคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต 

(อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลดังนี ้
 1. ผลจากการศึกษาวิจัยพบวาความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมระดับปริญญาตรี 4 ป สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม การจัดการโลจิสติกส เปนสาขาที่มี
ความตองการสูงสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะปจจุบัน   การจัดการโลจิสติกส  เขามามีบทบาทสําคัญในทาง ุรกิจ
และอุตสาหกรรม แ งอยูในกระบวนการคุณภาพการทํางานเกือบทุกกระบวนการ ึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สุ ีระ  ประเสริฐสรรพ (2551: ไมปรากฏเลขหนา) พบวา ในปจจุบันการดําเนิน ุรกิจประสบกับการแขงขันที่
รุนแรงมาก ดังนั้นการดําเนิน ุรกิจจึงตองแสวงหาวิ ีหรือกลยุท ใหม  เพ่ือเพ่ิมประสิท ิภาพใหแกองคกร หรือ
เพ่ือความอยูรอดใน ุรกิจโลจิสติกสเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญอันหนึ่งที่ชวยในการวางแผน สนับสนุน การ
ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมตาง  เชน สินคาและบริการ ึ่งครอบคลุมต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบ  การจัดการ
คลังสินคา บริหารตนทุน  การขนสง ไปถึงจุดท่ีมีการใชงาน หรือถึงมือผูบริโภคปจจุบันมีสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ท่ีเปดสอนสาขาทางดานการจัดการ การขนสง และโลจิสติกสคอนขางนอย จึงทําใหขาดแคลน
บุคลากรในสาขาดังกลาว 
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 2. ผลจากการศึกษาวิจัยพบวาความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต สาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมระดับปริญญาตรีตอเนื่อง สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไ าอุตสาหกรรม มีความตองการสูงสุด 

ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะในการประกอบอุตสาหกรรม สาขาวิชาไ าเปนเรื่องที่สําคัญมาก เนื่องจากเปน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการใช   การวิเคราะห การออกแบบ การวางแผน และการคนควาวิจัยระบบเครือขายและ
อุปกรณการส่ือสารโทรคมนาคม และจะเนนหนักในเรื่องของเทคโนโลยีวิศวกรรมทางดานตาง  การอํานวยความ
สะดวกตอการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล การติดตอส่ือสารระหวางอุปกรณตาง  ึ่งสอดคลองกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ  สายชล  พิมพมงคล (2545: บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวโนมของหลักสูตรครุ
ศาสตร อุตสาหกรรมบัณ ิตสาขาวิชาไ าส่ือสาร หลักสูตร 5 ป พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรจะเนนให
บัณ ิตมีความรู มีความสามารถในการสรางและพั นาหลักสูตรอาชีวศึกษา สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการสอนและการบริหารจัดการรวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได โดยใชระยะเวลาการศึกษา 4-10 ป 

สําหรับแนวโนมวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองมาก คือ 1) เพ่ือผลิตบัณ ิตใหมี
ความสามารถในการวิเคราะห ออกแบบ วางแผนและการจัดการดานเทคโนโลยีไ าส่ือสาร 2) เพ่ือผลิตบัณ ิตให
มีทักษะท่ีสามารถประยุกตการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการของรัฐ และเอกชนไดอยางมืออาชีพ 

 3. ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม 

ศาสตรบัณ ิต (อส.บ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พิจารณาตามรายดานสรุปไดดังน้ี 

 3.1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต (อส.บ.)ดานความรู
และความเขาใจทางวิชาการ มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของอุษาพรรณ 

นิรันดรศรี ( 2543: บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณ ิตเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นวา บัณ ิตเกษตรควรมีความรู
ความเขาใจทางวิชาการ/วิชาชีพเกษตรศาสตร อยูในระดับมาก 

  นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีความรูดานคอมพิวเตอรโปรแกรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม รองลงมาไดแก มีความรู
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ มีความเขาใจในหลักสูตรและนําไปใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ
ในการใชเครื่องมือทางอุตสาหกรรม มีความรูความสามารถในดานการวิจัยและการวางแผน มีความสามารถทั้งใน
ดานท ษ ีและปฏิบัติ มีความรูตรงกับศาสตรอุตสาหกรรม มีกิจกรรมและประสบการณในสายงานอุตสาหกรรม รู
เปาหมายและมีวัตถุประสงคอยางชัดเจน และมีคะแนนเกรดเฉล่ียในระดับดี/ดีมาก ตามลําดับ ึ่งจะเห็นไดวา มี
ความรูดานคอมพิวเตอรโปรแกรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม มีความตองการเปนลําดับแรก  ึ่งสอดคลองกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ จิตรา มาตานุสรณ (2537: บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในตลาดแรงงานกรุงเทพมหานคร พบวา 
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานวิชาการในการรูจักใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของชางอุตสาหกรรมระดับ ปวส. น้ัน 

ผูบริหารสถานประกอบการเกือบทุกประเภทตองการคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังนี้ มีความสามารถในการเรียนรู 
วิ ีการใชเครื่องอุปกรณท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูงไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิท ิภาพ มีความสนใจ
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม  อยูในระดับมาก ึ่งงานวิจัยนี้ยังสอดคลองเชนเดียวกับของคมสัน       

ยอดสุท ิ (2542: บทคัดยอ) ทําใหสามารถอ ิบายไดวา ความมุงหวังในคุณลักษณะบัณ ิตโดยผูบริหารกับผลผลิต
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ึ่งเปนบัณ ิตเปนไปตามคาดหวังของผูบริหาร เปนสวนใหญ ดังจะเห็นไดจากบัณ ิตเรียนมามีความสัมพัน กับ
งานท่ีทํา มากถึงมากที่สุด แตบัณ ิตก็ยังประสงคใหคณะเกษตรศาสตรไดทําการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของแรงงานตลาด 

  3.2 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต(อส.บ.)ดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียรวม อยูในระดับมาก ึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ ประสิท ิ อัง
กินันท (2539: บทคัดยอ)  ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการของผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 
ผูประกอบการมีความตองการตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาในดานความรูความสามารถ 

ความรูสึกทางจิตใจ และดานทักษะการ กปฏิบัติในระดับมาก โดยมีความตองการดานความรูความสามารถอยูใน
ลําดับแรก 

  เมื่อพิจารณารายดานในแตละรายการ พบวามีคาเฉล่ียรวม มากทุกรายการ โดยเฉพาะดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีความสามารถในดานวิเคราะหปญหาอุปสรรคและแกไข รองลงมาไดแก มีความสามารถใน
ดานการเรียนงานที่รับผิดชอบไดดีและรวดเร็ว  มีความสามารถในการใชเครื่องมือในการทํางาน  มีความสามารถ
นําเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสม  มีความสามารถในการประยุกต และบูรณาการความรูท้ังท ษ ีและปฏิบัติมา
ใช มีทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีตามลําดับ จะเห็นไดวา มีความสามารถในดานวิเคราะหปญหาอุปสรรค
และแกไข มีความตองการเปนลําดับแรก ึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ บริบรูณ เสนาะลํ้า (2539: 

บทคัดยอ) ท่ีพบวาสถานประกอบการมีความตองการ กําลังคนในดานความสามารถในการเรียนรูวิ ีการใหม  

และนํามาใชกับการผลิตงานอุตสาหกรรม มีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหความเปนไปได ความสามารถในการคิด
วิเคราะหเมื่อเจออุปสรรคในการทํางาน  เชนเดียวกับการวิจัยของ วลัยพร ศรีเชียงราย(2545: บทคัดยอ) ได
ติดตามผลบัณ ิตระดับปริญญาโทของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยติดตามผลการนําความรูไป
ปฏิบัติงานของบัณ ิตและประเมินคุณภาพของบัณ ิต พบวา ในการปฏิบัติงานไดการยอมรับในดานวิชาการ และ
การแกไขปญหาตางไดเปนอยางดี 
  3.3 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต (อส.บ.)ดาน
บุคลิกภาพมีคาเฉล่ียรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ นงเยาว ชัยเสรี (2529: 4-6) ไดศึกษา
คุณลักษณะของบัณ ิตตามความตองการของนายจางพบวา คุณลักษณะของบัณ ิตที่นายจางตองการน้ันเปน
องคประกอบทางดานบุคลิกภาพและความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีตองการใกลเคียงกัน และมีแนวโนมวา
คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพ จะไดรับการประเมินสูงกวา โดยเฉพาะในดานความ ื่อสัตยในการทํางาน ความ
รับผิดชอบตองานและความอุตสาหะในการทํางาน ึ่งชี้ใหเห็นวา คุณภาพในการทํางานของบัณ ิตนั้น มิใชอยูท่ี
การมีความรูความสามารถที่ไดศึกษาและ ก นมาจากสถาบันอุดมศึกษาเทาน้ัน แตยังจะตองประกอบดวย
คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพ รวมไปถึงคุณ รรมจริย รรมอีกดวย ึ่งคุณภาพในสวนหลังนี้ เปนสวนท่ียัง
บกพรองอย ูการพั นาคุณภาพที่ขาดไปคือ ความเปนผูรูเหตุผล ผูผิดชอบชั่วดี มีคุณ รรม จริย รรม มีพลานามัย
ท่ีสมบูรณแข็งแรง พ่ึงตนเองได และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 เมื่อพิจารณารายดานในแตละรายการ พบวามีคาเฉล่ียรวม มากทุกรายการ โดยเฉพาะดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ความกระตือรือรนในการทํางาน รองลงมาไดแก มีมนุษยสัมพัน ท่ีดี มีความคิดริเริ่ม
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สรางสรรค มีแรงจูงใจใ สัม ท ิทางวิชาชีพ มีความเปนประชา ิปไตย มีเหตุผล ยอมรับ งความคิดเห็นบุคคลอื่น 

มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตามลําดับ จะเห็นไดวา ความกระตือรือรนในการทํางาน มีความตองการมากท่ีสุด ึ่ง
สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ ชาตรี เมืองนาโพ ิ (2542: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของบัณ ิตท่ีสอดคลอง
กับความตองการของภาค ุรกิจเอกชน ผลการวิจัยพบวา คุณสมบัติดานบุคลิกภาพท่ีภาคเอกชนเห็นวา สําคัญ
มาก ไดแก ความกระตือรือรน ความฉลาด ความมีเหตุผล ความ ื่อสัตยสุจริต ความมีไหวพริบ ปฏิภาณ ความ
ขยันหมั่นเพียร สวนคุณสมบัติดานความรูและประสบการณทางภาค ุรกิจเอกชนเห็นวาสําคัญมาก ไดแก ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานท่ีไดปฏิบัติ ความเอาใจใสและรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน ความคิดริเริ่ม ความรูเฉพาะ
วิชาท่ีเรียน และความสามารถในการประยุกตวิชากับงานท่ีทํา ึ่งตรงกับ สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง (2547) 

พบวาคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่งอีกประการ คือ ผูบริหารตองการพนักงานที่มีวุ ิภาวะ มีความละเอียดรอบคอบ มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน มีแรงจูงใจใ สัม ท ิ สามารถทํางานไดดี โดยไมตองควบคุม หรือ  ตรวจตรา มีความ
สุขุมรอบคอบในการทํางาน สามารถทํางานทุกอยางใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางดี และปลอดภัย เปนผูท่ีมีความ
ผูกพันและรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมาทํางานอยางสม่ําเสมอ มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 

มีความหวงใย และความมุงหมายท่ีดีเกี่ยวกับอนาคตของหนวยงาน 

 3.4 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต (อส.บ.)ดานเจตคติ
และคานิยม มีคาเฉล่ียรวม อยูในระดับมากทุกรายการ สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ  อุษาพรรณ นิรันดรศรี 
( 2543: 77) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณ ิตเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานเจตคติและคานิยม มีในระดับมาก โดยบัณ ิตเกษตร
จะตองมีความรักและเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมายมากที่สุด กลุมผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นวาบัณ ิต
เกษตรควรมีเจตคติและคานิยมที่ดีตอการประกอบอาชีพ เจตคติและคานิยมท่ีอยากใหบัณ ิตมีในระดับมากท่ีสุด 

คือในดานความรักและ    เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย เห็นวาอาชีพเกษตรมีความสําคัญและจําเปนตอการ
พั นาประเทศ และเห็นคุณคาของตนเอง เมื่อจําแนกความคิดเห็นของกลุมผูตอบแบบสอบถาม พบวาความเห็น
ของผูบริหารและคณาจารย มีความแตกตางกับความเห็นของผูบังคับบัญชา/นายจางโดยที่ผูบังคับบัญชา/นายจางมี
คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นสูงกวาผูบริหารและคณาจารย และผูบังคับบัญชา/นายจางมีความคิดเห็นแตกตางจาก
บัณ ิตเกษตร โดยผูบังคับบัญชา/นายจาง มีคาเฉล่ียระดับ ความคิดเห็นสูงกวาผูบริหาร แสดงวาใน
สถาบันการศึกษายังคํานึงถึง คุณลักษณะดานเจตคติและคานิยมของบัณ ิตท่ีนอยกวาความตองการของนายจาง
ท่ัวไป 

 เมื่อพิจารณารายดานในแตละรายการ พบวามีคาเฉล่ียรวม มากทุกรายการ โดยเฉพาะดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีความ ื่อสัตย สุจริต รองลงมาไดแก มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีความสุภาพท้ังกาย วาจา 
จิตใจ  ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด ยึดมั่นในหลัก รรม คําส่ังสอน และนํามาปฏิบัติใหเห็นผลจริง   
เปนพุท บริษัทท่ีดี ตามลําดับ จะเห็นไดวา ความตองการดาน  มีความ ื่อสัตย สุจริต มีมากที่สุด ึ่งสอดคลองกับ 

ผลการวิจัยของ บัญญัติ กุศลสถาพร (2532: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องความตองการคุณลักษณะของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชาย งทะเลตะวันออก พบวา ผูประกอบการหรือผูจัดการใหความสําคัญเปนพิเศษแก 

คุณลักษณะของผูสมัครงานเปน 2 อันดับ อันดับแรก คือความรับผิดชอบและความ ื่อสัตยมากกวา 50 % ึ่งจะ
ชวยใหกิจการของบริษัทเปนไปดวยความกาวหนาและสะดวกแกการปกครองดูแล รวมไปถึงคุณ รรม จริย รรม 
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และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ จะสงผลดีตอบริษัท ึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ คมสัน ยอดสุท ิ (2540: 8) ท่ีกลาววา
ในระบบการศึกษาทุกระดับ จุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ือปลูก ง
ใหเกิดกับตัวผูเรียนหลายประการ ในจํานวนดังกลาวประกอบดวยคุณลักษณะดานคุณ รรม จริย รรม คานิยม 

เพ่ือใหสามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดเปนอยางดี   
 4. ผลการเปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณ ิต (อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   พิจารณาในแตละดานและภาพรวม สรุปไดดังน้ี 

   4.1 การเปรียบเทียบความตองการดานความรูและความเขาใจทางวิชาการจําแนกตามประเภท
ของสถานประกอบการ ระหวางสถานประกอบการอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบาพบวา ความตองการของ
สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา  ในดานนี้ไมแตกตางกัน และมีความตองการ
อยูในลําดับสุดทาย อาจเปนเพราะทั้งสถานประกอบการอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ตางตระหนักวา
การมีคุณลักษณะในดานความรูความเขาใจทางวิชาการนั้น ตัวบัณ ิตจะตองพึงแสดงออกในงานอยูแลวตาม
สถานภาพความรูความเขาใจของตนท่ีไดศึกษามา ึ่งตรงกับ ศักดิไทย  สุรกิจบวร (2545: 111) ไดใหความหมาย
ของคําวา บทบาทคือ การกระทําหรือพ ติกรรมของสมาชิกในกลุมท่ีอยูในสถานภาพนั้น  ดังนั้นบทบาทจึงเปน
การกระทําหรือพ ติกรรมตามตําแหนงหรือสถานภาพ ึ่งเปนไปตามความคาดหวังของสังคม หรือตามลักษณะ
ของการรับรูบทบาท เปนผลรวมของการแสดงออกตามสิท ิและหนาที่ ึ่งในสวนของงานนั้นเราสามารถเรียนรูได
โดยมีพ้ืนฐานแหงความรูเปนสวนประกอบ ึ่งจากสอดคลองกับผลการศึกษาของ คมสัน ยอดสุท ิ (2542 : 

บทคัดยอ) ท่ีพบวานายจางตองการใหบัณ ิตเปนผูท่ีมีความสามารถในการนําความรูมาใชกับงานได รวมทั้งควร
เพ่ิมทักษะดานคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมอีกดวย อยางไรก็ตามลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณ ิตตามความเห็นของ
บัณ ิต กับผูบริหารที่ไมแตกตางกันนั้น  จากผลการศึกษาของ คมสัน ยอดสุท ิ (2542: บทคัดยอ) ทําใหสามารถ
อ ิบายไดวา ความมุงหวังในคุณลักษณะของบัณ ิตโดยผูบริหารกับผลผลิต ึ่งเปนบัณ ิตเปนไปตามคาดหวัง
ของผูบริหารเปนสวนใหญ 

  4.2 การเปรียบเทียบความตองการดานความสามารถในการปฏิบัติงาน จําแนกตามประเภทของ
สถานประกอบการ  ระหวางสถานประกอบการอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบาพบวา ความตองการสถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา มีความตองการในดานนี้ไมแตกตางกัน และมีความ
ตองการเปนอันดับแรก ึ่งแสดงใหเห็นวา นายจาง มีความคาดหวังตอคุณลักษณะดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไวคอนขางสูง จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ คลายคลึงกับผลการศึกษาการวิจัยของ  อรดา ศุภทรัพย 

(2541 : 37) ท่ีพบวา คุณลักษณะของบัณ ิตที่นายจางตองการมากที่สุดคือ ตองมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแตองคประกอบในดานความสามารถที่นายจางตองการแตกตางไปจากการศึกษาคร้ังนี้ โดย อรดา    
ศุภทรัพย พบวา นายจางตองการบัณ ิตท่ีมีความสามารถในการประสานงาน แตการศึกษาครั้งนี้พบวา
ความสามารถตามความเห็นของกลุมผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย นํา
ความรูมาประยุกตใชในงาน และการเรียนรู อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ คมสัน ยอดสุท ิ (2540 : บทคัดยอ) 

พบวา คุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของ  บัณ ิตเกษตรของหนวยงานตาง   ึ่งประเมินโดย
นายจางพบวา อยูในระดับดี ประเด็นความสามารถมีความสอดคลองกับการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย เอาใจใสตอ
งานท่ีรับผิดชอบ  มีความ ื่อสัตยในการทํางาน และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนี้นายจาง   
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ยังมีขอเสนอแนะเพ่ือใหบัณ ิตท่ีจบการศึกษาออกไปไดควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานคือ ตองเปนผูมีความต้ังใจ
ในการทํางาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และควร ก นตนเองใหเปนผูมีความสามารถเปนที่ยอมรับของหนวยงาน 

สวนความคิดเห็นของบัณ ิตที่มีคาเฉล่ียนอยกวาผูบังคับบัญชา และ มีความแตกตางกันทางสถิตินั้นอาจสะทอน
ไดจากผลการศึกษา คมสัน ยอดสุท ิ (2540: บทคัดยอ) ท่ีพบวาในทํานองเดียวกันวา บัณ ิตเปนภาระของ
สถาบันการศึกษาที่ตองทําการปรับปรุงคุณลักษณะดานน้ีใหแกนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานจริงเพ่ิมขึ้น 

  4.3 การเปรียบเทียบความตองการดานบุคลิกภาพ ระหวางสถานประกอบการอุตสาหกรรม
หนัก และอุตสาหกรรมเบา พบวา สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา มีความ
ตองการในดานนี้ไมแตกตางกัน  ึ่งแสดงใหเห็นวามีความเห็นที่สอดคลองกันวา บัณ ิตควรมีบุคลิกภาพท่ีดีใน
ดานตาง  อยูในระดับมาก  จะเห็นไดวาความสําคัญของบุคลิกภาพของบัณ ิตมีสวนสําคัญตอการปฏิบัติงานไม
นอย การศึกษาคร้ังนี้จึงสอดคลองกับผลการศึกษาการวิจัยของอรดา  ศุภทรัพย (2541: 37) พบวา คุณลักษณะ
ดานบุคลิกภาพของบัณ ิต นายจางใหความสําคัญในระดับตน  โดยเฉพาะความ ื่อสัตย สุจริต เชนเดียวกับ
การศึกษาอื่น  ท่ีนอกเหนือจากบัณ ิตมหาวิทยาลัยก็พบในทํานองเดียวกัน อาทิ ประหยัด  มะโนพะเสา      

(2535: บทคัดยอ) พบวา บุคลิกภาพของเกษตรอําเภอดานมนุษยสัมพัน มีความสําคัญตอการทํางานกับเพ่ือน
รวมงานและบุคคลภายนอก พนารัตน  วิศวเทพนิมิตร (2539 : บทคัดยอ) พบวา สมรรถนะ  พึงประสงคของ
บัณ ิตพยาบาลศาสตรในป พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2549 ท่ีผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน มีจํานวน 12 

สมรรถนะ และในจํานวนดังกลาวสมรรถนะดานบุคลิกภาพผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในระดับแรก  การศึกษาคร้ังนี้
จึงสอดคลองกับการศึกษาท่ีกลาวถึงแลวขางตน รวมทั้งการศึกษานี้ยังแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางทั้ง ผูบริหาร 
นายจาง และบัณ ิตมีความเห็นตอความสําคัญของลักษณะดานบุคลิกภาพในระดับเดียวกัน 

  4.4 การเปรียบเทียบความตองการดานเจตคติและคานิยม ระหวางสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา พบวา สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา 
มีความตองการในดานนี้ไมแตกตางกัน ึ่งแสดงใหเห็นวาบัณ ิตควรมีเจตคติและคานิยมท่ีดีตอการประกอบ
อาชีพ แสดงใหทราบวาในสถาบันการศึกษายังตองคํานึงถึง คุณลักษณะดานเจตคติและคานิยมของบัณ ิต ใน
ระบบการศึกษาทุกระดับ จุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค เพ่ือปลูก ง
ใหเกิดกับตัวผูเรียนหลายประการ ในจํานวนดังกลาวประกอบดวยคุณลักษณะดานคุณ รรม จริย รรม คานิยม 

เพ่ือใหสามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดเปนอยางดี ึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของคมสัน 

ยอดสุท ิ (2542: บทคัดยอ) ไดพบวาประเด็นท่ีนายจางใหความสนใจอยูไมนอยเชนกัน นายจางจึงประสงคให
สถาบันการศึกษาควรสอนใหนักศึกษารูจักแสดงความคิดเห็น ปลูก งจริย รรม ตั้งแตเปนนักศึกษา ในขณะท่ี 

พนารัตน วิศวเทพนิมิต (2539: บทคัดยอ) ก็พบในทํานองเดียวกันวาผูเชี่ยวชาญประสงคใหบัณ ิตพยาบาลไดรับ
การปลูก งดานคุณ รรมและจริย รรม จึงเปนหน่ึงในสมรรถนะที่พึงประสงคของบัณ ิตพยาบาลที่ผูเชี่ยวชาญได
กําหนดไว แมวาจากงานวิจัยของคมสัน ยอดสุท ิ และพนารัตน วิศวเทพนิมิตร จะมิไดกลาวถึงประเด็นเจตคติและ
คานิยมไวในจริย รรมก็ตาม แตจากจุดมุงหมายของการศึกษาท่ัวไปดังท่ีกลาวถึงขางตน ทําใหเห็นวาการปลูก ง
จริย รรมที่ดี  ทําใหนักศึกษามีเจตคติและคานิยมที่ดีตอเรื่องที่ไดรับการปลูก ง จึงทําใหเห็นวาการปลูก ง
จริย รรมเพื่อใหเกิดเจตคติ หรือคานิยมที่ดีตอสังคม จะมีสวนเกื้อหนุนใหบัณ ิตสามารถไปประกอบอาชีพหลัง
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สําเร็จการศึกษาไดเปนอยางดี ผลการศึกษาจึงสะทอนใหสถานศึกษาใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสราง
จริย รรม เพ่ือใหบัณ ิตไดเจตคติ และคานิยมท่ีดีตอการประกอบอาชีพ และการประกอบอาชีพท่ีตองทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

  4.5 การเปรียบเทียบความตองการในภาพรวม ระหวางสถานประกอบการอุตสาหกรรมหนัก 

และอุตสาหกรรมเบา พบวา สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา มีความตองการใน
ดานความรูและความเขาใจทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพ และดานเจตคติและ
คานิยมไมแตกตางกัน อยูในระดับมากทุกดาน ึ่งแสดงใหเห็นวานายจางตองการบัณ ิตท่ีมีคุณภาพ มี
คุณลักษณะในดานตาง  ดวยความพรอม  ึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของอรดา  ศุภทรัพย (2541 : 32-41) ได
สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณ ิตบริหาร ุรกิจท่ีนายจางตองการคือคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของบัณ ิตบริหาร ุรกิจท่ีนายจางตองการมากที่สุดคือ คุณลักษณะดานความรูความสามารถรองลงมา 
ไดแก คุณลักษณะดานจริย รรมและคุณ รรม ดานบุคลิกภาพ และดานความรูความสามารถพิเศษ ตามลําดับ และ
คุณลักษณะที่นายจางตองการท้ัง 4 ดานนี้ยังแบงเปนคุณลักษณะยอย ที่ตองการดังนี้ ดานความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานตองการมากท่ีสุด ไดแก ความสามารถในการประสานงาน ในขณะเดียวกันก็ตองการไดบัณ ิตท่ีมี
ความรูความสามารถเฉพาะสาขามากดวย คุณลักษณะดานจริย รรมและคุณ รรมท่ีนายจางตองการมากท่ีสุด 

ไดแก ความ ื่อสัตยสุจริตคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ แบงเปน 4 ดาน คุณลักษณะท่ีนายจางตองการมากท่ีสุดใน
แตละดาน ไดแก มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพัน  รางกายแข็งแรง และควบคุมอารมณไดดี คุณลักษณะอันดับ
สุดทายที่นายจางตองการ คือคุณลักษณะดานความรูความสามารถพิเศษ ึ่งมีคุณลักษณะยอยท่ีนายจางตองการ
มากท่ีสุด คือ การวางแผนและภาษาตางประเทศ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยพบวา ความตองการของสถานประกอบการเกี่ยวกับความตองการผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมระดับปริญญาตรี 4 ป อยูในระดับปานกลางและใน
ดานสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส เปนสาขาท่ีมีความตองการสูงสุด ึ่งปจจุบันกําลังขาดแคลน
บัณ ิตอยูมาก จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะพั นาการเรียนการสอนและสรางหลักสูตรในสาขาน้ี และตองมีการพั นา
ศักยภาพใหดีย่ิง ขึ้นไป และควรมีการดําเนินการสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของภาครัฐและ
เอกชน 

 2. ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ความตองการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม  ศาสตรบัณ ิต 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมระดับปริญญาตรีตอเน่ือง อยูในระดับมาก และในดานสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไ า
อุตสาหกรรม มีความตองการสูงสุด ึ่งควรมีการสงเสริมใหสถาบันผลิตบัณ ิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไ า
อุตสาหกรรมใหมีประสิท ิภาพ เขาใจดานเนื้อหาวิชาการอยางถองแท และควรผลิตบัณ ิตใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการในภาคอุตสาหกรรมและ ุรกิจตาง  

 3.  ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม 

ศาสตรบัณ ิต ใน 4 ดาน ึ่งไดแก ดานความรูและความเขาใจทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดานบุคลิกภาพ และดานเจตคติและคานิยม อยูในระดับมาก ึ่งผูวิจัยไดทําการเสนอแนะในแตละดานดังนี ้
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       3.1 ดานความรูและความเขาใจทางวิชาการ จากผลการศึกษาแมวาจะพบวาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานนี้จะอยูในระดับมากก็ตาม แตสถาบันการศึกษาควรใหความสนใจปรับปรุงแกไขในการเพ่ิมความรู
ความเขาใจ หรือกําหนดใหมีหลักสูตรเพื่อใหบัณ ิตมีความรู  ความเขาใจในการประเมินผลงานทางอุตสาหกรรม 

ท้ังนี้เพ่ือใชในการวางแผน หรือกําหนด  แนวทางการพั นางานที่ปฏิบัติใหมีประสิท ิผลเพ่ิมมากขึ้น  และควร
ปลูก งใหนักศึกษาไดติดตามขาวสาร หรือการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เพราะปจจุบันนี้การเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรวดเร็วมาก หากบัณ ิต  ไม
สามารถติดตามการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีไดทันแลว ยอมสงผลตอการปฏิบัติงานของตนเองที่ไมอาจ
พั นาใหทัดเทียมกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงได 

      3.2 ดานความสามารถในการปฏิบัติงานจากผลการศึกษาแมวาจะพบวา คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคดานนี้จะอยูในระดับมากก็ตาม แตสถาบันการศึกษาควรไดดําเนินการปลูก งความสามารถ หรือปรับปรุง
พั นาศักยภาพของบัณ ิตใหเปนรูป รรมเพ่ิมขึ้น ควรมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาในชั้นเรียน หรือใน
ภาคปฏิบัติ ควรติดตามและตรวจสอบใหนักศึกษาไดดําเนินการตามที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด ตรงตอเวลา 
พรอมท้ังใหนักศึกษาไดตระหนักถึงส่ิงท่ีไดรับ การปลูก งโดยสถาบัน การกําหนดแนวปฏิบัติเชนนี้อยางสํ่าเสมอ
จะชวยทําใหบัณ ิตท่ีไปสูตลาดแรงงานมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

  3.3 ดานบุคลิกภาพ จากผลการศึกษาแมวาจะพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคดานน้ีจะอยูใน
ระดับมากก็ตาม แตสถาบันการศึกษาควรไดดําเนินการปลูก งใหบัณ ิตมีความกระตือรือรนในการเรียน ึ่งจะ
สงผลที่ดีในอนาคต ในโอกาสท่ีบัณ ิตเหลานี้จะเขาไปทํางานดานตาง   รวมไปถึงการสรางกิจกรรมตาง  ให
ทํางานรวมกันเพ่ือสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีเหตุผล ยอมรับ งความคิดเห็นของผูอื่น ึ่งจะสงผลใหบัณ ิตมี
ประสิท ิภาพเพิ่มมากขึ้น 

  3.4 ดานเจตคติและคานิยมบุคลิกภาพ จากผลการศึกษาแมวาจะพบวา คุณลักษณะ ท่ีพึง
ประสงคดานน้ีจะอยูในระดับมากก็ตาม แตสถาบันการศึกษาควรไดดําเนินการเนนในกระบวนวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน อาจารยผูสอนควรไดสอดแทรกคุณ รรมและจริย รรมในระหวางการเรียนการสอนอยางสมํ่า
เสมอ รวมท้ังปลูก งใหนักศึกษามีเจตคติและคานิยมท่ีดีตอวิชาชีพอุตสาหกรรม โดยเนนใหเห็นวาประโยชนของ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร จะชวยพั นาประเทศใหเจริญขึ้น ผูศึกษาควรนําเจตคติท่ีดีเหลาน้ีไปชวยกัน
ปรับปรุงแกไข พรอมชวยกันพั นาการอุตสาหกรรมใหมีความกาวหนาทางวิชาการ  

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครังตอไป 

 1.  ควรมีการวิจัยในสาขาอาชีพอ่ืน  เก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอ
องคกรนั้น  และจะชวยในการปรับปรุง แกไข บุคลากรในองคกรได 

 2.  ควรทําการศึกษาวิจัยกับกลุมนักศึกษาสถาบันอื่น  เพ่ือทําการเปรียบเทียบผลที่ไดรับ ท้ังนี้ผล
การศึกษาจะชวยเปนมุมมองในการแกไขปญหาการผลิตบัณ ิตของสถาบันท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมขึ้น 

 3.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการศึกษาความตองการใชผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ  อุตสาหกรรมขนาดกลาง  และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพ่ือจะไดขอมูลเพ่ิมเติม 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหและความเมตตาจากอาจารย ดร.ผดุงชัย  

ภูพั น อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพน  และผูชวยศาสตราจารยพอพัน   สุท ิวั นะ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพน
รวม ท่ีใหความกรุณาแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตาง  ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยรูสึก
าบ ึ้งในความกรุณา  

 ขอขอบพระคุณอาจารยประจําสาขาวิชาบริหารงานอุตสาหกรรมทุกทานท่ีไดประสิท ิประสาทวิชาความรู
แกผูวิจัย อีกท้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพน ท่ีกรุณาแนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง  จนทําให
วิทยานิพน ฉบับน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น รวมถึงผูทรงคุณวุ ิทุกทาน ท่ีกรุณาแนะนํา แกไข และตรวจสอบ
แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย  สถานประกอบการและกลุมตัวอยาง  ท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลการวิจัย จน
ทําใหวิทยานิพน ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณขอขอบพระคุณทุกทาน ึ่งมิอาจกลาวถึงไดท้ังหมด และส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ
กําลังใจจาก บิดา มารดา และครอบครัวทศานนททุกทานท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา 

 คุณคาและประโยชนของการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยขอมอบใหบิดามารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุก ทาน  
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แนว นมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี 

Marketing Trend of Wood processing product  in Chanthaburi Province 

อรุณรัตน  อุดหนุน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาแนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี โดยใช
แนวคิดของคอตเลอร (Kotler) ไดกําหนดสวนประสมการตลาด (4P’s)ไว 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณ   

ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด โดยใชเทคนิคเดล ายในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 21 คน ึ่งไดมาจากวิ ีการแนะนําอางอิงจากผูเชี่ยวชาญแบบลูกโ  (Snowball Sampling) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คามั ยฐาน (Median) คาฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอ
ไทล (Interquartile Rang) ของแตละขอความ ผลการวิจัยพบวา 1) ดานผลิตภัณ  พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคลองกัน และมีความเปนไปไดท่ีแนวโนมดานผลิตภัณ  บานประตูขนาด 80 x 200 ม.วงกบขนาด 80 x 

200 ม. และบานหนาตางขนาด 60 x 100 ม. จะมีการจําหนายสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด 2) ดานราคา พบวา 
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน และมีความเปนไปไดท่ีแนวโนมดานราคา บานประตู วงกบ และบาน
หนาตาง จะมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากไมแปรรูปมีราคาสูงขึ้น และจะเพิ่มราคาสูงขึ้นตามสภาวะตลาดและวัตถุดิบท่ีใช 

รวมท้ังในสวนผูผลิตที่จําหนายสินคาเปนเงินสด จะมีสวนลดใหแกผูคาปลีก อยูในระดับมาก  3) ดานการจัด
จําหนาย พบวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันและมีความเปนไปไดท่ีแนวโนมดานการจัดจําหนาย บาน
ประตู วงกบ และบานหนาตาง จะมีทําเลที่ตั้งประดิษฐกรรมเพิ่มมากขึ้น และมีการนําเทคโนโลยีมาใชมีมากขึ้น อยู
ในระดับมาก 4) ดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน และมีความเปนไปไดท่ี
แนวโนมดานการสงเสริมการตลาด บานประตู วงกบ และบานหนาตาง จะมีการรับเปล่ียนคืนสินคามีนอยลง และ
การประชาสัมพัน โดยพนักงานขายจะมีเพ่ิมขึ้น อยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : แนวโนมการตลาด  ผลิตภัณ ไม  จันทบุรี  สวนประสมการตลาด  

Abstract 

 The  purposes of  this  research study were to study the marketing trend of wood processing  

product in Chanthaburi province by using Kotler’s concept that assigns marketing mixes into 4P’s, 

Product, Prices, Places and Promotion. Delphi’s technique was used for collecting data from 21 experts. 

The statistics for analyzing the data were Median, Mode and Interquartile range. 

 The results  were as follows : 1) The product was found that the experts have the same opinion 

that it is possible to sell 80 x 200  cm. doors product, 80 x 200  cm.  frame and 60 x 100 cm. window in 
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the highest volume. 2) The prices was found that the experts have the same opinion that it is possible to 

rise the prices of door, frame and window because the costs of lumber and other raw materials  trend 

increase according to market price. 3)  The place was found that the experts have the same opinion that 

it is possible to get rid of express that the factory affecting the selling volume of wood door, frame and 

windows are location of shop design and technology in the products. 4) The promotion was found that 

the experts have the same opinion that it is possible to decrease refund service and increase public 

relations by increasing the sales staff. 

Keywords :  Marketing trend,  Wood processing  product,   Chanthaburi  Marketing mix 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการแปรรูปไมเพ่ือประดิษฐกรรมในประเทศไทยที่สําคัญ ไดแกอุตสาหกรรมไมแบบสําเร็จ 

อุตสาหกรรมการผลิตวงกบ ประตู หนาตาง อุตสาหกรรมบานสําเร็จรูป ึ่งอุตสาหกรรมตาง  เหลาน้ี ไดกระจาย
อยูท่ัวประเทศ เพ่ือสนองความตองการของตลาด (อํานวย ศรีแสง ท ิ. 2545: 12 )โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
ผลิตวงกบ ประตู หนาตาง ในจังหวัดจันทบุรี  มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง ตอเศรษฐกิจภายในจังหวัด ในดาน
การตลาดของสินคาที่ทําจากไม  อันไดแก วงกบ ประตู หนาตาง จะทํามาจากไม ึ่งมีมากมายหลายชนิด และมี
คุณภาพแตกตางกัน ดังนั้นราคาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดตัวหนึ่งในการ ื้อขาย รองลงมาคือคุณภาพและการ
บริการใน ุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปไมเพ่ือจําหนายของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตอยางมากในทศวรรษท่ี
ผานมา ึ่งสังเกตจากปริมาณความตองการภายในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น และปริมาณการสงออกท่ีเพ่ิมขึ้นอีกดวย
เชนกัน (สมบูรณ  คัน โชติ. 2542: 170)  

 ในสวนพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ในปจจุบันมีผูสนใจในการเปนผูผลิตผลิตภัณ ไมในสวนของ ุรกิจ  

“ประดิษฐกรรมไม” เพ่ิมมากขึ้น ึ่งมีท้ังผูผลิตรายยอยและรายใหญรวมไปถึงทั้งท่ีถูกตองตาม พรบ.ปาไม และไม
ถูกตอง ท้ังนี้เมื่อสภาวะการตลาดผลิตภัณ ไม คือวงกบ ประตู หนาตางเริ่มดีขึ้น จึงทําใหเกิดการแขงขันกันสูง 
อีกท้ังยังเกิดปญหาการผลิตของโรงงานแปรรูปไมเพ่ือประดิษฐกรรมก็คือ การลักลอบนําไมผิดก หมายมาทําการ
ผลิตทําใหโรงงานที่ ื้อไมถูกตองตามก หมายมาใชตองจายเงินมากกวาโรงงานที่ลักลอบตัดไมหรือ ื้อไมเถ่ือน  

 ดังนั้นโรงงานท่ีทําถูกตองจึงอยูไมได เพราะตนทุนสูง ึ่งทําใหผลิตภัณ ไมมีราคาสูงตามไปดวย จาก
สภาพการผลิตดังกลาวจะเห็นวาปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการผลิตสินคาไม ก็คือ สภาพการขาดแคลนไมท่ีใช
เปนวัตถุดิบในการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ฉะนั้นจึงตองมีการวางแผน จัดหาวัตถุดิบเพ่ือมาสนองตอบตอ
ปริมาณความตองการไมอยางเพียงพอในการผลิต ผลิตภัณ ไม เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค  

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยตองการศึกษาวิจัยแนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี
วาจะเปนไปในทิศทางใด โดยใชเทคนิคเดล าย ดําเนินการวิจัยเนื่องจากเทคนิค เดล ายจะชวยใหเกิดประโยชน
ตอการศึกษาวิจัยแนวโนม โดยเฉพาะเรื่องสวนประสมการตลาดของผลิตภัณ ไมในอนาคตเพราะเทคนิคเดล าย
เปนกระบวนการที่เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพตามท่ีเกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณ
ไมในจังหวัดจันทบุรี 
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วัต ุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาแนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี 

อุปกรณและวิ ีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาแนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี โดยมีตัวแปรดังนี้ดาน
ผลิตภัณ  ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ึ่งใชเทคนิคเดล าย (Delphi Technique) 

ชวยในการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ คือ 

 1.    ผูเชี่ยวชาญท่ีใชในการวิจัย 

 2.    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.   การวิเคราะหขอมูล 

โดยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแสดงตามแผนผัง ดังภาพประกอบน้ี  
 

 
 
 
 
 
          
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ 

สรางแบบสอบถามแบบปลายเปด 

สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตอบรอบที่ 1 

สรางแบบสอบถามแบบปลายเปด 

สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตอบรอบที่ 2 

สรางแบบสอบถามปลายเปดแบบมีการแสดง
ตําแหนงคามั ยฐาน และ 

คาพิสัยควอไทล 

สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตอบรอบที่ 3 

สรุปและรายงานผลการวิจัย 

วิเคราะหหาคาทางสถิติครั้งท่ี 3 

วิเคราะหหาคาทางสถิติครั้งท่ี 2 

วิเคราะหหาคาทางสถิติครั้งท่ี 1 
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ผูเชียวชาญทีใชในการวิจัย    

 1. ผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัย 

     ผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูเชี่ยวชาญ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงงานแปรรูปไม
โดยใชเคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรม  ึ่งไดแก บุคคลหรือนักวิชาการทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 21 คน ึ่ง
ไดมาจากการใชเทคนิคแนะนําอางอิงแบบลูกโ  (Snowball Sampling) 

 2.ตัวแปรท่ีศึกษา    
    ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี ใน 4 ดาน
ประกอบดวย   

    2.1 ดานผลิตภัณ     

    2.2 ดานราคา    
    2.3 ดานการจัดจําหนาย   

    2.4 ดานการสงเสริมการตลาด 

เครืองมือทีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวบขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามมีดังน้ีคือ 

 1. แบบสอบถามรอบท่ี 1 แบบสอบถามปลายเปดและแบบสัมภาษณ โดยแบบสอบถามน้ีเปนแบบ
ปลายเปดแบบมีโครงสราง (Opened Ended Form)เพ่ือใหกลุมผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นในดานตาง  ดังนี้  
    1.1 ดานผลิตภัณ  

    1.2 ดานราคา 
    1.3 ดานการจัดจําหนาย 

    1.4 การสงเสริมการตลาด 

 2.แบบสอบถามรอบที่ 2 แบบสอบถามปลายปด โดยแบบสอบถามนี้เปนแบบปลายปด ึ่งใชมาตราสวน 

ประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scales) ึ่งไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม
ในรอบท่ี 1 

 3.แบบสอบถามรอบที่ 3  แบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ( Rating Scales) มี
ลักษณะเชนเดียวกันกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 มีการแสดงตําแหนงคามั ยฐาน (Median) และคาพิสัยควอไทล 

(Interquartile Range) ท่ีคํานวณไดจากการรวบรวมความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญและวิเคราะหขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 รวมท้ังตําแหนงของคําตอบท่ีผูเชี่ยวชาญทานนั้น  ตอบในแบบสอบถาม 

การเกบรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญเพื่อขอความรวมมือในการทําการวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงเขาชี้แจง
รายละเอียดตาง  กับผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง เพ่ือขอความสมัครใจในการตอบแบบสอบถามโดยท่ีผูเชี่ยวชาญท่ี
เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยและตอบแบบสอบถามคร้ังนี้จํานวน 21 คน 

 2. แบบสอบถามรอบที่ 1 ผูวิจัยเปนผูนําแบบสอบถามสงผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง และรับแบบสอบถาม
กลับหลังจากท่ีผูเชี่ยวชาญไดเสนอความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม  โดยรูปแบบของแบบสอบถามนั้นเปน
แบบสอบถามแบบปลายเปดแบบมีโครงสราง เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 21 คน เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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แนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไม ึ่งผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ตามวัน เวลา ท่ีกําหนดนัดหมาย  ขั้นตอนการสัมภาษณ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ
สัมภาษณ   ขั้นดําเนินการสัมภาษณ และขั้นปดการสัมภาษณ 

 3. หลังจากผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่ตอบกลับจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 21 คน แลวในรอบท่ี 1 ผูวิจัยเสนอ
แบบสอบถามท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลจากการเก็บขอมูลจากรอบท่ี 1 เพ่ือจัดทําเปนแบบสอบถามรอบที่ 2 ึ่ง
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) โดยแบบสอบถามในรอบที่ 2 นี้จะแบงเปน 4 

ดานเชนเดียวกับแบบสอบถามรอบที ่1 ึ่งจะประกอบไปดวยดานตาง  ดังนี ้
  3.1 ดานผลิตภัณ  แบงเปน 3 ประเภท คือ บานประตู วงกบ และบานหนาตาง 

3.2 ดานราคา แบงเปน 3 ประเภท คือ บานประตู วงกบ และบานหนาตาง 
3.3 ดานการจัดจําหนาย แบงเปน 3 ประเภท คือ บานประตู วงกบ และบานหนาตาง  
3.4 ดานการสงเสริมการตลาด แบงเปน 3 ประเภท คือ บานประตู วงกบ และบานหนาตาง 

 ึ่งผูวิจัยไดทําการนัดหมายวัน เวลา สถานท่ีกับผูเชี่ยวชาญ หลังจากน้ันไดนําแบบสอบถามไปสงให
ผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง และเขาชีแ้จงอ ิบายเก่ียวกับแบบสอบถามในรอบน้ีในวัน เวลาที่ไดนัดหมายไว 

 4. หลังจากผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่ตอบกลับจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 21 คน แลวในรอบที่ 2 ผูวิจัยเสนอ
แบบสอบถามฉบับเดียวกัน เพ่ือจัดทําเปนแบบสอบถามรอบท่ี 3  แตแสดงตําแหนงของคามั ยฐาน (Median) 

และขอบเขตของคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ท่ีคํานวณไดจากการรวบรวมความคิดเห็นของ
กลุมผูเชี่ยวชาญและวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 รวมท้ังตําแหนงของคําตอบท่ีผูเชี่ยวชาญ
คน น้ัน  ตอบในแบบสอบถามเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญแตละคนไดพิจารณา ทบทวนคําตอบเดิมของตนเองโดย
แบบสอบถามในรอบนี้แสดงใหเห็นวา คําตอบเดิมของผูเชี่ยวชาญแตละคนเปนอยางไร มีความสอดคลองหรือ
แตกตางไปจากคามั ยฐานและขอบเขตของคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบท้ังหมดอยางไร และนําคําตอบที่
ไดในรอบนี้มาคํานวณหาคามั ยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และคาฐานนิยมแตละขอความอีกครั้งเพ่ือแปลผล
สรุปวาเปนแนวโนมการตลาดผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลรอบที่ 1 

 กระทําโดยการนําขอความที่ไดจากแบบสอบถามมาสังเคราะห โดยการนําเนื้อหาหรือขอความท่ี ้ํา อน
มาจัดลําดับและตัดความ ้ํา อนของขอความออก และไดนําขอมูลจากเอกสารตาง  ท่ีเกี่ยวของมาเพิ่มเติมใน
เนื้อหาโดยทําการแบงแยกขอมูลไดดังน้ี 

  1.1 ดานผลิตภัณ  แบงเปน บานประตู วงกบ และบานหนาตาง โดยการนําขอความท่ีไดมาตั้ง
เปนขอคําถามในแบบสอบถามรอบท่ี 2 

  1.2 ดานราคา แบงเปน บานประตู วงกบ และบานหนาตาง โดยการนําขอความท่ีไดมาตั้งเปน
ขอคําถามในแบบสอบถามรอบท่ี 2 

  1.3 ดานการจัดจําหนาย แบงเปน บานประตู วงกบ และบานหนาตาง โดยการนําขอความท่ี
ไดมาตั้งเปนขอคําถามในแบบสอบถามรอบท่ี 2 
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  1.4 ดานการสงเสริมการตลาด  แบงเปน  บานประตู วงกบ  และบานหนาตาง โดยการนํา
ขอความท่ีไดมาต้ังเปนขอคําถามในแบบสอบถามรอบท่ี 2 

 2.  วิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 และขอมูลรอบที่ 3 

       กระทําโดยใชสถิติดังน้ี 

  2.1 คามั ยฐาน (Median) 

   คามั ยฐานที่หาไดจากคําตอบของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด แปลความหมายตามเกณ ท่ี
กําหนดไวดังน้ี (พงศศิริ สําลี. 2525 : 20) 

     คามั ยฐานตั้งแต 4.50 ขึ้นไป   หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้น   มากท่ีสุด 

    คามั ยฐานต้ังแต 3.50 – 4.49  หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้น มาก 

    คามั ยฐานต้ังแต 2.50 – 3.49  หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้น  ปานกลาง 
    คามั ยฐานต้ังแต 1.50 – 2.49  หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้น นอย 

    คามั ยฐานต่ํากวา 1.50          หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความน้ัน    นอยท่ีสุด 

      เกณ การตัดสินเปนขอความท่ีมีคามั ยฐานต้ังแต 3.5 ขึ้นไป 

  2.2  คาพิสัยระหวางควอไทล(Interquartile Range) 

     พิสัยระหวาควอไทล คือ ระยะระหวางควอไทลท่ี 3 (Q3)  ถึงควอไทลท่ี 1 (Q1) มีสูตร
การหาของ บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 82) ดังน้ี 

   IR = Q 3  -  Q1 

   เมื่อ  IR แทน Interquartile range 

     Q 3   แทน ควอไทลท่ี 3 

     Q1 แทน ควอไทลท่ี 1 

   เกณ การตัดสินคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ไมสูงเกินกวา 1.50 

  2.3 คาฐานนิยม (Mode) 

 เกณ การตัดสินคาความสมบูรณของความแตกตางระหวางคามั ยฐานกับฐานนิยมมีคาไมเกิน 1 

 3. เกณ การตัดสิน 

     การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปผลวาแนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยใช
เกณ การตัดสินดังนี้ 

 3.1 เปนขอความท่ีมีคามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป 

  3.2 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ไมสูงเกินกวา 1.50 

  3.3 คาความสมบูรณของความแตกตางระหวางคามั ยฐานกับฐานนิยมมีคาไมเกิน 1 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่องแนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี สรุปไดดังน้ี 
 1. ดานผลิตภัณ  

  1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานผลิตภัณ  บานประตู ท่ีมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากที่สุด (คามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 ขอ 

เรียงลําดับไดดังนี ้
   1.1.1 บานประตูท่ีจําหนายมากที่สุดมีขนาด 80 x 200  ม. 

   1.1.2 ไมแปรรูปท่ีนําเขามาจากตางประเทศท่ีใชผลิตบานประตูนํามาใชนอยลง 
   1.1.3 รูปแบบของบานประตูเนนความทนทาน 

   1.1.4 ลวดลายของบานประตูมีการออกแบบหลากหลาย 

   1.1.5 การนําไมแปรรูปท่ีนําเขามาจากตางประเทศ เพ่ือผลิตบานประตูลดลง 
   1.1.6 การนําไมเกษตรหรือไมปาสวนเล็ก เชน ไมมะมวง ไมทุเรียน ไมกระถิน
เทพา เปนตน มาใชเปนวัตถุดิบมากขึ้น 

          1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานผลิตภัณ  วงกบ ท่ีมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากท่ีสุด (คามั ยฐานต้ังแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวนทั้งส้ิน 4 ขอ 

เรียงลําดับไดดังนี้ 
   1.2.1 วงกบประตูที่จําหนายมากท่ีสุดมีขนาด 80 x 200 ม. 

       1.2.2 วงกบจะผลิตจากไมท่ีมีความหนา 2 นิ้ว กวาง 4 นิ้ว 

                1.2.3 วงกบหนาตางท่ีจําหนายมากที่สุดมีขนาด 120 x 100 ม. 

       1.2.4 การนําไมเกษตรหรือไมปาสวนเล็ก เชน ไมมะมวง ไมทุเรียน ไมกระถิน
เทพา เปนตน มาใชเปนวัตถุดิบมากขึ้น 

  1.3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานผลิตภัณ  บานหนาตาง ท่ีมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากท่ีสุด (คามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวน
ท้ังส้ิน 6 ขอ เรียงลําดับไดดังน้ี 

   1.3.1 บานหนาตางท่ีจําหนายมากที่สุดมีขนาด 60 x 100 ม. 

   1.3.2 ไมแปรรูปท่ีนํามาผลิตไดแก ไมกระยาเลย 

   1.3.3 รูปแบบของบานหนาตางเนนความทนทาน 

   1.3.4 ลวดลายหนาตางเนนความสวยงาม 

   1.3.5 การนําไมแปรรูปท่ีนําเขามาจากตางประเทศเพื่อผลิตลดลง 
   1.3.6 การนําไมเกษตรหรือไมปาสวนเล็กมาใชมากขึ้น 
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  2.   ดานราคา 

  2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานราคา บานประตู ท่ีมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากที่สุด (คามั ยฐานต้ังแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวนท้ังส้ิน 3 ขอ 

เรียงลําดับไดดังน้ี 

   2.1.1 ราคาประตูจะสูงขึ้นเน่ืองจากไมแปรรูปมีราคาสูงขึ้น 

   2.1.2 สําหรับผูผลิตท่ีจําหนายสินคาเปนเงินสดจะมีสวนลดใหผูคาปลีก  

   2.1.3 ราคาประตูจะเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบท่ีใช 

  2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานราคา วงกบ ท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากท่ีสุด (คามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 ขอ 

เรียงลําดับไดดังนี้ 
       2.2.1 ราคาวงกบเพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะตลาด 

      2.2.2 กําหนดระยะเวลาการชําระสินคาอยูท่ี 30 วัน 

           2.2.3  ราคาวงกบสามารถยืดหยุนไดตามปริมาณการสั่ง ื้อ 

       2.2.4 ราคาวงกบจะสูงขึ้นเนื่องจากไมแปรรูปมีราคาสูงขึ้น 

        2.2.5 สําหรับผูผลิตท่ีจําหนายสินคาเปนเงินสดจะมีสวนลดใหผูคาปลีก 

       2.2.6 ราคาวงกบจะเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบท่ีใช 

  2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานราคา บานหนาตาง ท่ีมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากที่สุด (คามั ยฐานต้ังแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวนทั้งส้ิน 5 ขอ 

เรียงลําดับไดดังนี้   
    2.3.1 ราคาบานหนาตางเพ่ิมสูงขึ้นตามสภาวะตลาด 

   2.3.2 ราคาบานหนาตางสามารถยืดหยุนไดตามปริมาณการสั่ง ื้อ 

   2.3.3 ราคาบานหนาตางจะสูงขึ้นเน่ืองจากไมแปรรูปมีราคาสูงขึ้น 

   2.3.4 ผูผลิตท่ีจําหนายสินคาเปนเงินสดจะมีสวนลดใหผูคาปลีก 

   2.3.5 ราคาบานหนาตางจะเพ่ิมขึ้นตามวัตถุดิบท่ีใช 

 3.  ดานการจัดจําหนาย 

  3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานการจัดจําหนาย บานประตู ท่ีมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากท่ีสุด (คามั ยฐานต้ังแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวน
ท้ังส้ิน 5  ขอ เรียงลําดับไดดังนี้ 
   3.1.1 ทําเลที่ต้ังของการประดิษฐกรรมบานประตูมีเพ่ิมขึ้น 

   3.1.2 การขนสงสินคาจะมีการเปล่ียนแปลงคือผู ื้อเปน ายออกคาใชจาย 

   3.1.3 กระบวนการสั่ง ื้องายขึ้น 

   3.1.4 การนําเทคโนโลยีมาใช มีมากขึ้น เชน ใบสงสินคาดวยระบบคอมพิวเตอร 
ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนนอย 

    3.1.5 การขายตรงมีมากขึ้น 
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   3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญในดานการจัดจําหนาย  วงกบ ท่ีมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากที่สุด (คามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวน
ท้ังส้ิน 5 ขอ เรียงลําดับไดดังนี ้

   3.2.1 ทําเลที่ต้ังของการประดิษฐกรรมวงกบมีเพ่ิมขึ้น 

   3.2.2 การขนสงสินคาจะมีการเปล่ียนแปลงคือผู ื้อเปน ายออกคาใชจาย 

   3.2.3 กระบวนการสั่ง ื้องายขึ้น 

   3.2.4 การนําเทคโนโลยีมาใช มีมากขึ้น เชน ใบสงสินคาดวยระบบคอมพิวเตอร 
ทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนนอย 

    3.2.5 การขายตรงมีมากขึ้น 

  3.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานการจัดจําหนาย บานหนาตาง ท่ีมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากท่ีสุด (คามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวน
ท้ังส้ิน 5 ขอ เรียงลําดับไดดังน้ี   

   3.3.1 ทําเลที่ต้ังของการประดิษฐกรรมหนาตางมีเพ่ิมขึ้น 

   3.3.2 การขนสงสินคาจะมีการเปล่ียนแปลงคือผู ื้อเปน ายออกคาใชจาย 

   3.3.3 กระบวนการสั่ง ื้องายขึ้น 

   3.3.4 การนําเทคโนโลยีมาใช มีมากขึ้น เชน ใบสงสินคาดวยระบบคอมพิวเตอร 
ทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนนอย 

    3.3.5 การขายตรงมีมากขึ้น  

 4.  ดานการสงเสริมการตลาด 

  4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานการสงเสริมการตลาดบานประตู ท่ีมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากท่ีสุด (คามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวน
ท้ังส้ิน  2 ขอ เรียงลําดับไดดังน้ี 

    4.1.1 การรับเปลี่ยนคืนสินคามีนอยลง 
                    4.1.2 การประชาสัมพัน โดยพนักงานขายมีเพ่ิมขึ้น 

  4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานการสงเสริมการตลาดวงกบ ท่ีมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากท่ีสุด (คามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) มีจํานวน
ท้ังส้ิน 2 ขอ เรียงลําดับไดดังน้ี 

    4.2.1 การรับเปลี่ยนคืนสินคามีนอยลง 
                     4.2.2 การประชาสัมพัน โดยพนักงานขายมีเพ่ิมขึ้น 

   4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานการสงเสริมการตลาด บานหนาตาง ท่ีมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวามีแนวโนมเปนไปไดมาก ถึง เปนไปไดมากท่ีสุด  (คามั ยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) มี
จํานวนท้ังส้ิน 3 ขอ เรียงลําดับไดดังนี้   
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    4.3.1 การรับเปลี่ยนคืนสินคามีนอยลง 
    4.3.2 การสงเสริมการขายในดานการแถมสินคามีมากขึ้น 

                     4.3.3 การประชาสัมพัน โดยพนักงานขายมีเพ่ิมขึ้น 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในเรื่องแนวโนมการตลาดในจังหวัดจันทบุรี สามารถ
นํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ดานผลิตภัณ  

  แนวโนมดานผลิตภัณ  ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยรวม  พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นถึง
แนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีความเห็นสอดคลอง และความเปนไปไดของ
แนวโนมดานผลิตภัณ อยูในระดับมากถึงระดับมากที่สุด 

  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา ผลิตภัณ  บานประตู ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันและมีความ
เปนไปไดของแนวโนมท่ีผลิตภัณ บานประตู จําหนายมากท่ีสุดท่ีขนาด 80 x 200 ม.อยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปน
เชนน้ีอาจเปนเพราะตลาดผลิตภัณ ไมในสวนใหญ ผูบริโภคมีความตองการใชผลิตภัณ บานประตูขนาดนี้เปน
จํานวนมาก ึ่งทําใหยอดจําหนายมากท่ีสุด ึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นเรศ  เจริญภักดี (2545: 56) ไดศึกษา
เร่ืองอุปสงคไมแปรรูปและการตลาดของผลิตภัณ ไมของโรงงานแปรรูปไมเพ่ือประดิษฐกรรม ในจังหวัด
นครสวรรค ผลจากการศึกษาความเขมขนของผูจําหนาย  พบวา อุตสาหกรรมแปรรูปไมเพ่ือประดิษฐกรรมของ
จังหวัดนครสวรรคมีโครงสรางตลาดเปนแบบผูขายนอยราย โดยผลรวมของสวนแบงการตลาดของ 3 กิจการแรกท่ี
ใหญท่ีสุด คือ ผลิตภัณ ประตู รองลงมา หนาตาง  และ วงกบ ึ่งผลิตภัณ ประตูน้ันไดรับการจําหนายมากท่ีสุด 

ึ่งไดแก ขนาด 80 x 200 ม.  รองลงมาไดแก ขนาด  90 x 200 ม.ตามลําดับ มีคารอยละ 98.85 และ 98.07 

ึ่งนับวาสูงมาก และปรากฏวาประสิท ิภาพการตลาดท่ีไดมีคาท่ีสูงมาก 

  ดานผลิตภัณ  วงกบ พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันและมีความเปนไปไดจะมีแนวโนม
ท่ีวงกบประตูที่จําหนายมากท่ีสุด มีขนาด 80 x 200 ม. และวงกบท่ีผลิตจากไม จะมีความหนา 2 นิ้ว กวาง 4 นิ้ว  
อยูในระดับมากที่สุด ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ขนาดของผลิตภัณ บานประตู ขนาด  80 x 200 ม.ก็มียอด
จําหนายมากท่ีสุด ึ่งจะตองควบคูกบั ผลิตภัณ วงกบประตู  ขนาด 80 x 200 ม. เพราะผลิตภัณ  2 ชนิดน้ีสวน
ใหญจะจําหนายควบคูกันไป และในสวนของ วงกบท่ีผลิตจากไมความหนา 2 นิ้ว กวาง 4 น้ิว น้ัน จะเห็นจาก
ผลการวิจัยวาอยูในระดับมาก ึ่งแสดงใหเห็นวาตลาดวงกบนั้นทางผู ื้อมีความตองการ วงกบหนา 2 นิ้ว กวาง 4 

น้ิว ึ่งสอดคลองกับ ความคิดเห็นของสงกานต  เกตุอรุณ (2551: สัมภาษณ)  กลาววา ในปจจุบันตลาดสวนใหญ
ตองการไมท่ีจะมาผลิตวงกบเปนประเภทเนื้อแข็งและตองมีความหนาถึง 2 น้ิว กวาง 4 นิ้ว  เพราะจะมีความคงทน 

แข็งแรง แตในปจจุบันพบวาไมท่ีนํามาผลิตวงกบนั้นมีราคาสูงขึ้น แตผลิตภัณ นี้ยังคงอยูในความตองการของ
ตลาดผลิตภัณ ไมอยูเสมอ  

 ดานผลิตภัณ  บานหนาตาง พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันและมี ความเปนไปไดของ
แนวโนมที่โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพ่ือประดิษฐกรรมในจังหวัดจันทบุรีจะมีแนวโนมท่ีบานหนาตาง
จําหนายมากที่สุดมีขนาด 60 x 100 ม.อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ความตองการใชผลิตภัณ
บานหนาตางนั้น โดยสวนใหญผูบริโภค จะกอสรางบานตามแบบแปลน โดยสวนใหญจะกําหนดใหบานหนาตางมี
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ขนาด  60 x 100 ม.จึงอาจมีผลสงใหเกิดยอดจําหนายสูงท่ีสุด ึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นเรศ  เจริญภักดี 
(2545: 50)ไดศึกษาเรื่องอุปสงคไมแปรรูปและการตลาดของผลิตภัณ ไมของโรงงานแปรรูปไมเพ่ือประดิษฐกรรม 

ในจังหวัดนครสวรรค ท่ีพบวาในปพ.ศ. 2545 ผลิตภัณ หนาตางมีผลผลิตท้ังส้ิน 545,655 ชิ้นและมีขนาด60x 100 

ม.ท้ังหมด  ึ่งอาจกลาวไดวา ผลิตภัณ บานหนาตาง มีแนวโนมในระดับมากท่ีสุดท่ีตลาดตองการ 
 2.   ดานราคา 

  แนวโนมดานราคา  ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยรวม พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นถึง
แนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมของในจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีความเห็นสอดคลอง และความเปนไปได
ของแนวโนมดานราคาอยูในระดับมาก  

  เมื่อพิจารณารายขอพบวา ราคาบานประตู วงกบ และหนาตาง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลอง
กัน และมีความเปนไปไดของแนวโนมท่ีตลาดผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี จะมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากไมแปรรูปมี
ราคาสูงขึ้น และจะเพ่ิมราคาสูงขึ้นตามสภาวะตลาด และตามวัตถุดิบทีใช และในสวนผูผลิตท่ีจําหนายสินคาเปน
เงินสดจะมีสวนลดใหผูคาปลีก อยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจสืบเน่ืองมาจากเศรษฐกิจในปจจุบันมีความผันผวนอยู
ตลอดเวลา อาจกลาวไดวา สถานการณ  ไมน่ิง โดยภาพรวม การบริโภคลดลง แตกําลังการกอสรางยังมีอยูอยาง
ตอเนื่อง และในการทํา ุรกิจในปจจุบันผูผลิตสวนใหญนั้นมีความตองการจะจําหนายสินคาเปนเงินสด ในสวนของ
สินเชื่อนั้นถามิใชคูคาท่ีทํา ุรกิจกันมานานก็จะไมมีการปลอยเปนสินเชื่อให  แตจะมีสวนลดใหเพ่ือทดแทนการ
ปลอยสินเชื่อ และจะตองจําหนายสินคาใหราคานั้นเปนไปตามกลไกตลาด  ึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย  

ศรีแสง ท ิ (2545: 47) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง อุปสงคไมยางพาราของโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรเพื่อ
ประดิษฐกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร พบวาราคาของผลิตภัณ  จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายตัวดวยกัน เชน วัสดุท่ีใช
ในการผลิต ถาผลิตภัณ น้ันใชไมสักแปรรูปในการผลิตราคาก็จะสูง หากใชไมกระยาเลยทํา ราคาจะถูกลง ในขณะ
ท่ี สมชาย นาค ื่อตรง (2547: 135)  ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับความตองการ ไมแปรรูปเพ่ือทําวงกบ
ของโรงงานประดิษฐกรรมไม ผลการศึกษาพบวา ราคาเฉลี่ยของไมแปรรูปท่ีนําเขามีความสัมพัน กับ ความ
ตองการไมแปรรูปเพ่ือทําวงกบ และการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับความตองการไมแปรรูปเพ่ือทําบานประตู
ของโรงงานประดิษฐกรรมไม ผลการศึกษาพบวา ราคาขายเฉลี่ยของบานประตู และราคาเฉลี่ยของไมแปรรูปท่ี
นําเขามีความสัมพัน กัน และรวมถึงการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับความตองการไมแปรรูป เพ่ือทําบาน
หนาตางของโรงงานประดษิฐกรรมไม  ผลการศึกษาพบวา ราคาขายเฉล่ียของบานหนาตาง และราคาเฉลี่ยของไม
แปรรูปท่ีนําเขา มีความสัมพัน กัน 

 3. ดานการจัดจําหนาย 

  แนวโนมดานการจัดจําหนาย  ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยรวมพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นถึงแนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีความเห็นสอดคลอง และความ
เปนไปไดของแนวโนมดานราคาอยูในระดับมาก 

  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การจัดจําหนาย บานประตู วงกบ และหนาตาง ผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกัน และมีความเปนไปไดของแนวโนมที่ตลาดผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี จะมีทําเลที่ตั้ง
ประดิษฐกรรมเพิ่มมากขึ้น การขนสงสินคาจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ ผู ื้อเปน ายออกคาใชจาย กระบวนการ
ส่ัง ื้องายขึ้น  และมีการนําเทคโนโลยีมาใชมีมากขึ้น เชน ใบสงสินคาดวยระบบคอมพิวเตอร ทําใหเกิดความ
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คลาดเคล่ือนนอย อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะชองทางการตลาดผลิตภัณ ไมนั้น มีเสนทางท่ีสินคาจะ
กระจายสูผูบริโภคไดหลายทาง เชน ชองทางการคาสงและชองทางการคาปลีก เปนตน แนวโนมท่ีจะเกิดโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรมในจังหวัดจันทบุรีนั้นจะมีเพ่ิมมากข้ึน เพราะผูคาสวนใหญมีชองทาง
การจําหนายสินคาโดยตรง ึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นเรศ  เจริญภักดี (2545: 50) ไดศึกษาเรื่อง อุปสงคไม
แปรรูปและการตลาดของผลิตภัณ ไมของโรงงานแปรรูปไมเพ่ือประดิษฐกรรม ในจังหวัดนครสวรรค พบวา 
ชองทางการตลาดผลิตภัณ ไมนั้น แบงออกตามลักษณะผลิตภัณ เปน 3 ประเภท คือ ประตู หนาตาง และวงกบ 

ึ่งพบวา ประตูผลิตขายในจังหวัดนครสวรรครอยละ 20.80 ท่ีเหลือสงไปจําหนายยังจังหวัดอื่น  สวนหนาตางผลิต
ขายในจังหวัดนครสวรรครอยละ 18.90 ท่ีเหลือสงออกจําหนายจังหวัดอื่น  และวงกบ ผลิตขายในจังหวัด
นครสวรรครอยละ 20.93 ท่ีเหลือสงขายจังหวัดอ่ืน  และในสวนของงานวิจัยของ บรรจง วงศศรสุีนทร (2544: 48) 

การผลิตและการตลาดของผลิตภัณ จากโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรมในทองที่จังหวัด
นนทบุรี พบวา ลักษณะการจําหนายผลิตภัณ ท่ีไดจากโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพ่ือประดิษฐกรรมของ
จังหวัดนนทบุรีนั้นขายปลีกท้ังในและนอกจังหวัดในสวนของคาขนสงนั้นทางโรงงานจะเฉลี่ยคาใชจายในการขนสง
แตละคร้ังกับผูรับปลายทาง 
 4.   ดานการสงเสริมการตลาด 

  แนวโนมดานการสงเสริมการตลาด ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยรวม พบวา ผูเชี่ยวชาญ มีความ
คิดเห็นถึงแนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีความเห็นสอดคลอง และความ
เปนไปไดของแนวโนมดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก 

  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสงเสริมการตลาด  บานประตู  วงกบ และหนาตาง ผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกัน และมีความเปนไปไดของแนวโนมท่ีตลาดผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี  จะมีการรับ
เปล่ียนคืนสินคามีนอยลง การประชาสัมพัน โดยพนักงานขายมีเพ่ิมขึ้น อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
โรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรมน้ัน ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงการสงเสริมการตลาดเทาใดนัก 

อาศัยการขายตรงเปนหลัก ในอดีตแลว ุรกิจนี้ผูประกอบการไมคอยเห็นความสําคัญของการสงเสริมการตลาด
เทาท่ีควร แตในปจจุบันผูประกอบการเริ่มเห็นความสําคัญของการสงเสริมการตลาดมากข้ึน ึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ นเรศ  เจริญภักดี (2545: 54) ไดศึกษาเรื่องอุปสงคไมแปรรูปและการตลาดของผลิตภัณ ไมของ
โรงงานแปรรูปไมเพ่ือประดิษฐกรรม ในจังหวัดนครสวรรค พบวามีผูประกอบการมีการสงเสริมการตลาดในการ
ขายผลิตภัณ  โดยมีการสงเสริมการขายในรูปการโ ษณาทางวิทยุ  แผนพับ ใชพนักงานขาย และสงเสริมการ
ขายโดยการลดราคา และหลักสําคัญในการสงเสริมการตลาดคือ การใชพนักงานขายพรอมการลดราคาสินคา  
เชนเดียวกับงานวิจัย สมชาย  นาค ื่อตรง (2547: 138) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพัน กับความตองการไม
แปรรูปเพ่ือทําวงกบของโรงงานประดิษฐกรรมไม ึ่งพบวา การสงเสริมการตลาดผลิตภัณ แปรรูปไม  โรงงาน
สวนใหญใชวิ ีการสงเสริมการตลาด โดยการโ ษณาและจัดทําปายเพียงรอยละ 27.60 สวนรอยละ 65.50 มีการ
สงเสริมการตลาดโดยใชพนักงานขาย  
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. จากผลการวิจัยพบวา แนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี ในดานผลิตภัณ  บาน
ประตูขนาด 80 x200 ม.หนาตางขนาด 60 x 100 ม.วงกบขนาด 80 x200 ม.และวงกบหนา 2 น้ิว กวาง 4 

นิ้ว  มีแนวโนมจําหนายมากท่ีสุด  ดังนั้นแลวผูท่ีจะประกอบ ุรกิจน้ีควรจะตองคํานึงถึงแหลงวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณ ไมน้ี ึ่งก็คือ ไมแปรรูปทั้งนี้ควรผลิตใหเพียงพอแกความตองการของตลาด และส่ิงที่ตองคํานึงถึงมาก
ท่ีสุดคือ ไมแปรรูปท่ีจะนํามาผลิต ผลิตภัณ ไมใหเปนท่ียอมรับของตลาด 

 2.  จากผลการวิจัยพบวา แนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี ในดานราคาแนวโนมจะ
มีราคาสูงขึ้น เน่ืองจากไมแปรรูปมีราคาสูงขึ้นและจะเพ่ิมราคาสูงขึ้นตามสภาวะตลาดและตามวัตถุดิบท่ีใชในสวน
ผูผลิต ท่ีจําหนายสินคาเปนเงินสดจะมีสวนลดใหผูคาปลีก ดังน้ันแลวผูท่ีจะประกอบ ุรกิจนี้ ควรจะตองคํานึงถึง
ราคาของไมแปรรูปท่ีนํามาผลิตผลิตภัณ ไมน้ี ท้ังน้ีควรหลีกเล่ียงการนําเขาไมจากตางประเทศ ควรหันมาสนใจไม
เศรษฐกิจ ในประเทศ เชน ไมกระถิน ไมทุเรียน เพ่ือที่จะทําใหราคาตนทุนลดลง และราคาของผลิตภัณ ไมไมสูง
เกินไป ก็จะสามารถทําใหตลาดยอมรับได  ถึงแมราคาจะขึ้นลงตามสภาวะตลาด แตท้ังนี้ก็จะตองมีการคํานึงถึง
ตนทุนเปนหลัก ถาเกิดความผันผวนบอย  ก็จะทําใหตนทุนการผลิตเกิดการผันแปร ึ่งจะสงผลใหการต้ังราคา
ขายเกิดเปล่ียนแปลงบอยอาจทําให ุรกิจทํากําไรไมไดดีเทาท่ีควร 

 3.  จากผลการวิจัยพบวา แนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไมในจังหวัดจันทบุรี ในดานการจัดจําหนาย 

แนวโนมจะมีทําเลที่ตั้งเพ่ิมมากข้ึน การขนสงสินคาจะมีการเปล่ียนแปลง คือ ผู ื้อเปน ายออกคาใชจาย  

กระบวนการส่ัง ื้องายขึ้น และมีการนําเทคโนโลยีมาใชมีมากขึ้น ดังนั้นแลวผูท่ีจะประกอบ ุรกิจน้ีควรจะตอง
คํานึงถึงทําเลที่ตั้งโรงงาน วาจะสามารถขายไดท้ังปลีกและขายสงหรือไม  เพ่ือใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดใหแก
โรงงานสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึง คือ กระบวนการส่ัง ื้อตองงายขึ้น เพราะคูแขงเพ่ิมมากขึ้น ควรมีการเพ่ิมชอง
ทางการจัดจําหนายใหมากขึ้น อาจกระทําโดยการขายทางอินเทอรเน็ต เปนตน 

 4.  จากผลการวิจัยพบวา แนวโนมการตลาดของผลิตภัณ ไม ในจังหวัดจันทบุรี ในดานการสงเสริม
การตลาด แนวโนมจะมีการรับเปลี่ยนคืนสินคานอยลง การประชาสัมพัน โดยพนักงานขายเพิ่มข้ึน  ดังน้ันแลวผูท่ี
จะประกอบ ุรกิจนี้ควรจะตองมีการจัดอบรมพนักงานขายใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณ ใหมากขึ้น 

และควรจายคาตอบแทนใหเหมาะสม เพ่ือชักจูงใจใหพนักงานทํางานไดมีประสิท ิภาพ และเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครังตอไป 

 1. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวโนมการตลาดผลิตภัณ ไมในดานสวนประสมการตลาด (4P’s) 

ึ่งอาจจะไมเพียงพอในการศึกษาคร้ังตอไป จึงนาจะมีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ในดานสวนประสมการตลาดท่ี
เรียกวา (7P’s) ึ่งไดแก ดานผลิตภัณ  ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ส่ิงแวดลอม ดานชุมชน ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  เพ่ืองานวิจัยจะไดขอมูลเพ่ิมมากขึ้น  
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 2. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวโนมการตลาดผลิตภัณ ไมในดานสวนประสมการตลาด เทานั้น 

ึ่งอาจยังไมเพียงพอ ในการศึกษาคร้ังตอไปจึงนาจะมีการศึกษาในสวนของโครงสรางการตลาด กลยุท ทาง
การตลาด เพ่ืองานวิจัยจะไดสนองความตองการแก ุรกิจนี้ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ น้ีสําเร็จสมบูรณดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหและความเมตตาจากอาจารย        

ดร.ผดุงชัย  ภูพั น ประ านที่ปรึกษาวิทยานิพน   และผูชวยศาสตราจารย พอพัน   สุท ิวั นะ อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพน  ท่ีใหความกรุณาแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตาง  ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง 
ผูวิจัยรูสึก าบ ึ้งในความกรุณา จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารยประจําสาขาวิชาบริหารงานอุตสาหกรรมทุกทานที่ไดประสิท ิประสาทวิชา
ความรูแกผูวิจัย คณะกรรมสอบวิทยานิพน ท่ีกรุณาแนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง  จนทําใหวิทยานิพน
ฉบับนี้มีความสมบูรณย่ิงขึ้น ผูทรงคุณวุ ิทุกทาน ท่ีกรุณาแนะนํา แกไข และตรวจสอบแบบสอบถามท่ีใชในการ
วิจัย  กลุมผูเชี่ยวชาญท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลการวิจัย จนทําใหวิทยานิพน ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณทุกทาน ึ่งมิอาจกลาวถึงไดท้ังหมด และส่ิงสําคัญท่ีสุดคือกําลังใจจาก บิดา มารดา 
และครอบครัวอุดหนุนทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา 

 คุณคาและประโยชนของการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยขอมอบใหบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุก ทาน  
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ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ดยตรง
ของเทศบาลทาชาง จังหวัดจันทบุรี 

The Attitude of People toward Direct Election of Mayor and Members of 

Municipality Council of Tachang  Municipality, Chanthaburi Province.  
 

เอกชัย  กิจเกษาเจริญ 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงของเทศบาลเมืองทาชาง  จังหวัดจันทบุรี  (2) เปรียบเทียบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองทาชางจังหวัดจันทบุรี  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้ จํานวนทั้งหมด  367  คน  

จากการศึกษาวิจัย พบวา 
 (1) ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรง

ของเทศบาลเมืองทาชาง  จังหวัดจันทบุรี  พบวา ทัศนคติของประชาชน โดยภาพรวมและรายดานเห็นดวย  

 (2) ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา อายุของประชาชนตางกันมีทัศนคติตอการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรงแตกตางกันอยางนัยสําคัญยิ่งท่ี .01  

(3) ขอเสนอแนะในงานวิจัยนี้ คือ ควรยอมรับใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการ
เลือกต้ังและการทํางานของเทศบาล สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีทัศนคติในการเลือกทีม มากกวาตัวบุคคล 

Abstract 

The objective of this research were 1) To study toward the direct election of mayor and 

members of municipality concil of Tachang Municipality, Chanthaburi Province (2) to compare the  direct 

election of mayor the members of municipality concil of Tachang Municipality, Chanthaburi Province The 

sample used in the research was 367 people.  

 The findings ware as follows 

 (1) The attitude of people toword the direct election of mayor and members of municipality 

council of Tachang Municipality was overall  at the agreement. 
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 (2)  The variance analysis was found that different age groups of people had different attitudes 

toword the direct election of mayor and members of municipality council of Tachang Municipality at .01 

level of significant different. 

 (3)  The suggestion of this research were to have people’s participation in monitoring the 

election and the work of municipality staffs an to encourage every person to vote for groups more than 

for individuals. 

บทนํา 

วิวั นาการการปกครองทองถิ่น เริ่มตนในป พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 

ไดทรงมีพระราชประสงคใหมีการจัดการปกครองทองถิ่นแบบเทศบาล โดยการจัดตั้ง “คณะกรรมการจัดการ
ประชาภิบาล” ขึ้นพระองคทรงดําริวา สภาพการปกครองของประเทศไทยในวันขางหนาจะตองมีการเปล่ียนแปลง
การปกครองจากระบอบราชาอ ิปไตย (Absolute Monarchy) มาเปนระบอบประชา ิปไตย (Democracy) จึงไดมี
การยกรางพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นแตยังไมไดมีการนําออกมาบังคับใชเปนก หมาย(สุท นู ศรีไสย และ สุพจน 

บุญวิเศษ, 2547: 1)นับตั้งแต ป พ.ศ. 2518 มีการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเปนครั้งแรกในการปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบกรุงเทพมหานคร ตอมาในรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ ชมะนันท ป พ.ศ. 2521-2522 เจาหนาท่ี
ระดับสูงกระทรวงมหาดไทยไดหยิบยกเรื่องการสรางความเขมแข็งใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมั่นคงโดย
เรียกวา “Strong  Mayor”  ึ่งเปนรูปแบบท่ีนากยกเทศมนตรีมีการเลือกจากประชาชนโดยตรงและดาํรงตําแหนง
อยูในวาระที่แนนอนแตทวาคราวนั้นก็ยังมิไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ ายนิติบัญญัติ (สถิตย ศรีชมชื่น, 

2550: 24-26) เทาท่ีควร 
ตามรัฐ รรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 กลาวไววารัฐตองใหความเปนอิสระตอ

องคกรทองถ่ินการปกครองทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของการปกครองทองถ่ินและ
สงเสริมใหองคกรทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสา ารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในพ้ืนท่ี (สํานักงานเลขา ิการสภาผูแทนราษ ร, 2550: 184) ึ่งใหสิท ิทางก หมายมากกวารัฐ รรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 285 กลาวไววาท่ีมาของผูบริหารทองถิ่นมีท่ีมาสองทาง คือมาจากสภา
ทองถ่ินและมาจากการเลือกต้ังของประชาชน เทศบาลเปนหนวยงานบริหารหลัก ท่ีกอตั้งขึ้นมากวา 60 ป 

นับตั้งแต พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486  ในชวงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ใชเปนหลักตอมา โดยมาตรา 3 และมาตรา 6 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติตาง ท่ีลาสมัย
ดังกลาว พระราชบัญญัติน้ีมีการแกไขหลายคร้ัง ครั้งท่ีสําคัญไดแก พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 

2543 ึ่งไดใหประชาชนมีสิท ิเลือกการบริการประชาชน มีสิท ิเลือกการบริการกิจการเทศบาล ในรูปแบบคณะ
เทศมนตรี  นายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ในปจจุบันเทศบาลไดใช พระราชบัญญัติเทศบาล 

(ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ท่ีผานมาเทศบาลของไทยเปนเคร่ืองมือการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินอยางชัดเจนตาม
ก หมายของไทย โดยทําหนาท่ีเปนองคการบริการประชาชนในดานตาง  อยางไรก็ตามเทศบาลของไทยมีการ
พั นาไปชากวาท่ีควรจะเปน ไมวาจะเปนปญหาการถูกครอบงําจากอิท ิพลนักการเมืองทองถ่ิน อํานาจรัฐท่ีมา
จากสวนกลาง  ก หมายรัฐ รรมนูญ และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ ภาครัฐควรใหการศึกษากับประชาชนเพิ่ม
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มากขึ้นเน่ืองจากการศึกษาเปนพ้ืนฐานในการพั นาระบอบประชา ิปไตย อิท ิพลจากโครงสรางวั น รรมของ
ไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอุปถัมภท่ีกลอมเกลามาจากสถาบันทางสังคม อาทิเชน สถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา มักจะสอนใหผูตามเชื่อ งเคารพผูอาวุโส ึ่งปลูก งใหเปนผูตามท่ีดี  อีกประการหน่ึงคือ ภาครัฐควร
ชวยเหลือประชาชนอยางเปนรูป รรมเพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพียงพอจะไดหันมาสนใจสังคมไปจนถึงการสนใจ
การเมืองมากข้ึน ไมเฉพาะสนใจแตเรื่องทํามาหาเล้ียงชีพเทานั้น (สุพล  ใจตุย 2545: 87)เทศบาลทาชางถูกจัดต้ัง
ขึ้นในวันที่ 25 พ ษภาคม พ.ศ. 2542 ไดยกระดับฐานะเปนเทศบาลเมือง เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 จํานวน
ประชากรทั้งส้ิน 12, 024 คน แบงเปน จํานวนผูมีสิท ิเลือกต้ัง  ในเขตเทศบาลเมืองทาชางมีจํานวนท้ังส้ิน 8,557 

คน แบงเขตการเลือกต้ังเปน 3 เขต (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พ ษภาคม 2549, งานทะเบียน/สํานักปลัด) สําหรับการ
เลือกต้ังเทศบาลเมืองทาชางในครั้งที่ผานมา มีผูมีสิท ิออกมาใชสิท ิท้ังส้ิน 5,478 คน จาก 8,557 คน ปจจุบัน 

นายนริศ โรจนมณเทียร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทาชางคนปจจุบันเปนผูชนะการเลือกต้ังคร้ังที่ผานมา 
 เหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจทัศนคติของประชาชนตอการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงของเทศบาลเมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี และขอเสนอแนะของประชาชนในการ
เลือกต้ังคร้ังตอไปเพ่ือเปนแนวทางของสมาชิกสภาเทศบาลในการรางขอบังคับหรือทําหนาท่ีนิติบัญญัติให
ครอบคลุมเพ่ือเปนประโยชนกับประชาชนในทองถ่ิน 

วัต ุประสงคการวิจัย 

1. ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรง
ของเทศบาลเมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรีเปนอยางไร 

2. เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีตอการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีโดยตรงของเทศบาลเมืองทาชางจังหวัดจันทบุรีเปนอยางไร 

วิ ีดําเนินการวิจัย 

   1) ประชากร 
ประชากร กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนประชากรที่มีสิท ิในการเลือกต้ังและอาศัยอยู

ในเขตเทศบาลทาชาง จังหวัดจันทบุรี ในชวงเดือน มิถุนายน 2550 ไดมาจากการสุมแบบคละ(Cluster Random 

Sampling) แบงออกเปนเขตการเลือกต้ัง ใชตารางสุมของเครจ ี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) 

ประชาชนท่ีมีสิท ิในการเลือกต้ังจํานวนทั้งหมด 8,039 คน จะไดตัวแทนกลุมตัวอยาง  367 คน 

2) ตัวแปร 
                    1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  

                             1.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของประชาชน ตัวแปร เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู
ในชุมชน อาชีพ และระดับการศึกษา  
                             1.1.2 การมีสวนรวมทางการเมือง ตัวแปร การตัดสินใจเลือก การชื่นชอบประสบการณการ
รับรูขาวสาร การไดรับการสนับสนุนในการตัดสนิใจ 
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       1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
โดยตรงของเทศบาลเมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี  

  1.2.1 ดานผูสมัคร 
  1.1.2 ดานกระบวนการเลือกต้ัง 

3) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามดวยตนเองจากการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม  แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานของประชาชน ประกอบดวยคําถามจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ 

อายุ รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน อาชีพระดับการศึกษา  
 ตอนที 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง  ประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอ ไดแก การ
ตัดสินใจเลือก การชื่นชอบ ประสบการณ การรับรูขาวสาร การไดรับการสนับสนุนในการตัดสินใจ 

 ตอนที 3 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
เทศบาลโดยตรงของเทศบาลเมืองทาชาง ท้ัง 2 ดาน จํานวน 14 ขอ โดยใชมาตรวัด 5 ระดับประมาณคาของ ลิ
เคิสต (Likert ‘s Scale) (กมลรัตน หลาสุวรรณ, 2527: 187) 

ผลการวิจัย 

1.  ขอมูลพ้ืนฐานของประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาโดยตรงของเทศบาลเมือง
ทาชางจังหวัดจันทบุรี พบวา ประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.2 มีอายุระหวาง 20-29 ปมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 41.4 มีรายไดตอเดือนมากที่สุด คือ 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.2 ระยะเวลาท่ี
อาศัยในชุมชนมากที่สุดคือระหวาง 1-10 ป คิดเปนรอยละ 49.0 อาชีพพนักงานเอกชนคิดเปนรอยละ 22.3 ระดับ
การศึกษามั ยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 45.5   

2. การมีสวนรวมทางการเมือง พบวา ประชาชนสวนใหญตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
โดยตรงจากตัวบุคคลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  61.9 จํานวน (คร้ัง) ท่ีเลือกเพราะชื่นชอบนโยบายของผูสมัคร คิด
เปนรอยละ 47.4 มีประสบการณในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาโดยตรง เคยเลือกตั้งมาแลว 0-3 

ครั้ง คิดเปนรอยละ 51.8 รับรูขาวสารการเลือกต้ังจากแหลงรถรณรงคหาเสียง คิดเปนรอยละ 46.5 ผูสนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือก คือ ครอบครัว/ญาติพ่ีนอง คิดเปนรอยละ 71.8 

3. ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาโดยตรงของเทศบาลเมืองทา
ชางจังหวัดจันทบุรี 
                 3.1 ดานตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาโดยตรงเทศบาลทาชาง จังหวัดจันทบุรีดานตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ 

เห็นดวย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองโดยตรงเปนส่ิงท่ีประชาชนควรตัดสินใจเอง มากที่สุด รองลงมาคือ นโยบายของ
นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลควรมีสวนแกปญหาขยะปญหายาเสพติดในชุมชน  และปญหาการเสื่อมสลาย
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ของวั น รรมทองถ่ิน สําหรับคาเฉลี่ยท่ีมีคาตํ่าสุด คือ ประชาชนเห็นดวยกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองโดยตรงจะชวยลดความขัดแยงระหวาง ายนิติบัญญัติและ ายบริหารลงไดอยางมาก  

    3.2 ดานกระบวนการเลือกต้ัง ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาโดยตรงของเทศบาลทาชาง จังหวัดจันทบุรีดานกระบวนการเลือกตั้ง โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ 

เห็นดวยอยางย่ิง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนสวนใหญเห็นดวยอยางย่ิงกับการดําเนินการ
เก่ียวกับการลงคะแนนเลือกต้ัง และนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังอยางยุติ รรม 

สถานท่ีเลือกตั้งเปนสถานท่ีประชาชนเขาออกไดสะดวกและมีปายหรือเครื่องหมายเพ่ือแสดงขอบเขต บริเวณของ
ท่ีเลือกตั้งและเพ่ือผลประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิท ิเลือกตั้ง หรือเพ่ือความปลอดภัยของผูมีสิท ิ
เลือกตั้ง มากที่สุด รองลงมา คือ ในวันลงคะแนนเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองโดยตรงมี
การจัดการรักษาความปลอดภัยและมีการตรวจสอบอยางดีย่ิง ในการแบงเขตเลือกตั้งของเทศบาลเมืองทาชางจัด
ใหมีจํานวนราษ รในแตละเขตเลือกตั้งใกลเคียงกันมากที่สุด สําหรับคาเฉล่ียท่ีมีคาต่ําสุด คือ ประชาชนเห็นดวยท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีการแตงต้ังหรือมอบหมายใหคณะบุคคล หรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือ 

ในการปฏิบัติหนาที่ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  

                 3.3 ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาโดยตรงของเทศบาลทา
ชาง จังหวัดจันทบุรี พบวาทัศนคติของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาโดยตรงของ
เทศบาลทาชาง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชน
เห็นดวยอยางยิ่งดานกระบวนการเลือกต้ัง รองลงมาคือ เห็นดวยดานตัวผูสมัครรับเลือกต้ัง  
 4. การทดสอบสมมติฐาน 

                    4.1 เมื่อทดสอบคาเฉล่ีย (t-test) พบวา เพศ, การตัดสินใจเลือก และ ประสบการณ ของ
ประชาชนท่ีแตกตางกันมีทัศนะตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรงไมแตกตางกัน  

      4.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาความแตกตางของทัศนะของประชาชน
ตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรงกับรายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน อาชีพ 

ระดับการศึกษา การตัดสินใจเลือก การชื่นชอบ ประสบการณ การรับรูขาวสาร การไดรับการสนับสนุนในการ
ตัดสินใจ ไมแตกตางกันทุกขอ ยกเวนผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคาความแตกตาง อายุของ
ประชาชน พบวา อายุของประชาชนตางกันมีทัศนะตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
โดยตรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งท่ีระดับ .01  เมื่อทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียเปนรายคู
ดวยวิ ีการทดสอบของ Scheffe พบวา ประชาชนที่มีชวงอายุต่ํากวา 20 ป ทัศนะของประชาชนตอการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรงแตกตางจากชวงอายุระหวาง 20-29 ป ชวงอายุระหวาง 30-39 ป  

และชวงอายุระหวาง  40-49 ป   

สรุปและอภิปรายผล 

การมีสวนรวมทางการเมือง พบวา ประชาชนสวนใหญตัดสินใจเลือกจากตัวบุคคลมากที่สุด จํานวน 

(คร้ัง) ของประสบการณในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาโดยตรงเคยเลือกมาแลว 0-3 คร้ังไดรับรู
ขาวสารการเลือกตั้งจากแหลงจากรถรณรงคหาเสียง การสนับสนุนในการตัดสินใจจากครอบครัว/ญาติพ่ีนอง  
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ทัศนะของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกโดยตรงเทศบาลทาชาง จังหวัดจันทบุรี 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวยสอดคลองกับงานของ สุกิจ  เหลืองสกุลไทย (อางถึงในพนมชัย ล้ิม
ประเสริฐ, 2550: 32) ไดมีการศึกษา ในหัวขอเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองศรีษะเกษ จังหวัดศรีษะเกษ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
เลือกต้ังนายกเทศมนตรีในระดับเห็นดวย ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ การไดรับขอมูลขาวสาร และตําแหนงการเมืองในทองถ่ิน 

สําหรับปจจัยไมมีผลไดแก อายุ รายได และการสังกัดสมาชิกพรรคการเมือง ตรงขามกับผลวิจัยนี้ อายุประชาชน
กลับมีผลกับทัศนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกโดยตรงของเทศบาลทาชาง จังหวัดจันทบุรี ึ่ง
สอดคลองกับงานของ ยุวนุช นงพรมมา( 2546: บทคัดยอ); พนมชัย ล้ิมประเสริฐ (2550: บทคัดยอ) ทําการศึกษา
งานวิจัยพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเลือกตั้งผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง อยูในระดับปาน
กลางคอนขางสูง ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นไดแก อายุ  สําหรับเพศ และอาชีพ ไมมีผลตอความคิดเห็นตอการ
เลือกตั้งผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง  

ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาโดยตรงเทศบาลทาชาง จังหวัด
จันทบุรีดานผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ เห็นดวยและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองโดยตรงเปนส่ิงท่ี
ประชาชนควรตัดสินใจเอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ นโยบายของนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลควรมีสวน
แกปญหาขยะปญหายาเสพติดในชุมชน  และปญหาการเส่ือมสลายของวั น รรม สอดคลองกับงานของ พนมชัย 

ล้ิมประเสริฐ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง: กรณีศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนเทศบาลตําบลดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ประชาชนเทศบาลตําบลดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
เห็นดวยตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง โดยเห็นดวยในระดับมาก 

ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลทาชาง จังหวัดจันทบุรีดาน
กระบวนการเลือกต้ัง โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ประชาชนสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับการดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง และนับคะคะแนนเลือกตั้ง 
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอยางยุติ รรม สถานท่ีเลือกต้ังเปนสถานที่ประชาชนเขาออกไดสะดวก
และมีปายหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขต บริเวณของท่ีเลือกตั้งและเพ่ือผลประโยชนในการอํานวยความ
สะดวกแกผูมีสิท ิเลือกต้ัง หรือเพ่ือความปลอดภัยของผูมีสิท ิเลือกตั้ง มากท่ีสุด รองลงมา คือ ในวันลงคะแนน
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองโดยตรงมีการจัดการรักษาความปลอดภัยและมีการ
ตรวจสอบอยางดีย่ิง 

เมื่อทําการเปรียบเทียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงของ
เทศบาลเมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรีพบวาการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบรายไดกับทัศนคติของ
ประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรง ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน อาชีพ 

ระดับการศึกษา การตัดสินใจเลือก การชื่นชอบ ประสบการณ การรับรูขาวสาร การไดรับการสนับสนุนในการ
ตัดสินใจ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานของ ยุวนุช  นงพรมมา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษางานวิจัย 

เรื่องการเลือกต้ังผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเขตลาดพราว
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พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการเลือกต้ังผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง อยูในระดับปานกลาง
คอนขางสูง ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นไดแก อายุ ระดับการศึกษา และการมีสวนรวมทางการเมือง สําหรับเพศ 

และอาชีพ ไมมีผลตอความคิดเห็นตอการเลือกตั้งผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง คลายคลึงกับงานของ 
ภานุพงศ งานสําเร็จ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี
เมือง สุราษฏ านีพบวา การทดสอบสมมุติฐานพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ การไดรับขอมูลขาวสาร และประสบการณไปใชสิท ิเลือกตั้ง
ปจจัยที่ไมมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ไดแก อายุ และรายได 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลโดยตรงของเทศบาลเมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1.ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
    1.1 ยอมรับใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งและการทํางาน

ของเทศบาล และถอดถอนนักการเมืองเทศบาลอยางชัดเจน 

    1.2 ควรเรงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาโดยตรง
สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีทัศนคติในการเลือกทีม มากกวาตัวบุคคลเพราะการสงเสริมการทํางานเปนทีมตาม
หลักการทางการบริหารจะสรางเสริมประสิท ิภาพการทํางานใหดีขึ้น 

   1.3 เนื่องจากทีมผูสมัครรับเลือกตั้งมักหาวิ ีการหลีกเล่ียงขอก หมายในการใหส่ิงของ ใหเงิน 

การจัดเล้ียง ึ่งลวนเปนการสรางคานิยมและวั น รรมท่ีไมดีตอการเลือกตั้ง  ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควร
กําหนดบทลงโทษรายแรงตอนักการเมืองท่ีสอไปในทางคอรัปชั่น 

     1.4  การใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรรหาผู ท่ีมี
ความสามารถและคนดีลงสมัครรับเลือกตั้งควรพิจารณาคัดสรรจากหมูบาน เพ่ือเขาสูกระบวนการเลือกตั้งใน
เทศบาลเมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรีในโอกาสตอไป 

                          1.5 หนวยงาน กกต. และหนวยงานทีเกี่ยวของควรสงเสริมใหประชาชนรับรูขาวสารการ
เลือกตั้งจากแหลงรถยนตเคล่ือนท่ีของหนวยทางราชการใหมากขึ้นโดยการจัดรถโ ษณา ท่ีมีการตกแตงอยาง
สวยงามทันสมัย นาสนใจ เขาไปแหลงชุมชนเปาหมายสรางกิจกรรมตาง  และใหความรูเหมือนกับภาคเอกชนท่ี
วิ ีการนี้มาใชในการทํา ุรกิจ 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยเรื่อง ความตองการมีสวนรวมในกระบวนการสรรหานายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทาชางจังหวัดจันทบุรีเพ่ือจะทราบขอเท็จจริงในความตองการของประชาชนอยางถองแท 

 2.2 ควรมีการวิจัยในหัวขอ ปญหาการคอรับชั่นในการหาเสียงลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สภาเทศบาลในจังหวัดจันนทบุรี โดยจะไดหาวิ ีปองกันปญหาเหลานี้ตอไป 

 2.3 ควรมีการวิจัยในหัวขอการรับรูขาวสารการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทาชางของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองทาชาง เพ่ือจะไดสรางรูปแบบการรับรูของประชาชนที่
เขาถึงใหงายที่สุด และนํามาใช 
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 2.4  การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางบางสวนยังไมครอบคลุมในการวิจัยครั้งตอไปควรจัด
แบงกลุมตัวอยางตามอายุดูบางแลวเก็บขอมูลมาวิเคราะหประมวลผลตามสมมติฐานของผูวิจัยคิดวานาจะมีความ
แตกตางในสวนของอายุไดมาก 
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ผลของชาเขียวทีมีตอการเจริญและการอยูรอดของแบคทีเรียแลคติก  

ระหวางการหมักและการเกบรักษาในผลิตภัณ ยเกิรต 

Effect of Green Tea on Growth and Survival of Lactic Acid Bacteria during  

  Fermentation and Storage in Yogurt Product 

วริศชนม   นิลนนท 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาประสิท ิภาพของชาเขียวที่มีตอการเจริญและการอยูรอดของ
แบคทีเรียแลคติกในระหวางการหมักและการเก็บรักษาโยเกิรตจากผลของการวิจัย พบวาชาเขียวมีผลตอการเจริญ
ของแบคทีเรียแลคติกผสมในระหวางการหมักโยเกิรตเมื่อเพ่ิมปริมาณสวนผสมของชาเขียวในโยเกิรตมากขึ้น 

อัตราการสรางกรดแลคติกมีปริมาณลดลง ึ่งสัมพัน กับจํานวนแบคทีเรียแลคติกท่ีลดลงโดยโยเกิรตที่ไมมี
สวนผสมของชาเขียวมีจํานวนแบคทีเรียแลคติกสูงสุด 1.65x 107 CFU/g ท่ีระยะเวลาหมัก 12 ชั่วโมง อุณหภูมิ 43 

องศาเ ลเ ียส  รองลงมาไดแก โยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 2, 4, 6, 8 และ 10% ดวยจํานวนโคโลนีเทากับ 

1.60x107 CFU/g, 1.52x107CFU/g, 1.45x107CFU/g, 1.35x107CFU/g, และ 1.32x107CFU/g ตามลําดับ ผลของ 
ชาเขียวตอแบคทีเรียแลคติกในขณะเก็บรักษา พบวาชาเขียวมีผลตอจํานวนแบคทีเรียแลคติกที่ลดลงตาม
ระยะเวลาของการเก็บรักษา โดยโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียวมากขึ้นมีแนวโนมการลดลงของจํานวนแบคทีเรีย
แลคติกตามลําดับ และโยเกิรตที่ไมมีสวนผสมของชาเขียวพบอัตราการรอดชีวิตของแบคทีเรียแลคติกสูงสุด ดวย
จํานวนโคโลนีเทากับ 1.43x107 CFU/g ท่ีอุณหภูมิการเก็บรักษา 5ºC ระยะเวลา 8 วัน  ผลการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส พบวาผูบริโภคยอมรับโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 2% ในดานกล่ิน สี เนื้อสัมผัส และการ
ยอมรับรวม สวนรสชาติสามารถยอมรับใหมีสวนผสมของชาเขียวได 4% 

คําสําคัญ: ชาเขียว, โยเกิรต,แบคทีเรียแลคติก 

Abstract 

 The effect of green tea was investigated for their inhibitory effects on lactic acid bacteria in 

yogurt product. The results showed that the high mixed green tea were more effective to activity on 

lactic acid bacteria than less mixed green tea during yogurt fermentation, which that related with lactic 

acid decreased. The highest total number of lactic acid bacteria was achieved at 12 hr 43ºC with 1.65x 

107 CFU/g in control (no green tea), 2% (1.60x107 CFU/g), 4% (1.52x107 CFU/g), 6% (1.45x107 CFU/g), 

8% (1.35x107 CFU/g), and 10%(1.32x107 CFU/g), respectively. The effect of green tea during yogurt 

storag was found that green tea effected to lactic acid bacteria, with less mixed green tea had the higher 
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survival rate of lactic acid bacteria than high mixed green tea, decreasing with storage time. The highest 

survival rate was found in the control with averaged 1.43x107 CFU/g at 5 ºC for 8 days. Sensory 

evaluation revealed that optimum mixture with 2% mixed green tea had the high acceptability by 

panelists (odor, color, texture, and acceptance) and 4% mixed green tea for taster. 

Keywords:  Green tea, yogurt, lactic acid bacteria, lactic acid fermentation 

บทนํา 

 โยเกิรตจัดเปนอาหารประเภทผลิตภัณ นมหมักชนิดท่ีเกาแกท่ีสุด และตางกับผลิตภัณ นมชนิดอ่ืน เพราะ
เก็บในรูปล่ิม ผลิตภัณ ชนิดนี้ไดมาจากการเปล่ียนสภาพโปรตีนในน้ํานม  มีความเปนกรดคอนขางสูง  เปนผลิตภัณ
ท่ีมีชื่อเรียกตาง กันไปแลวแตทองถิ่นอีกหลายชื่อ  เปนท่ีนิยมบริโภคเนื่องจากมีคุณคาทางอาหารสูง ชาเขียวเปน
พืชในตระกูล Camellia sinensis ไดรับความสนใจไปท่ัวโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูบริโภคท่ีใสใจในสุขภาพ เน่ืองจาก
มีการเผยแพรขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับคุณประโยชนของชาเขียวตามส่ือตาง ทําใหเกิดกระแสตอบรับการบริโภค
ชาเขียวอยางมาก นอกจากชาที่ใชชง น้ําชาบรรจุขวด บรรจุกลอง จากหลากหลายผูผลิตแลวยังมีผลิตภัณ ตาง ท่ีนําชา
เชียวไปเปนสวนผสมท้ังในผลิตภัณ อาหาร ผลิตภัณ ความงามและสุขภาพ ดังนั้นการใชชาเขียวเปนสวนผสมใน
ผลิตภัณ โยเกิรตจึงมีสวนชวยเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณ มากขึ้น ทําใหผูบริโภคมีความสนใจและไดรับ
ประโยชนจากผลิตภัณ จากชาเขียวและโยเกิรตเพ่ิมขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิท ิภาพของ
ชาเขียวท่ีมีผลตอการเจริญของแบคทีเรียแลคติกในระหวางการหมักในโยเกิรต และผลของชาเขียวที่มีตอการอยูรอดของ
แบคทีเรียแลคติกขณะเก็บรักษา ท้ังนี้เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานนําไปสูการพั นาผลิตภัณ โยเกิรตชาเขียวในรูปทาง
การคาและผลิตภัณ อาหารชนิดอื่น ตอไป 

วัต ุประสงคการวิจัย 

  เพ่ือศึกษาประสิท ิภาพของชาเขียวที่มีตอการเจริญและการอยูรอดของแบคทีเรียแลคติกในระหวางการ
หมักและการเก็บรักษาโยเกิรตจากผลของการวิจัย 

วิ ีดําเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาประสิท ิภาพของชาเขียวท่ีมีผลตอการเจริญของแบคทีเรียแลคติก 

  1.1 นํานมสดพาสเจอรไร ใสลงภาชนะ ใหความรอนอุณหภูมิ 60ºC ผสมผง ชาเขียวปริมาณ    

1-10 % เปนระยะเวลา 5 นาที จากนั้นนําไปกรองและใหความรอน เติมนํ้าตาล ูโครส 5%และนมผง  5% ผสมใหเขา
อยางเร็ว 
  1.2 เมื่ออุณหภูมิถึง 80ºC ลดไ ลงต่ําสุดพรอมเปด าภาชนะไว 15 นาที ใส เจลาติน 1% ผสม
เปนระยะเวลา 15 นาที ทําใหเย็นโดยลดอุณหภูมิของสวนผสมลงเหลือ 40ºC 
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1.3เติมหัวเชื้อแบคทีเรียแลคติก (Streptococcus thermophilus & Lactobacillus bulgaricus) 5% 

(Feeze-dried Lactic culture) นําบมท่ีอุณหภูมิ 43 ºC ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 
 1.4 วิเคราะหหาปริมาณแบคทีเรียแลคติก (Wang et al., 2002) วิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

(AOAC, 1984) (ปริมาณกรดแลคติก pH, TSS) และวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยพิจารณาการ
ยอมรับของผูบริโภคดาน สี กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม โดยใชผูทดสอบที่ผานการ
กอบรมทางดานประสาทสัมผัสจํานวน 20 คน ดวยวิ ี 7 Point Hedonic Scale  

2. ศึกษาผลของชาเขียวที่มีตอจํานวนแบคทีเรียแลคติกผสมในขณะเก็บรักษา 
โยเกิรตท่ีไดจากกระบวนการผลิตในข้ันตอนที่ 1 นํามาเก็บรักษาเปนระยะเวลา 8 วัน ท่ีอุณหภูมิ 5ºC 

วิเคราะหหาปริมาณแบคทีเรียแลคติก (Wang et al., 2002) วิเคราะหคุณภาพทางเคมี (AOAC, 1984) (ปริมาณ
กรดแลคติก pH, TSS) ในวันที่ 2, 4, 6, และ 8 

3. การวางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูล 

ขอ 1. และขอ 2. วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design สําหรับการทดสอบ
ทางดานประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design  ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
หาคาวาเรียน และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิ ี Duncan’s new multiple range test  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัย 

1. ผลของประสิท ิภาพชาเขียวท่ีมีผลตอการเจริญของแบคทีเรียแลคติก 

 จากการศึกษาถึงประสิท ิภาพของชาเขียวที่มีผลตอการเจริญของแบคทีเรียแลคติก ผลการวิจัย พบวา ชา
เขียวมีผลตอประสิท ิภาพอัตราการสรางกรดของแบคทีเรียแลคติกในผลิตภัณ โยเกิรต โดยเมื่อเพ่ิมปริมาณสวนผสม
ของชาเขียวมากขึ้น อัตราการสรางกรดแลคติกมีปริมาณลดลง ึ่งสัมพัน กับจํานวนของแบคทีเรียแลคติกท่ีมีจํานวน
ลดลงเชนกัน โดยตลอดชวงระยะเวลาของการหมัก พบวาอัตราการสรางกรดแลคติกของแบคทีเรียแลคติกมีแนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นตลอดชวงระยะเวลาการหมัก 0-24 ชั่วโมงในทุกส่ิงทดลอง (Fig. 1a) ขณะท่ีจํานวนของ
แบคทีเรียแลคติกนั้นจะเพ่ิมสูงสุดในท่ีชวงระยะเวลาหมัก 12 และ 16 ชั่วโมง ในโยเกิรตที่ไมมีสวนผสมของชาเขียว 
(control) โยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 2 และ 4% ตามลําดับ สวนโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 6,  8 และ 10% 

นั้นจะพบวามีจํานวนของแบคทีเรียแลคติกผสมเพ่ิมสูงสุดในระยะเวลาหมักท่ี 22 ชั่วโมง โดยมีจํานวนโคโลนีของ
แบคทีเรียแลคติกผสมนับไดสูงสุดใน control เปนจํานวน 1.65 x 107 CFU/g รองลงมาคือ โยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชา
เขียว 2, 4, 6, 8 และ10% มีจํานวนโคโลนีนับได เทากับ 1.60 x107 CFU/g, 1.52 x107 CFU/g, 1.45 x107 

CFU/g, 1.35 x107 CFU/g, และ 1.32 x107 CFU/g ตามลําดับ (Fig. 1b) ึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับคาของ pH 

และ TSS โดยคา pH ในโยเกิรตมีคาการเปล่ียนแปลงลดลงอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาการหมัก (Fig. 1c) และ
พบวาโยเกิรตที่มีสวนผสมของชาเขียวมากขึ้นมีแนวโนมของการลดลงของคาpHนอยกวาโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชา
เขียวตํ่ากวา  สวนปริมาณของแข็งท่ีละลายได (TSS) พบวา โยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียวมากขึ้นมีแนวโนมของการ
ลดลงของปริมาณของแข็งนอยกวาโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียวต่ํากวา   (Fig. 1d)  
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Figure 1  Lactic acid (a), Lactic acid bacteria count (b), pH value (c), and Total soluble solid value (d) of green 

tea yogurt with different concentrations of green tea within 24 hr fermentation time at 43ºC  

ว า ร ส า ร วิ จั ย ร� า ไพพ ร รณี  •  117



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณี

 

 

จากผลของการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงประสิท ิภาพของชาเขียวที่มี ท ิในการยับย้ังการเจริญของ
แบคทีเรียแลคติกไดเมื่อมีความเขมขนของชาเขียวเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้เน่ืองจากใบชาเขียวมีสารสําคัญหลายชนิด ไดแก 

caffeine, tannins, polyphenols และ catechins โดยเฉพาะสาร polyphenols นั้นสามารถชวยยับย้ังการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียไดถึง 30% สวนสาร catechins ึ่งเปนสารแทนนินชนิดหนึ่งนั้นมี ท ิชวยยับย้ังการ
เติบโตของเ ลลมะเร็งไดดวย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, มปป. ; พรอมลักษณ, มปป.) 

อยางไรก็ตาม พบวาในผลิตภัณ โยเกิรตชาเขียวนี้ แบคทีเรียแลคติกผสมยังสามารถดําเนินกิจกรรมใน
กระบวนการหมักและกอใหเกิดลักษณะของผลิตภัณ ได ดวยการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและผลผลิตของกรด
แลคติกท่ีเพ่ิมขึ้นเมื่อระยะเวลาการหมักนานขึ้น โดยใหลักษณะของโยเกิรตที่เหมาะสมในชวงคา pH 4.61-4.75 

โดย control ใหคา pH ในชวง 4.61-4.73 ท่ีระยะเวลาการหมัก 10-12 ชั่วโมง ขณะท่ีโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชา
เขียว 2, 4 และ 6%  ใหคา pH ท่ี 4.61-4.75 ดวยระยะเวลาการหมัก 10-14 ชั่วโมง 14-16 ชั่วโมง และ 16-18 

ชั่วโมง ตามลําดับ  สําหรับโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 8 และ 10%  ไมพบคาpH ดังกลาวในชวงระยะเวลา 
0-24 ชั่วโมง  

ึ่งลักษณะของโยเกิรตท่ีเหมาะสมหมายถึง โยเกิรตมีกล่ินรสดี ลักษณะการเกิดตะกอนโปรตีน เปนเนื้อ
เดียวกัน โดยชวงคาpH ดังกลาวน้ี (pH 4.61-4.75) จะกอใหเกิดการรวมตัวและตกตะกอนของโปรตีนนมไดดี ไมมี
การแยกชั้นของของเหลว มีปริมาณของแข็งที่ละลายไดอยูระหวาง 14.63-16.57% และใหปริมาณกรดแลคติกสูง
อยูในชวง 1.00-1.45% ลักษณะเนื้อสัมผัสของตะกอนโปรตีนที่ดีของโยเกิรตดังกลาวเกิดจากสวนผสมของหางนม 

และอัตราสวนผสมของนมพรองมันเนยที่มีปริมาณมากพอตอการเกิดการรวมตัวกันของอนุภาคเค ีน (casein 

micells) และกลุมของไมเ ลลยอย เขาดวยกันและเกิดการตกตะกอน การตกตะกอนของเค ีนจะเกิดขึ้นท่ีความ
เปนกรดดางใกลจุด isoelectric ระหวาง pH 4.60-4.70 รวมถึงการเกิดปฏิกิริยาระหวาง - lactalbumin / -

lactoglobulin ึ่งเปนองคประกอบของหางนมกับเค ีน ทําใหเกิดอนุภาคเค ีนที่มีความคงตัวมากข้ึน (Haque et 

al., 2001) นอกจากน้ี วราวุ ิ และ รุงนภา (2532) ไดรายงานถึงปริมาณแข็งในโยเกิรตท่ีมีคุณภาพดีควรมีปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดเทากับ 15-16% ึ่งจะทําใหไดโยเกิรตที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 14-15% แตถามีปริมาณ
ของแข็งท้ังหมดในของผสมที่ใชเตรียมโยเกิรตสูงมากกวา 25% ขึ้นไป จะทําใหความชื้นลดลงและมีผลใหกิจกรรม
ของเชื้อลดลงดวย  

 

2. ผลของชาเขียวท่ีมีตอจํานวนแบคทีเรียแลคติกในขณะเก็บรักษา 
จากผลการวิจัย (Table 1) พบวา คา pH ของcontrol และโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว  2,  และ 4%  

มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลง ขณะท่ีโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 6, 8, และ 10% มีแนวโนมของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานมากขึ้น ึ่งสัมพัน กับปริมาณ TSS และ ปริมาณกรดแล
คติกท่ีลดลงใน control และโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของ     ชาเขียว 2% และ 4%  ขณะท่ีโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชา
เขียว 6, 8, และ 10% มีแนวโนมของคาTSS และปริมาณกรดแลคติกคงที่และลดลงเล็กนอยเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษานานมากขึ้น  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของโยเกิรตที่มีสวนผสมของชาเขียว อาจมีเหตุผลเนื่องจาก ท ิ
ของสารกลุม polyphenols และ สาร catechins นั้น สามารถชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได
เชนเดียวกันขณะทําการหมัก และเหตุผลจากอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ี 5ºC ึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรมและการ
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อยูรอดของแบคทีเรียแลคติกดวย (Fig. 2) โดยเชื้อแบคทีเรียแลคติกเปนแบคทีเรียที่อยูในกลุม Thermophilic 

lactic acid bacteria ท่ีชอบอุณหภูมิสูง ดังนั้นที่อุณหภูมิน้ีเชื้อบางสวนอาจยังคงมีชีวิตอยูไดแตจะมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางจํากัด ทําใหการแบงตัวและการสรางกรดชาลง (Tamine and Robinson, 1985) ผลของการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลการทดสอบประสิท ิภาพของชาเขียวตอปริมาณ จุลินทรียท้ังหมดในผลิตภัณ โยเกิรต ขณะเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 5ºC เปนระยะเวลา 7 วัน พบวา ชาเขียวมีผลตอปริมาณของจุลินทรียท้ังหมดท่ีลดลง (วริศชนม 

และคณะ, 2548) อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอลักษณะปราก ทางคุณภาพของ
โยเกิรตในขณะเก็บรักษาลักษณะปรากฏของผลิตภัณ มีลักษณะเหมือนกับผลิตภัณ โยเกิรตทางการคา ให
ลักษณะที่ดีท้ังทางดานของ กล่ิน สี รสชาติ และเนื้อสัมผัส ึ่งแสดงใหเห็นวาแบคทีเรียแลคติกผสมท้ัง 2 ชนิดน้ี 

(S. thermophilus และ  L. bulgaricus) มีคุณลักษณะท่ีดีและเหมาะสมตอการนํามาใชเปน หัวเชื้อในการผลิต
โยเกิรตชาเขียว เน่ืองจากมีความสามารถสรางคุณลักษณะที่ดีในสวนผสมของนมที่ใชเตรียมโยเกิรต สามารถทน
ตอกรดดางไดดี มีความตานทานตอ phages และยาปฏิชวีนะได (วราวุ ิ และ รุงนภา, 2532) 

ว า ร ส า ร วิ จั ย ร� า ไพพ ร รณี  •  119



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณี

  Ta
bl

e 
 1

  p
H 

va
lu

e,
 T

SS
, a

nd
 la

ct
ic 

ac
id

 o
f g

re
en

 te
a 

yo
gu

rt 
du

rin
g 

st
or

ag
e 

wi
th

in
 8

 d
ay

s 
at

 5
ºC

  

 

St
or

ag
e 

tim
e 

2 
da

ys
 

4 
da

ys
 

6 
da

ys
 

8 
 d

ay
s 

 

Tr
ea

tm
en

ts
 

pH
 

TS
S 

(%
) 

La
ct

ic
 a

ci
d 

(%
) 

pH
 

TS
S 

(%
) 

La
ct

ic
 a

ci
d 

(%
) 

pH
 

TS
S 

(%
) 

La
ct

ic
 a

ci
d 

(%
) 

pH
 

TS
S 

(%
) 

La
ct

ic
 a

ci
d 

(%
) 

co
nt

ro
l 

4.
30

 
11

.0
0 

2.
18

 
4.

28
 

10
.8

2 
2.

22
 

4.
20

 
10

.5
0 

2.
23

 
4.

20
 

10
.5

0 
2.

25
 

G
re

en
 te

a 
2%

 
4.

36
 

11
.1

0 
2.

10
 

4.
30

 
11

.0
0 

2.
12

 
4.

29
 

10
.8

2 
2.

13
 

4.
28

 
10

.8
0 

2.
13

 

G
re

en
 te

a 
4%

 
4.

37
 

11
.3

3 
2.

00
 

4.
33

 
11

.2
9 

2.
08

 
4.

30
 

11
.2

5 
2.

06
 

4.
30

 
11

.2
8 

2.
06

 

G
re

en
 te

a 
6%

 
4.

43
 

13
.5

0 
1.

90
 

4.
40

 
13

.5
0 

1.
92

 
4.

40
 

13
.5

2 
1.

90
 

4.
44

 
13

.5
2 

1.
90

 

G
re

en
 te

a 
8%

 
5.

32
 

15
.2

0 
1.

32
 

5.
30

 
15

.2
1 

1.
30

 
5.

33
 

15
.3

0 
1.

28
 

5.
35

 
15

.2
1 

1.
27

 

G
re

en
 te

a 
10

%
 

5.
50

 
16

.1
0 

1.
25

 
5.

51
 

16
.1

0 
1.

25
 

5.
55

 
16

.1
8 

1.
22

 
5.

55
 

16
.1

0 
1.

22
 

  

120 • ว า ร ส า ร วิ จั ย ร� า ไ พ พ ร รณี



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณี

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 2 4 6 8 10

Storage time (day)

La
ct

ic
 a

ci
d 

ba
ct

er
ia

 (l
og

 1
07  C

FU
/g

)

Control
Green tea 2%
Green tea 4%
Green tea 6%
Green tea 8%
Green tea 10%

 
Figure 2  Survival rate of lactic acid bacteria in green tea yogurt during storage within 8 days at 5ºC  

 

3. การยอมรับของผูบริโภคทางประสาทสัมผัสท่ีมีตอผลิตภัณ โยเกิรตชาเขียว 
จากการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคทางดานประสาทสัมผัสของโยเกิรตชาเขียวไดผลการวิจัย    

ดัง Table 2 

 

Table 2  Sensory evaluation of green tea yogurt  
 

Treatments Odor Color Taste Texture Acceptance

control 5.20 

b 

5.00 

c 

3.53 b 4.20c 4.20d 

Green tea 

2% 

 4.46 

ab 

 4.46 

bc 

3.56b  4.10 bc  3.86cd 

Green tea 

4% 

4.33 

a 

4.16 

b 

 2.93 

ab 

 3.30 ab  3.40bc 

Green tea 

6% 

3.96 

a 

4.06 

b 

2.56 a 3.13 a   3.26abc 

Green tea 

8% 

4.03 

a 

 3.90 

ab 

2.56 a 3.16 a  3.06ab 

Green tea 

10% 

3.76 

a 

3.26 

a 

2.20 a 3.03 a 2.60a 

abcdmeans with the same superscripts in the same column are not significantly different at p>0.05. 

 
จากTable 2 ผูบริโภคใหการยอมรับโยเกิรตที่ไมมีสวนผสมของชาเขียวไดการยอมรับมากท่ีสุดใน

ทุก ดาน โดยไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05)กับโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 2% 
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แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)กับโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 4, 6, 8 และ 10%  

ดังนั้น การยอมรับของผูบริโภคตอโยเกิรตท่ีไมมีสวนผสมของชาเขียว ไดการยอมรับมากท่ีสุด  โดยผูบริโภค
สามารถแยกถึงความแตกตางในเรื่องกล่ิน  สี รสชาติ และเน้ือสัมผัสของโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียวได 

และสามารถยอมรับโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียวได 2% ในดานกล่ิน สี รสเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม 

สวนรสชาติสามารถยอมรับใหมีสวนผสมของชาเขียวไดถึง 4% 

สรุปและอภิปรายผล 

 ชาเขียวมีผลตอการเจริญและประสิท ิภาพอัตราการสรางกรดของแบคทีเรียแลคติกในผลิตภัณ โย
เกิรต โดยจํานวนของแบคทีเรีย แลคติกน้ันจะเพ่ิมสูงสุดท่ีระยะเวลาหมัก 12 ชั่วโมง ในโยเกิรตท่ีไมมี
สวนผสมของ     ชาเขียวมากที่สุด ดวยจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียแลคติกนับได 1.65 x 107 CFU/g 

รองลงมาคือ โยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียว 2, 4, 6, 8 และ10% มีจํานวนโคโลนีนับได เทากับ 1.60 x107 

CFU/g, 1.52 x107 CFU/g, 1.45 x107 CFU/g, 1.35 x107 CFU/g, และ 1.32 x107 CFU/g ตามลําดับ ชา
เขียวมีผลตอแบคทีเรียแลคติกในขณะเก็บรักษา โดยโยเกิรตที่มีสวนผสมของชาเขียวมากขึ้นมีแนวโนมของ
จํานวนแบคทีเรียแลคติก ลดลง คา pH TSS และกรดแลคติกของโยเกิรตมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย 

โดยในชวงระยะเวลาการเก็บรักษาดังกลาวไมมีผลกระทบตอลักษณะปรากฏของผลิตภัณ โยเกิรต 

ผลการยอมรับของผูบริโภคทางประสาทสัมผสั ผูบริโภคใหการยอมรับโยเกิรตท่ีไมมีสวนผสมของชา
เขียวมากที่สุ โดยสามารถแยกถึงความแตกตางในเร่ืองกล่ิน สี รสชาติ และเน้ือสัมผัสของโยเกิรตท่ีมีสวนผสม
ของชาเขียวกับส่ิงทดลองควบคุมได และสามารถยอมรับโยเกิรตท่ีมีสวนผสมของชาเขียวได 2% ในดานกล่ิน 

สี รสเน้ือสัมผัส และการยอมรับรวม สวนรสชาติสามารถยอมรับใหมีสวนผสมของชาเขียวไดถึง 4% 
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การสํารวจ รค-แมลงศัตรูพืชและแนวทางการปองกันกําจัด  

ในเขตวังสวนบานแกว   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
A Survey of  Plant Diseases - Insects Pest and Their Control 

on Suan Ban Kaew  Palace,  Rambhai  Barni Rajabhat University 

วัชรวิทย  รัศมี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

จากการสํารวจโรค-แมลงศัตรูพืช ในเขตวังสวนแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในระหวาง
เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือน ันวาคม 2551 ทําการสํารวจเดือนละ 4 คร้ังผลปรากฏวาพบเชื้อสาเหตุของการ
เกิดโรคพืชเปนแบคทีเรีย 1 ชนิด สาหราย 1 ชนิด เชื้อรา  8  จีนัสไดแก Coleosporium, Colletotrichum, 

Lasiodiplodia, Pestalotiopsis, Phoma, Phomopsis, Phyllosticta และ Puccinia  ในพืช 17 ชนิด ใน 15 

วงศพืช  ไดแก กลวยไม  แกว แคทตัส เงาะ บัว รั่ง พวงโกเมน พวงหยก พุดรอยมาลัย พุท รักษา มะลิ 
มังคุด  เยอรบีรา ย่ีหุบ ลีลาวดี ล้ินมังกร สรอยอินทนิล และไ เดรนเยีย  พบแมลงที่เขาทําลายพืชจํานวน 19  

ชนิด  จัดอยูในอันดับ Hemiptera 2 ชนิดใน 2 วงศ  อันดับ Lepidoptera จํานวน13 ชนิดใน 7 วงศ  และ
อันดับ Coleoptera จํานวน  4 ชนิดใน 4 วงศ   ในพืช 17 ชนิดใน13 วงศพืช ไดแกกระดังงาสงขลา โครง
เครง ชบา ชวนชม บัว รั่ง บัวหลวง พุดรอยมาลัย พุดตาน พุท ชาติกานแดง แพงพวย  มะลิ อน มะลิพวง 
มะ อกกานี ราชพ กษ เล็บมือนาง สรอยอินทนิล หางกระรอกแดง  แนวทางในการปองกันกําจัดโรค-แมลง
ศัตรูพืชท่ีสอดคลองในพ้ืนที่สํารวจ มีหลายวิ ีดวยกัน ควรใชวิ ีการปองกันกําจัดแบบผสมผสาน (IPM) 

Abstract 

A survey of  plant diseases - insects pest on Suan Ban Kaew  Palace, Rambhai  Barni 

Rajabhat University during January 2006 – December 2008. Seventeen species of plants had plant 

diseases. Plant diseases were bacteria 1 sp. algal 1 sp. and fungus 8 genus. Seventeen species of  

plants had insect pests. Most of insect pests were in Order Lepidoptera (7 family,      13 species) 

Order Coleoptera (4 family, 4 species) and Order Hemiptera (2 family, 2 species). Plant diseases 

and insects pest were controled by Integrated Pest Management. 
 

บทนํา 

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงประทับ ณ วังสวนบานแกว      
เปนเวลา 18  ป ทรงปลูกพรรณไมตาง  เชนไมผลไดแกเงาะ ลางสาด มังคุด ล  อยูบริเวณสวนสวน
พระองค ทรงโปรดท่ีจะทดลองปลูกและดูแลตนไมดวยพระองคเอง บริเวณบานสวนแกว จึงเขียวขจี งาม
สะพรั่ง ดวยพัน ุไมหลากหลายชนิด ท้ังไมยืนตนท่ีใหความรมร่ืน ไมดอกไมประดับในบริเวณสวนดอกไมสวน
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พระองค และมีหลากชนิด เปนจํานวนมาก อาทิเชนพวงชมพู พวงแกวแดง พวงคราม พวงโกเมน พวงหยก 

วานส่ีทิศ บัวสวรรค ตนแค รั่ง บัว วานตาง ล   ทรงโปรดดอกไมเปนอยางย่ิง   ทรงพระสําราญพระราช
ห ทัยของพระองค ตลอดเวลาท่ี ประทับ ณ วังสวนบานแกว      

ึ่งพรรณไมดังกลาวเปนสวนประกอบของความสมบูรณปจจัยหนึ่งของวังสวนบานแกว  เพ่ือพั นา
วังสวนบานแกวเปนสถานที่ใหความรูทางประวัติศาสตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
บรมราชินี แกประชาชนท่ัวไป  ดังนั้นการดูแลรักษาของวังสวนบานแกว มีสวนสําคัญในการพั นาดูแลรักษา
พรรณไมในบริเวณวังสวนบานแกว ใหมีความสวยงามปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช จึงมีความสําคัญตอ
การเติมเต็ม ในแงของ ประวัติศาสตรเพราะพรรณไมหลายชนิด  สมเด็จพระนางเจาทรงปลูก ดูแลใสพระทัย    

พรรณไมยังเปนสวนหน่ึงขององคประกอบทางดาน ภูมิทรรศน  อันยังประโยชนเพ่ือความสวยงามแกสถานท่ี  

ดังนั้นพรรณไมในบริเวณวังสวนบานแกว บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีพ้ืนท่ีประมาณ 687 ไร  
ึ่งมีความหลากหลายของพรรณไมหลายชนิดควรมีการจัดการดานโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อการอนุรักษ

รักษาพรรณไมในวังสวนบานแกวใหคงความงดงามอยูสืบนานเทานาน   

ดังนั้นจึงสมควรทําการศึกษาสํารวจโรค-แมลงศัตรูพืชในเขตวังสวนบานแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ใหทราบถึงชนิดของโรคและแมลงศัตรูท่ีแทจริงวามีชนิดใดบาง และนําไปประยุกตใชในการ
ปองกันกําจัด เพ่ือประโยชนดานความสวยงาม   ของพรรณไมท่ีไดรับการดูแลรักษาจากขอมูลท่ีไดรับ 

วัต ุประสงคของการวิจัย 

            1.  เพ่ือสํารวจรวบรวมขอมูลโรคพืช-แมลงศัตรูพรรณไมแตละชนิดในในเขตวังสวนบานแกว  
            2.  เพ่ือเปนแนวทางแกไข ปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีมีผลตอพรรณไม ในเขตวังสวนบาน
แกว 

            3.  เพ่ือทราบชนิดของโรค และแมลงศัตรูพืชท่ีแทจริงในเขตวังสวนบานแกวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี

วิ ีดําเนินการวิจัย 

1. วิ ีการทดลอง 
 1.1 การเก็บตัวอยางในภาคสนาม 

เก็บตัวอยางพืช ที่แสดงอาการผิดปกติ อันเนื ่องมาจากสาเหตุของการเกิดโรค หรือแมลง
ศัตรูพืชเขาทําลาย มาวิเคราะหวาเกิดจากโรคหรือแมลงศัตรูพืช จากนั้นนําเขาสูกระบวนการวินิจฉัย
ความผิดปกติของพืชในหองปฏิบัติการ 
 1.2  การศึกษาในหองปฏิบัติการทางดานโรคพืช 

  1.2.1 าเชื้ออุปกรณท่ีจะใชในการปฏิบัติงานดวยวิ ีปลอดเชื้อ(Aseptic) 

  1.2.2 ทําการ าเชื้อท่ีติดมากับเนื้อเย่ือพืชท่ีเปนโรค โดยใชเทคนิคทางโรคพืช 

  1.2.3 การเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ PDA, WA โดยใชเทคนิคทางโรคพืช 

  1.2.4 นําเชื้อท่ีไดทําการเลี้ยงบนอาหารเล้ียงเชื้อจากตูควบคุมอุณหภูมิ มาทําสไลด  

 และทําการศึกษาใตกลองจุลทรรศนคอมพาวน และทําการถายภาพเชื้อสาเหตุเพ่ือนําไปวินิจฉัยเชื้อ
สาเหตุของการเกิดโรค 
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  1.2.5 สงตัวอยางตรวจผลเพ่ือเปรียบเทียบความถูกตอง 
 1.3 การศึกษาในหองปฏิบัติการทางดานกีฏวิทยา 

1.3.1 นําแมลงศัตรูพืชมาเลี้ยงในกลองเลี้ยงแมลง โดยใหน้ํา ใหอาหาร  
1.3.2 นําตัวเต็มวัยของแมลงที่เล้ียงมาศึกษาใตกลอง สเตอริโอไมโคสโครป พรอมถายรูปแมลง และ

นําไปศึกษาดานสัณฐานวิทยา 

1.3.3 นําแมลงท่ีใชศึกษามาเช็ท และนําไปอบในตู hot oven และนําไปใสกลองเก็บแมลง 
2.ทําการวิเคราะหแนวทางการปองกันกําจัด  

 นําขอมูลท่ีทําการบันทึกมาประมวลผลเพื่อใหทราบสาเหตุของการเกิดโรค การระบาดของโรค หรือ
การเขาทําลายของแมลง และทําการแปรผลแนวทางการปองกันกําจัด 

ผลการวิจัย 

จากการสํารวจโรค-แมลงศัตรูพืชในวังสวนบานแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบเชื้อสาเหตุ
ของการเกิดโรคพืชเปนแบคทีเรีย 1 ชนิด สาหราย 1 ชนิด เชื้อรา  8  จีนัสไดแก Coleosporium, Colletotrichum, 

Lasiodiplodia, Pestalotiopsis, Phoma, Phomopsis, Phyllosticta และ Puccinia  ในพืช 17 ชนิด ไดแก กลวยไม  

แกว แคทตัส เงาะ บัว รั่ง พวงโกเมน พวงหยก พุด อน พุท รักษา มะลิ มังคุด เยอรบีรา ย่ีหุบ ล่ันทม ล้ิน
มังกร สรอยอินทนิล และไ เดรนเยีย  พบแมลงที่เขาทําลายพืชจํานวน 19  ชนิด  จัดอยูในอันดับ Hemiptera 2 

ชนิด  อันดับ Lepidoptera จํานวน13 ชนิด  และอันดับ Coleoptera จํานวน  4 ชนิด ในพืช 17 ชนิดไดแก
กระดังงาสงขลา โครงเครง ชบา ชวนชม บัว รั่ง บัวหลวง พุดรอยมาลัย พุดตาน พุท ชาติกานแดง 
แพงพวย รั่ง มะลิ อน มะลิวัลย มะ อกกานี ราชพ กษ เล็บมือนาง สรอยอินทนิล  หางกระรอกแดง 

แนวทางการปองกันกําจัดโรคพืชในวังสวนบานแกว ควรหลีกเล่ียงพืชไมใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตอ
การเกิดโรค ไมนําพืช ท่ีเปนโรคมาปลูกในบริเวณที่ยังไมเคยพบโรคชนิดนั้น มากอน ลดปริมาณเชื้อโรคใน
แปลงปลูก(กําจัดสวนที่เปนโรค) และปองกันพืชไมใหเชื้อโรคเขาทําลาย โดยวิ ีการตาง ที่นํามาประยุกตใช
ควรใชแบบผสมผสาน ึ่งสอดคลองกับหลักการปองกันแบบผสมผสาน   

แนวทางการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชในวังสวนบานแกว ปฏิบัติไดโดยทําการสํารวจแปลงปลูก 

บันทึกส่ิงที่พบ ทําการวิเคราะหชนิด ปริมาณแมลงศัตรูพืชเพ่ือกําหนดระดับ ท่ียอมรับได  เมื่อปริมาณแมลง
ศัตรูพืชถึงระดับท่ีจะยอมรับไดใหหาวิ ีการตาง  ทําใหปริมาณแมลงศัตรูพืชลดปริมาณลง (วิ ีเขตกรรม    

วิ ีกล วิ ีชีววิ ี  และวิ ีผสมผสานในการควบคุม) โดยวิ ีสําคัญท่ีควรนํามาใชคือวิ ีการปองกันกําจัดแบบ
ผสมผสาน 

สรุปและอภิปรายผล 

 โสภณ วงศแกว (ม.ป.ป.)ไดรายงานวาเชื้อราสกุล Phyllosticta สาเหตุโรคใบจุดของพืชไดหลายชนิด  

เชื้อราสกุล  Phoma  และเชื้อรา Phomopsis สาเหตุโรคลําตนเนาของผัก และไมยืนตนหลายชนิด ึ่ง
สอดคลองจากการศึกษาพบเชื้อรา Phyllosticta ในกลวยไมทําใหเกิดโรคใบจุดขี้กลาก  เช้ือราสกุล Phoma  

ทําใหเกิดโรคเนาในแคคตัส และเชื้อรา Phomopsis ทําใหเกิดโรคใบจุดใน แคคตัส บัว รั่ง พวงโกเมน 

พวงหยก และสรอยอินทนิล  
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 เชื้อรา Colletotrichum spp. เปนสาเหตุหลักทําใหเกิดโรคแอนแทรกโนส (anthracnose)ในไมผล 

หลายชนิด และเปนปญหาสําคัญในพืชเมืองรอนชื้น และพืชก่ึงรอนชื้น (Natalia, P.A.R.; K. Elko E.; D. 

Mario S.C. and D. S. Nilton, 2002)  Annonamus (2008)รายงานวาเชื้อราColletotrichum มีหลายชนิด ท่ี
เปนสาเหตุของการเกิดโรคพืช สํานักบริการคอมพิวเตอร (2549) รายงานวาเชื้อ Colletotrichum 

gloeosporioides ทําใหเกิดโรคแอนแทรคโนสในพวงหยก ึ่งจากการศึกษาพบวาเกิดโรคใบจุดเน่ืองจากเช้ือ 
Phomopsis ชวาลา บุรณศิริ (2531)กลาววาเชื้อราจีนัส Colletotrichum เปนสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสของพืชไร
หลายชนิด ึ่งสอดคลองจากการศึกษาพบวาเชื้อราจีนัสนี้ทําใหเกิดโรคพืชไดหลายชนิด 

 Mertely, J. (2008) ทําการศึกษาโรคพืชในพืชชนิดตาง  รายงานพบวาแคคตัสในเมือง 
Hillsborough  มีอาการ edema (บวมน้ํา) นามีสาเหตุจาก abiotic disorder ึ่งตางจากท่ีศึกษาพบอาการเนา
ในแคคตัสท่ีมีสาเหตุจากเชื้อรา Phomopsis, Lasiodiplodia และPhoma   Ekonsil (2008) รายงานวาเชื้อรา 
Lasiodiplodia theobromae เปนโรคพืชท่ีมีพืชอาศัยกวางมากทําใหพืชแสดงอาการเนาเละ และแหงตาย ึ่ง
จากการศึกษาพบเชื้อราจีนัสน้ีทําใหเกิดโรคเนาในแคคตัส  

Holcomb, G.E. (1986) รายงานพบพืชอาศัยของ Cephaleuros virescens ใน Louisiana  พบวา
สามารถทําใหเกิดโรคในพืชไดหลายวงศเชนวงศ Aceraceae, Amaranthaceae, Anacardiaceae, 

Annonaceae, Apocynaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae, Asclepiadaceae, Berberidaceae, Betulaceae, 

Bignoniaceae, Calycanthaceae, Caprifoliaceae, Celastraceae, Compositae, Cornaceae, 

Cupressaceae, Ebenaceae, Elaeagnaceae, Ericaceae, Euphobiaceae, Fagaceae, Flacourtiaceae, 

Gramineae, Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Juglandaceae, Lauraceae, Leguminosae, 

Liliaceae, Lythraceae, Magnoliaceae, Malvaceae, Menispermaceae, Moraceae, Myricaceae, 

Myrsinaceae, Nyssaceae, Oleaceae, Osmundaceae, Plantanaceae, Polygonaceae, 

Polypodiacaceae, Rhamnaceae,Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Salicaceae, Sapindaceae, 

Saxifragaceae, Solanaceae, Sterculiaceae, Styracaceae, Symplocaceae, Taxodiaceae, Theaceae, 

Ulmaceae, Verbenaceae, Vitaceae และ Zingiberaceae ึ่งสอดคลองจากที่ศึกษาพบ Cephaleuros 

virescens ทําใหเกิดโรคไดในเงาะที่อยูในวงศ Sapindaceae   

สํานักบริการคอมพิวเตอร (2549) รายงานวาเชื้อรา Puccinia sp. ทําใหเกิดโรค     ราสนิมในล่ันทม 

ึ่งตางจากการศึกษาพบวาเชื้อราจีนัสนี้ทําใหเกิดโรคราสนิมในพุท รักษา และลั่นทมเกิดโรคราสนิมจากเชื้อ 

Coelosporium  

กรมสงเสริมการเกษตร (ม.ป.ป.) รายงานพบเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ทําใหเกิดโรคใบไหมใน
มังคุดโดยพบในระยะแตกใบออน ึ่งสอดคลองกับการศึกษา 

Chung, W.H.; C.P. Abe; Y. Yamaoka; T.W. Haung และM. Kakishima (2005) รายงานพบ 

Coleosporium plumeriae Pat. สาเหตุของโรคสาสนิมในล่ันทมเปนครั้งแรกในไตหวัน จากการศึกษาพบเชื้อ
ชนิดนี้เปนสาเหตุของโรคราสนิมในลั่นทมเชนเดียวกัน ยุท ศักดิ เจียมไชยศรี (2549) รายงานวาเชื้อ 

Coleosporium plumeriae Pat. เปนสาเหตุของโรคราสนิมในลั่นทม ึ่งสอดคลองจากที่ศึกษา 
Gilman, E.F. (1999) รายงานวาตนล้ินมังกรดางเหลืองขอบทอง S. trifasciata ท่ีทําการศึกษา  ไมพบ

โรค-แมลงศัตรูพืชท่ีเขาทําลายเปนพืชอาหารหลัก ึ่งตางจากท่ีศึกษาพบโรคเนาเละที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย
แกรมลบ ึ่งระบาดมาก 
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Pittaway, A.R และI. J. Kitching (2008) รายงานวาผีเส้ือเหย่ียว P. increta ท่ีพบในประเทศจีนมี
พืชอาหารเปนม ุรดา Campsis sp. :Bignoniaceae, ตนCatalpa sp. : Bignoniacea., ระยาแกว 
Clerodendrum sp. :Verbenaceae, ลําไย Dimocarpus sp. :Sapindaceae, ตน Firmiana sp. :Malvaceae, 

ตนFraxinus sp. :Oleaceae, ตน Ligustrum sp. :Oleaceae, ตนเล่ียน Melia sp. :Meliaceae, ตน 

Meliosma sp. :Sabiaceae, ตนมะกอก Olea sp. :Oleaceae, ตนหอมหมื่นล้ี  Osmanthus sp. :Oleaceae, 

ตนเพาโลวเนีย Paulownia sp. : Paulowniaceae, ตน Syringa sp. :Oleaceae, ตนไขเนา Vitex  

sp. :Lamiaceae, ตน Platanus sp. :Plantanaceae, ตน Ligustrum lucidum :Oleaceae   ในประเทศเกาหลี
พบพืชอาหารของผีเส้ือเหย่ียวชนิดน้ีดังตอไปนี้ เชน ตน Ligustrum obtusifoliu :Oleaceae, ตน L. 

japonicum :Oleaceae, ตนSyringa reticulat, :Oleaceae, ตน S. dilatata :Oleaceae, ตนหอมหมื่นล้ี 

Osmanthus fragran :Oleaceae, ตนClerodendrum tricotonum :Verbenaceae, ตน Paulownia 

tomentosa :Paulowniaceae, ตน P. coreana :Paulowniaceae,  ตนกอ  Quercus aliena :Fagaceae  ใน
ประเทศญี่ปุนรายงานพบพืชอาหารของแมลงชนิดน้ีไดแกตน Callicarpa dichotoma :Verbenaceae, ตน 

Ligustrum japonicum :Oleaceae, ตน L. obtusifolium : Oleaceae, ตนPaulownia 

tomentosa :Paulowniaceae, ตน Perilla frutescens :Lamiaceae, ตนSesamum indicum :Pedaliaceae 

และตน Viburnum dilatatum :Adoxaceae    องุน ล่ิววานิช (2544)รายงานพบพืชอาหารของแมลงชนิดน้ีคือ
ยี่โถ และทองอุไรโดยทําการสํารวจพบท่ีนาน กรุงเทพ และชลบุรี    ึ่งตางจากท่ีศึกษาพบแมลงชนิดนี้มีพืช
อาหารเปนกระดังงาสงขลา ึ่งอยูในวงศ Annonaceae  

Pui, Y. M. และWayne, W. H. (2007) รายวาพบดวงปกแข็ง Popillia sp. :Scarabaeidae ในตน
โคลงเคลง Melastoma malabathricum ึ่งสอดคลองท่ีทําการศึกษา 

อ ชร พงษไสว (2540) รายงานวาโรค แมลง และสัตวศัตรูพืชในชบา Hibicus      จะพบโรคใบจุด 

โรคราเขมาดํา โรครากเนาและโคนตนเนา โรคที่เกิดจากไวรัส พบแมลง   ปากกัด จําพวกตัวออนตักแตน 

ดวงเตาทอง พบแมลงปากดูดจําพวกเพลี้ยแปง เพล้ียออน  แมลงหวี่ขาว พบสัตวศัตรูพืชจําพวกหอยทาก 

และทาก      พิสมัย  ชวลิตวงษพร (2538) รายงานพบแมลงศัตรูพืช 4 ชนิดคือ หนอนมวนใบ าย (Cotton 

leafrollre) Sylepta derogate Walk. หนอนคืบ าย (Cotton looper) Anomis flava (Fabicius)  เพล้ียออน
(Aphids) และหนอนเจาะลําตนกาแ  (Red coffee borer) Zeuzera coffee Nietn. ึ่งจากการศึกษาพบดวง
กัดกินดอก Subfamily Cetoniinae และดวงเตาในวงศ Chrysomelidae  เขาทําลาย  

ตนชวนชมพบเพลี้ยออน และเพล้ียแปง เขาทําลาย (อนงค จันทรศรีกุล. 2544) วาลุลี โรจนวงศ 

และอังศุมาลย จันทราปตย (2538)รายงานในชวนชมพบเพล้ียออน(Aphis gossypii Glover) ึ่งตางจากผล
การศึกษาที่ไมพบเพล้ียออนเขาทําลายชวนชม  แตพบผีเส้ือ Euploea sp. ในวงศ Nymphalidaeมี   พืช
อาหารเปนใบ และดอกชวนชม โดยThe bay science foundation (2009) รายงานวาผีเส้ือในจีนัส Euploea  

(F.Lycaenidae) ตัวเต็มวัยอาศัยดูดกินท่ีตน milkweed ตัวหนอนกัดกินบริเวณพืชท่ีมีพิษ 

เสริมลาภ วสุวัต (2525) รายงานเร่ืองโรค-แมลง และศัตรูอื่น ในบัววาบัวอุบลชาติ มีโรคที่เกิด
ประจําคือ โรคใบจุด เกิดจากเชื้อ Cercospora spp. พบหนอนพับใบ Nymphula orisonalis Walker มากัดกิน
ใบ พบเพลี้ย Rhopalosiphum nymphaeae พบหอย และหอยโขงท่ีเขาทําลายบัว Thaiwaterlily (2003) 

รายงานพบแมลงศัตรูพืชท่ีเขาทําลายบัว โดยเปนหนอนพับใบโดยตัวหนอนจะกัดกินใบเปนแผนพับ และสอด
ตัวเองอยูระหวางแผนพับของใบบัว ึ่งสอดคลองกับการศึกษาพบแมลงในนํ้าท่ีอยูในอันดับ Lepidoptera ท่ี
ตัวหนอนกัดพับใบบัว แตมีความแตกตางจากรายงานของจากรายงานของวาลุลี โรจนวงศ และอังศุมาลย 
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จันทราปตย (2538)ยังรายงานอีกวาพบเพล้ียออน Rhopalosiphum nymphaeae (L.) ในบัวทุกชนิดและไมน้ํา
หลายชนิด 

คุณา นนทพั น (2546) บรรยายวาพบศัตรูบัวหลวงท่ีสําคัญคือเพลี้ยไ  เพล้ียออน หนอนพับใบ 

หนอนชอนใบ หนอนผีเส้ือ  ึ่งตางจากพิสมัย  ชวลิตวงษพร (2538) ท่ีรายงานพบศัตรูท่ีทําลายบัวหลวง 16 

ชนิดไดแก หนอนกระทูผัก S. litura เพล้ียไ  Scirtothrips sp. Selenothrips rubroccinctus Giard หนอน
ชอนใบบัว Sesamia cretica Lederer     แมลงวันชอนใบบัว Stenochironomus nelumbus Toknga & 

Kuroda หนอนกินบัว Simyra consperoa Moore หนอนกินบัว Nymphula orismalis Walker บุงปกขาว (Leaf 

eating caterpillar) Orgyia turbata Butler Orgyia postica Walker หนอนมวนใบสม Archips sp. หนอนกิน
ใบบริทิส Brithys crini Fabr. หนอนเขียวหวาน (Bluestripped nettle grub) Parasa lepida Cramer ตักแตน 

(Grasshopper) หอยทาก (Snail) หอยเชอรี่ (Golden apple snail) Pomacea canaliculata Lamarck ไรแดง 
(Red spider mite) เพล้ียออนบัว Rhopalosiphum nymphaeae (Linneus) ผีเส้ือเหลือง Euproctis fraternal  

Moore  จากรายงานของ วาลุลี โรจนวงศ และอังศุมาลย จันทราปตย (2538)รายงานวาพบ เพล้ียออน 

(Rhopalosiphum nymphaeae (L.)) ในบัวทุกชนิด และไมนํ้าหลายชนิด ึ่งตางจากที่ศึกษาท่ีวาพบเพียง
หนอนกระทูผัก และหนอนผีเส้ือบุงปกขาวในบัวหลวง และพบเพียงหนอนผีเส้ือพับใบในบัว รั่ง  ศูนย
อารักขาพืช มูลนิ ิโครงการหลวง(2548) รายงานพืชอาหารของหนอนกระทูผักมีดังนี้คะนา ผักกาดขาว 
กะหล่ําปลี กะหลํ่าดอก มะเขือเทศ ถ่ัวแขก ขาว ขาวโพด ขาว าง าย ละหุง เบญจมาศ คารเนชั่น กุหลาบ 

ดาวเรือง เยอรบีรา ไมประดับตาง  องุน สม สตอเบอรี่  ราสพเบอรี่เปนตน  

Heyne’s garden center (2008) รายงานพบศัตรูในพุดสกุล  Gardenias sp.  พบเพล้ียหอย 

(Scale) เพล้ียไ  และหนอนผีเส้ือกินดอก Gerber, C. (2008) รายงานพบศัตรูในตนพุดดังนี้เพล้ียออน เพล้ีย
หอย ไสเดือน อย เพล้ียแปง (Mealy bug) แมลงหวี่ขวาวจากการศึกษาพบหนอนผีเส้ือชักใบวงศ Pyralidae  

เขาทําลายพุด อน 

ตนพุดตาน พิสมัย  ชวลิตวงษพร (2538) พบแมงศัตรูท่ีทําลายมี 2 ชนิด คือ หนอนมวนใบ าย 

(Cotton leafroller) Sylepta derogate (Fabricius) และหนอนคืบ าย (Cotton semi-looper) Anomis flava 

(Fabricius) จากการศึกษาพบดวงกัดกินดอก Subfamily Cetoniinae บริเวณดอกพุดตาน Ek-Ammuay, P.  

(2002) รายงานวาดวงท่ีอยูใน Subfamily Cetoniidae สวนมากจะกินเกสรดอกไม เปนอาหาร และพบบน
ดอกไม ึ่งสอดคลองท่ีศึกษาพบวามีดวงในวงศยอยนี้กัดกินบริเวณดอกของชบา พุดตาน และเอนอา 

พุดชาติกานแดง มีรายงานพบศัตรูของพืชชนิดนี้ไดแกเพล้ียแปง เพล้ียออน เพล้ียหอย และโรคใบจุด ท่ี
เกิดจากเชื้อรา (Backyardgardener. 2008) หนอนผีเส้ือกินใบ Cydalima conchylalis  Guenee: Pyralidae  

องุน  ล่ิววานิช (2544) รายงานพบพืชอาหารของ หนอนผีเส้ือเหย่ียว Daphnis nerii (Linnaeus) วา
มีแพงพวย ยี่โถ ชวนชม ล่ันทม พุทรา และพุดในกรุงเทพ จากการศึกษาพบแมลงชนิดน้ีมีพืชอาหาร เปน
แพงพวย   Hwang, S.Y.  และTeng, Y.F. (2001) รายงานวาหนอนผีเส้ือชนิดนี้มีพืชอาหาร 3 ชนิดท่ีอยูใน
วงศ Apocynaceae ึ่งไดแกบานบุรีสีเหลือง Allamanda cathartica L., แพงพวย รั่ง Catharanthus roseus 

L., และรําเพย Thevetia peruviana Merr. 

สิริวั น  วงษศิริ (2526) รายงานพบหนอนเจาะดอกมะลิ Hendecasis duplifascialis Hampson: 

Pyralidae เปนศัตรูท่ีสําคัญมากในการปลูกมะลิลาโดยสอดคลองกับ พิสุท ิ เอกอํานวย (2550)  พบแมลง
ศัตรูพืชในมะลิ อนคือ หนอนเจาะดอกมะลิ (Jasmine flower-borer) Hendecasis duplifascialis 

Hampson :Pyralidae  พิสมัย ชวลิตวงษพร (2538) รายงานพบแมลงศัตรูในมะลิมี 13 ชนิด ดังนี้หนอนเจาะ
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ดอกมะลิ (Jasmine flower borer) Hendecasis duplifascialis Hampson) เพล้ียไ  (Thrips) Thrips 

oreintalis (Bagnall) หนอนกระทูหอม (Beet army worm) Spodoptera exigue (Hubner) หนอนกระทูผัก 

(Common cutworm) Spodoptera litura (Fabricius)  หนอน ก Margaronia laticostalis Guen หนอนลาย
จุด Nausinoe perspicata Fabr. หนอนมวนใบสม (Totrix  leaf-rolling) Archips micaceana (Walker) 

Archips sp. แมลงหว่ีขาว (White fly)  หนอนชอนใบมะลิ 2 ชนิดในวงศ Coleophoridae  มวนมะลิ 
Corythauma sp. เพล้ียหอย (Scale insect) หนอนเจาะลําตน (Red coffee borer) Zeuzera coffeae Nietn. และ
เพล้ียไก า Psyllid sp. จากการศึกษาพบแมลงชนิดเขาทําลายดอกมะลิ อนบริเวณ     สวนดอกไมสวนพระองค  

พระตําหนักแดง 
Hodges, G; G. B. Edwards และDixon, W. (2005) รายงานพบเพล้ียไ  Scirtothrips dorsalis 

Hood มีพืชอาหารเปนมะลิพวง Jasminum multiflorum   จากการศึกษาพบผีเส้ือ Nausinoe puerita Cramer 

วงศ Pyralidae เปนพืชอาหารเปนมะลิพวง  ึ่งองุน ล่ิววานิช (2544) รายงานพบพืชอาหารของแมลงชนิดนี้คือ
มะลิ พุท ชาติ พบในเชียงใหม สระบุรี และกรุงเทพ  

พิสุท ิ เอกอํานวย (2550)  รายงานวาผีเส้ือยักษ (Giant silkworm, Atlas moth) Attacus atlas 

(L.) :Saturniidae มีพืชอาหารเปนใบกระทอน ร่ัง และนอยหนา  องุน ล่ิววานิช (2544) รายงานพบแมลง
ชนิดนี้มีพืชอาหารเปนกระทอน รั่ง สัก มะมวง นอยหนาโดยทําการสํารวจที่แม องสอน เชียงใหม เชียงราย 

นครนายก จันทบุรี และสระแกว    อนงค จันทรศรีกุล (2544) รายงานพบหนอนผีเส้ือชนิดนี้มีพืชอาศัยคือ ร่ัง 
กระทอน และดาหลา  Kuroko, H. และAngoon L. (1993) รายงานวาแมลงชนิด  มีพืชอาหารเปน รั่ง กระทอน 

เต็งรัง โดยสํารวจท่ีเชียงใหม เชียงราย นครนายก นครปฐม กรุงเทพ ปราจีนบุรี ชลบุรี นครศรี รรมราช จาก
การศึกษาพบวามีพืชอาหารเปนใบมะ อกกานี  

Gilman, E.F.และDenis G.W. (1993) รายงานวาตนราชพ กษไมมีศัตรูพืชท่ีเปนปญหาหลัก แต
พบเพียงศัตรูท่ีเขามารบกวนบางเชนพวกตัวหนอน  ึ่งตางจากท่ี Schmelzer, G.H. และGurib-Fakim, A.  

(2009) รายงานวาตนราชพ กษมีเพล้ียไกแจ Heteropsylls cubana เขาทําลายในประเทศ ลิปปนส จาก
การศึกษาพบ ดวงกัดกินใบวงศ Endomychidae เขาทําลาย 

เล็บมือนางที่ศึกษาพบศัตรูท่ีเขาทําลายคือหนอนผีเส้ือ Trabala pallida Walker  เพล้ียกระโดด    

ปกแหลม  Lawana conspersa และดวงงวงวงศCurculionidae  องุน ล่ิววานิช (2544) รายงานพบผีเส้ือ      

T. pallida Walker มีพืชอาหารศัยคือชมพู หวา  หูกวาง และลําพู ทําการสํารวจพบท่ีนครราชสีมา สระบุรี 
กรุงเทพ และสมุทรสาคร  พิสุท ิ  เอกอํานวย (2550) รายงานวาเพลี้ยกระโดดปกแบบลาย L. conspersa มี
พืชอาหารอาหารมากกวา 25 ชนิดไดแกมะมวง สม กาแ  ทุเรียน ชา กาแ  โกโก รั่ง สม และลําไย  

สรอยอินทนิลที่ศึกษาพบหนอนผีเส้ือ Tinolius eburneigutta Walker  กินเปนอาหาร ึ่งสอดคลอง
กับองุน ล่ิววานิช (2544)ท่ีรายงานพบผีเส้ือชนิดนี้ในสรอยอินทนิลเชนกันโดยพบที่เชียงใหม ลําปาง 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขัน  ชลบุรี จันทบุรี  ึ่งตางจาก Starr, F.; Kim, S. และLloyd, L (2003)ท่ีรายงานพบ
ศัตรูในสรอยอินทนิลวาพบไรแมงมุง (Spider mites) แมลงหวี่ขาว และเพล้ียหอย  

Aiswariaya, K.K., M. Manjunatha andMohan, I.N. (2007) รายงานพบแมลงหว่ีขาว (Spiralling 

whitefly) Aleurodicus disperses Russel :Aleyrodiae มีพืชอาหารกวาง พบพืชอาหาร 99 ชนิด ึ่งสอดคลอง
จากการศึกษาในวังสวนบานแกวท่ีพบหางกระรอกแดง ท่ีเปนพืชอาหารของแมลงหวี่ขาวชนิดนี้ 
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จากรายงานของ วาลุลี โรจนวงศ และอังศุมาลย จันทราปตย (2538) พบเพล้ียออน (Aphis 

gossypii Glover)ในพืชหลายชนิดเชน เยอรบีรา พวงชมพู ึ่งตางจากผลการศึกษาที่ไมพบเพลี้ยออน เขา
ทําลายในพืชท้ังสองชนิดนี้  
 พิสมัย ชวลิตวงษพร และอนันต วั น ัญกรรม (2531) รายงานพบเพลี้ยไ  หนอนกระทูหอม 

หนอนเจาะสมอ าย หนอนกระทูผัก หนอนมวนใบสม และเพล้ียออนวาเปนแมลงศัตรูในเยอรบีรา ึ่งจาก
การศึกษาพบวาเยอรบีรามีเพียงอาการของการเกิด โรคเทานั้น อีกท้ังรายงานวาในมะลิพบ  การทําลายของ
หนอนเจาะดอกมะลิ เพล้ียไ  หนอน ก หนอนลายจุด หนอนมวนใบสม หนอนชอนใบมะลิ มวนปกแกว และ
เพล้ียหอย ึ่งจากการศึกษาพบเพียงหนอนเจาะดอกมะลิ 
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