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บทบรรณาธิการ

  วารสารวจิยัรำไพพรรณดีำเนนิการโดยสถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ	ีเปน็วารสารทางวชิาการ	

ที่นำเสนอบทความวิจัย	 ของนักวิจัย	 นักศึกษา	 บัณฑิตศึกษา	 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกที่สนใจให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยของตนทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 กองบรรณาธิการได้รวบรวม	และคัดกรองบทความวิจัยจากนักวิจัยทั่วประเทศ	ที่ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่	

ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี	จำนวนทั้งสิ้น	12	เรื่อง	ได้แก่	การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน 

ตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	11,	ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของ 

ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด,	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

บทเรียนออนไลน์ตามการรับรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ที่เข้าเรียนโดยวิธีโควต้ากับนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือก,	 พฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศของ	

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,	 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณี,	การศึกษาบทเพลงลูกทุ่งของ	สมเศียร	พานทอง	หรือ	ชาย	 เมืองสิงห์,	ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จ 

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นสาขาเครื่องประดับอัญมณี	 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ,	 การศึกษา	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง,	 การศึกษา 

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง, 

การศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะในบริษัท	บางกอกกล๊าส	จำกัด	

โรงงานระยอง	และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	:	กรณีศึกษา	นักศึกษาปริญญาโท		

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	

	 	 ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณา	 ตีพิมพ์	 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ	

(Peer	reviewers)	ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความถูกต้อง	และขอขอบคุณ	ทุกท่าน	ที่สนับสนุน	

การจัดทำวารสารวิจัยรำไพพรรณ	ี ฉบับนี	้ ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 วารสารวิจัยรำไพพรรณ	ี ปีที	่ 5	 ฉบับที่	 2 

เดือนกุมภาพันธ์	 2554	 –	 พฤษภาคม	 2554	 จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน	 และหากท่านผู้สนใจต้องการส่ง 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี	สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสารวิจัยรำไพพรรณี	ซึ่งจะรวบรวม	คัดกรอง	

เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

      

       ว่าที่ร้อยตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมผล  สุวรรณกูฏ

       บรรณาธิการวารสารรำไพพรรณี
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การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 

The Implementation toward Teacher Professional Standards 

of Border Patrol Police Teachers under The Office of The Border Patrol  

Police Command 11 
 

เฉลา  ประเสริฐสังข์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ  

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ	 เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 ของครูโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน	 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	 11	 กลุ่มประชากรเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน	 

63	คน	เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	เป็นแบบสอบถามสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู	12	มาตรฐาน	มาตรฐาน

ละ	5	ข้อรวมจำนวน	60	ข้อ	มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า	5	ระดับ	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกมาตรฐาน	 2)	 ครูโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนที่มีคุณวุฒิการศึกษาต่างกันมีสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูแตกต่างกัน	 โดยครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา		

สาขาวิชาชีพครู	 มีสภาพการปฏิบัติงานสูงกว่าครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาชีพอื่น	 3)	 ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีสภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ยแตกต่างกัน	 โดยครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากมี

สภาพการปฏิบัติงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	 4)	 ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติการสอนใน

ช่วงชั้นที่ต่างกัน		มีสภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน	

 

คำสำคัญ  :		สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู,	ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	

 

 

 

Abstract  

	 The	 purposes	 of	 this	 research	 were	 to	 study	 the	 imprementation	 toward	 teacher	 professional	 standards	 of	

Border	 Patrol	 Police	 Command	 11.	 The	 population	 of	 this	 research	 were	 63	 border	 patrol	 police	 teachers.	 The	

research	 instrument	 was	 a	 5	 rating	 scale	 questionnaire	 with	 60	 items	 covered	 12	 teacher	 professional	 standard	

working.						

	 The	 results	 were	 as	 follows:	 1)	 The	 implementation	 toword	 teacher	 professional	 standards	 of	 border	 patrol	

police	teachers	was	at		a	high	level	for	overall	and	each		standard.	2)	The	patrol	police	teachers	who	were	different	in	

education	background	and	teaching	experience	showed	different	imprementation	where	as	those	who	tought	different	

levels	did	not.			

 

Keywords  :		imprementation	toword	teacher	professional	standards,	border	patrol	police	teacher	
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บทนำ  

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และ

แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2546	มีเจตนารมณ์ที่จะผลักดันให้เกิดการ

ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ	 ทั้งทางด้านโครงสร้างการบริหาร		

ด้านหลักสูตรการเรียนรู้	 ด้านครูและบุคลากร	 ด้านการบริหาร

จัดการ	 และด้านการจัดการเรียนรู้	 ในด้านการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษานั้น	 มาตรา	 52	 สรุปได้ว่าให้กระทรวง

ศึกษาธิการส่งเสริมระบบการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง	 โดยการกำกับ

ดูแลและประสานงานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตครู	 พัฒนาครู		

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการเตรียม

บุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจำให้ต่อเนื่อง	 รัฐต้อง

จัดสรรงบประมาณจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทาง	

การศึกษาให้เพียงพอ	 ส่วนในมาตรา	 53	 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 กำหนดให้องค์กรวิชาชีพครูและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพครู	

ในการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ	 มีอำนาจหน้าที่

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	 ออกใบประกอบวิชาชีพ	 และ

กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ	

	 คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพครูได้ยกระดับและ

ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มี

มาตรฐานวิชาชีพ	 และครูสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป	 ดังนั้นคุรุสภาจึงได้

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู	 ซึ่งลักษณะเกณฑ์ดังกล่าว

เป็นการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครู	 ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน	 12		

มาตรฐาน	 คือ	 1)	 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ	 2)	 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ		

โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน	 3)	 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน

ให้มีประสิทธิภาพ	 4)	 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้

เกิดผลจริง	 5)	 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ	 6)	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่

เกิดขึ้นกับผู้เรียน	 7)	 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้

อย่างมีระบบ	 8)	 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน	 9)	 

ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์	 10)	 ร่วมมือกับ

ผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์	 11)	 แสวงหาและใช้ข้อมูลอย่าง

ข่าวสารในการพัฒนา	 12)	 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 

ทุกสถานการณ์	(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.	2539	:	5	–	12)	

	 ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต้องรับผิดชอบใน

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กคือ	เด็กและ

เยาวชนมีโภชนาการดี	 สุขภาพแข็งแรง	 ใฝ่เรียนรู้	 ซื่อสัตย์		

ประหยัดและอดทน	 มีความรู้และทักษะทางวิชาการและ	 

การอาชีพ	 เพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต	 รักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความ

เป็นไทย	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ		

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 แผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ	 ฉบับที่	 4		

พ.ศ.	 2550	 –	 2559	 (สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี.	 2550	 :	 11	 –	 19)	 ได้กำหนด

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา	 6	 ประการ	 คือ	 1)	 ส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่

ในครรภ์มารดา	 2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน	 3)	 เสริมสร้างศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ	4)	เสริมสร้างศักยภาพของ

เด็กและเยาวชนทางการอาชีพ	 5)	 ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ	 6)	 เสริมสร้างศักยภาพของ	 

เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและ	 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

	 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนเกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ต่างๆ	 ดังกล่าวข้างต้นได้ต้องอาศัยการทำหน้าที่ของครูที่

ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกคน		

ซึ่งสภาพข้อเท็จจริงของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	 

มีสถานภาพเป็นตำรวจ	 บางส่วน	 มีคุณวุฒิทางวิชาชีพครู		

(สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา)	 อีกบางส่วน

ก็สำเร็จคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช	่ ทางด้านการศึกษาและมีประสบการณ	์

ในการปฏิบัติการสอนแตกต่างกันไป	 ถึงอย่างไรก็ตาม		

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีก็จัดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกๆ	 ปี	 ผู้วิจัยในฐานะมี	 

ส่วนร่วม	 รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่องมาหลายปี	 จึง

สนใจศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 เพื่อจะได้ข้อมูล	 

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
	 ในการวิจัยครั้งนี้		ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายดังนี้	

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วชิาชพีครขูองครโูรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน	กองกำกบัการ 

ตำรวจตระเวนชายแดนที่	11	

เฉลา  ประเสริฐสังข์ 
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	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 จำแนกตามคุณวุฒิ	 การศึกษา		

ประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนและระดับช่วงชั้นที่ปฏิบัติ

การสอน	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน	 8	 แห่ง	 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ	

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน	11	 จำนวน	 63	คน	ซึ่ง	 

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 

เพื่อประเมินสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่	 

คุรุสภากำหนด	 12	 มาตรฐาน	 ประกอบด้วยแบบสอบถาม	 

2	ตอน	ได้แก่			

	 	 ตอนที่	1	ซึง่เปน็ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	

	 	 ตอนที่	2	 เป็นแบบสอบถามสภาพการปฏิบัติงาน

ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 12	 มาตรฐาน	 ประกอบด้วย

มาตรฐานละ	 5	 ข้อ	 รวมเป็น	 60	 ข้อ	 มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 คือ	 ปฏิบัติมากที่สุด	 

ปฏิบัติมาก	ปฏิบัติปานกลาง	ปฏิบัติน้อย	และปฏิบัติน้อยที่สุด	

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   

	 	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร		

สถิติพื้นฐานที่ใช้คือค่าเฉลี่ย	 (µ)	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ)	 เพื่ออธิบายสรุปความสภาพการปฏิบัติงานของกลุ่ม

ประชากรและเปรียบเทียบสภาพ	 การปฏิบัติงานตามคุณวุฒิ

ทางการศึกษา	 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 และช่วงชั้น	 

ที่ปฏิบัติการสอนด้วยค่าเฉลี่ย	 (µ)	 	 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(σ)	เช่นเดียวกัน	

 

ผลการวิจัย  

	 การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	 กองกำกับการตำรวจตระเวน

ชายแดน	11	พบผลการวิจัยดังนี้	

	 1.	 สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาพรวมและรายมาตรฐาน 

เฉลี่ยอยู่ ในระดับมากทุกมาตรฐาน	 โดยเรียงลำดับจาก

มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ		

มาตรฐานที่	 8	 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน	 (µ = 

4.31)	 มาตรฐานที่	 9	 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์	 (µ	 =	 4.21)	 มาตรฐานที่	 10	 ร่วมมือกับผู้อื่นใน

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์	 (µ	 =	 4.15)	 มาตรฐานที่	 2	 ตัดสินใจ

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน	(µ 

=	 4.03)	 มาตรฐานที่	 11	 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา	 (µ	 =	 4.01)	 มาตรฐานที่	 12	 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ทุกสถานการณ์	 (µ	=	4.01)	มาตรฐานที่	 6	จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน	 (µ = 

3.96)	 มาตรฐานที่	 7	 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้

อย่างมีระบบ	 (µ	 =	 3.79)	 มาตรฐานที่	 3	 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน	 

ให้มีประสิทธิภาพ	 (µ	=	3.73)	มาตรฐานที่	 4	พัฒนาแผนการ

สอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง	(µ	=	3.69)	มาตรฐานที่	1		

ปฏิบัติกิจกรรม	 ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ 

(µ	 =	 3.64)	 และ	 มาตรฐานที่	 5	 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน	 

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	(µ	=	3.53)	

	 2.	 เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู	 ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีคุณวุฒิ

การศึกษาวิชาชีพครูและวุฒิการศึกษาวิชาชีพอื่น	 มีค่าเฉลี่ย

สภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน	 (µ	 =	 4.16	 และ		

3.77)	

	 3.	 เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	 ที่มี

ประสบการณ์ทำงานมากและประสบการณ์ทำงานน้อย	 ค่า

เฉลี่ยสภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน	 (µ	 =	 4.00		

และ	3.84)	

	 4.	 เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนที่สอนช่วงชั้นที่	 1	 และช่วงชั้นที่	 2	 

ค่าเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 (µ = 

3.88	และ	3.90)	

 

อภิปรายผล  
	 จาการวิเคราะห์ผล	 มีประเด็นที่สมควรนำมาอภิปราย

ดังนี้	

	 1.	 สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 

ในภาพรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	 (µ	=	3.91)	 เมือ่พจิารณา 

เป็นรายมาตรฐานพบว่า	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง	 12		

มาตรฐาน	 โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 3	 มาตรฐาน		

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 มาตรฐานที่	 8	 ปฏิบัติตน

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน	(µ	=	4.31)	มาตรฐานที่	9	ร่วมมือกับ

ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์	(µ	=	4.21)	และมาตรฐาน

ที่	 10	 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน	 (µ	 =	 4.15)		

ส่วนมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด	 3	 ลำดับ	 คือ	 มาตรฐานที่	 5		

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	 (µ = 

3.53)	 มาตรฐานที่	 4	 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้

เฉลา  ประเสริฐสังข์ 
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เกิดผลจริง	(µ =	3.69)	และมาตรฐานที่	1	การปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู	 (µ	 =	 3.64)	 จาก	

ผลดังกล่าวขออภิปรายผล	2	ประเด็น	ดังนี้	

	 	 1.1	 การที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมี

สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	 วิชาชีพครูทั้งในภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก	 ย่อมแสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน	 

ในการปฏิบัติงานของครูทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นประจำ	 

ทุกปี	 ทั้งที่ฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและการ

ฝึกอบรมที่หน่วยงานสังกัดจัดทุกๆ	ปี	 โดยเฉพาะการฝึกอบรม

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดฝึกอบรมในช่วงปีการ

ศกึษา	2548	–	2552	จะจดัอบรมเรือ่งการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้

ทักษะการสอนวิชาต่างๆ	 และการดำเนินการประกันคุณภาพ		

ทางการศึกษา	 จึงทำให้ครูเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง		

และอีกประการหนึ่ง	 ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน

ภาพรวมจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากซึ่งค่าเฉลี่ย	 

9	 ปี	 การได้ปฏิบัติการสอนอย่างต่อเนื่องย่อมทำให้เกิดทักษะ				

และมีความสามารถปฏิบัติงานสอนได้ในระดับมากดังกล่าว	

	 	 1.2	 มาตรฐานด้านที่ครูปฏิบัติสูงสุด	คือ	มาตรฐาน	

ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี	 ก็คงเนื่องมาจากครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนมีสถานภาพเป็นตำรวจย่อมมีวินัยสูง		

ระบบการปฏิบัติงานจะเน้นการปฏิบัติที่ผู้บั งคับบัญชา	 

มอบหมาย	 รวมถึงการแต่งกายในการปฏิบัติงานสอนส่วนมาก

ก็จะเป็นเครื่องแบบของตำรวจจึงดูเรียบร้อยและมีวินัย	 ส่วน

มาตรฐานด้านที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ำสุดคือ	 มาตรฐานที่	 5		

การพัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	 ซึ่งผลข้อนี้

สะท้อนถึงทักษะในการผลิตสื่อจากการสังเกตเวลาออกนิเทศ

และเยี่ยมเยียน	 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อต่างๆ	ที่ครู

ใช้สอนประจำก็มักจะเป็นสื่อที่ทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน

ต่างๆ	 มอบให้ครูส่วนมากจึงขาดทักษะในการผลิตและพัฒนา

สื่อการสอน	 ซึ่งในโอกาสต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏคงต้องจัด

อบรมวิธีการในการสร้างสื่อและพัฒนาสื่อเพื่อเพิ่มทักษะในการ

พัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป	

	 2.	 ผลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู	 จำแนกตามคุณวุฒิของครูที่แตกต่างกันมีความ	

แตกตา่งกนัทัง้ในภาพรวมและรายมาตรฐาน	การทีจ่ะปฏบิตังิาน 

ในวิชาชีพครูได้อย่างดีมีคุณภาพ	 ผู้ที่ทำหน้าที่ครูจึงสมควรได้

รับการฝึกฝน	 เรียนรู้ทางด้านวิชาชีพครูโดยเฉพาะ	 จึงสมควร

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนที่ยังไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้

และพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป	

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	 

ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความแตกต่างกัน	 

ทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานจะสังเกตเห็นว่า	 ครูที่มี

ประสบการณ์มากมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ	 4.00	 (µ = 

4.00)	 ส่วนครูที่มีประสบการณ์น้อยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม		

เท่ากับ	 3.84	 (µ	 =	 3.84)	 ที่ผลเป็นเช่นนี้	 คงเพราะว่าในการ

ปฏิบัติงานอาชีพใดๆ	 หรือปฏิบัติงานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น	 

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าย่อมมีความชำนาญ		

มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้ดีมีคุณภาพมากกว่าผู้ที่มี

ประสบการณ์น้อยกว่าเป็นเรื่องธรรมดา	 การปฏิบัติงานใน

วิชาชีพครูก็เช่นเดียวกันกับอาชีพอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นครูใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ครูโรงเรียนเอกชน	 หรือครู

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	 ครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติ

มากกว่า	 หรือมีประสบการณ์มากกว่าย่อมมีความชำนาญเกิด

ทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว	 ดังคำ

เปรียบเปรยที่กล่าวว่า	 “ยิ่งเรียนยิ่งรู้	 ยิ่งดูยิ่งเห็น	 ยิ่งฝึกทำก็	 

ยิ่งเป็น”	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า	 ประสบการณ์การของครู

มีผลต่อสภาพการปฏิบัติงานของครูโดยตรง	

	 4.	 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูที่สอนในระดับช่วงชั้นต่างกัน								

ไม่แตกต่างกัน	 ย่อมแสดงให้เห็นว่า	 ระดับช่วงชั้นของการสอน

ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ครูปฏิบัติงานแตกต่างกัน	 ทั้งนี้คง

เป็นเพราะระดับชั้นของการสอนไม่ว่าจะเป็นครูสอนในระดับ

ประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาความแตกต่างของระดับชั้น 

ที่สอนไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูแต่อย่างไร	 ดังนั้น	

ผลการเปรียบเทียบจึงมีบางรายมาตรฐาน	 ครูปฏิบัติงาน	 ใน

ช่วงชั้นที่	 1	 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย	 และบางมาตรฐานครูที่

ปฏิบัติงานในช่วงชั้นที่	 2	 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อยและเมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบทุกๆ	 มาตรฐานจึงเห็นว่าค่าเฉลี่ยจะมีค่า

แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย	 และในภาพรวมก็มีความแตกต่าง

กันเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน	 จึงอาจสรุปได้ว่า	 ครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนที่มีที่สอนในช่วงชั้นที่ต่างกันมีสภาพ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน	

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 	 1.1	 ควรเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ทั้งในส่วนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน	 

ที่	11	และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง	8	แห่ง	เพื่อเป็น

ข้อมูลให้ผู้บริหารใช้พัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวน	ชายแดน

ให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูต่อไป	

เฉลา  ประเสริฐสังข์ 
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	 	 1.2	 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คงใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผนพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน	 ให้สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนในมิติอื่นๆ	 เช่น	 คุณธรรมจริยธรรม	

ของครู	 เจตคติและค่านิยมของครู	 และขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครู	

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ ยวกับสภาพการ	

ดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริทั้ง	8	โครงการ	
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ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด 

School Administrators’ Satisfaction toward the Community 

Participation in Basic Educational Management under the Office of Trat 

Educational Service Area. 
 

วัชระ  ตราดธารทิพย์,	วิสิฏฐ์		กิจปรีชา,	วีระวัฒน์		พัฒนกุลชัย 
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ  

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 จำแนกตามเพศ	 ประสบการณ์การบริหาร	 และ

ขนาดของโรงเรียน	 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา	 และรองผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาตราด	 จำนวน	 85	 คน	 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้การเปิดตารางของ	 เครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	

and	Morgan)	และการทำสุ่มแบบแบ่งตามชั้นแบบสัดส่วน	 (Stratified	Rondom	Sampling)	ตามสัดส่วนจำนวนของประชากรใน

พื้นที่	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	 มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในด้านวิชาการ	 ด้านงบประมาณ	 ด้านการบริหารบุคลากร	 และด้านการบริหารงานทั่วไป	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	(x)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และตรวจสอบสมมุติฐานโดยการหาค่าที	(	t-test	)	
	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 โดยรวมและรายด้าน	 ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก	 2)	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	

จำแนกตามเพศ	 พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิง	 มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด	 

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน	 3)	 จำแนกตามประสบการณ์การบริหาร	พบว่า	 ผู้บริหารที่มี

ประสบการณ์การบริหารน้อยและผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารมากมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน	4)	จำแนกตามขนาดของโรงเรียน	พบว่า	ผู้บริหารที่ปฏิบัติ

ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านวิชาการ	 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01			
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Abstract  

	 This	 research	 aimed	 to	 study	 and	 to	 compare	 the	 school	 administrators’	 satisfaction	 toward	 the	 community	

participation	in	basic	educational	management	under	the	Office	of	Tart	Educational	Service	Area	classified	by	gender,	

administrative	experiences	and	school	sizes.	The	sample	was	85	school	administrators	and	deputy	administrators	of	

schools	under	 the	Office	of	Trat	Educational	Service	Area	by	stratified	 rondom	sampling.	The	 instrument	was	a	5-	

rating	scale	questionnaire	concerning	community	participation	in	4	school	administrative	functional	aspects	:	acedamic	

management,	 budget	management,	 personnel	management	 and	 general	management.	 The	 statistics	 used	 for	 data	

analyzing	were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test.	

	 The	 research	 findings	 were	 as	 follows:	 1)	 The	 school	 administrators’	 satisfaction	 toward	 the	 community	

participation	in	basic	educational	management	under	the	Office	of	Tart	Educational	Service	Area	as	the	whole	and	in	

each	 functional	 aspect	 was	 at	 a	 high	 level.	 2)	 The	 school	 administrators	 who	 were	 different	 in	 gender,	 working	

experience	and	working	in	different	school	sizes	had	no	significantly	different	satisfaction.	
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บทนำ  

	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการจัดการศึกษา

เพื่อคนส่วนใหญ่ที่มีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษามากที่สุด	 เพราะ

เป็นทั้งการศึกษาภาคบังคับและเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ

การดำรงชีวิต	 ทั้งยังเป็นการศึกษาเพียงระดับเดียวที่รัฐกำหนด 

นโยบายให้เป็นการศึกษาแบบให้เปล่า	 ทำให้เด็กที่มีอายุใน

เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ	 หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาส

ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน	 เพื่อมีโอกาสได้รับการ

ขัดเกลาทางสังคมให้ได้ความรู้ความสามารถและทักษะที่จะ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า	 ฉะนั้นโรงเรียนจึงเป็น

หน่วยดำเนินการในการจัดการศึกษาที่แท้จริงต้องการให้

ประชาชน	 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม	

ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง	 ในลักษณะเป็นเจ้าของหรือ

หุ้นส่วนของสถานศึกษา	 ร่วมคิด	 ร่วมทำ	 ดูแลส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่	 

ผู้เรียน	 ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชน	 ให้ตระหนักถึงความ

เป็นเจ้าของ	 จึงอาศัยกระบวนการทำงานที่เน้นการกระจาย

อำนาจ	 การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ในทุก

ขั้นตอนของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	

(สำนักงานปฏิรูปการศึกษา	:	2545ข)	

	 นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาจะ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับ

ความร่วมมือกับชุมชนในเรื่องของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต้องอาศัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วย	 (ปฏิวัติ	 ขุน

สุนทร.	 2549	 :	 1)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ความพึงพอใจมีผลต่อความ

สำเรจ็ในการปฏบิตังิานของบคุคล	กลุม่	และองคก์าร	องคก์ารใด 

ก็ตาม	หากบุคคลในองค์การไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้	 ผลงานและการปฏิบัติงานต่ำ

คุณภาพของงานลดลง	 มีการขาดงาน	 ลาออกจากงาน	 หรือ

อาจก่อให้เกิดปัญหาทางวินัยได้	 แต่ในทางตรงกันข้าม	 หาก

องค์การมีบุคคลที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง	 จะมีผล

ทางบวกในการปฏิบัติงาน	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนั้น	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหาร

สถานศึกษาและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกลุ่ม

บุคคล	 องค์กรทางการศึกษาจึงมีความสนใจและต้องการ	 

ทราบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และรองผู้บริหารสถานศึกษา	

ในเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 ซึ่งเป็นบุคคลในระดับบริหารงาน

โรงเรียนโดยตรง	 มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากน้อยเพียงใดจึงได้ทำการ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วม

ของชุมชนต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาตราด	เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ทุกระดับที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา	 นำมาประกอบการ

พัฒนา	 กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

		 1.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา

ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	

		 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหาร	 

สถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 จำแนก

ตามเพศประสบการณ์	การบริหาร	และขนาดของโรงเรียน	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตราด	 แบ่งเป็น	 ผู้บริหารสถานศึกษาและรอง	 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน	 130	 คน	 

ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนใหญ	่

จำนวน	33	คน	รวมทั้งสิ้น	163	คน	

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 คือ	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตราด	แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน	 60	 คน	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่	 จำนวน	

25	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 85	 คน	 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการ	 

ใช้การเปิดตารางของ	 เครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	

Morgan)	(ประยูร	อาษานาม.	2544	:	128)	และทำการสุ่มแบบ

แบ่งตามชั้นแบบเป็นสัดส่วน	 (Stratified	 Random	Sampling)	

ตามสัดส่วนจำนวนของประชากรในพื้นที่	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 เป็น

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการ	 

มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	1	ชุด	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	

คือ	

 ตอนที่ 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

โดยเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับ	เพศ	ประสบการณ์การบริหาร	และ

ขนาดของโรงเรียน	

 ตอนที่ 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ

วัชระ  ตราดธารทิพย์, วิสิฏฐ์  กิจปรีชา, วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย 
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ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านวิชาการ	 ด้าน	 

งบประมาณ	 ด้านการบริหารบุคลากร	 และด้านการบริหาร

ทั่วไป	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตาม	 

ขั้นตอนดังนี้	

	 1.	 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 ถึง

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตราด	 แจ้งจุดมุ่งหมายของการวิจัย	 และขอความร่วมมือจาก	 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 ในการ

กรอกแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย	

	 2.	 ส่งหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่ เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง	 และแจ้งวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถามให้

กลุม่ตวัอยา่งทราบ	และขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

	 3.	 ผู้วิจัยนำแบบสอบถาม	 ไปสอบถามรับคืนด้วย

ตนเอง	

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1.	 วิ เคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ	

	 2.	 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ทั้ง	 

4	ด้าน	แล้วนำค่าเฉลี่ย	มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด	

	 3.	 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 จำแนกเพศ	

ประสบการณ์การบริหารและขนาดของโรงเรียนโดยการทดสอบ 

ค่าที	(t-test)	

 

ผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ	 

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	

สรุปสาระสำคัญของผลการวิจัยดังนี้	

	 1.	 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 ในภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย	 4	 ลำดับ	 คือ	 ด้านการบริหารทั่วไป	 ด้าน

การบริหารงานบุคลากร	ด้านวิชาการ	และด้านงบประมาณ	

	 	 1.1	 ด้านวิชาการ	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความ	 

พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของของชุมชนในภาพรวม	 อยู่ใน

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย	 3	 ลำดับแรก	 คือ	 ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือให้มี

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนและ

หน่วยงานอื่นๆ	 ร่วมเสนอแนะเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับชุมชน	 และร่วมกำหนดนโยบายและวางแผน

เกี่ยวกับ	การจัดการเรียนการสอน	

	 	 1.2	 ด้านงบประมาณ	ผู้บริหารสถานศึกษามีความ

พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย	 3	 ลำดับแรก	 คือ	 ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

การจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ	 เพื่อพัฒนาสถานศึกษา	

ร่วมวางแผนขอการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กร	 

ท้องถิ่น	ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ	กำกับติดตาม	ประเมินผล 

และแสดงรายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษาเสนอแก่ชุมชน	 และ

ร่วมเป็นกรรมการสรุปรายงานเผยแพร่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุน

ทุนการศึกษา	 และร่วมประสานการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษากับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 1.3	 ด้านการบริหารงานบุคลากร	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษามีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวม	

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	 3	 ลำดับแรก	 คือร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา	 ร่วมเป็น	

คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้	

ความสามารถ	 มีความเชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานในสถาน

ศึกษา	 และร่วมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	

	 	 1.4	 ด้านการบริหารทั่วไป	 ผู้บริหารสถานศึกษามี

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวม	 อยู่ใน

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย	 3	 ลำดับแรก	 คือ	 ร่วมเป็นคณะกรรมการสถาน

ศึกษา	 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนงานกิจการนักเรียน	 และร่วมดูแล

และสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา	

	 2.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของ	 

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ		

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตราด	 1)	 จำแนกตามเพศ	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านมี	 

ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 2)	

ประสบการณ์การบริหาร	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความ

พึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 3)	 จำแนก

วัชระ  ตราดธารทิพย์, วิสิฏฐ์  กิจปรีชา, วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย 
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ตามขนาดของโรงเรียน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำคัญทางสถิติ	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้าน	 

วิชาการ	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่	 

ระดับ	.01	

 

สรุปและอภิปรายผล  

	 จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา

ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 มีประเด็นสำคัญที่

ควรนำมาอภิปราย	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามี

บทบาทในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน	 โดยให้รัฐได้มีส่วน

สนับสนุน	ประชาสัมพันธ์	 ภายใต้โครงการต่างๆ	ภายในสถาน

ศึกษาและองค์กรต่างๆ	 เกิดขึ้นอีกมากมาย	 ยิ่งไปกว่านั้น

ชุมชนยังคาดหวังให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับภาระ	

ในการจัดการศึกษาร่วมกัน	 (สำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ.	2545	:	22)	ซึ่งสอดคล้องกับ	ธีระวงศ์	คงทอง	

(2542	 :	 25)	 ที่ได้สรุปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ว่า	 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น	ผู้นำหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการบริหารการศึกษา

นับตั้งแต่การรับรู้ร่วมกัน	 การวางแผนร่วมกัน	 และการตัดสินใจ 

ร่วมกัน	 ดังนั้น	 จึงเป็นไปได้ว่าผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการ

มีส่วนร่วมของชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	 ซึ่งสอดคล้อง

กับ	 ฉวีวรรณ	 เจริญลาภ	 (2547	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่พบว่า	 การ

บริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลไพศาลี	 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครสวรรค์	 เขต	 3	 ตามความคิดเห็นของครู	 

ใน	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 ด้านการบริหาร

งานงบประมาณ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการ

บริหารงานทั่วไป	 โดยภาพรวมทั้ง	 4	 ด้าน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ	

อุไร	 ศรีภูวงษ์	 และวรัญญา	 โกสิลา	 (2551	 :	 45)	 ที่ได้ศึกษา

ความพึงพอใจของครู	 นักเรียน	 ต่อการบริหารโรงเรียน

พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เขต	

1	 ในจังหวัดนนทบุรี	 พบว่า	 ภาพรวมระดับความพึงพอใจด้าน

การบริหารงานวิชาการ	 ด้านกิจกรรมต่างๆ	 ด้านบริหารงาน	

งบประมาณ	ด้านการบริหารงานท่ัวไป	และด้านการบริหารงาน

บุคคล	 ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อนำผลการวิจัยความ	

พึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาตราดมาอภิปรายแต่ละด้าน	มีดังนี้	

	 	 1.1	 ดา้นวชิาการ	พบวา่	 ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 โดยรวม

และรายข้ออยู่ ในระดับมาก	 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าชุมชนได้

สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ	 และเข้ามา

เสนอแนะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ชุมชน	 โดยบทบาทผู้สอน	 ผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	

ชุมชนเข้าไปมีบทบาทในด้านนี้ผ่านทางผู้นำและผู้รู้หรือผู้มี

ปัญญา	 ตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ	 ที่สามารถนำ	 

เป็นเครื่องมือถ่ายทอดสดความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า	 

ที่ชุมชนมีอยู่ไปสู่นักเรียน	 (วิชิต	 นันทสุวรรณและจำนง	 

แรกพินิจ.	2541ก	:	3)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมลักษณ์	

ภูคำแสน	 (2540	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของ

ชุมชนต่อการมีส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา	 จังหวัดขอนแก่น	 พบว่า	 งานวิชาการ	 ชุมชนมี

ส่วนร่วมมากในเรื่องการจัดหาวิทยากรท้องถิ่น	 การจัดหา

หนังสือเรียน	 หาทุนให้นักเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม	 งาน

อาคารสถานที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดหาสถานที่	 การ

จัดสร้างอาคารสถานที่	การใช้อาคารสถานที่เพื่อประชุม	

	 	 1.2	 ด้านงบประมาณ	 พบว่า	 ความพึงพอใจของ	 

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้	เป็นเพราะว่าชุมชนอาจจะเข้ามา

ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ	

ในโครงการต่างๆ	 เพื่อพัฒนาสถานศึกษา	 ร่วมวางแผนขอการ

สนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรท้องถิ่น	 และเป็น

กรรมการตรวจสอบ	 กำกับติดตาม	 ประเมินผล	 และแสดง

รายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษาเสนอแก่ชุมชน	 ซึ่งเป็นไปตาม

หลักการและแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา	 (2545ก	 :	

13/58)	ที่กล่าวไว้ว่าต้องมีการวางแผนงบประมาณ	มุ่งเน้นการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

จัดการงบประมาณ	 รวมทั้งต้องมีความคล่องตัวควบคู่กับความ

โปร่งใส	 และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของ

งานและทรัพยากรที่ใช้	 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ	 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 58	 

ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนงบประมาณการเงิน	 

และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 บุคคล

ครอบครัว	 ชุมชนเอกชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	

สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการ	 สถาบันสังคมอื่น	 และ	 

วัชระ  ตราดธารทิพย์, วิสิฏฐ์  กิจปรีชา, วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย 
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ต่างประเทศมาใช้การจัดการศึกษาดังนี้	 องค์กรเอกชน	 องค์กร

วิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการและสถาบันสังคม

อื่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพยากรอื่นๆ	 ให้แก่สถานศึกษา

และมีส่วนร่วมในภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความ	

เหมาะสมและความจำเป็น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ									

เสมอ	 นาสอน	 (2540	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่พบว่า	 ชุมชนมีส่วนร่วม	 

ในลักษณะการรับทราบโครงการโดยทางโรงเรียนจะขอความ

ร่วมมือจากชุมชนสนับสนุนในด้านการเงิน	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 และ

แรงงานมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกับ	นิคม	สุวรรณทา	(2542	:	บทคัดย่อ)		

ที่พบว่าชุมชนต้องการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบกำกับ

ติดตามการใช้จ่ายเงินที่ชุมชนบริจาคให้โรงเรียน	 เพื่อให้

สามารถตรวจสอบการทำงานของโรงเรียนได้	

	 	 1.3	 ด้านการบริหารงานบุคลากร	 พบว่า	 ความ	 

พึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	 

การศึกษาตราด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า	 

มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถาน

ศึกษา	 ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ

กำหนดคุณสมบัติและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ	

มีความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงานในสถานศึกษาและให้กำลังใจ

แก่บุคลากรในสถานศึกษา	 โดยราชบัณฑิตยสถาน	 (2546)	 

ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของ

ความรู้สึกที่มีความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่และ

ความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน	 เปลี่ยนแปลง

ได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาส	 

ที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว	 ฉะนั้น	 ผู้บริหาร

จำเป็นจะต้องสำรวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติ	 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรตลอดไป	ทั้งนี้เพื่อ

ให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน	 

ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ

มาสโลว์ในเรื่องความต้องการด้านสังคม	 (Social	 Needs)	

บุคคลต้องการได้รับความรักและการยอมรับจากสมาชิกใน

ครอบครัว	 กลุ่มเพื่อน	 ผู้ร่วมงาน	 บุคคลจะรู้สึกว้าเหว่และ	 

เจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว	 ไม่มีใคร

ยอมรับ	 หรือถูกตัดออกจากสังคมซึ่งบุคคลเหล่านี้จะพยายาม

ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ซึ่งความรักและการเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคม	 และจะทำให้เกิดการบริหารงานบุคลากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	และไปในทิศทางเดียวกันกับ	กนกอร	ยศไพบูลย์	

(2542	 :	 53)	ที่กล่าวไว้ว่าประโยชน์ของการมีส่วนร่วมจะช่วยให้

ขวัญและกำลังใจดีขึ้น	 การทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมทำให้

ทุกคนมีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหา	 กล้าที่จะตัดสินใจ	 

แก้ปัญหาและไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าผิดพลาดจะต้องรับผิดชอบ

แต่เพียงผู้เดียวเพราะทีมงานจะเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ	

	 	 1.4	 ด้านการบริหารทั่วไป	 พบว่า	 ความพึงพอใจ

ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตราด	 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า

ชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการของสถานศึกษา	 สนับสนุนงาน

กิจการนักเรียนดูแลและสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแก่ชุมชน	 

แสดงถึงการร่วมกันบริหารสถานศึกษาทั้งในส่วนของการร่วม

คิด	 ร่วมทำและร่วมประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา

ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา	 ตามหลกัการบรหิารงาน

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก	 โดยเน้นความโปร่งใส	

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้	ตามกฎเกณฑ์	กติกา	ตลอดจน

การมีส่วนร่วมของ	 บุคคล	 ชุมชน	 และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่ง

การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้การบริหารงานอื่นๆ	 บรรลุผลตามมาตรฐาน

คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้	 (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา	

2545ก	 :	 13-58)	 ซึ่งบทบาทของการบริหารและการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียน	 ส่วนใหญ่บทบาทในด้านนี้ของชุมชน	 จะได้

รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากโรงเรียน	 โดยอาศัย

ระเบียบคำสั่งของทางราชการมายอมรับ	 เช่น	 คณะกรรมการ

โรงเรียนซึ่งเป็นรูปหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษา

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 (วิชิต	 นันทสุวรรณ	 และ

จำนง	 แรกพินิจ.	 2541ก	 :	 3)	 โดยการแสวงหาแนวทาง	 การ

ขยายความคิด	กิจกรรม	การเรียนรู้ไปสู่ประชาชนในชุมชนและ

ภาคีต่างๆ	 เพื่อขยายการมีส่วนร่วมให้ทั่วถึงและผลักดันให้เกิด

โครงสร้างของกิจกรรมแนวราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและบุคลากรภายในโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 (อุทัย	 ดุลยเกษม	 และ	 อรศรี				

งามวิทยาพงษ์.	 2540	 :	 84-92)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ฉวีวรรณ	 เจริญลาภ	 (2547	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง

ความเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียน

ในเขตเทศบาลตำบลไพศาล	ี สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

นครสวรรค์เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	ด้านการบริหารงานทั่วไป	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	

	 2.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของ	 

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	

จำแนกตามเพศ	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	

วัชระ  ตราดธารทิพย์, วิสิฏฐ์  กิจปรีชา, วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย 
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ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจากมีระบบหรือกลไก

ในการสร้างหรือพัฒนาบุคลากร	 ให้มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่

เอื้อต่อการเกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน	 เพื่อให้เกิด

การปรึกษาหารืออย่างจริงจังระหว่างผู้ที่มองเห็นประเด็น

ปัญหา	 มีทัศนคติหรือวิสัยทัศน์ร่วมกันอยู่แล้วและขยายไปสู่

การร่วมคิดวิเคราะห์	 กำหนดแนวทางการแก้ไขและวางแผน	

กิจกรรมเพื่อนำไปสู่การร่วมมือกันจัดกิจกรรมการพัฒนา	 เพื่อ

ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดความคิดในการศึกษาของ

ชุมชน	 (	 อุทัย	 ดุลยเกษม	 และ	 อรศรี	 งามวิทยาพงษ์.	 2540)	 

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกันต่างก็มีบทบาทหน้าที่

สนับสนุนชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นายมนัส	ครองญาติ	

ที่ศึกษาการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารโรงเรียนเทศบาล	 3	 วัดชัยมงคล	 สังกัดเทศบาล

เมอืงอา่งทอง	 จงัหวดัอา่งทอง	ทีพ่บวา่	 ประชาชนทีม่เีพศตา่งกนั 

มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเทศบาล	 3	 วัดชัยมงคล	 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	

	 3.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของ	 

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 จำแนก

ตามประสบการณ์การบริหารโดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 มี

ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง

ไว้	 เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีชุมชน

เป็นเจ้าของชุมชนให้ความสนใจและปรารถนาที่จะเข้ามา

เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน	 คือ	 โรงเรียนต้องหาวิธีการนำชุมชนเข้ามา	 

มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย	 ร่วมดำเนินกิจกรรม	 

แสดงความคิดเห็นต่างๆ	 ในการจัดโรงเรียนทำนองเดียวกัน	

โรงเรียนก็ต้องให้ความช่วยเหลือส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ในการประกอบอาชีพและให้บริการต่างๆ	 แก่ประชาชน	 และ

การเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน	 โรงเรียนเป็นสถาบันหรือ

องค์การบริการสังคมและชุมชน	 สังคมและชุมชนมอบหมายให้

โรงเรียนเป็นสถาบันอบรมสั่งสอนเยาวชน	 ให้ออกไปเป็น

สมาชิกที่ดีของชุมชน	 เมื่อประชาชนในชุมชนมอบหมายความ

ไว้วางใจแก่โรงเรียนเช่นนี้	 โรงเรียนจึงต้องมีบทบาทการเป็น

แบบอย่างที่ดีในชุมชน	 สมาชิกของโรงเรียนซึ่งได้แก่ครู	

อาจารย์	 เจ้าหน้าที่ต่างๆ	 และนักเรียน	 จึงควรปฏิบัติตนให้อยู่

ในระเบียบประเพณีอันดีงาม	 (สุภรณ์	 ศรีพหล	 และกล้า	

ทองขาว.	 2541	 :	 209)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

เยาวลักษณ์	สุนนนาม		นิรมิต	คุณานุวัฒน์	และภวนา	เผ่าน้อย	

(2552	 :	 8)	 ที่เคยได้ศึกษาเรื่อง	 การจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบว่า	

บุคลากรครูที่มีอายุและประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน	 

มีระดับการปฏิบัติงานจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่แตกต่างกัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สกุล	 หมื่นสุข	

(2548	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 ข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาศรีสะเกษ	 เขต	 2	 พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ต่างกัน	 มีความ

พึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน	

	 4.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของ	 

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	

2552-2559	 ให้ความสำคัญกับการนำแผนสู่การปฏิบัติเพื่อ	

เป็นกลไกขับเคลื่อนข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา	 ที่เน้นเป้าหมาย	

3	 ด้าน	 คือ	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การขยายโอกาส

ทางการศึกษา	 และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการ

และการจัดการศึกษา	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2553)	ซึ่งจะต้อง

ทำการพัฒนาในทุกระดับ	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

ด้านวิชาการ	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .01	 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพึงพอใจ

มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ					

บุญช่วย	 ไชยเมืองชื่น	 (2548)	 ได้ศึกษาความพึงพอใจของ	 

ผู้บริหารต่อการประเมินภายนอกจำแนกตามขนาดโรงเรียน	

พบว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยของความ	 

พึงพอใจมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก	 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า	 ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่	 ใน

โรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดแตกต่างกัน	
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ตามการรับรู้ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Factors Affecting the Teaching and Learning Management of Online Lessons For 

Student’s Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
 

ธนพรรณ  ทรัพย์ธนาดล,	วีรพงษ์		พลนิกรกิจ,	หนึ่งหทัย		ขอผลกลาง 
คณะเทคโนโลยีสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

 

บทคัดย่อ  

	 การศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ตามการรับรู้ของ	 ผู้บริหาร	

อาจารย์	 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 จำนวน	 21	 คนและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 จำนวน	 192	 คนและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน	 

ในภาคการศึกษาที่	 2	 ปีการศึกษา	 2552	 จำนวน	 500	 คน	 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา	 และสถิติอ้างอิง	 

ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ปัจจัยด้านอาจารย์	 ปัจจัยด้านนักศึกษาและปัจจัยด้านสถานศึกษา	 ส่งผลกระทบต่อการ

จัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

 

คำสำคัญ :	ปัจจัยด้านผู้บริหาร			ปัจจัยด้านผู้สอน			ปัจจัยด้านนักศึกษา			ปัจจัยด้านสถานศึกษา			บทเรียนออนไลน์	

 

 

 

Abstract  

	 The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 :	 1)	 to	 study	 the	 present	 circumstances	 which	 affected	 teaching	 and	

learning	management	 of	 online	 lessons	 at	 Nakhon	Ratchasima	Rajabhat	 University	 2)	 to	 study	 the	 factors	 which	

affected	 teaching	 and	 learning	management	 of	 online	 lessons	 at	 the	 university.	 The	 quantitative	 applied	 in	 this	

research	was	a	survey	research.	The	sample	 in	 this	study	was	21	administrators,	192	 instructors	and	500	students	

who	had	enrolled	in	the	second	semester	in	2009.	The	data	analysis	were	done	by	descriptive	statistics	and	interface	

statistics.	The	results	of	this	study	showed	that	administrators’	factors,	the	instructors’	factors	,	the	students’	factors,	

the	university’s’	factors	affected	teaching	and	learning	management	of	online	lessons	at	Nakhon	Ratchasima	Rajabhat	

University.	

 

Keywords :	the	administrators’	factors,	the	instructors’	factors,	the	students’	factors,	the	institutes’	factors	
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บทนำ   

	 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	 ก่อให้เกิดการ

แข่งขันในการศึกษา	 ส่งผลให้โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมแห่ง

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้	 หรือสังคมฐานความรู้	 ทั้งนี้	 การที่

ประเทศจะก้าวไปสู่สังคมฐานความรู้ที่มีคุณภาพได้นั้น	 ปัจจัย	

ที่สำคัญที่สุดคือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	 ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นความสำคัญของระบบการศึกษาที่ต้องสามารถสนองตอบ 

ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศน์ใหม่นี้ ให้ได้	 

โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการสร้างคนให้เป็น	 

ผูม้คีวามรู	้ มคีวามสามารถทีจ่ะแขง่ขนักบัตา่งชาตไิดด้งัประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา	ด้านการ

สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้	 และสังคมแห่งการเรียนรู้	 

ที่ระบุว่า	 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการแสวงหา	 การสร้างและ

การจัดการความรู้ตามแนวทางและหลักการอันนำไปสู่สังคม

ฐานความรู้	 และสังคมแห่งการเรียนรู้	 และในด้านคุณภาพ

บัณฑิตนั้น	 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้	 

มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน	 สามารถเรียนรู้	 สร้างและ

ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง	 สามารถปฏิบัติงานและ

สร้างงาน	 เพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันในระดับสากล	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2545)	 ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 

จึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดกับนิสิตนักศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา	

	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (Self-directed	 Learning)	

เป็นการเรียนรู้แนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	

ในสภาพปัจจุบัน	 เนื่องจากเป็นการเรียนที่ทำให้บุคคลมีการ

ริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนมีการเรียนที่ดี	นอกจากนี้จะเป็นการศึกษาแบบใหม่ที่เน้น

การเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้	 การเรียนแบบอิสระ	 (ทิพา		

ดวงตาเวียง,	 2548)	 เป็นการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนต้องรับผิดชอบ	

ในการวางแผน	 การปฏิบัติและการประเมินผล	 ความก้าวหน้า

ด้านการเรียนของตนเอง		(Knowles,	M,	1975)	ขณะที่	ดิกสัน	

อธิบายว่า	 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่ผู้เรียน

วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง	 กำหนด	 

เป้าหมายการเรียนรู้	 แสวงหาความรู้	 จัดหาแหล่งทรัพยากร

การเรียนรู้	 รวมทั้งเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ซึ่ง

กระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่แนวทางการ	

เรียนรู้ตลอดชีวิต	 (lifelong	 learning)	 อันเป็นเป้าหมายสำคัญ

ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา	(Dixon,	W.B,	1992)	

	 เหตุสำคัญที่	 เป็นหลักในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ	

ประการที่หนึ่ง	 เนื่องจากการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์	 

มีมากขึ้น	 ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 

มากกว่าการเรียนการสอนตามปกติ	 เนื่องจากเป็นการสื่อสาร	 

ธนพรรณ  ทรัพย์ธนาดล, วีรพงษ์  พลนิกรกิจ, หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง 

ที่มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย	 มีอิสระในด้านการเรียน

เนื่องจากประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้	 และความ

เหมาะสมกับโลกยุคใหม่	 (อมรวิชช์	 นาครทรรพ,	 2542)	

ประการที่สอง	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2545	 –	 2549)	

ได้ให้ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การแพร่กระจายข่าวสารความรู้และเรื่องทั่วไปอย่างกว้างขวาง	

ผู้เรียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา	 แต่กลับมีข้อเท็จจริงว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านการเรียน	

และมีข้อจำกัดอยู่มาก	 ปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจ

ระบบการเรียนการสอน	 การผลิต	 การใช้	 และส่วนของครูใน

ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังมี

ไม่เพียงพอ	 ปัญหาเหล่านี้ทำให้เห็นความจำเป็นที่จะต้อง

ปรับปรุงกระบวนการผลิตพัฒนา	 และเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่

ครู	 คณาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ	 รวมไปถึง

ผู้เรียน	 (สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 สำนักนายก

รัฐมนตรี,	2545)	

	 จากการศึกษาปัญหาที่พบนั้น	 เป็นผลให้ผู้วิจัย	 ศึกษา

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียน	 

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	 ซึ่งจะศึกษา

ปัจจัยของผู้บริหาร	 ผู้สอน	 ผู้เรียน	 และปัจจัยด้านสถานศึกษา	

ซึ่งจากการศึกษาในเรื่องดังกล่าว	 เป็นผลให้ผลที่ได้รับจาก	 

การวิจัย	 เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีการเรียนผ่าน	 

อินเทอร์เน็ต	ตามจุดมุ่งหมาย	นโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการ

สอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียน

การสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ตามการรับรู้ของ	 ผู้บริหาร	

อาจารย์	และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา				

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย   

 การวิจัยเรื่องนี้มีประชากรในการศึกษา	 คือ	 ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 จำนวน	 21	 คน	 อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 จำนวน	 192	 คน	 และ	 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2552		

จำนวน	 500	 คน	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็น

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบวัตถุประสงค์ซึ่งแบ่งเป็น	 

3	ชุด	คือ	แบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร	แบบสอบถามสำหรับ

อาจารย์ผู้สอน	 และแบบสอบถามสำหรับนักศึกษา	 แบ่งออก

เป็นแบบสอบถามละ	3	ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของ	 
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ผูบ้รหิาร	 สว่นที	่ 2	 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที่มีต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์	 ส่วนที่	 3	 ปัจจัยที่มีผล

กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแบ่งออกเป็น	 4	 ปัจจัยคือ	

ปัจจัยด้านผู้เรียน	 ปัจจัยด้านผู้สอน	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 และ

ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 ส่วนที่	 4	 การจัดการเรียนการสอน	 

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแบ่ง

ออกเป็น	 6	 ด้านคือ	 ด้านเนื้อหาบทเรียน	 ด้านรูปแบบการ

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	 ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์	 ด้านการวัด

และประเมินผล	 ด้านจำนวนของรายวิชาที่เปิดการเรียนการ

สอนผ่านอินเทอร์เน็ต	 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ

มากกว่า	0.7	และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรม	 SPSS	 for	Window	 เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	

ค่าร้อยละ	ค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	(X)	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	 และสถิติทดสอบสมมติฐาน	 ได้แก	่ การหาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน	(Pearson’s	Correlation	Coefficient)	

	 สมมุติฐานของการวิจัยในครั้งนี้คือ	 1)	 ปัจจัยด้าน	 

ผู้บริหารส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 2)	 ปัจจัยด้านผู้สอน	 

ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 3)	 ปัจจัยด้านผู้เรียนส่งผล

ต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 4)	 ปัจจัยด้านสถานศึกษาส่งผลต่อ	 

การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	

 

ผลการวิจัย   

	 จากการวิจัย	 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า	 เมื่อ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลต่อ	

การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 โดยใช้สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน	

ในการทดสอบพบว่า	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ส่งผลต่อการจัด	 

การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ปัจจัยด้าน	 

ผู้บริหาร	 มีผลการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ด้านการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	 ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์	 ด้าน

จำนวนของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	 และปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ไม่มีผลการจัดการเรียนการสอน

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 

ในด้านเนื้อหาบทเรียน	 ด้านรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียน

การสอน	ดา้นการวดัผลและประเมนิผล	 ของผูต้อบแบบสอบถาม 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01		

	 ปัจจัยด้านผู้สอน	 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน	 

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยด้านผู้สอน	 มีผลการจัด	 

การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ในด้านเนื้อหาบทเรียน	 ด้านรูปแบบการปฏิบัติ

การจัดการเรียนการสอน	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์	 ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล	 ด้านจำนวนของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน

ผ่านอินเทอร์เน็ต	 ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.01	

	 ปัจจัยด้านผู้เรียน	 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน	

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัยด้านผู้เรียน	 มีผลการ

จัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 ในด้านเนื้อหาบทเรียน	 ด้านรูปแบบการ

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	 ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์	 ด้านการ

วัดผลและประเมินผล	 ด้านจำนวนของรายวิชาที่เปิดการเรียน

การสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	 ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 อย่างมี	 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

	 ปัจจัยด้านสถานศึกษาส่งผลต่อการจัดการเรียนการ

สอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 มีผล

เชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ในด้านเนื้อหาบทเรียน	ด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านคุณภาพของการใช้สื่อ

และอุปกรณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 0.01	 ส่วนปัจจัยด้านสถานศึกษาไม่มีผลการจัด	 

การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ในด้านรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล	 ด้านจำนวนของรายวิชาที่เปิด

การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	 ของผู้ตอบแบบสอบถาม	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

	 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน	 

บทเรียนออนไลน์	 ตามการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีรายละเอียดจำแนก	 

ดังต่อไปนี้	

ธนพรรณ  ทรัพย์ธนาดล, วีรพงษ์  พลนิกรกิจ, หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง 
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	 จากตารางที่	 1	 พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัด	

การเรียน	 การสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ตามการรับรู้ของผู้บริหาร	 ในภาพรวมอยู่ใน	

ระดับมาก	 (X	 =	 3.68)	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 

3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านผู้บริหารโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	

3.73	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 3.73	 และ

ปัจจัยด้านผู้เรียน	โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.71	ตามลำดับ	

 

ตารางที่ 1	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ตามการ	 

	 	 รับรู้ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	  

ปัจจัย	 X	 S.D.	 ระดับการรับรู้	

ปัจจัยด้านผู้สอน	 3.57	 .732	 มาก	

ปัจจัยด้านผู้เรียน	 3.71	 .770	 มาก	

ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 3.73	 .562	 มาก	

ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 3.73	 .686	 มาก	

รวม	 3.68	 .518	 มาก	

ตารางที่ 2	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ตามการ	 

	 	 รับรู้ของผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 

ปัจจัย	 X	 S.D.	 ระดับการรับรู้	

ปัจจัยด้านผู้สอน	 3.76	 .771	 มาก	

ปัจจัยด้านผู้เรียน	 3.81	 .771	 มาก	

ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 3.91	 .598	 มาก	

ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 3.85	 .654	 มาก	

รวม	 3.83	 .534	 มาก	

ตารางที่ 3	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ตามการ	 

	 	 รับรู้ของผู้เรียน	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 

ปัจจัย	 X	 S.D.	 ระดับการรับรู้	

ปัจจัยด้านผู้สอน	 3.75	 .720	 มาก	

ปัจจัยด้านผู้เรียน	 3.80	 .756	 มาก	

ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 3.87	 .699	 มาก	

ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 3.88	 .653	 มาก	

รวม	 3.82	 .569	 มาก	

	 จากตารางที่	 2	 พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัด	

การเรียน	 การสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ตามการรับรู้ของผู้สอน	 ในภาพรวมอยู่ ใน	 

ระดับมาก	 (X	 =	 3.83)	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 

3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านผู้บริหารโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	

3.91	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 3.85	 และ

ปัจจัยด้านผู้เรียน	โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.81	ตามลำดับ	

 

	 จากตารางที่	 3	 พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัด	

การเรียน	 การสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	ตามการรับรู้ของเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

(X	=	3.82)	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	3	อันดับแรก	

ได้แก่	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 3.88	 ปัจจัย

ด้านผู้บริหาร	 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 3.87	 และปัจจัยด้านผู้เรียน	

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.80	ตามลำดับ	

ธนพรรณ  ทรัพย์ธนาดล, วีรพงษ์  พลนิกรกิจ, หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง 
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สรุปและอภิปรายผล    

 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตาม

การรับรู้ของนักศึกษา	พบว่า	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 มีผลการจัด	

การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้าน

คุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์	 ด้านจำนวนของรายวิชาที่

เปิดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการจัดทำ	

home	 page	 สำหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียน	

และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้	 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา	 ให้กับผู้เรียนที่ต้องการ

ศึกษาต่อ	 หรือผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้คอมพิวเตอร์	 

ส่วนตัวจากบ้าน	 จากศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบล	 ศูนย์การเรียนรู้

ต่างๆ	 จากสถานศึกษาต่างๆ	หรือศูนย์บริการทางอินเทอร์เน็ต

คาเฟ่	 ทั่วไป	 และผู้บริหารสนับสนุนให้มีการอบรม	 การใช้	 

บทเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชา	

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัสวดี	 (2546)	 ศึกษาความคิดเห็น

ของผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญถึงแนวโน้มในการนำการเรียน

การสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการศึกษา	

นอกโรงเรียน	 และศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน	 

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียน	 การวิจัยใช้เทคนิคเดลฟาย	 กลุ่มตัวอย่างเป็น	 

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน	 23	 คน	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน	

ฐานนิยม	 ผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม	 พิสัยระหว่าง	 

ควอไทล์	 ผลการวิจัยพบว่า	 แนวโน้มเกี่ยวกับสภาพปัจจัย

แวดล้อมภายนอก	 ที่จะเป็นโอกาสและอุปสรรคในการจัด	 

การเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ในด้านที่เป็น	

โอกาส	 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด	 

ว่าประเทศไทยให้ความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี	 

สารสนเทศ	 และการสื่อสารและกำหนดให้	 e-Education	 

เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ

สื่อสารของประเทศ	 ในด้านที่เป็นอุปสรรค	 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

เห็นว่า	 การจัดโครงสร้างการบริการของกระทรวงศึกษาธิการ	

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา	 ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน	 

ในนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและ

งบประมาณเพื่ อการจั ดการ เ รี ยนการสอนโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีจำกัด	 แนวโน้มเกี่ยวกับสภาพและความพร้อม

ของทรัพยากรในการจัดการเรี ยนการสอนโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญเห็นว่า	 กรมการศึกษา	 

นอกโรงเรียน	 จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะ	 เพื่อการจัดการเรียน	

การสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 และควรมีการจัดงบประมาณ

ไว้เป็นการเฉพาะ	 แนวโน้มเกี่ยวกับกระบวนการในการจัด	 

การเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการบริการ

บทเรียนออนไลน์	 ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม	 

ด้วยหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย	 แนวโน้มเกี่ยวกับ	 

สัมฤทธิ์ผลการจัดการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์	

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า	 การจัดการเรียนการสอนและ

การเรยีนบทเรยีนออนไลน	์ ในภาพรวมเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลสำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 จัดเป็นแบบหลัก	 แบบเสริม	 และแบบ

บูรณาการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	

	 ปัจจัยด้านผู้สอน	 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน	 

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 

ตามการรับรู้ของนักศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยด้านผู้สอน	 มีผลการ

จัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 ในด้านเนื้อหาบทเรียน	 ด้านรูปแบบการ

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	 ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์	 ด้านการ

วัดผลและประเมินผล	 ด้านจำนวนของรายวิชาที่เปิดการเรียน

การสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	 ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ทั้งนี้	 

เนื่องมาจากผู้สอนให้เวลาในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์	

เพราะต้องใช้เวลาในการตอบ	 e-mail,	 chat	 room,	 ICQ	 และ	

web	 board	 เป็นต้น	 ผู้สอนมีความสามารถในการใช้โปรแกรม	

การเชื่อมโยง	 (hyperlink)	 และผู้สอนมีความสามารถในการใช้

โปรแกรม	การเชื่อมโยงกับสื่อต่างๆ	 (hypermedia)	 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	Michels,	 Dianne	Marie	 (1996)	 ได้ทำการ

วิจัยในหัวข้อเรื่อง	“Two-Year	Colleges	and	TheInternet:	An	

Investigation	of	The	 Integration	Practices	and	Beliefs	 of	

Faculty	 Internet	 Users”	 การวิจัยนี้เป็นการสำรวจวิธีที่

คณาจารย์ของวิทยาลัยแห่งนี้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียน	 

การสอนและการแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

ของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเครือข่าย	

และกิจกรรมการให้คำปรึกษาของคณาจารย์	 การสำรวจใช้วิธี	

ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 และเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ	 ผลการวิจัยพบว่าโดยทั่วไปแล้วคณาจารย์	 

มีความกระตือรือร้นในการใช้อินเทอร์เน็ต	 และเวิลด์ไวด์เว็บ	

โดยเชื่อว่าเป็นผลดีกับนักศึกษาในการเสริมเนื้อหาของชุดวิชา	

และเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ในงานอาชีพต่อไป	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Parker	

(1997)	 ได้ศึกษาถึงการออกแบบ	 การนำไปใช้งาน	 และการ

ประเมินในโครงการใช้เว็บเพื่อการศึกษา	 เพื่อใช้เป็นต้นแบบ

เพื่ออำนวยความสะดวกในสภาพการเรียนที่บ้านเพื่อเพิ่ม

ความรู้และเจตคติเชิงบวกกับผู้เรียน	 ระหว่างผู้เรียนกับหน้าจอ

ธนพรรณ  ทรัพย์ธนาดล, วีรพงษ์  พลนิกรกิจ, หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง 
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คอมพิวเตอร์	 บนพื้นฐานของทฤษฎีสังคมทางปัญญา	 เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคอมพิวเตอร์	 โดย	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการสุ่มแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม

คือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม	 ในเนื้อหาเรื่องพลังงาน	 

กลุ่มทดลองจะเรียนโดยใช้เว็บ	 ส่วนกลุ่มควบคุมจะเรียนจาก	 

ผู้สอน	 จากการศึกษาพบว่าเว็บมีประสิทธิภาพดีพอกับผู้สอน

ในการสอนตามสภาพที่เป็นอยู่ผู้เรียนที่ใช้เว็บในการสอนมี

เจตคติทางบวกกับบทเรียนมากกว่ากลุ่มที่เรียนโดยผู้สอน	

ขณะที่ผู้เรียนในกลุ่มที่เรียนกับผู้สอนเห็นว่าพวกเขาเรียน	 

ไม่ได้มากเท่ากับกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์	 นักเรียนส่วนใหญ่มี

เจตคติทางบวกและเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ดี

ในการศึกษา	 ในขณะที่ผลการวัดทางทฤษฎีทางสังคมปัญญา

พบว่ากลุ่มผู้ เรียนมีการขาดทักษะทางสังคม	 และมีการ	 

รวมกลุ่มกันระหว่างเพศในระหว่างการใช้เว็บและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	

	 ปัจจัยด้านผู้เรียน	 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน	

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ตาม

การรับรู้ของนักศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยด้านผู้เรียน	 มีผลการ

จัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 ในด้านเนื้อหาบทเรียน	 ด้านรูปแบบการ

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	 ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์	 ด้านการ

วัดผลและประเมินผล	 ด้านจำนวนของรายวิชาที่เปิดการเรียน

การสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	 ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ทั้งนี้	 

เนื่องมาจาก	 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรม	 ห้อง

สนทนา	 (chat	 room)	 ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้

โปรแกรม	 อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล	 (search	 engine)	 และ		 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรม	 ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒินันท์	 (2546)	 ได้ทำการวิจัยเรื่อง

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการปฏิบัติการ

ทดลองโดยผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	 เรื่องเครื่องมือ	 

วัดดิจิตอลและการวัดอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 กลุ่มวิทยาเขต	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้ว่า

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการปฏิบัติการทดลองโดยผ่าน

ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	 เรื่องเครื่องมือวัดดิจิตอลและ	 

การวัดอิเล็กทรอนิกส์	 วิชาเครื่องมือวัดดิจิตอลและการวัด

อิเล็กทรอนิกส์	 สามารถใช้เป็นรูปแบบการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ซึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 80%	ของจำนวน

นักศึกษาที่ได้ผ่านการใช้โปรแกรมและได้คะแนนตั้งแต่	 80%	

ขึ้นไปจึงถือว่าผ่านเกณฑ์	

 ปัจจัยด้านสถานศึกษาส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 

ตามการรับรู้ของนักศึกษา	พบว่า	ปัจจัยด้านสถานศึกษา	มีผล

ต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 ในด้านเนื้อหาบทเรียน	 ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและ

อุปกรณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ทั้งนี้เนื่องมาจากคอมพิวเตอร ์

ภายในมหาวิทยาลัย	 มีประสิทธิภาพสูง	 สามารถเข้าใช้งาน	 

บทเรยีนออนไลนไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	 สถานศกึษา

ที่จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ต้องจัดสำนักงานในการพัฒนา	

การเรียนรู้แบบออนไลน์	 และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ต้องจัดทีมงานเพื่อให้บริการทางด้านการออกแบบ	

บทเรียนออนไลน์	 สำหรับผู้สอนและนักศึกษา	 ที่สนใจจัดทำ	

การเรียนรู้แบบออนไลน์	 นอกจากนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์

เป็นรูปแบบการศึกษา	 ซึ่งมีความยืดหยุ่น	 มีความหลากหลาย

และตอบสนองการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้เรียน	 นอกจากนี้

ยงัเอือ้ตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	 สามารถเรยีนรูไ้ดต้ามความถนดั 

และความสนใจด้วยตนเอง	 ซึ่งรูปแบบการศึกษาดังกล่าว	 

มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	 เนื่องจากนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	 คือ	 เพื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ	พร้อมกับสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ

และนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น	 สังคมและประเทศชาติ	 

ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ปวงชน	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงจัดให้ผู้เรียนสามารถ

เลือกเรียนได้ตามโอกาส	 เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของตนเอง	 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ

เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่ารูปแบบ

การศึกษาจะมีความสำคัญและมีความเหมาะสมต่อการเรียน

การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 แต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่อง

ของหลักสูตรที่มีความหลากหลาย	 จำนวนวิชาปฏิบัติใน

หลักสูตรมีจำนวนมาก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเห็นควรให้นำ

บทเรียนออนไลน์	 เข้ามาใช้	 เพราะรูปแบบการศึกษาดังกล่าว	

มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนกับห้องเรียนขนาดใหญ่

ที่มีผู้เรียนจำนวนมาก	 ด้วยเหตุนี้	 ควรใช้บทเรียนออนไลน์	 

ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตามอัธยาศัย	 อีกทั้งยังสามารถเรียนเวลาใดและสถานที่ใดก็ได้

จึงเหมาะสมกับรูปแบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย	 (2547)	 ทำการศึกษาเกี่ยวกับ 

การยอมรับบทเรียนออนไลน์	 ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย	 และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	

ลักษณะส่วนบุคคล	 คณะวิชา	 ภาระงาน	 จำนวนปีที่ทำงานกับ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับการรับรู้	 ความง่าย	 การรับ

ธนพรรณ  ทรัพย์ธนาดล, วีรพงษ์  พลนิกรกิจ, หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ

ีวารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554			23

ประโยชน์และพฤติกรรมแนวโน้มการใช้บทเรียนออนไลน์	 

ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 242	 คน	 โดยใช้	

Technology	Acceptance	Model	 (TAM)	ของ	Davis	 (1989)	

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ในประโยชน์ของบทเรียน

ออนไลน	์ โดยรวมสูง	 การรับรู้ในความง่ายของบทเรียนออนไลน ์

โดยรวมสูง	 อีกทั้งมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บทเรียนออนไลน์	

โดยรวมสูง	พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของ

บทเรียนออนไลน์	ที่ระดับนัยสำคัญ	.05	

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 	 1.1	 การกำหนด	 นโยบายและแนวทางของการจัด	

การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านด้านผู้บริหาร	 

ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์	 

มาเป็นอันดับแรก	 เนื่องจากเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นตรงกันว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อการจัด	

การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์	

	 	 1.2	 การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั้น	 อาจารย์ผู้สอนควร	 

มีการทดสอบ	 การวัดและการประเมินผล	 ในการเรียนบทเรียน

ออนไลน์ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนบทเรียนออนไลน์	

	 	 1.3	 มหาวิทยาลั ยควรมีความพร้ อมในด้ าน

ประสิทธิภาพของระบบบทเรียนออนไลน์	ทั้งทางด้านเครือข่าย	

ซอฟแวร์	 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา	 

การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์	 พร้อมทั้งต้อง

สนับสนุนด้านทุน	ในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง	

	 	 1.4	 ควรมีการจัดหรือการสร้างศูนย์การศึกษา

ระบบบทเรียนออนไลน์	 พร้อมทั้งมีระบบการบริหารและการ

จัดการในเรื่องของระบบบทเรียนออนไลน์	 พร้อมทั้งมีการ

ให้การบริการภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาตลอด	 24	

ชั่วโมง	

	 	 1.5	 รูปแบบการออกแบบบทเรียนออนไลน์	 ควร

ออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนบทเรียน	

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นที่เป็นการจัดการเรียนแบบ

ผสมผสานหรือรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบบทเรียนออนไลน์

กับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ		

	 	 1.6	 มหาวิทยาลัยควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือทีมงาน

เกี่ยวกับระบบบทเรียนออนไลน์	 ยังต้องเชี่ยวชาญทางด้าน

ศาสตร์และศิลป์	 ทั้งด้านการสร้าง	 รูปแบบ	 การจัดการเรียน	

การสอน	การออกแบบให้เหมาะสมกับแตล่ะระดับของการศกึษา 

ของนักศึกษา	 และยังต้องมีการคิดนวัตกรรมเกี่ยวกับบทเรียน

ออนไลน์	ให้ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ	 กับกลุ่มตัวอย่างในเรื่องของวิชาเกี่ยวกับการเรียน	

การสอนของศาสตร์แต่ละด้านว่าด้านใดมีความเหมาะสมกับ

การออกแบบการเรียนการสอนด้วยระบบบทเรียนออนไลน์	

ของมหาวิทยาลัย	 ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยเน้นในเรื่องของ

ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 	 2.2	 จากผลการวิจัยจะพบว่า	 การศึกษาปัจจัย	

ด้านต่างๆ	 นั้นมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียน 

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 จึงเห็นควร

ศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์	 เช่น	 ปัจจัยด้านอายุ	 เพศ	 ระดับการศึกษา	

และควรศึกษาด้านความแตกต่างของคณะ	 ภาควิชา	 ที่เกี่ยว

กับการนำระบบการเรียนบทเรียนออนไลน์มาใช้ในการสอน	

และรวมไปถึงตัวแปรทางด้านจิตวิทยา	 เช่น	 ความคาดหวัง	

ทัศนคติ	ความเชื่อ	ฯลฯ	
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าเรียน 

โดยวิธีโควต้ากับนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือก 

A Comparison of Learning Achievement of Students of the Faculty of Liberal Arts 

Admitted by Quota and  Entrance Examination 
 

ชุลี  ปัญจะผลินกุล,	ศิริสุข		นาคะเสนีย์,	สุกัญญา		วงศ์คงเดิม		
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	

 

บทคัดย่อ  

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าเรียน	

โดยวิธีโควต้า	 กับนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก	 และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	 ประชากรที่ใช้	 

ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2551	

จำนวน	476	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็นแบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี	Scheffe	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.	 นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 นักศึกษามีพฤติกรรม	

การเรียนด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ	และด้านทัศนคติต่อการเรียนภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับมาก	มีพฤติกรรม

การเรียนด้านกลวิธีในการเรียนภาษาต่างประเทศ	และด้านความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศ	อยู่ในระดับปานกลาง	

	 2.	 วิธีการเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาแตกต่างกัน	 ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน		

นักศึกษาที่เข้าศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่าน	สกอ.	จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับโควต้า	และนักศึกษา

ที่เข้าศึกษาด้วยวิธีสอบตรง	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 	 	การคัดเลือกโดยวิธีโควต้า	 	 	การคัดเลือกโดยวิธีการสอบคัดเลือก	 	 	พฤติกรรมการเรียน	 

	 	 	 ภาษาต่างประเทศ	

 

 

Abstract  

 The	purposes	of	this	research	were	to	study	a	comparison	of	learning	achievement	of	students	of	the	Faculty	

of	Liberal	Arts	who	were	admitted	by	quota	and	entrance	examination	and	their	learning	behavior.	The	population	was	

476	 students	 of	 2008	 academic	 year	 in	 the	 second	 semester,	 Faculty	 of	 Liberal	 Arts,	 Rajamangala	 University	 of	

Technology	Rattanakosin.			

	 The	 instrument	 used	 for	 collecting	 data	was	 a	 questionnaire.	Data	were	 analyzed	 by	 using	 the	 percentage,	

mean,	standard	deviation,	One	Way	ANOVA	and	multiple	comparison	test	with	Scheffe.		

	 The	research	findings	were	as	follows:	

	 1.	 The	students’	behavior	overall	was	at	a	high	 level.	The	 learning	behavior	 in	motives	and	attitude	towards	

the	 foreign	 language	 of	 students	 was	 at	 a	 high	 level,	 where	 as	 the	 anxiety	 and	 the	 foreign	 language	 learning	

strategies	of	students	were	at	a	moderate	level.	

	 2.	 The	learning	achievement	of	students	was	obviously	different	in	both	group.	The	students	admitted	by	the	

entrance	examination	was	higher	achieved	significantly	than	the	other	group	at	0.05	level.	
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บทนำ  

	 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 นับว่าเป็นสิ่งที่

สำคัญต่อการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียนในอนาคต	 ดังนั้น

ผู้เรียนจึงต้องศึกษาข้อมูลในการจัดการศึกษาของสถาบัน	 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่างๆ	 อย่างละเอียด	 เพื่อประกอบ 

การตัดสินใจในการเลือกอันดับ	คณะ	และมหาวิทยาลัย	เพราะ

การตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต	

กอปรกับในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

เป็นจำนวนมาก	 การแข่งขันของผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อก็มี

จำนวนมาก	และแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกัน	

	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสนิทร	์ ไดจ้ดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

จำนวน	3	สาขาวิชาด้วยกัน	คือ	สาขาวิชาภาษาจีน	สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น	 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล		

โดยสาขาวิชาภาษาจีน	 และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนั้นได้ทำการ

เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา	 2545	 ปัจจุบันมีบัณฑิตสำเร็จ

การศึกษาไปแล้วจำนวน	3	 รุ่น	สำหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสากลได้ทำการเปิดสอนในปีการศึกษา	 2548		

ซึ่งการจัดการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์นั้นมีวัตถุประสงค์	 

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	

เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในด้านธุรกิจ	 ใน

หน่วยงานราชการ	 รวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในขั้นที่

สูงกว่า	 ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของคณะศิลปศาสตร์นั้น	

นักเรียนสามารถสมัครสอบได้	 3	 วิธีด้วยกัน	 คือ	 วิธีสอบ	 

คัดเลือกแบบโควต้า	วิธีสอบคัดเลือกแบบตรงของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 และวิธีสอบคัดเลือกจาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ทั้งนี้	 จากผลงานวิจัย

ของงานบริการการศึกษา	 คณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 (2545)	 และจินตนา	 	 กออนันตกุล	 และคณะ	

(2546)	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจะมีความ

สัมพันธ์กับวิธีการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	

	 ด้วยเหตุนี้	 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา	

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร์ทั้ง	 3	 สาขาวิชา	 ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

แตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร	และนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียน 

อย่างไร	 เพื่อนำผลที่ได้	 ไปใช้ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ	 การกำหนดสัดส่วนในการรับ	 

นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในแต่ละวิธี	 ตลอดจนการปรับปรุงและ

หรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์	 

ต่อไป	

 

ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศิริสุข  นาคะเสนีย์, สุกัญญา  วงศ์คงเดิม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	 ที่เข้าเรียนโดยวิธีโควต้ากับ	 

นักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก	

	 2.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาต่างประเทศ

ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์		

 

ขอบเขตของการวิจัย  

	 การวิจัยครั้งนี้	 คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 และพฤติกรรมการเรียนภาษาต่างประเทศของ

นักศึกษา	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่าง-

ประเทศ	 ด้านทัศนคติต่อการเรียนภาษาต่างประเทศด้านความ

วิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 และด้านกลวิธีในการ

เรียนภาษาต่างประเทศ	

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 นักศึกษาชั้นปีที่	

1	 -	 4	 ประจำภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2551	 ของคณะ

ศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	

จำนวน	3	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาภาษาจีน	สาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่น	 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	 รวม

ประชากรทั้งสิ้น	476	คน																

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถาม	 โดย

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ				

	 ส่วนที่	 1	 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร

ของนักศึกษา	 ได้แก่	 เพศ	 สาขาวิชา	 ชั้นปีที่กำลังศึกษา	 วุฒิ	 

การศึกษาที่จบก่อนเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์	 เกรดเฉลี่ย

สะสมขณะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 หรือ	 ปวช.3	 วิธีการเข้า

ศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์	 และเกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียน	 

ที่ผ่านมา	 (ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2551)	 จำนวน	 7	 ข้อ	 

มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ	

	 ส่วนที่	 2	 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา	 มี	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่าง-

ประเทศ	 จำนวน	 12	 ข้อ	 ด้านทัศนคติต่อการเรียนภาษาต่าง-

ประเทศ	จำนวน	11	ข้อ	ด้านความวิตกกังวลในการเรียนภาษา

ต่างประเทศ	 จำนวน	 10	 ข้อ	 และด้านกลวิธีในการเรียนภาษา

ต่างประเทศ	 จำนวน	 19	 ข้อ	 โดยแบบสอบถามทั้ง	 4	 ด้าน	 

มีลักษณะเป็น	Rating	Scale	แบ่งเป็น	5	ระดับ		
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	 คณะผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข

แล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ		

คณะบริหารธุรกิจ	 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร	 จำนวน	

30	 ชุด	 แล้วนำไปทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น	 ในส่วน

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้านแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาต่างประเทศ	ด้านทัศนคติต่อการเรียนภาษา

ต่างประเทศ	 ด้านความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่าง-

ประเทศ	 และด้านกลวิธีในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 ได้ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.7463,	 0.6576,	 0.7017	 และ	 0.8842	

ตามลำดับ	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร			

ซึ่งเป็นนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์	 และกำลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551	จำนวน	476	คน	คณะผู้วิจัย

ได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่	 2	 –	 6		

กุมภาพันธ์	 2552	 โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา	 และมี

ความสมบูรณ์	 สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้	 จำนวน	 402	

ชุด	คิดเป็นร้อยละ	84.45			

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 คณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป	 ในการวิเคราะห์	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 และการ

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี	Scheffe		

 

ผลการวิจัย  

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน

ภาษาต่างประเทศ	 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าเรียนโดยวิธีโควต้ากับ

นักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือก	ผลการวิจัย	มีดังนี้	

	 ตอนที่	 1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 82.30		

และเพศชายร้อยละ	 17.70	 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ร้อยละ	 36.60	 สาขาวิชาภาษาจีน	 ร้อยละ	 31.80	 และภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลร้อยละ	 31.60	 กำลังศึกษาชั้นปี	 

ที่	 2	 เป็นร้อยละ	 36.60	 ชั้นปีที่	 1	 ร้อยละ	 35.80	 ชั้นปีที่	 4		 

ร้อยละ	 16.90	 และชั้นปีที่	 3	 ร้อยละ	 10.70	 จบการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ร้อยละ	 91.00	 และชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพปีที่	 3	 ร้อยละ	 9.00	 มีเกรดเฉลี่ยสะสมขณะจบ	 

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 หรือชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพปีที่	 3	 ระหว่าง	 2.51-3.00	 ร้อยละ	 41.80	 เกรดเฉลี่ย

สะสมระหว่าง	 3.01-3.50	 ร้อยละ	 33.30	 เกรดเฉลี่ยสะสม

ระหว่าง	 2.00-2.50	 ร้อยละ	 16.20	 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง	

3.51-4.00	ร้อยละ	7.20	และ	ต่ำกว่า	2.00	ร้อยละ	1.50	ตาม

ลำดับ	 เข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์โดยการสมัครสอบผ่าน	

สกอ.	 ร้อยละ	 50.00	 สมัครสอบโดยตรง	 ร้อยละ	 29.90	 และ	 

ได้รับโควต้า	 ร้อยละ	 20.10	 มีเกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่	 

ผ่านมา	(ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2551)	ระหว่าง	3.01-3.50		

ร้อยละ	 31.80	 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง	 2.51-3.00	 ร้อยละ	

27.60	 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง	 2.00-2.50	 ร้อยละ	 26.40		

เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง	 3.51-4.00	 ร้อยละ	 9.70	 และเกรด

เฉลี่ยสะสมต่ำกว่า	2.00	ร้อยละ	4.50	ตามลำดับ	

	 ตอนที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม	

การเรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชา	 พบว่า	 พฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชาทั้ง	 4	 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	(ค่าเฉลี่ย=3.53)	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า		

	 	 2.1	 นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนด้านแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=	

4.00)	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	นักศึกษาต้องการที่จะประสบ

ความสำเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 ต้องการฝึกทักษะ

ด้านการพูด	 ฟัง	 อ่านและเขียนทางภาษา	 ต่างประเทศ		

ต้องการทำงานที่มีเงินเดือนสูงๆ	 ต้องการได้รับความรู้ทาง

ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น	 และต้องการใช้ภาษาต่างประเทศ	

ในการดูหนัง	 ฟังเพลง	 หรือพูดคุยกับชาวต่างชาติอยู่ในระดับ

มากที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย=4.42,	 4.36,	 4.39,	 4.29	 และ	 4.23	 ตาม

ลำดับ)	

	 	 2.2	 นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติ

ต่อการเรียนภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=

3.81)	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	 นักศึกษามีทัศนคติต่อภาษา

ต่างประเทศนับว่ามีประโยชน์	ภาษาต่างประเทศมีความจำเป็น

ต่อการทำงานในอนาคต	 ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่น่า

สนใจ	 รู้สึกภาคภูมิใจที่พูดภาษาต่างประเทศได้อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	(ค่าเฉลี่ย=4.53,	4.52,	4.46	และ	4.25	ตามลำดับ)					

	 	 2.3	 นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนด้านกลวิธี	 

ในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ย	

=3.29)	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 นักศึกษามั่นใจว่าสามารถ

เรียนภาษาต่างประเทศได้	 และรู้สึกไร้กังวลเมื่อได้เตรียมความ

พร้อมในการสอบอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย=3.66	 และ	 3.49	

ตามลำดับ)	

	 	 2.4	 นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนด้านความวิตก

กังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 

(ค่าเฉลี่ย=3.00)	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	 นักศึกษาเข้าเรียน

ในชั่วโมงภาษาต่างประเทศเป็นประจำ	 จะทำเครื่องหมายหรือ

ขีดเส้นใต้ข้อความที่อาจารย์เน้นในขณะที่สอน	 จะทำข้อสอบ

อย่างตั้งใจและตรวจทานก่อนส่งทุกครั้ง	 ตั้งใจเรียนภาษา-	 

ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศิริสุข  นาคะเสนีย์, สุกัญญา  วงศ์คงเดิม 
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ต่างประเทศทุกชั่วโมง	 จะจดเนื้อหาที่อาจารย์สอนให้ได้มาก

ที่สุด	 จะทำแบบฝึกหัดและการบ้านที่อาจารย์มอบหมายด้วย

ตนเอง	 และจะวางแผนในการเตรียมตัวสอบเป็นอย่างดีอยู่ใน

ระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย=4.06,	3.92,	3.87,	3.63,	3.72,	3.59	และ	

3.43	ตามลำดับ)				

	 ตอนที่	3	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนด้วยวิธีการเข้าศึกษา

แตกต่างกัน	มีดังนี้	

ตารางที่ 1		 การหาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา	(เกรดเฉลี่ยสะสม)	ในแต่ละวิธีการเข้าศึกษา	
 

แหล่งความแปรปรวน	 SS	 df	 MS	 F p	

ระหว่างกลุ่ม	

ภายในกลุ่ม	

17.311	

434.500	

2	

399	

8.655	

1.089	

7.948	 .000*	

รวม	 451.811	 401	

*	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

ตารางที่	2		 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (เกรดเฉลี่ยสะสม)	 ของนักศึกษาจำแนกตามวิธีการ	 

	 	 	 เข้าศึกษา	
 

วิธีการเข้าศึกษา	 X	
โควต้า	 สอบตรง	 สอบผ่านสกอ.	

3.16	 2.86	 3.34	

โควต้า	 3.16	 -	 .30	 .18	

สอบตรง	 2.86	  -	 .48*	

สอบผ่านสกอ.	 3.34	 -	

*	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

	 จากตารางที่	 1	พบว่า	 ค่า	 p-value	มีค่าเท่ากับ	 0.000	

ซึ่งน้อยกว่า	 0.05	 แสดงว่าวิธีการเข้าศึกษาต่อในคณะ

ศิลปศาสตร์ของนักศึกษาโดยวิธีโควต้า	สอบตรง	และสอบผ่าน

สกอ.	 ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (เกรดเฉลี่ย

สะสม)	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05				

จึงได้ทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่	 ด้วยวิธีของ	

Scheffe		ปรากฏผลดังตารางที่	2	

 จากตารางที	่ 2	 เมือ่ทดสอบความแตกตา่งของผลสมัฤทธิ	์

ทางการเรียน	 (เกรดเฉลี่ยสะสม)	 ของนักศึกษาโดย	 จำแนก

ตามวิธีการเข้าศึกษาเป็นรายคู่	 พบว่า	 วิธีการเข้าศึกษา	 

แตกต่างกัน	ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(เกรดเฉลี่ยสะสม)	

แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 แสดงว่า	

นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์โดยสอบผ่านสกอ.	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (เกรดเฉลี่ยสะสม)	 สูงกว่านักศึกษา

ที่เข้าศึกษาด้วยวิธีโควต้า	และวิธีสอบตรง	

 

สรุปและอภิปรายผล  
	 จากผลการวิจัย	 เรื่อง	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าเรียนโดย	 

วิธีโควต้ากับนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือก	 

มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปราย	ดังนี้	

	 1.	 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทุกด้านโดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 นักศึกษามี

พฤติกรรมการเรียนด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

และด้านทัศนคติต่อการเรียนภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับมาก		

มีพฤติกรรมการเรียนด้านกลวิธีในการเรียนภาษาต่างประเทศ	

และด้านความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 อยู่ใน

ระดับปานกลาง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พิชญา	 	 พุกผาสุข	

(2548)	ประณต		เค้าฉิม	(2548)	และ	พรหทัย		ตัณฑ์จิตานนท์		

และกฤษณะ	 	 สุยะอ้าย	 (2551)	 พบว่า	 นิสิตมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดี	 มีเจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยรวมอยู่ ในระดับดี	 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาที่ เรียน	

สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้		

เนื่องจากแรงจูงใจ	 และทัศนคติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อ

พฤติกรรมการเรียนภาษา	 เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 มีความ

เชื่อต่อสิ่งนั้นเพิ่มเติม	 ทำให้มีทัศนคติที่ดีตามไปด้วย	 สอดคล้อง 

ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศิริสุข  นาคะเสนีย์, สุกัญญา  วงศ์คงเดิม 
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กับงานวิจัยของ	 พัสวี	 	 ตินตบุตร	 (2541)	 และ	 ทนัญชัย	 

เยี่ยมสวัสดิ์	 (2547)	 พบว่า	 ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษา

อังกฤษ	 และความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษสามารถ

ทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ได้	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความวิตก

กังวลโดยรวมอยู่ในระดับมากกับทักษะทั้ง	 4	คือ	ฟัง	พูด	อ่าน	

และเขียน	ส่วนด้านคำศัพท์และไวยากรณ์อยู่ในระดับปานกลาง		

ความวิตกกังวลอาจจะเกิดขึ้น	 หากผู้เรียนมีความวิตกกังวลว่า	

ตนเองจะล้มเหลวในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 ดังที่	 ฮอร์วิทซ์ 

และคณะ	(อ้างถึงใน	ทนัญชัย		เยี่ยมสวัสดิ์,	2547)	ได้กล่าวว่า	

ความวติกกงัวลในการเรยีนภาษาตา่งประเทศ	 เปน็ลกัษณะเฉพาะ 

ของการรับรู้ เกี่ยวกับตนเอง	 ความเชื่อ	 ความรู้สึก	 และ

พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนภาษาในชั้นเรียน	 ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาติในกระบวนการเรียนรู้

ทางภาษา	 นอกจากนั้น	 หากผู้เรียนต้องการให้ตนเองมีผล	 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น	 ก็ควรจะมีกลวิธี

ในการเรียนภาษา	 ดังเช่น	 Earl	 W.	 Stevick	 (อ้างถึงใน	 

เกษมศรี	 วงศ์เลิศวิทย์,	 2538)	 และ	 สเติร์น	 (อ้างถึงใน	 ยิ่งรัก	

ชุนชาติประเสริฐ,	 2546)	 ได้กล่าวถึง	 กลวิธีการเรียนภาษา	 

ไว้ว่า	 ผู้เรียนควรมีการจัดการเนื้อหาใหม่ๆ	 โดยการใช้บัตรคำ		

ฝึกอ่านออกเสียง	 มีการวางแผน	 และเตรียมพร้อมในการเรียน			

การหาความหมายต่างๆ	 ของภาษาในขณะที่เรียน	 ตลอดจน

การนำภาษาที่เรียนไปใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง	 เป็นต้น	 

ผู้เรียนควรจะเลือกวิธีต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับตนเอง	 ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์	 และช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน

ภาษาต่างประเทศมากขึ้น	

	 2.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ	 

นักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีแตกต่างกัน	 ทำให้นักศึกษามีผล	

สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน	 โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษา

ด้วยวิธีการสมัครสอบผ่าน	 สกอ.	 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับโควต้า	 และนักศึกษาที่สมัครด้วยวิธี

สอบตรง	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 พัชรี	 	 น้าวานิช	 และสัมมนา	 	 มูลสาร	 (2543)	 

พบว่า	 สัดส่วนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดและ	 

เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดที่รับโดยวิธี	 

เอนทรานซ์สูงกว่าของผู้สำเร็จการศึกษาที่รับโดยวิธีรับตรง	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธิติมา	 	 พลับพลึง	 และปิยพงศ์		

พลับพลึง	 (2550)	 ที่พบว่า	 ประเภทของนักศึกษาที่สอบคัด

เลือกโดยวิธีโควต้า	 สอบตรงและสอบรวมของทุกสาขาวิชา	 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน	 โดยนักศึกษาที่สอบ	 

คัดเลือกด้วยวิธีสอบรวม	 (ผ่านสกอ.)	 จะมีผลสัมฤทธิ์ทาง	 

การเรียนสูงกว่าวิธีสอบตรง	 ดังนั้น	 การที่นักศึกษาซึ่งผ่านการ

สอบคัดเลือกโดยวิธีการสมัครสอบผ่าน	 สกอ.	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับโควต้า	 และนักศึกษาที่

สมัครด้วยวิธีสอบตรง	 ทั้งนี้	 อาจจะเป็นเพราะนักศึกษาที่สมัคร

สอบคัดเลือกจาก	 สกอ.	 จะต้องผ่านการทดสอบที่มีเนื้อหาทาง

วิชาการที่มากกว่า	 มีการเตรียมความพร้อมในการสอบมาก

กว่านักศึกษาที่ได้รับโควต้า	 และนักศึกษาที่สมัครสอบด้วยวิธี

สอบตรงของมหาวิทยาลัย	 จึงทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด	

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

	 		 1.1.	 อาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมทางด้านภาษา

ต่างประเทศที่หลากหลายวิธี	 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก

ทบทวนทักษะในด้านต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	

	 	 1.2.	 อาจารย์ผู้สอนควรหารูปแบบการสอนใหม่ๆ	

และใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย	 เพื่อทำให้นักศึกษามีความ

สนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	

	 	 1.3.	 อาจารย์ผู้สอนควรมีกลวิธีการสอนเสริม	 

เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศเพิ่ม	 

มากขึ้น	

	 	 1.4.	 คณะศิลปศาสตร์สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง

ในการกำหนดสัดส่วนของการรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อใน

คณะศิลปศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป	 	

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1.	 ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ	 

ในการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	

	 	 2.2.	 ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ	 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	 คณะ

ศิลปศาสตร์	

	 	 2.3.	 ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการเรียน

ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	

 

เอกสารอ้างอิง   

เกษมศรี	 	 วงศ์เลิศวิทย์	 (แปล).	 2538.	การเรียนการสอน  

 ภาษา.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์คุรุสภา.								

งานบริการการศึกษา	 คณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	 

	 เกษตรศาสตร์ .	 2545.	 รายงานวิจัยเรื่องการ  

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต  

 คณะวนศาสตร์ ที่รับเข้าโดยวิธีโควตาพิเศษและ  

 การสอบคดัเลอืกจากทบวงมหาวทิยาลยั.	 [ออนไลน์].   

	 เข้าถึงได้จาก	 http://www.rdi.ku.ac.th/index_manual,		 

	 สืบค้น	15	มกราคม	2552.	 	

ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศิริสุข  นาคะเสนีย์, สุกัญญา  วงศ์คงเดิม 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ

ี

30			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554

จินตนา	 	 กออนันตกุล	 และคณะ.	 2546.	 รายงานวิจัยเรื่อง  

 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาที่มาจากการ  

 สอบคัดเลือกแบบโควต้า การสอบคัดเลือกของ  

 ทบวงมหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษตั้งแต่  

 ปีการศึกษา 2543-2545.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,		 

	 เชียงใหม่.	

ทนัญชัย	 	 เยี่ยมสวัสดิ์.	 2547.	ความวิตกกังวลในการเรียน  

 ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย.   

	 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย		 

	 ธรรมศาสตร์,	กรุงเทพมหานคร.			

ธิติมา		พลับพลึง	และปิยพงศ์		พลับพลึง.	2550.	รายงานวิจัย  

 เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 โดยวิธีโควตา และการสอบคัดเลือกของคณะ  

 บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

 รัตนโกสินทร์.	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย	 

	 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,	กรุงเทพมหานคร.			

ประณต	 	 เค้าฉิม.	 2548.	 รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้าน  

 พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทางสังคมที่  

 ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะ  

 มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.		 

	 วารสารพฤติกรรมศาสตร์	 12(1)	 กันยายน	 2549:	 

	 72-93.	

พรหทัย	 	 ตัณฑ์จิตานนท์	 และกฤษณะ	 	 สุยะอ้าย.	 2551.			 

 รายงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติ  

 ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

 ระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตาม  

 หลักสูตรแบบเข้มข้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

 ราชมงคล ล้านนา.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		 

	 ล้านนา,	เชียงใหม่.	

พัชรี	 	 น้าวานิช	 และสัมมนา	 	 มูลสาร.	 2543.	 รายงานวิจัย  

 เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่รับโดยวิธี   

 รบัตรงกบัวธิเีอนทรานซ.์	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยั   

	 อุบลราชธานี	 9	 (2)	 พฤษภาคม	 -	 สิงหาคม	 2550:	 

	 88-101.			

พัสวี	 	 ตินตบุตร.	 2541.	ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ   

 ความวิตกกังวล และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  

 ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

 กรุงเทพมหานคร.	วิทยานิพนธ์ครุศาสตร	มหาบัณฑิต   

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	กรุงเทพมหานคร.	

พิชญา	 	 พุกผาสุข.	 2548.	 รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อ  

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาในวชิาสถติ ิ 1.   

	 วารสารวิจัยและฝึกอบรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	 

	 ราชมงคล	9(2)	มกราคม	-	เมษายน	2549:	79-86.	

ยิ่งรัก	 	 ชุนชาติประเสริฐ.	 2546.	 กลวิธีการเรียนภาษา  

 จีนกลางของนักศึกษาไทย.	วิทยานิพนธ์	ศิลปศาสตร	 

	 มหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์	กรงุเทพมหานคร.	

ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศิริสุข  นาคะเสนีย์, สุกัญญา  วงศ์คงเดิม 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ

ีวารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554			31

พฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

The Opinion of Faculty of Education of Students, Rambhai Barni Rajabhat  

University toward the Moral Sexual Behavior. 
 

วรญา  ภูเสตวงษ์ และ	อัมพวัน		ประเสริฐภักดิ์		
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ  

	 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

รำไพพรรณี	 เกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของ	 

นักศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักศึกษาภาคปกติ	 ปี	 2-4	 จำนวน	 246	 คน	 เลือกมาโดยการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ	

(Stratified	Random	Sampling)	ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง	มีผลการเรียน	2.50	ขึ้นไป	บิดามารดาอยู่ด้วยกัน	อาศัยอยู่ในหอพัก

มหาวิทยาลัย/บ้านเช่า	 และรับทราบเรื่องเพศสัมพันธ์จากทีวีเป็นส่วนใหญ่	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 และแบบตรวจสอบรายการโดยแบบสอบถามพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 มีค่าความเชื่อมั่น	 0.77	 ส่วน

แบบสอบถามพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 มีค่าความเชื่อมั่น	 0.89	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 ร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน-มาตรฐาน	ค่าสถิติที	(t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-way	ANOVA)	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 พฤติกรรมทั่วไปทางเพศตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

รำไพพรรณี	 โดยรวมและรายด้าน	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับถูกต้อง	 เหมาะสมดี	 โดยเรียงลำดับความถูกต้องเหมาะสมรายด้าน	 จาก

มากไปน้อย	3	ลำดับแรก	คือ	ด้านการวางตัว	ด้านการแต่งกาย	และด้านการขายบริการทางเพศ	ตามลำดับ	ส่วนด้านที่นักศึกษา	 

มีความคิดเห็นถูกต้องเหมาะสมต่ำที่สุด	คือ	ด้านการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟน	การทดสอบสมมุติฐาน	พบว่า	นักศึกษาชายและ

หญิง	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปทางเพศโดยรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		

	 สำหรับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 โดยรวมและเป็นรายด้าน	 นักศึกษามีความคิดเห็นว่า	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	

โดยเรียงลำดับการปฏิบัติตนจากมากไปน้อย	3	ลำดับแรก	คือด้านการให้เกียรติกัน	ด้านการปฏิบัติตนเมื่ออยู่สองต่อสองกับแฟน			

และด้านบทบาทของครอบครัว	 ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 ตามลำดับ	 ส่วนด้านที่นักศึกษามีความคิดเห็น

ว่าอยู่ในระดับต่ำที่สุด	 ได้แก่	 ด้านประสบการณ์ที่เคยทำไม่ดีทางเพศ	และตนเองรู้สึกผิด	การทดสอบสมมุติฐาน	พบว่า	นักศึกษา

ชายและหญิง	 และนักศึกษากลุ่มที่รับทราบเรื่องเพศ-สัมพันธ์จากภาพยนตร์	 และจากซีดี	 ดีวีดี	 มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ

โดยรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	.05	ตามลำดับ			
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1.Abstract  

	 The	purposes	of	 this	 research	were	 to	 study	and	 to	 compare	 students’	 opinion	 in	 the	Faculty	 of	Education,	

Rambhai	 Barni	 Rajabhat	 University	 towards	 general	 sexual	 behavior,	 moral	 sexual	 behavior	 and	 factors	 affecting	

student’s	 opinion.	 The	 sample	 consisted	 of	 246	 students	 who	 were	 studying	 in	 year	 2–4.	 The	 instrument	 was	 a	 

5	 rating	 scale	 questionnaire.	 The	 statistics	 used	were	 frequency,	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 and	

analysis	of	variance.		

	 The	results	were	:	

	 1)	 The	students’	opinion	toward	the	general	sexual	behavior	was	at	a	good	level	for	overall	and	each	aspect.	

The	moral	sexual	behavior	aspects	were	ranked	from	character,	grooming,	sex	trade	and	selecting	lovers	at	the	last.	

Male	and	female	students	had	significantly	different	opinion	at	0.01	level.	

	 2)	 The	students’	opinion	towards	the	moral	sexual	behavior	was	at	a	high	level	for	overall	and	each	aspect.	

The	moral	sexual	behavior	aspects	were	ranked	from	respected	by	 lovers	and	families	and	sex	abused	at	 the	 last.	

The	students	learned	sex	issues	from	different	media.	Male	and	female	students	had	significantly	different	opinion	at	

0.01	level.	
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บทนำ  

	 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน	 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว	พร้อมทั้งความเจริญทางด้าน

เทคโนโลยีการสื่อสาร	 ที่สามารถสื่อสารถึงกันทั่วทั้งโลก		

ภายในระยะ	 เวลาอันสั้น	 ส่งผลให้ประชาชนและเยาวชนเกิด

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 ศิลปวัฒนธรรม	 รูปแบบการดำรงชีวิต

ของเพื่อนร่วมโลก	 และถือเป็นตัวแบบในการดำรงชีวิตของตน	

โดยขาดการคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นมาและเหตุผลที่แท้จริง

อย่างถูกต้อง	 ซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน	 และส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ดังจะเห็นได้จากข่าวการฉ้อฉล

ของผู้มีอำนาจทางการเมือง	ข่าวการประพฤติผิดทางเพศ	การ

ทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ	 การทุจริตในการสอบเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ	 โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป็นเครื่องมือ	 รวมทั้งปัญหาการขายบริการทางเพศของนิสิต

นักศึกษา	 เป็นต้น	ซึ่งปัญหาต่างๆ	 เหล่านี้	 แสดงให้เห็นถึงการ

หย่อนยานทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ของประชาชนในชาติ

เป็นอย่างมาก	และควรที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน			

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 (2550	 :	 12)	 เป็น

สถาบันอุดมศึกษา	ที่จัดเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้	 (Learning	

Park)	 แห่งอนุภูมิภาคตะวันออก	 ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ	 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และภูมิปัญญาสากล	 เพื่อสร้างชุมชนให้	

เข้มแข็งและยั่งยืน	 มีหน้าที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งเป็น

บุคลากรที่จะเป็นฐานกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและ

ยังเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมด้วย	 เป็นสถาบัน

ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลในท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลต่อ

ภาพรวมในการพัฒนาประเทศ	 การผลิตนักศึกษาต้องคำนึง	 

ถึงคุณภาพ	 ทั้งทางด้านความรู้และการปฏิบัติตน	 นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ที่เป็นผลผลิตของสถาบันส่วนใหญ่	 จะออกไป

ปฏิบัติอาชีพครู	 ทำหน้าที่ให้ความรู้	 และเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติตนให้แก่ศิษย์ของตนต่อไป	 ดังนั้น	 ตัวนักศึกษาเองต้อง

เป็นผู้ที่ยึดหลัก	 คุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนให้ได้ดี	 

เสียก่อนที่จะออกไปเป็นต้นแบบต่อไป	 ซึ่งประเด็นที่สำคัญ

ประการหนึ่ง	 คือ	 เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทาง

เพศของนักศึกษา	

		 ผลของการวิจัยครั้งนี้	 ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมทั่วไป

ทางเพศ	 พฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศของนักศึกษา	 และ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 พฤติกรรมเชิง	 

คุณธรรมทางเพศของนักศึกษา	 ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จะได้ใช้เป็น

แนวทางในการแก้ไข	 ปรับปรุง	 ส่งเสริม	 จัดกิจกรรมและ	 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้นักศึกษา	 เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง

พฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศที่ดี	 จะได้ออกไปเป็นครูที่ดี

ตามความคาดหวังของสังคม	 และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

ของสังคมไทย	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

	 1.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไป	

ทางเพศ	และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	

	 2.		เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	

และพฤตกิรรมเชงิคณุธรรมทางเพศ	ของนกัศกึษาคณะครศุาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรม

ทางเพศ	 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา

คณะครุศาสตร์	 ปี	 2-4	ภาคปกติ	ที่ศึกษาอยู่จริงในภาคเรียนที่	

1/53	 จำนวน	 246	 คน	 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ		

(Stratified	Random	Sampling)		

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	เป็นแบบสำรวจ

รายการ	 และเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 

5	 ระดับ	 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศทั่วไป	 6	 ด้าน		

จำนวน	46	ข้อ	 ได้แก่	 ด้านการแต่งกาย	การวางตัว	การเลือก

บุคคลที่จะมาเป็นแฟน	การเลือกบุคคลที่จะแต่งงานด้วย	การมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและด้าน	 การขายบริการทางเพศ	 และ

สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 5	 ด้าน	

จำนวน	 37	 ข้อ	 ได้แก่	 ด้านการให้เกียรติกัน	 ด้านการให้ความ

ช่วยเหลือ	 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่สองต่อสองกับแฟน	 ด้าน

ประสบการณ์ที่เคยทำไม่ดีทางเพศและตนเองรู้สึกผิด	 และ	

ด้านบทบาทของครอบครัว	 ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิง	 

คุณธรรมทางเพศ	 ผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น	 โดยการ

คำนวณหาค่าแอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	 ของครอนบาค		

(Cronbach.	 อ้างจาก	 บุญชม	 	 ศรีสะอาด.	 2543	 :100)	 ได้ค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น	 เกี่ยวกับ

พฤติกรรมทางเพศทั่วไป	 0.77	 และได้ค่าความเชื่อมั่น

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม

ทางเพศ	 0.89	 ทั้งนี้ผู้วิจัยและทีมงานทำการเก็บข้อมูลด้วย

ตนเอง			

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	 โดยคำนวณ

ค่าสถิติ	ดังนี้	

	 1.	 สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

	 2.	 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน	 คอื	 สถติทิดสอบท	ี
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(t-test)	 และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	

(One-Way	 ANOVA)	 แล้วทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่		

โดยใช้วิธีของเชฟเฟ	(Scheffe)	

 

ผลการวิจัย      

	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 สรุปสาระสำคัญได้

ดังนี้	

	 1.	 พฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 ตามความคิดเห็นของ	 

นักศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

โดยรวม	 อยู่ในระดับถูกต้องเหมาะสมดี	 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่	 อยู่ในระดับถูกต้องเหมาะสมดี	 มีเพียง	 

2	 ด้าน	 คือ	 ด้านการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟน	 และด้านการ

เลือกบุคคลที่จะแต่งงานด้วย	ที่นักศึกษามีความคิดเห็นถูกต้อง

เหมาะสมปานกลาง	 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความถูกต้อง

เหมาะสม	 จากมากไปน้อย	 3	 ลำดับแรก	 คือ	 ด้านการวางตัว		

ด้านการแต่งกาย	 และด้านการขายบริการทางเพศ	 ตามลำดับ	

ส่วนด้านที่นักศึกษามีความคิดเห็นถูกต้องเหมาะสมในระดับ

ต่ำสุด	คือ	ด้านการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟน	

	 2.	 พฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 ตามความคิดเห็นของ	 

นักศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

จำแนกตามเพศ	 ผลการเรียน	 สถานภาพการสมรสของบิดา

มารดา	 การพักอาศัย	 และช่องทางการได้	 รับทราบเกี่ยวกับ

เรื่องเพศสัมพันธ์	 โดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่	 อยู่ในระดับ	

ถูกต้องเหมาะสมดี		

		 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทั่วไปทางเพศตามความ	

คิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 ชายและหญิงโดยรวม	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้านการวางตัว	 ด้านการมีเพศสัมพันธ์ใน

วัยเรียน	 และด้านการขายบริการทางเพศ	 นักศึกษาชายและ

หญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .01	 ส่วนที่เหลืออีก	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านการแต่งกาย	 ด้าน

การเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟน	 และด้านการเลือกบุคคลที่จะ

แต่งงานด้วย	 นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กันในขณะที่นักศึกษาที่มีผลการเรียนและการพักอาศัย	 

แตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีเพียง	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านการวางตัวและ

ดา้นการเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่งานดว้ย	ทีน่กัศกึษาทีม่ผีลการเรยีน 

ต่างกัน	 มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 และมีเพียงด้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเพียง

ด้านเดียว	 ที่นักศึกษาที่พักหอพักของมหาวิทยาลัยและพักอยู่

กับญาติ	มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .01	 ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีสถานภาพการ

สมรสของบิดามารดา	 และช่องทางการได้รับทราบเกี่ยวกับ

เรื่องเพศสัมพันธ์ต่างกัน	 ทั้งโดยรวมและรายด้าน	 แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ				

	 3.	 พฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 ตามความคิดเห็น

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

เมื่อจำแนกตามเพศ	 ผลการเรียน	 สถานภาพการสมรสของ

บิดามารดา	การพักอาศัย	และช่องทางการได้รับทราบเกี่ยวกับ

เรื่องเพศสัมพันธ์	 โดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่	 มีการปฏิบัติ

ในระดับมาก																		

	 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 พบว่า	 นักศึกษา

ชายและหญิงมีความคิดเห็นโดยรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ในขณะที่นักศึกษาที่มีช่องทางการ

ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็น

โดยรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้านการให้ความช่วยเหลือ	 และ

ด้านบทบาทของครอบครัวต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิง	 

คุณธรรมทางเพศนั้น	 นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็น

แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ส่วนด้าน

การปฏิบัติตนเมื่ออยู่สองต่อสองกับแฟนและด้านการให้เกียรติ

กันนั้นนักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน	 อย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สำหรับด้านประสบการณ์	 

ที่เคยทำไม่ดีทางเพศและตนเองรู้สึกผิดนักศึกษาชายและ	

หญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 ความคิดเห็นของนักศึกษา

ที่มีช่องทางการได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ต่างกัน	

พบว่า	มีเพียงด้านการให้เกียรติกันเพียงด้านเดียวที่นักศึกษามี

ความคิดเห็นแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

สำหรับปัจจัยด้านผลการเรียน	 การพักอาศัย	 และสถานภาพ

การสมรสของบิดามารดา	 ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษา 

เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศทั้งโดยรวมและเป็น

รายด้าน				

 

อภิปรายผล    

	 1.	 จากการศึกษา	 พบว่า	 พฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	

ตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี	 โดยรวมอยู่ในระดับถูกต้องเหมาะสมดี	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ก็มีความคิดเห็น	 

อยู่ในระดับถูกต้องเหมาะสมดี	 มีเพียง	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านการ

เลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟน	 และด้านการเลือกบุคคลที่จะ

วรญา  ภูเสตวงษ์ และ อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์  
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แต่งงานด้วยที่นักศึกษามีความคิดเห็นถูกต้องเหมาะสม	 

ปานกลาง	 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นถูกต้อง	 

เหมาะสม	 จากมากไปน้อย	 คือ	 ด้านการวางตัว	 ด้านการ	 

แต่งกาย	 ด้านการขายบริการทางเพศ	 ด้านการมีเพศสัมพันธ์

ในวัยเรียน	 และด้านการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟน	 ตามลำดับ 

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า	 บุคลากรฝ่ายต่างๆ	 ในปัจจุบัน	

ให้ความสำคัญกับเรื่องพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 ของวัยรุ่น	

หนุ่มสาวในสังคมมากขึ้นโดยเล็งเห็นว่าพฤติกรรมทางเพศของ

วัยรุ่นยุคนี้	 (รวิวรรณ	 	 ศรีสุชาติ	 ออนไลน์.	 2551)	 ออกนอก

กรอบดั้งเดิมมากขึ้นทุกที	 เช่น	 การเลือกคู่ครอง	 จะถือเอา

ความรักเป็นสำคัญ	 ไม่ชอบการคลุมถุงชน	 การคบเพื่อนต่าง

เพศ	 เป็นไปอย่างอิสระเสรี	 เพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องน่าละอาย			

หญิงสาวให้ความสำคัญในการครองตัวเป็นหญิงพรหมจรรย์

จนถึงวันแต่งงานน้อยลง	 ประกอบกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

ในเรื่องเพศ	 ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง	

เหมาะสม	 เช่น	 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนถึงวัยอันควร	 การ

สำส่อนทางเพศ	 การเบี่ยงเบนทางเพศ	 เช่น	 การรักร่วมเพศ	

เป็นต้น	 และเกิดปัญหาต่างๆ	 ตามมา	 เช่น	 การเป็นโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์	 การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์	 และปัญหาการ

ทำแท้ง	 ฯลฯ	 ดังนั้น	 บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	 (เกรียงศักดิ์								

เจริญวงศ์ศักดิ์	ออนไลน์.	2553)	ได้แก่	พระสงฆ์	ผู้รู้ทางศาสนา		

ครูผู้สอน	 ผู้บริหาร	 และสถาบันครอบครัว	 จึงพยายามทำตัว

เป็นกัลยาณมิตรในการให้คำปรึกษา	 เสริมสร้างพลังและ	 

แรงบันดาลใจ	 สนับสนุนปัจจัย	 ทรัพยากร	 ข้อมูล	 องค์ความรู้

ต่างๆ	 รวมทั้งสื่อที่มีคุณภาพมีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

เหมาะสม	 ประกอบกับ	 อาจารย์คณะครุศาสตร์และอาจารย์	 

ผู้สอนคณะอื่นๆ	 ของทางมหาวิทยาลัย	 ก็ได้พยายามสอดแทรก 

การอบรม	 เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม	 

ให้แก่นักศึกษามาโดยตลอด	 อีกประการหนึ่ง	 อาจเป็นที่ตัว	 

นักศึกษาเองมีความตระหนักว่า	 ในอนาคตตนเองจะออกไป

ประกอบวิชาชีพครู	 ซึ่งต้องมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ลูกศิษย์และคนทั่วไป	 จึงทำให้ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยว

กับพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 ถูกต้องเหมาะสมดีเป็นส่วนใหญ่	

สำหรับพฤติกรรมด้านการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟนและ	

ด้านการเลือกบุคคลที่จะแต่งงานด้วย	 ที่นักศึกษามีความคิดเห็น 

ถูกต้องเหมาะสมปานกลางนั้น	 สอดคล้องกับทฤษฎีทาง

จิตวิทยา	(รวิวรรณ		ศรีสุชาติ	ออนไลน์.	2551)	ที่ว่าพฤติกรรม

ทางเพศในเรื่องการร่วมเพศนั้น	 ในทัศนะของนักจิตวิทยา	 

ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้	 แต่เป็นสัญชาติญาณอย่างหนึ่งของ

มนุษย์ที่พร้อมที่จะแสดงออกเมื่อร่างกายถึงวุฒิภาวะ	 เด็กวัยรุ่น 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาง	ร่างกาย	อารมณ์	และสังคม	 เป็นวัย

ที่เริ่มสนใจเพศตรงข้าม	 และค้นหาบุคคลที่ตนพอใจ	 ถ้าได้รับ

การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุ	 ก็จะมีแนวโน้มในการสนอง

ตอบต่ออารมณ์	 ทางเพศได้ง่าย	 และยังสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	 วินัดดา	 	 วิยะศิลป์	 (ม.ป.ป.	 :	 161)	 ที่พบว่า	 วัยรุ่น

หลายคน	ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร	นอกจากจะ

เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น	 และอยากทดลองสวมบทบาท

ของผู้ใหญ่แล้วนั้น	 วัยรุ่นบางคนยังใช้การมีเพศสัมพันธ์ใน

เหตุผลที่หลากหลาย	ได้แก่	การเข้าสังคม	ให้เป็นที่ยอมรับจาก

เพื่อนๆ	 ใช้เป็นสื่อในการแสดงออก	 เพื่อบอกกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องว่า	“ฉันโตแล้วนะ”	อย่ามายุ่งวุ่นวายมากไป	ใช้หลบหนี	

จากภาวะเหงา	 หรือหลบหนีจากแรงกดดันต่างๆ	 ใช้ท้าทาย	

พ่อแม่	 ท้าทายสังคมและความเชื่อของมนุษย	์ รวมทั้งใช้เป็น	 

ผลตอบแทน	 เป็นรางวัลให้กับชีวิต	 และบางครั้งก็ใช้เป็น	 

บทลงโทษตัวเอง		

	 2.	 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทั่วไปทางเพศตามความ

คิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณี	 เมื่อจำแนกตามเพศ	 โดยรวม	 แตกต่างกันอย่าง	 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ส่วนเรื่องของผลการเรียน			

สถานภาพทางการสมรสของบิดามารดา	 การพักอาศัย	 และ

ช่องทางการได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์	 ไม่ส่งผล	 

ต่อความคิดเห็นโดยรวมของนักศึกษา	 และเมื่อพิจารณา

พฤติกรรมทั่วไปทางเพศเป็นรายด้าน	 พบว่า	 นักศึกษาชาย

และหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

ที่ระดับ	.01	3	ด้าน	คือ	ด้านการวางตัว	ด้านการมีเพศสัมพันธ์

ในวัยเรียน	 และการขายบริการทางเพศ	 ส่วนด้านการแต่งกาย		

ด้านการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟน	 และด้านการเลือกบุคคล

ที่จะแต่งงานด้วยนั้น	 นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็น	 

ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรุ่งรัตน์	 

ศรีสุริยเวศน์	 และพรพนา	 	 หอมสินธ์ุ	 (2541	 :	 บทคัดย่อ)		

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์		

ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งใน

จังหวัดชลบุรีจำนวน	 715	 คน	 พบว่า	 นักศึกษาชายและหญิง	 

มีประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องเพศและเจตคติต่อเรื่องเพศ	

แตกต่างกัน	 เพศเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

มีเพศสัมพันธ์	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

กรรณิการ์	 	 จันทรปาน	 (2544	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ทำการศึกษา

พฤติกรรมทางเพศ	 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

พบว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่	มีพฤติกรรมทางเพศด้านการนัดพบ

นัดเที่ยวแบบประเพณีนิยมมีการแสดงอารมณ์ทางเพศน้อย	

และเกือบทั้งหมดไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	 เพศ	 และระดับการ

ศึกษา	 ของหัวหน้าครอบครัว	 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

ทางเพศของนักศึกษา	 ในขณะที่	 จริดา	 	 จึงรังสี	 (อ้างถึงใน

จรรยา	 	 เศรษฐบุตร	 2536	 :	 26)	 ซึ่งศึกษาค่านิยมในการคบ

วรญา  ภูเสตวงษ์ และ อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์  
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เพื่อนต่างเพศ		ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

จำนวน	 367	 คน	 ก็พบว่า	 นักศึกษาชายมีค่านิยมอิสรเสรี	 

ในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศมากกว่า	 

นักศึกษาหญิง	 และเนื่องจากนักศึกษาอยู่ในวัยหนุ่มสาว	 (อายุ	

18-23	 ปี)	 เป็นระยะก่อนแต่งงาน	 เป็นวัยที่จะคิดถึงความ

สัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและเรื่องเพศของตนมากที่สุด	 ซึ่ง	 

รวิวรรณ	 	 ศรีสุชาติ	 (ออนไลน์.	 2551)	 กล่าวไว้ว่า	 สำหรับ

พฤติกรรมทางเพศ	 ในทัศนะของนักจิตวิทยา	 ไม่ถือว่าเป็น	 

การเรียนรู้	 แต่เป็นสัญชาติญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พร้อม	

ที่จะแสดงออก	 เมื่อร่างกายถึงวุฒิภาวะ	 เด็กวัยรุ่น	 ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงทาง	 ร่างกาย	 อารมณ์	 และสังคม	 เป็นวัยที่เริ่ม

สนใจเพศตรงข้าม	 และมีการค้นหาบุคคลที่ตนพอใจ	 ถ้าได้รับ

การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุ	 ก็จะมีแนวโน้มในการ	 

สนองตอบต่ออารมณ์ทางเพศได้ง่าย	 จึงทำให้เพศเป็นปัจจัย	 

ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด	 โดยปัจจัย	 

ดา้นอืน่มอีทิธพิลตอ่ความคดิเหน็ของนกัศกึษานอ้ย	หรอืไมส่ง่ผล

ต่อความคิดเห็นของนักศึกษาโดยรวม	 ประกอบกับการที่	 

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในภูมิภาคเดียวกัน	 มีเพียงส่วนน้อย

ที่มาจากภาคอื่น	 จึงมีลักษณะความเป็นอยู่	 สิ่งแวดล้อม	

ประเพณี	 วัฒนธรรมและสถานภาพทางครอบครัวใกล้เคียงกัน		

ซึ่งอาจส่งผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษา	 เกี่ยวกับพฤติกรรม

ทางเพศ	โดยรวมไม่แตกต่างกัน													

	 3.	 จากการศึกษา	 พบว่า	 พฤติกรรมเชิงคุณธรรม	 

ทางเพศตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์			

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 โดยรวมและเป็นรายด้าน	

ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติมาก	 มีเพียงด้านการให้เกียรติกัน	 

ด้านเดียว	 ที่นักศึกษามีการปฏิบัติมากที่สุด	 โดยเรียงลำดับ	 

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติจากมากไปน้อย	 คือ	 ด้านการให้เกียรติกัน	

ด้านการปฏิบัติตนเมื่ออยู่สองต่อสองกับแฟน	 ด้านบทบาทของ

ครอบครัวต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ				

ด้านการให้ความช่วยเหลือ	 และด้านประสบการณ์ที่เคยทำไม่ดี

ทางเพศและตนเองรู้สึกผิด	 ตามลำดับ	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผล

จากการเอาใจใส่	 อบรม	 แนะนำ	 ดูแล	 สั่งสอน	 จากบุคลากร	 

ที่เกี่ยวข้องหลายๆ	 ฝ่าย	 ได้แก่	 พระสงฆ์	 ผู้รู้ทางศาสนา	 

ครูผู้สอน	 ผู้บริหาร	 สถาบันครอบครัว	 และสื่อมวลชน	 

เช่นเดียวกับเรื่องของพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 ดังที่กล่าว	 

มาแล้ว	 จึงทำให้นักศึกษามีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเพศตรงข้าม		

โดยยึดหลักคุณธรรมทั้ง	5	ด้าน	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับ

คำกล่าวของ	 วินัดดา	 	 วิยะศิลป์	 (ม.ป.ป.	 :	 161)	 ที่ว่า	 วัยรุ่น

เป็นวัยที่ความอยากรู้อยากเห็น	 และอยากทดลองสวมบทบาท

ของผู้ใหญ่	 ต้องการการยอมรับความชื่นชมและคำชมเชย	 

จากผู้อื่น	 จึงมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตน	หรือแสดงออกได้ถูกต้อง

เหมาะสมกับวุฒิภาวะ	 ยึดหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยเชื่อว่า

ตนเองจะได้รับผลตอบแทนที่ดี	 เป็นรางวัลให้กับชีวิต	 และนำ

ไปสู่อนาคตที่เจริญก้าวหน้า	 ประกอบกับการที่วัยรุ่นมีการ

เปลี่ยนแปลงทาง	 ร่างกาย	 อารมณ์	 และสังคมค่อนข้างมาก	 

(รวิวรรณ	 	 ศรีสุชาติ.	 ออนไลน์.	 2551)	 เป็นวัยที่เริ่มสนใจ	 

เพศตรงข้าม	 และค้นหาบุคคลที่ตนพอใจ	 ถ้าได้รับการกระตุ้น

จากสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม	 ก็จะมี	 

แนวโน้มในการแสดงพฤติกรรม	 ที่สนองตอบต่ออารมณ์และ

สังคมได้ดี		

	 4.	 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	

ตามความคิดเห็นของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏรำไพพรรณี	 เมื่อจำแนกตามเพศ	 โดยรวม	แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยนักศึกษาชายและ

หญิงมีการปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .01	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านการให้เกียรติกัน	 และด้านการ

ปฏิบัติตนเมื่ออยู่สองต่อสองกับแฟน	 ส่วนด้านการให้ความ

ช่วยเหลือ	 และด้านบทบาทของครอบครัวต่อการเสริมสร้าง

พฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 นักศึกษาชายและหญิงมีการ

ปฏิบัติตนแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	จริดา		จึงรังสี	 (อ้างถึงใน	จรรยา	

เศรษฐบุตร	 2536	 :	 26)	 ที่	 ศึกษาค่านิยมในการคบเพื่อน	 

ต่างเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร	

จำนวน	 367	 คน	 พบว่า	 นักศึกษาชายมีค่านิยมอิสรเสรีใน	 

การปฏิบัติตัว	 เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ	 มากกว่ากลุ่ม	 

นักศึกษาหญิง	 ทั้งนี้	 สุชา	 	 จันทน์เอม	 (2529	 :	 72)	 ได้กล่าว	 

ไว้เช่นกันว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีข้อแตกต่างกันในเรื่องความ

สัมพันธ์ทางเพศ	 กล่าวคือผู้ชายอาจจะข้ามขั้นที่	 2	 ไปเลยได้	

ส่วนผู้หญิงต้องการก้าวไปตามลำดับขั้นตอน	 ผู้หญิงสนใจที่จะ

มีความสัมพันธ์ทางเพศ	 เพื่อความรักอันยั่งยืน	 แต่งงานก่อน	 

ที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศ	 ในขณะที่ผู้ชายพอใจที่จะผ่านไปสู่

ความสัมพันธ์ทางเพศเลย	 โดยที่ผู้หญิงส่วนมากไม่กล้าเสี่ยง		

นักศึกษาประเภทอนุรักษ์นิยม	 จะมีค่านิยมในการคบเพื่อน	

ต่างเพศอย่างมีอิสระเสรีน้อยกว่านักศึกษาประเภทเสรีนิยม	

นอกจากนี้	ศุภมาศ		มังจักร	(ออนไลน์.	2553)	ได้ทำการศึกษา

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่	 4	 โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์	 เขต	 1	 พบว่า	

โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก	 อันดับสูงสุด		

คือ	 ด้านการพัฒนาตนเอง	 รองลงมา	 คือด้านการพัฒนาการ

ดำเนินชีวิต	 และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มีอันดับต่ำสุด	 คือ

ด้านการพัฒนาทางสังคมและส่วนรวม	 เมื่อเปรียบเทียบ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนตามเพศ	พบว่า	 นักเรียน

เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยภาพรวม		

วรญา  ภูเสตวงษ์ และ อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์  
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยที่กลุ่ม

ของนักเรียนหญิง	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากกว่านักเรียน

ชาย	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 วินัดดา	 	 วิยะศิลป์	

(ม.ป.ป.	 :	 161)	 ที่วิจัย	 พบว่าผู้หญิงมีความคิดเกี่ยวกับการมี

ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนสมรสว่า	 จะทำให้เกิดความกังวล

เกี่ยวกับการตั้งครรภ์	 และเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเองด้วย		

โดยเฉพาะถ้าความสัมพันธ์นั้นจะดำเนินไปไม่ถึงการแต่งงาน	

นอกจากนี้	วรนุช		เตียวตระกูล	และคนอื่นๆ	(ออนไลน์.	2551)	

ได้รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัย	 และบทความทางการแพทย์

และสาธารณสุขเกี่ยวกับภาคใต้	 พบว่า	 เรื่องของพฤติกรรม	

ทางเพศของวัยรุ่น	 วัยรุ่นและเยาวชน	 ร้อยละ	 28.4	 เคยมี	 

เพศสัมพันธ์	 โดยพบในเพศชาย	 (ร้อยละ	 36.3)	 สูงกว่าเพศ

หญิง	 (ร้อยละ	 20.9)	 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	

คือ	 16	 ปี	 (ช่วงอายุ	 5-22	 ปี)	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี	 

เพศสัมพันธ์	5	อันดับแรกของวัยรุ่นชาย	ได้แก่	เพื่อน	แฟน	สื่อ	

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และตนเอง	 และในวัยรุ่นหญิง		

ได้แก่	เพื่อน	แฟน	การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สื่อ	และตนเอง		

พวงรัตน์	 	 เลื่อมสำราญ	(ออนไลน์.	2551)	กล่าวว่า	ครอบครัว	

มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ	 ครอบครัวเป็นสถาบัน

แรกที่อบรมทางด้านจิตใจ	 และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้	 

แก่เด็ก	 ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ	 รวมถึง

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นด้วย	 การพูดคุยเรื่องเพศอย่าง

เปิดเผยระหว่างพ่อแม่กับลูก	 มีแนวโน้มจะทำให้เป็นเด็กที่ใฝ่ดี	

การปรึกษาหารือกันใช้แนวทางในการเลี้ยงดูร่วมกัน	 มีเหตุผล		

ลูกมีโอกาสปรับตัวที่ดี	 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น	 ลูกรู้สึกเป็น

อสิระ	 กลา้ทีจ่ะขอคำแนะนำจากพอ่แม	่ มากกวา่การคดิตดัสนิใจ

ทำโดยลำพัง	อันจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย	ซึ่งสอดคล้อง

กบัผลการวจิยัของ	 รุง่รตัน	์ 	 ศรสีรุยิเวศน	์ และพรพนา	 	หอมสนิธ์	ุ

(2541	 :	 บทคดัย่อ	พบวา่	นกัศกึษาชายและหญิงมปีระสบการณ ์

การเรียนรู้เรื่องเพศ	 และเจตคติต่อเรื่องเพศ	 แตกต่างกัน		

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์	 คือ	

เพศ	 ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องเพศ	 เจตคติต่อเรื่องเพศ		

และการยอมรับในคำสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 และยังสอดคล้อง 

กับผลการวิจัยของสุรชัย	ศิวโมกข์	(2548	:	บทคัดย่อ)	ที่ศึกษา

ถึงทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อการมีเพศสัมพันธ์	 กรณีศึกษา	 

วัยรุ่นในเขตสยามสแควร์	 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ

ของวัยรุ่นไทยต่อการมีเพศสัมพันธ์	ได้แก่	การอบรมเลี้ยงดู	

	 สำหรับปัจจัยด้านเพศ	 พบว่า	 มีเพียงพฤติกรรมเชิง	

คุณธรรมทางเพศ	 ด้านประสบการณ์ที่เคยทำไม่ดีทางเพศและ

ตนเองรู้สึกผิด	 เพียงด้านเดียว	 ที่นักศึกษาชายและหญิงมี	 

การปฏิบัติตนไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า	 

นักศึกษาส่วนใหญ่	 อยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกัน	 เป็นคนในภูมิภาค

เดียวกัน	 อาชีพ	 ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองก็แตกต่างกัน 

ไม่มากนัก	 มีลักษณะของความเป็นอยู่	 ประเพณี	 วัฒนธรรม		

วิธีการอบรมเลี้ยงดู	 และสถานภาพทางครอบครัวใกล้เคียงกัน	

รวมทั้งการเห็นแบบอย่างจากบุคคลและจากสื่อ	 ในสังคมที่มี

สภาพคล้ายกัน	 ประกอบกับอิทธิพลของเพื่อน	 การคบเพื่อน	 

มีความสำคัญ	 และมีความจำเป็นต่อชีวิตของวัยรุ่น	 เพราะ

เพื่อนจะมีอิทธิพลในเรื่องของ	ความคิด	ความเชื่อ	ตลอดจนให้

คำปรึกษาหรือแนะนำในเรื่องต่างๆ	 รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ

และอาจชักจูงไปในทางที่ดีและไม่ดี	 (พวงรัตน์	 	 เลื่อมสำราญ	

ออนไลน์.	2551)	การเลือกคบเพื่อนที่ดี	จะช่วยในเรื่องของการ

ให้คำแนะนำเรื่องพฤติกรรมทางเพศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	

จากปัจจัยต่างๆ	 ดังที่กล่าวมานี้	 จึงอาจเป็นสาเหตุให้การ

ปฏิบัติตนของนักศึกษาชายและหญิงเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง

คุณธรรมทางเพศ	 ด้านประสบการณ์ที่เคยทำไม่ดีทางเพศและ

ตนเองรู้สึกผิด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน													

	 ในกรณีที่ศึกษาพบว่า	 นักศึกษาที่รับทราบเกี่ยวกับ

เรื่องเพศสัมพันธ์	จากภาพยนตร์	และซีดี	ดีวีดี	 โดยรวม	มีการ

ปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และมีพฤติกรรมเชิง	 

คุณธรรมทางเพศเพียงด้านเดียว	 คือ	 ด้านการให้เกียรติกัน	 

ที่นักศึกษากลุ่มที่รับทราบเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์	 จากซีดี	 

ดีวีดี	 กับกลุ่มที่รับทราบเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์	 จากทีวี	 

ภาพยนตร์และเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต	 มีการปฏิบัติตน	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	สุนิตย์	 	พัวพันพัฒนา	 (2547	 :	บทคัดย่อ)	

ที่ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	 ในอำเภอพานจังหวัด

เชียงราย	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ	 

มากที่สุด	คือ	ทัศนคติในเรื่องเพศ	รองลงมา	คือ	การดูสื่อที่เน้น

เรื่องเพศ	 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรชัย	 	 ศิวโมกข์	

(2548	 :	 	 บทคัดย่อ)	 ที่ศึกษาถึงทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อการ	

มีเพศสัมพันธ์	 กรณีศึกษาวัยรุ่นในเขตสยามสแควร์	 พบว่า		

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

ได้แก่	 การอบรมเลี้ยงดู	 การรับสื่อในครอบครัว	 และรายได้	 

ในขณะที่	 รวิวรรณ	 	 ศรีสุชาติ	 (ออนไลน์.	 2551)	 ก็สรุปผล	 

การบรรยาย	 ของ	 สุวรรณา	 	 เรืองกาณจนเศรษฐ์	 ในประเด็น	

“สถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น”	 ซึ่งได้นำเสนอ	 

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ร้อยละ	 91.5	 เคยมี

ประสบการณ์การบริโภคข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเพศใน

ด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเคยดูหนังโป๊จากวีดีโอ	 /	 ซีดี	 การดูเว็บ

โป๊	 และอ่านหนังสือโป๊	 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ทัศนะว่า	 ปัจจัย	 

ที่มีส่วนส่งเสริม	 /	 กระตุ้นให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่	 

ไม่เหมาะสม	 ได้แก่	 การที่	 วีซีดี	 /	 ดีวีดีหนังลามกหาซื้อได้ง่าย	

วรญา  ภูเสตวงษ์ และ อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์  
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และการแพร่ระบาดของเว็บไซด์ลามก	 ตลอดจนการลงภาพโป๊	

/	 ลามกของสื่อหนังสือพิมพ์	 /	 นิตยสารต่างๆ	 ก็มีส่วนกระตุ้น	

ได้มาก	 ขณะที่ไม่มีที่	 /	 แหล่งให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาเรื่อง

เพศ	 และกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นในการแก้ปัญหาดังกล่าว	

ด้วยการสร้างระบบควบคุม	 การใช้อินเตอร์เน็ทของวัยรุ่น		

ข้อมูลสถานการณ์	 ปัญหา	 แนวทางการป้องกัน	 และแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว	 นอกจากนี้	 พรเพ็ญ	 	 ภัทรนุธาพร	 (ออนไลน์.		

2552)	 ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องกลวิธีในการส่งเสริม

พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์	 ของวัยรุ่นมุสลิมใน	 3	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 พบว่าสื่อที่เหมาะสมในการส่งเสริมพฤติกรรม

ทางเพศของวัยรุ่นมุสลิม	 ได้แก่	 วีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหว	

รายการหรือละคร	 หนังสือการ์ตู	 ใบปลิว	 /	 แผ่นพับ	 การจัด

บอร์ดเผยแพร่ความรู้	และสื่อวิทยุ	ตามลำดับ	

	 สำหรับปัจจัยด้านอื่น	 คือด้านผลการเรียน	 สถานภาพ

ทางการสมรสของบิดามารดาและการพักอาศัยไม่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติตนของนักศึกษา	 เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทาง

เพศ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนสิทธิ์	 	 กุลวงศ์	

(ออนไลน์.	 2552)	 ที่ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สำเร็จ	 ของการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 ของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสตึก	 จังหวัดบุรีรัมย์	 พบว่า	 ปัจจัยทางด้าน

การอยู่อาศัยกับบิดา	 มารดา	 การได้รับการอุปถัมภ์จากบิดา	

มารดา	 ไม่มีผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณธรรม	

จริยธรรม	 ประกอบกับการที่ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีนโยบาย	 

ที่ชัดเจนในการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยบูรณการไว้ใน

เรื่องการเรียนการสอน	 ในขณะที่ผู้สอนต้องประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน	 

ส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยจัดให้

นักศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับชมรมต่างๆ		มีการจัดกิจกรรม	

และโครงการต่างๆ	 เพื่อสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม	

จริยธรรม	 เช่น	 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	 โครงการตักบาตร

ทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา	 เป็นต้น	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้	

จะช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจของนักศึกษาให้	 คิดดี	 ทำดี	 

จึงอาจส่งผลต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม

ทางเพศของนักศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน						

 

ข้อเสนอแนะ  

 1.	 ขอ้เสนอแนะในการนำผลการวจิยัไปใช	้ มหาวทิยาลยั 

ควรมีการดำเนินการในประเด็นต่อไปนี้	

	 	 1.1	 ส่งเสริม	 สร้างโอกาส	 ในการเรียนรู้ เชิง	 

คุณธรรมให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน

โดยยึดหลัก	 3	 ประการ	 คือ	 ต้องกำหนดคุณธรรมที่เหมาะสม

กับวัย	ต้องสอนคุณธรรมหลักที่เป็นพื้นฐานของคุณธรรมตัวอื่น	

ในการฝึกคุณธรรม	ต้องใช้การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์			

	 	 1.2	 สำหรับพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 ควรมุ่งเน้น

การให้ความรู้	 หรือการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามีความ

คิดเห็น	 หรือมีค่านิยมที่ถูกต้อง	 เกี่ยวกับการเลือกบุคคลที่จะ

มาเป็นแฟน	 หรือการเลือกบุคคลที่จะแต่งงานด้วย	 เนื่องจาก

เป็นพฤติกรรมที่ศึกษา	พบว่า	นักศึกษายังมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับที่ถูกต้องเหมาะสมปานกลางเท่านั้น	 และควรมุ่งผลการ

ดำเนินการไปที่กลุ่มนักศึกษาชายมากกว่านักศึกษาหญิง	 โดย

เฉพาะด้านการวางตัว	 ด้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและ

ด้านการขายบริการทางเพศ	ซึ่งนักศึกษาชายและหญิงมีความ

คิดเห็นถูกต้องเหมาะสม	 ในระดับที่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ			

	 	 1.3	 ด้านพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 ควรมุ่ง

เน้นการอบรมเรื่องการเชื่อฟัง	 คำสั่งสอน	 ตักเตือนของพ่อแม่	

หรือผู้ปกครอง	 เนื่องจากเป็นประเด็นที่นักศึกษาปฏิบัติและ

รู้สึกผิดน้อยที่สุด	 เกี่ยวกับด้านประสบการณ์ที่เคยทำไม่ดีทาง

เพศและตนเองรู้สึกผิด	 และควรมุ่งผลการดำเนินการไปที่กลุ่ม

นักศึกษาชายมากกว่านักศึกษาหญิง	 โดยเฉพาะด้านการให้

ความช่วยเหลือ	 ด้านการให้เกียรติกัน	 ด้านการปฏิบัติตนเมื่อ

อยู่สองต่อสองกับแฟน	 และด้านบทบาทของครอบครัวต่อการ

เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 ซึ่งนักศึกษาชาย

และหญิงมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ			

	 	 1.4	 การสอนทุกวิชา	 ให้สอนอย่างมีความหมาย	

สอดแทรกคุณธรรม	 พยายามหาวิธีการกระตุ้นให้นักศึกษา	

เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 รวมทั้งกระตุ้นครูอาจารย์ทุกคน	 ให้

ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์			

	 	 1.5	 เสริมสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นใน

มหาวิทยาลัย	และควรสนับสนุนการจัดงบประมาณในการสร้าง

หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม		

	 	 1.6	 พระสงฆ์	 ผู้รู้ทางศาสนา	 ครูผู้สอน	 ผู้บริหาร		

และสถาบันครอบครัวต้องทำตัวเป็นกัลยาณมิตรในการให้	 

คำปรึกษา	 เสริมสร้างพลังและแรงบันดาลใจ	 สนับสนุนปัจจัย

ทรัพยากร	ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ					

	 	 1.7	 การประเมินความสำเร็จของมหาวิทยาลัย	 ให้

ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา	 ทั้งนี้	 ผู้บริหาร	 ครู

อาจารย์	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ควรช่วยกันระดมความคิดว่า		

จะนำศีลธรรมกลับคืนสู่สถานศึกษาได้อย่างไร	 เพื่ออนาคตที่ดี

ของนักศึกษา				

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งต่อไป																								

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ		

และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 ตามความคิดเห็นของ	 
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นักศึกษา	ในคณะ	ระดับชั้นปี	และโปรแกรมวิชาอื่นๆ	เพิ่มเติม	

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ

และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศของนักศึกษาตามความ	

คิดเห็นของผู้บริหาร	 อาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	 จะทำให้ทราบถึง

พฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ

ของนักศึกษา	 ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 อันจะนำไปสู่การดำเนินการ

ปรับปรุง	 แก้ไข	 เพื่อการได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย		

	 	 2.3	 ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ

และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 ของผู้บริหาร	 อาจารย์	

และเจ้าหน้าที่	 จะทำให้ทราบถึงพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ	 และ

พฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศของผู้บริหาร	 อาจารย์และ	 

เจ้าหน้าที	่ อันจะนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม 

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 เพื่อการได้มาซึ่งบุคลากร	 ที่มี

คุณภาพ	มีคุณธรรม	และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา	

	 	 2.4	 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็นและความ

ต้องการของผู้ปกครอง	 เกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปทางเพศ			

และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมทางเพศ	 ของนักศึกษา	 จะช่วยให้

ได้ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดอบรม	 หรือการจัดกิจกรรม	

โครงการต่างๆ	ให้นักศึกษา	ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น			
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

Breakfast Behavior of Rambhai Barni Rajabhat University Students  
 

สุนี  ศักดาเดช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี			

 

บทคัดย่อ  

	 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาและศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการกับ	 การบริโภคอาหารเช้าของ	 

นักศึกษา	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามข้อมูลจากนักศึกษา	 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

รำไพพรรณี	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2552	 โดยการสุ่มตัวอย่าง	 แบบชั้นภูมิ	 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95.00	 ได้ขนาด

ตัวอย่าง	367	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 นักศึกษาส่วนใหญ่บริโภคอาหารเช้าบางวัน	 ร้อยละ	 50.10	 บริโภคอาหารเช้าทุกวันร้อยละ	 26.70		

และไม่บริโภคอาหารเช้าร้อยละ	 23.20	 แหล่งที่มาของอาหารเช้า	 คือ	 ที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยและนิยมบริโภคข้าวราดเป็น

อาหารเช้า	 ใช้เวลาในการบริโภคอาหาร	 10-15	 นาที	 และบริโภคอาหารพร้อมกับเพื่อน	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ	 50-100	 บาท		

เหตุผลในการบริโภคอาหารเช้า	คือ	หิวร้อยละ	50.78	และเหตุผลในการไม่รับประทานอาหารเช้าคือไม่หิวร้อยละ	51.20	

	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการกับการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา	 พบว่าข้อมูลพื้นฐาน	 เพศ	 ที่พัก

ระหว่างเปิดเรียน	 และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละวันไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า	 ส่วนคณะที่นักศึกษา

สังกัดและเวลาตื่นนอนของนักศึกษา	มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารเช้าอย่าง	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 

 

 

Abstract  

	 This	 research	 aimed	 to	 assess	 students’	 breakfast	 behaviors	 and	 factors	 impacting	 their	 breakfast.	 A	

questionnaire	was	administered	for	collecting	data.	A	sample	of	367	students	from	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	

was	assigned	randomly	in	semester	1	of	academic	year	2009.	Percentile,	and	chi	–	square	were	used	for	analysis.			

	 The	results	found	that	50.10	percent	of	students	had	breakfast	someday.	26.70	percent	of	them	had	breakfast		

and	23.20	percent	of	them	avoided	breakfast.	The	breakfast	consisted	of	steamed	rice	and	curry.	They	spent	10	to	15	

minutes	at	 the	canteen	with	 friends	 for	50	 to	100	baht	each	per	day.	The	 reason	 for	having	breakfast	was	 feeling	

hungry	 (50.78	 percent),	 while	 those	 who	 avoided	 breakfast	 did	 not	 feel	 hungry	 (51.20	 percent).	 The	 breakfast	

behaviors	were	associated	with	the	subjects	they	studied	and	their	working	times	at	the	0.05	level.	However,	students’	

behaviors	were	not	associated	with	gender,	accommodations	and	financial	assistance.		
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บทนำ   

	 อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานสำคัญของการมี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	 บุคคล	 แต่ละวัย	 มีความต้องการ

ทางโภชนาการที่แตกต่างกัน	 ถ้าบุคคลในวัยต่างๆ	 มีการ

บริโภคอาหารได้อย่างสมดุล	 จะทำให้ร่างกายมีการเจริญ

เติบโต	 มีพัฒนาการสมวัย	 มีความสามารถในการเรียนรู้และ	 

มีความสามารถในการทำงาน	 ได้เต็มศักยภาพ	 นอกจากนั้น	

ยังเป็นการช่วยลดอาการเจ็บป่วย	 หรือตายด้วยโรคติดต่อ

เฉียบพลัน	 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วย	 ในการพัฒนา

ประเทศ	 ประชาชนควรมีคุณภาพทั้งทางด้านกายภาพ	 สภาพ

จิตใจ	 และความรู้ความสามารถในการดำเนินการต่างๆ	 ถ้า

ประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดี	 พฤติกรรมการบริโภคที่	 

ไม่เหมาะสมจะกลายเป็นประชากรที่ด้อยคุณภาพ	 ไม่สามารถ

เรียนรู้และทำงานได้เต็มศักยภาพและยังเป็นภาระ	 ต่อประเทศ

ในด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเจ็บป่วย	และการดูแลสุขภาพ	

	 โดยปกติคนทุกวัยจะบริโภคอาหารมื้อหลักวันละ	 3	 มื้อ	

คืออาหารมื้อเช้า	 มื้อกลางวัน	 และมื้อเย็น	 อาหารทั้ง	 3	 มื้อนี้		

ต้องประกอบด้วยอาหารหลัก	 5	 หมู่	 ได้แก่	 หมู่ที่	 1	 เนื้อสัตว์

และผลิตภัณฑ์จากสัตว์	 หมู่ที่	 2	 ข้าว	 แป้ง	 น้ำตาล	 เผือก	 มัน		

หมู่ที่	 3	พืชผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆ	หมู่ที่	 4	ผลไม้	หมู่ที่	 5		

ไขมันและน้ำมัน	 และจะต้องบริโภคอาหารแต่ละหมู่ในปริมาณ

ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย	 จึงจะทำให้ร่างกาย

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 อาหารเช้านับเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดของวัน		

เพราะร่างกายอดอาหารมาประมาณ	 10-12	 ชั่วโมงนับจาก

อาหารมื้อเย็น	 ซึ่งกินเวลานานกว่าการอดอาหารมื้อกลางวัน

หรือมื้อเย็น	ถึง	2	เท่า	ดังนั้นเมื่อตื่นนอนตอนเช้าระดับน้ำตาล

ในเลือดจึงต่ำ	 และหากอดอาหารเช้าแต่ยังคงทำกิจกรรมที่มี

การคิดและการเคลื่อนไหวร่างกายตามปกติ	 ร่างกายจะ

ต้องการพลังงาน	 แต่ถ้าไม่มีการเติมพลังงานจะทำให้รู้สึกหิว	

สมองก็ต้องการพลังงานจากอาหารเช่นเดียวกัน	 เด็กที่อด

อาหารเช้าจะเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากขาดสมาธิในการ

เรียน	หงุดหงิด	อ่อนเพลีย	และง่วงนอน	บางคนอาจปวดศีรษะ		

ผลของการอดอาหารเช้าจะชัดเจนมากในเด็กโต	 เพราะต้องใช้

สมองมากในการเรียน	 จึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ

การศึกษาในระยะยาว	 (สิติมา	 	จิตตินันทน์,	2548)	การละเลย

อาหารเช้าในเด็ก	 อาจส่งผลให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก		

เนื่องจากโปรตีนที่ร่างกายเก็บไว้เพื่อการเจริญเติบโตถูก

เปลี่ยนไปเป็นพลังงาน	

	 การบริโภคอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญ	 เพราะผู้ที่บริโภค

อาหารเช้าเป็นปกติทุกวัน	 จะทำให้มีสมาธิในการทำงาน		

ร่างกายมีความตื่นตัว	 ช่วยสร้างทัศนคติในทางบวก	หรือทำให้

มีความรู้สึกที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อวิชาที่เรียน	 ต่องานที่รับผิดชอบ

รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ	 อีกด้วย	 นอกจากนั้นยังมีผู้ศึกษาพบว่า

เด็กและวัยรุ่นที่รับประทานอาหารเช้าที่สมบูรณ์ครบถ้วน	

สามารถตอบคำถามและทำแบบฝึกหัดต่างๆ	 ได้ดีมากขึ้น	

อย่างชัดเจน	 ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้โรงเรียนได้จัดตั้งสมาคม

อาหารเช้าขึ้น	 เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเตรียมและดูแลเรื่อง

อาหารเช้าให้แก่เด็กๆ	 ก่อนที่จะเข้าเรียน	 (นิรนาม,	 เริ่มต้น	 

วันใหม่ด้วยอาหารเช้า.	ออนไลน์)	

 จากผลการวิจัยหลายเรื่องอาจกล่าวได้ว่า	 อาหารมื้อเช้า 

มีความสำคัญต่อร่างกายหลายประการ	 คือ	 อาหารเช้ามีส่วน

เชื่อมโยงทำให้มวลกายต่ำ	 (น้ำหนักลด)	 ลงกว่าเดิมเมื่อ	

เปรียบเทียบกับคนที่อดอาหารเช้า	 อาหารเช้าช่วยลดปัจจัย

เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุงและภาวะตอบสนองต่ออินซูลิน

ลดลง	 นอกจากนั้นอาหารเช้ายังช่วยลดปริมาณการกินอาหาร

ว่างลงด้วย	 ทอม	 	 แซนเดอร์	 หัวหน้าภาควิชาโภชนาการ		

สถาบันคิงส์คอลเลจ	แห่งลอนดอนกล่าวว่า	นอกจากอาหารเช้า

จะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแล้ว	 การกินอาหารมื้อหนัก

ที่สุด	 ในตอนเช้าแล้วกินน้อยลงเรื่อยๆ	ทั้งวัน	 จะช่วยลดความ

เสี่ยงต่อโรคเลือดเป็นลิ่มได้	 จากความสำคัญของอาหารเช้าที่

กล่าวมา	 จึงมีสุภาษิตที่ว่า	 คนเราควรกินอาหารเช้าอย่างพระ

ราชา	อาหารกลางวันอย่างสามัญชนและอาหารเย็นอย่างยาจก		

(อมันดา		เออเซล,	เริ่มต้นวันดีๆ	ด้วยมื้อเช้า.	ออนไลน์)	

	 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีส่วนใหญ่มี

ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	ตราด	และสระแก้ว	จึงมี

ทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง	 พักที่หอพัก	 พักที่บ้าน

ญาติ	 บ้านเพื่อน	 และอื่นๆ	 ปัจจัยด้านที่พักอาจมีผลต่อการ

กำหนดเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ	 ตลอดทั้งปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	 อาจทำให้นักศึกษาบางส่วนละเลย

อาหารมื้อเช้า	 จากประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฎรำไพพรรณีมาเป็นเวลานาน	 มักพบปัญหานักศึกษา

ไม่มีความพร้อมในการเรียน	 และขออนุญาตไปกินอาหารช่วง

สายหรือใกล้พักกลางวัน	 โดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้กินอาหารเช้า	

เพราะต้องการประหยัดเงิน	และบางคนอ้างเหตุผลว่ากินไม่ทัน	

	 ด้วยพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 จะทำให้ร่างกายได้รับอาหารที่มี

ปริมาณและคุณภาพไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย	

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 Singleton	 และ	 Rhoads	

(1982)	ที่พบว่า	อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่เด็กนักเรียนต้องบริโภค

มากที่สุด	 และจำนวนเด็กที่ไม่บริโภคอาหารเช้าจะเพิ่มมากขึ้น		

เมื่อระดับชั้นเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 ดังนั้น	 

จึงจำเป็นที่จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ	 

ส่งเสริมและปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอย่างถูกต้องตาม

สุนี  ศักดาเดช 
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หลักโภชนาการ	 เพื่อพัฒนาการสู่วัยผู้ใหญ่หรือคนวัยทำงาน	 

ที่มีประสิทธิภาพ	 ทั้งยังนำไปสู่การเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพใน

อนาคต	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของ	 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ

กับการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎรำไพพรรณี	 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	 1	 ปีการ

ศึกษา	2552	จำนวน	4,369	คน	

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน	367	คน	ซึ่งถือว่าพอเพียงที่จะเป็น 

ตัวแทนของประชากร	 กลุ่มตัวอย่างนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่าง	

แบบชั้นภูมิที่ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 (ศิริชัย	 	 กาญจนวาสี,	

2550)	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

รำไพพรรณี	 แบ่งเป็น	 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ	 

นักศึกษา,	 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า

ของนักศึกษา	

 

ผลการวิจัย  

 ข้อมูลส่วนบุคคล 

	 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	 58.60	 ศึกษาในคณะวิทยาการจัดการจำนวนมากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ	 31.90	 รองลงมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 ลำดับที่สามเป็นคณะครุศาสตร์	 ส่วนที่เหลือ	 

มาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์และคณะนิติศาสตร์	 รวมกัน	

คิดเป็นร้อยละ	 24.00	 ที่ศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 

มีเพียงร้อยละ	 3.00	 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวน	 

นักศึกษาของแต่ละคณะ	 ส่วนที่พักอาศัยระหว่างเปิดภาคเรียน

ของนักศึกษาเกือบครึ่ง	 คือ	 ร้อยละ	 49.60	 พักบ้านตนเอง	 

รองลงมาพักที่หอพัก	 คิดเป็นร้อยละ	 37.60	 และพักอาศัยกับ

ญาติคิดเป็นร้อยละ	8.40	

	 นักศึกษาตื่นนอนเวลา	 6.00-6.30	 น.	 มีจำนวนมาก

ที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 39.00	 รองลงมาคือตื่นนอนเวลา	 7.01-

7.30	 น.คิดเป็นร้อยละ	 19.90	 ส่วนนักศึกษาที่ตื่นนอนเวลา		

6.31-7.00	น.	เวลาก่อน	6.00	น.	เวลา	7.30-8.00	น.	และอื่นๆ	

คิดเป็นร้อยละ	 16.30,	 13.40,	 10.10	 และ	 1.40	 ตามลำดับ	 

จะเห็นได้ว่า	 นักศึกษาส่วนใหญ่ตื่นนอนในช่วงเวลา	 6.00-	 

7.30	 น.	 อาจทำให้มีเวลาเตรียมตัวที่จะมาเรียนน้อย	 เพราะ

เวลาเรียนชั่วโมงแรกคือ	 8.00	 น.	 อาจเป็นเหตุทำให้ไม่ได้

บริโภคอาหารมื้อเช้า	

	 สำหรับเงินค่าใช้จ่ายต่อวันที่ได้รับ	 พบว่านักศึกษา	 

กว่าครึ่ง	 (62.1%)	 ได้รับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ	 50-100	 บาท		

รองลงมาได้รับค่าใช้จ่ายวันละ	 101-150	บาท	 (22.9%)	ดังนั้น

นักศึกษาเกือบทั้งหมด	 (85%)	 ได้รับค่าใช้จ่ายวันละ	 50-150	

บาท	นักศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่ำกว่า	 50	บาทต่อวัน	มีเพียง

ร้อยละ	 3.80	 เท่านั้น	 ส่วนที่เหลือได้รับค่าใช้จ่ายมากกว่า	 150	

บาท	ต่อวัน	

 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเช้า 

	 จากการศึกษาวิจัย	 พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่

บริโภคอาหารเช้าทุกวันมีจำนวนค่อนข้างต่ำ	 คิดเป็นร้อยละ		

26.70	 ส่วนใหญ่จะบริโภคเป็นบางวัน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.10		

และ	 มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่บริโภคอาหารเช้า	 คิดเป็นร้อยละ		

23.20	 นักศึกษาส่วนใหญ่	 คิดเป็นร้อยละ	 37.13	 รับประทาน

อาหารเช้าที่โรงอาหารของสถานศึกษา	 การบริโภคอาหารที่

ปรุงใหม่ในตอนเช้า	 การบริโภคอาหารสำเร็จรูป	 การซื้อจาก

ร้านอาหาร	 นอกสถานศึกษามีเพียงร้อยละ	 21.29,	 18.81,		

และ	 15.84	 ตามลำดับ	 ส่วนการรับอาหารประจำหรือรับปิ่นโต	

มีน้อยที่สุดคือร้อยละ	0.74			

	 อาหารที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเลือกบริโภคเป็น	 

อาหารเช้ามากที่สุดคือ	 ข้าวราด	 คิดเป็นร้อยละ	 27.19	 ซึ่งมี

จำนวนใกล้เคียงกับอาหารจานเดียว	 คิดเป็นร้อยละ	 26.33		

ส่วนเครื่องดื่มจำพวก	 นม	 ไมโล	 โอวัลติน	 นักศึกษาเลือก

บริโภคมากเป็นลำดับที่	 3	 คิดเป็นร้อยละ	 18.07	 ก๋วยเตี๋ยว	

ข้าวต้ม	 และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	 นักศึกษาเลือกบริโภคเป็น

อาหารเช้าจำนวนค่อนข้างน้อยและใกล้เคียงกัน	 คือร้อยละ		

6.88,	6.36	และ	5.85	ตามลำดับ	อาหารนอกเหนือจากที่กล่าว

มารวมทั้งอาหารอื่นๆ	 เช่น	 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง	 นักศึกษาเลือก

บริโภคเป็นอาหารเช้าจำนวนน้อยมาก	 คือในแต่ละกลุ่มเลือก

น้อยกว่าร้อยละ	5	

	 แบบปฏิบัติของการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างกับบริโภคอาหารเช้า	 เรื่อง	 เวลาที่ใช้ในการ

บริโภคอาหารเช้า	ส่วนมากร้อยละ	65.96	ใช้เวลา	10-15	นาที		

ส่วนการใช้เวลาน้อยกว่า	 10	นาที	 และ	16-20	นาที	มีจำนวน
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ใกล้เคียงกันคือร้อยละ	 13.83	 และ	 12.77	 สำหรับผู้ที่ใช้เวลา

มากกว่า	 20	 นาที	 คือ	 21-25	 นาที	 และ	 26-30	 นาที	 มีเพียง

ร้อยละ	 3.90	 และ	 3.19	 เท่านั้น	 นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ		

44.68	 บริโภคอาหารเช้าที่โรงอาหารของสถานศึกษาซึ่งมี

จำนวนใกล้เคียงกับบริโภคที่ที่พักอาศัยคือ	 ร้อยละ	 38.65		

ส่วนการบริโภคที่ร้านค้านอกสถานศึกษาและที่อื่นๆ	 มีน้อย

ที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	15.25	และ	1.42	ตามลำดับ	นอกจากนั้น

ยังพบว่า	 นักศึกษาจำนวนครึ่งหนึ่งคือร้อยละ	 50.00	 บริโภค

อาหารเช้ากับเพื่อน	 ส่วนการบริโภค	 คนเดียวมีจำนวนรองลง

มาคือ	 ร้อยละ	 39.01	 และมีจำนวนน้อยมากที่บริโภคกับ

ครอบครัวคือ	ร้อยละ	10.99	เท่านั้น	

 ขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษาเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารเชา้ 

	 เหตุผลที่นักศึกษาบริโภคอาหารเช้าส่วนใหญ่ร้อยละ		

50.78	ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความหิว	มีนักศึกษาจำนวนน้อย

ที่บริโภคอาหารเช้าด้วยเหตุผลที่ว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ

ที่สุดของวันคือร้อยละ	 24.48	 ซึ่งใกล้เคียงกับเหตุผลที่ว่าการ

บริโภคอาหารเช้าทำให้มีสมาธิในการเรียนคือร้อยละ	 17.71		

ส่วนเหตุผลอื่นได้แก่	 ถูกผู้ปกครองบังคับต้องการเพิ่มน้ำหนัก

และอื่นๆ	 มีเพียงร้อยละ	 5.99,	 0.78	 และ	 0.26	 ตามลำดับ

เท่านั้น	 สำหรับเหตุผลที่ไม่บริโภคอาหารเช้า	 นักศึกษา	 

ส่วนใหญ่ร้อยละ	 51.20	 ให้เหตุผลว่า	 ไม่หิว	 ซึ่งสอดคล้องกับ

เหตุผลของการบริโภคอาหารเช้าคือให้เหตุผลว่า	 หิว	 ดังนั้น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษาเลือกที่จะบริโภคหรือไม่บริโภค

อาหารเช้าคือ	 ปัจจัยทางด้านร่างกาย	 ด้านความหิว	 ส่วน

เหตุผลลำดับรองลงมาคือ	 ต้องเดินทางตอนเช้าคือ	 ร้อยละ		

31.90	 เหตุผลอื่นๆ	 เช่น	 ตื่นสาย,	 กินแล้วปวดท้อง	 หรืออยู่	 

คนเดียวและผู้ปกครองไม่เตรียมอาหารให้มีจำนวนน้อยมาก	

คิดเป็นร้อยละ	 5.70	 และ	 5.20	 ตามลำดับ	 นอกจากนั้นยังมี

เหตุผลอื่น	 เช่น	 เพื่อนไม่รับประทานจึงไม่รับประทานตาม

เพื่อน	ฐานะยากจน	และต้องการลดความอ้วน	ซึ่งมีผู้เลือกเป็น

จำนวนน้อยมากเพียงไม่ถึงร้อยละ	3.00	

 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารเช้าของ  

นักศึกษา 

	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ	 คณะที่นักศึกษาสังกัดและเวลา

ตื่นนอนของนักศึกษา	กล่าวคือ	

	 1.	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 มีนักศึกษาที่บริโภค

อาหารเช้าทุกวันสูงสุด	 รองลงมาเป็น	 คณะนิติศาสตร์	 และ	

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตามลำดับ	 ส่วนคณะวิทยาการ

จัดการ	 มีสัดส่วนของนักศึกษาที่บริโภคอาหารเช้าทุกวันและ

บางวันต่ำสุด	

	 2.	 นักศึกษาที่ตื่นนอนเวลา	 6.00-6.30	 น.	 มีสัดส่วน

ของการบริโภคอาหารเช้าทุกวันสูงสุด	 รองลงมาคือนักศึกษา	

ที่ตื่นนอนก่อนเวลา	 6.00	 น.	 นักศึกษาที่ตื่นนอนเวลา	 6.31-

7.00	น.	มีการบริโภคอาหารเช้าทุกวันต่ำสุด	

	 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับ

การบริโภคอาหาร	 โดยค่าไค-สแควร์	 (Chi-Square)	 มีผลการ

ทดสอบดังต่อไปนี้	
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของ 

นักศึกษากับการบริโภคอาหาร  

ปัจจัย	 Peapson	Chi-Square	

เพศ	

คณะที่สังกัด	

ที่พักระหว่างเปิดภาคเรียน	

เวลาตื่นนอน	

เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละวัน	

0.649	

0.000	

0.216	

0.000	

0.637	

หมายเหตุ	นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
 

	 จากตารางพบว่า	เพศ	ที่พักอาศัยของนักศึกษาระหว่าง

เปิดภาคเรียนและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับในแต่ละวันไม่มีความ

สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา	

 

อภิปรายผล  

	 การศึกษาครั้งนี้	 มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ

บริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย	 ราชภัฏรำไพ-

พรรณ	ี จากการศกึษาพบวา่	 นกัศกึษาสว่นใหญบ่รโิภคอาหารเชา้ 

เป็นบางวัน	 แต่เมื่อรวมกับนักศึกษาที่บริโภคอาหารเช้าทุกวัน		

จัดว่ามีสัดส่วนค่อนข้างสูง	ปัญหาเรื่องการไม่บริโภคอาหารเช้า

ของนักศึกษา	พบว่า	 มีถึงร้อยละ	 23.20	 ซึ่งมีอัตราสูงกว่าการ

ศึกษาของทัศนีย์	 	 วงษ์จิราษฎร์	 (2538)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่

สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารเช้าของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพ-

มหานคร	ที่พบว่าวัยรุ่นร้อยละ	6.50	ไม่บริโภคอาหารเช้า	ซึ่งก็

มีอัตราสูงกว่านักเรียนระดับประถมศึกษาจากการศึกษาของ

ภารดี	 	 เต็มเจริญ	 และคณะ	 (2528)	 ที่ได้ศึกษาเรื่องภาวะ

โภชนาการและนิสัยการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนประถม-

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ที่พบว่า	 มีนักเรียน

เพียงร้อยละ	 5.20	 เท่านั้นที่ไม่บริโภคอาหารเช้า	 แสดงว่า	 

คนเรายิ่งมีวัยสูงขึ้นจะมีแนวโน้ม	ที่ไม่บริโภคอาหารเช้ามากขึ้น		

สอดคล้องกับผลการสำรวจของกรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	 (นิรนาม.	 การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของวัยรุ่น.	 ออนไลน์)	 และรายการจุดเปลี่ยน	ทางโมเดิร์นไนท์

ทีวี	 ที่พบว่าเมื่อคนเรามีวัยเพิ่มขึ้นการให้ความสำคัญในการ	

รับประทานอาหารกลับยิ่งลดลง	(นิรนาม.	จุดเปลี่ยนพุธนี้พาไป
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สำรวจมื้อเช้าคนไทยกับความมหัศจรรย์ที่คุณจะอึ้ง.	ออนไลน์)	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 โรงอาหารของสถานศึกษาเป็น

แหล่งที่มาของอาหารเช้าของนักศึกษาส่วนใหญ่	คิดเป็นร้อยละ		

37.13	 รองลงมาคือปรุงใหม่ในตอนเช้าคิดเป็นร้อยละ	 21.29			

แต่มีข้อน่าสังเกตว่านักศึกษา	 ส่วนใหญ่ร้อยละ	 49.60	 อาศัย	 

ที่บ้านของตนเองระหว่างเปิดภาคเรียน	 รองลงมาคือพักอาศัย

อยู่ที่หอพัก	 คิดเป็นร้อยละ	 37.60	 แสดงว่านักศึกษาจำนวน	 

ไม่น้อยที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัว	 แต่ต้องมาซื้ออาหารที่	 

โรงอาหารของสถานศึกษาเพื่อรับประทานเป็นอาหารเช้า		

เพราะสัดส่วนของแหล่งอาหารเช้าที่ปรุงใหม่ตอนเช้า	 รวมกับ	

แหล่งอาหารที่ได้จากอาหารที่เหลือจากมื้อเย็นซึ่งคิดเป็น	 

ร้อยละ	 4.10	 ก็ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ	 

นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่บ้านตนเอง	 และเมื่อนำประมวลกับ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมบริโภคอาหารเช้า	 ซึ่งพบว่าสัดส่วนของ	

นักศึกษาที่บริโภคอาหารเช้ากับครอบครัวต่ำสุดคิดเป็นร้อยละ		

10.99	 แต่สัดส่วนของการบริโภคอาหารเช้ากับเพื่อนสูงสุดคือ

ร้อยละ	50.00	อีกร้อยละ	39.01	บริโภคอาหารเช้าคนเดียว	จึง

มีแนวโน้มว่าวิถีชีวิต	 แบบไทยที่ครอบครัวที่มีการปรุงอาหาร

เช้าใหม่ๆ	 และรับประทานร่วมกับครอบครัวจะเลือนหายไป

จากสังคมไทย	 สำหรับประเภทของอาหารเช้า	 นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีส่วนใหญ่รับประทานข้าวราด		

คิดเป็น	 ร้อยละ	 43.10	 รองมาคืออาหารจานเดียว	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	 41.70	 นม	 ไมโล	 โอวัลติน	 คิดเป็นร้อยละ	 28.60	 แต่

กลุ่มอาหารประเภทที่มีคุณค่าต่ำได้แก่	 ประเภทขนมปัง	 เค้ก		

เบเกอรี่	 หรือประเภทชา	กาแฟ	หรือขนมกรุบกรอบ	นักศึกษา

จะเลือกบริโภคในสัดส่วนค่อนข้างต่ำ	 ซึ่งจัดว่าพฤติกรรมด้าน

การเลือกบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณีอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี	

	 	สำหรับแบบปฏิบัติของบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา		

พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ	 65.96	 ใช้เวลาบริโภคอาหาร		

10-15	นาที	รองลงมาร้อยละ	13.83	ใช้เวลาน้อยกว่า	10	นาที	

ดังนั้นนักศึกษาค่อนข้างจะเร่งรีบในการรับประทานอาหารเช้า		

ซึ่งอาจเป็นเพราะมีเวลาจำกัด	 เนื่องจากนักศึกษาส่วนน้อย

ประมาณร้อยละ	 13	 เท่านั้นที่ตื่นนอนก่อน	 6.00	 น.	 ซึ่ง	 

นักศึกษาจะเริ่มต้นเรียนคาบแรกในเวลา	 8.00	 น.	 ดังนั้น	 

นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีเวลาเดินทาง	 การเตรียมตัว	 และ	 

รับประทานอาหารไม่ถึง	 2	 ชั่วโมง	 สถานที่บริโภคอาหารเช้า

ของนักศึกษาคือ	 ที่โรงอาหารของสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ		

44.68	และที่พักของตนเอง	คิดเป็นร้อยละ	38.65	ซึ่งสอดคล้อง

กับที่ได้กล่าวมาแล้วคือ	 แหล่งที่มาของอาหารเช้าที่นักศึกษา

ระบุส่วนใหญ่มาจากโรงอาหารของสถานศึกษา	 ดังนั้น	 ถ้า

สถานศึกษาสามารถดำเนินการให้โรงอาหารของมหาวิทยาลัย

มีอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและ	 ถูกสุขอนามัย	 ตลอดจนมี

ราคาย่อมเยาจะก่อประโยชน์ให้แก่นักศึกษาทั้งด้านเศรษฐกิจ

และด้านสุขภาพ	 จากผลการวิจัยยังพบว่าครึ่งหนึ่งของ	 

นักศึกษาที่บริโภคอาหารเช้าจะบริโภคกับเพื่อน	 ดังนั้น	 

โรงอาหารของสถานศึกษาจึงควรจัดบริการด้านความสะอาด

ทั้งที่นั่งรับประทานอาหารที่สะดวกและสบาย	 บรรยากาศดี	 

จะทำให้การรณรงค์ให้นักศึกษารับประทานอาหารเช้าจะได้ผล

รวดเร็วขึ้น	

	 สำหรับเหตุผลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและไม่บริโภค

อาหารเช้า	 พบว่าความหิวเป็นตัวกำหนดให้นักศึกษาบริโภค

อาหารเช้าหรือไม่	 เพราะนักศึกษาให้เหตุผลไปทางเดียวกัน

เกี่ยวกับเหตุผลที่บริโภคอาหารเช้า	 ในอันดับต้น	 คือ	 หิว	 

คิดเป็นร้อยละ	 50.78	 เช่นเดียวกับสำหรับเหตุผลอันดับต้น	

ของการไม่บริโภคอาหารเช้าคือไม่หิว	 คิดเป็นร้อยละ	 51.20		

สำหรับเหตุผลอันดับรองมาของการบริโภคอาหารเช้าเนื่องจาก

ประโยชน์ของอาหารเช้า	 กล่าวคือร้อยละ	 24.48	 ระบุว่า	 เป็น

เพราะทราบว่าเป็นมื้อสำคัญที่สุดของวัน	 และร้อยละ	 17.71		

กล่าวว่าทำให้มีสมาธิในการเรียน	 ข้อมูลเป็นข้อที่ดี	 แสดงว่า	

นักศึกษากลุ่มหนึ่งได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตตนเอง	 ส่วนเหตุผลที่ไม่บริโภคอาหารเช้าอันดับ

รองมาคือต้องเดินทางเช้า	 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	 31.90	 จึง

ควรมีการนิเทศและให้ข้อแนะนำในการประกอบอาหารแบบ

ง่าย	 เพื่อรับประทานระหว่างเดินทาง	 มีนักศึกษาส่วนหนึ่งระบุ

เหตุผลว่าไม่บริโภคอาหารเช้าเพราะผู้ปกครองไม่เตรียม

อาหารไว้ให้	 เพื่อนไม่รับประทานจึงไม่รับประทาน	 แต่มีส่วน

น้อยที่ไม่บริโภคอาหารเช้าเพราะฐานะ	 ยากจน	 ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของทัศนีย์	 	 วงษ์จิราษฎร์	 (2538)	 เรื่องปัจจัย	 

ที่ สั มพันธ์ กั บการบริ โภคอาหาร เช้ าของวั ยรุ่ น ใน เขต

กรุงเทพมหานคร	 แสดงว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจไม่ใช่เหตุผล

สำคัญของการไม่บริโภคอาหารเช้าของคนเรา	 แต่น่าเป็น

เหตุผลเกี่ยวกับนิสัยการบริโภคอาหารเช้ากับนิสัยส่วนตัวที่	 

ไม่พึ่งตนเอง	และไม่เป็นตัวของตัวเองต้องทำตามเพื่อน	

	 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่าง		

เพศ	 คณะที่นักศึกษาสังกัด	 ที่พักระหว่างเปิดภาคเรียน	 เวลา

ตื่นนอนและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแต่ละวัน	 พบว่า	 คณะที่	 

นักศึกษาสังกัดและเวลาตื่นนอนของนักศึกษา	มีความสัมพันธ์

กับการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา	 ดังนั้นจึงควรมีนโยบาย

ให้คณะแต่ละคณะดำเนินการให้สัดส่วนของนักศึกษาบริโภค

อาหารเช้าเพิ่มขึ้น	 ตลอดจนการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม	 ให้เหมาะสมเพื่อจะตื่นนอนให้เช้าขึ้นและมีเวลา

เตรียมกิจกรรมต่างๆ	 ให้ทันเวลา	 เนื่องจากการตื่นสายมีผลต่อ

การไม่บริโภคอาหารเช้า	 สำหรับปัจจัยอื่นๆ	 ได้แก่	 เพศ	ที่พัก
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ระหว่างเปิดภาคเรียน	 และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับ	 ในแต่ละวัน	

ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา	

 

ข้อเสนอแนะ  

	 1.	 อาหารประเภทข้าวราด	 และอาหารจานเดียวใน	 

โรงอาหารของมหาวิทยาลัย	 เป็นอาหารที่นักศึกษาส่วนใหญ่

เลือกรับประทานในมื้อเช้า	 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรควบคุม

ร้านอาหารที่ขายอาหารประเภทดังกล่าว	 ให้มีอาหารพร้อม

บริการในช่วงเช้า	 เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการ	 

รับประทานและเข้าเรียนทันเวลา	

	 2.	 อาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญต่อสุขภาพจิตและ

สุขภาพกายของนักศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะ

ต้องดำเนินการเสริมสร้างสุขนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย	 เนื่องจากการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนคง

มิใช่ด้านวิชาการด้านเดียว	 อุปนิสัยที่พึงประสงค์สำหรับสังคม

ไทย	 บัณฑิตของสถาบันควรจะได้รับการแก้ไข	 ปรับปรุงให้

เหมาะสม	ตลอดจนการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดี	มีคุณค่า	ก็เป็น

หน้าที่ของสถานศึกษาเช่นกัน	 การบริโภคอาหารเช้าของ	 

นักศึกษาดูเสมือนว่าจะไม่สำคัญและเป็นเรื่องที่สถานศึกษา	

ควรจะเอาใจใส่	 แต่แท้จริงเป็นเรื่องการสร้างคุณภาพของ

มนุษย์ที่สำคัญ	 ดังนั้นจึงเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่ต้อง

กำหนดเป็นนโยบายให้กับแต่ละคณะทำการรณรงค์	

			 3.	 โรงอาหารของสถานศึกษาเป็นแหล่งอาหารเช้าที่

นักศึกษาส่วนใหญ่บริโภค	 ตลอดจนเป็นแหล่งอาหาร	 ที่สำคัญ

ของนักศึกษาในมื้อกลางวันหากสถานศึกษาเห็นความสำคัญ

และรับเป็นภารกิจที่จะต้องให้บริการและดูแล	 ทั้งเรื่องคุณภาพ

อาหาร	 ราคาของอาหาร	 ความสะอาดตลอดจนความสะดวก

สบายสวยงามน่าใช้บริการ	 จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ

และอนามัยของนักศึกษาได้อย่างมากและหากสามารถจัดเป็น

สถานที่เอนกประสงค์	 จะช่วยในการควบคุมพฤติกรรมของ	 

นักศึกษาได้ในหลายประการ	 ตลอดจนสามารถสร้างเสริม

อุปนิสัยในการรับประทานที่ดีให้กับนักศึกษาได้ด้วย	
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การศึกษาบทเพลงลูกทุ่งของ สมเศียร  พานทอง หรือ ชาย  เมืองสิงห์ 

A Study of the Country Songs Written by Somsian Phanthong or Chaay Maungsingha 
 

แน่งน้อย  ดวงดารา,	พรโชค		อู๋สมบูรณ์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ  

	 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาและเนื้อหาในบทเพลงซึ่งสมเศียร	 	 พานทอง	 หรือ	 

ชาย	 	 เมืองสิงห์	 เป็นผู้ประพันธ์และเป็นผู้ขับร้อง	 โดยวิธีการวิจัยเอกสารเนื้อเพลงที่เผยแพร่โดยบริษัทแม่ไม้เพลงไทย	 (บางกอก

คลาสเสท)	จำกัด	จำนวน	96	เพลง	นำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์	ผลการศึกษามีดังนี้	

	 ด้านการใช้ถ้อยคำภาษาในบทเพลงของ	ชาย	 	 เมืองสิงห์	 มีลักษณะเด่นหลายด้าน	 ได้แก่	 การใช้คำเรียกขานสตรี	 การใช้	 

คำซ้อน	 การใช้คำซ้ำ	 การใช้คำอุทาน	 การใช้คำลงท้าย	 การใช้ภาษาปาก	 การสัมผัสอักษร	 การเล่นคำหรือการซ้ำคำ	 และการใช้

สำนวน	พังเพย	สุภาษิต	ด้านการใช้โวหารภาพพจน์	ที่โดดเด่น	คือ	การใช้โวหารอุปมาและปฏิปุจฉา	มีการพรรณนาความที่แสดง

รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส	และการพรรณนาความเช่นเดียวกับรสวรรณคดีไทย	คือ	ชมโฉมสตรี	แสดงความรัก	แสดงอารมณ์โกรธ	

และแสดงความเศร้าโศกสะเทือนใจ			

	 ด้านเนื้อหาของเพลง	 ที่พบมากตามลำดับ	 ได้แก่	 ฝากรัก	 เยาะเย้ยประชดประชัน	 กระเซ้าเย้าแหย่	 ลาจากหญิงที่รัก	

วิงวอนให้สาวกลับคืนถิ่น	และเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทย	

	 ด้านสาระของบทเพลง	 ปรากฏว่าบทเพลงสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยหลายด้าน	 ได้แก่	 เรื่องการนับถือศาสนา	

ความเชื่อ	คติธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	และความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตไทย	 	

 

คำสำคัญ :	เพลงลูกทุ่ง			ชาย		เมืองสิงห์	
 

 

Abstract  

	 The	objective	of	 this	research	was	to	study	the	usage	of	 idioms	that	appeared	 in	Thai	country	songs	written	

and	performed	by	Somsian	Phanthong	who	was	also	known	as	Chaay	Muangsingha.	The	research	was	conducted	by	

studying	the	relevant	music	sheets	that	were	published	and	distributed	by	Mae	Mai	Pleng	Thai	ltd.	

	 In	 terms	 of	 the	 selection	 of	 words	 for	 using	 in	 his	 works,	 Chaay	 Muangsingha	 had	 demonstrated	 the	

uniqueness	and	skills	in	song	writing	which	could	be	seen	in	many	of	his	songs.	Especially,	the	way	he	carefully	and	

skillfully	selected	pronouns	that	literally	reffered	to	women,	duplicate	words,	interjection,	suffix	phrases,	and	proverbs.	

	 Also	the	notable	features	of	his	work	were	that	the	clever	use	of	words	and	phrases	to	create	the	descriptive	

sensory	impression	(e.g.	visual,	flavor,	aroma,	sounds,	and	touches),	and	the	word	selection	that	imitated	the	similar	

method	used	in	many	Thai	classical	literatures	from	the	past	to	describe	the	beauty	of	women,	show	affection,	love,	

anger,	and	sadness.	

	 In	terms	of	the	contents	of	the	lyrics,	the	research	had	found	that	there	was	a	number	of	categories	that	his	

songs	would	normally	fall	into	in	which	they	were	mentioned	in	the	order	from	the	most	commonly	found	to	the	least,	

the	love	proposal,	ridicule	with	sarcasm,	departing	from	the	beloved	one,	wishing	for	the	return	of	the	beloved	one,	

and	a	mild	reference	to	the	stories	appeared	in	Thai	classical	literatures.	

	 Additionally,	 the	relevance	of	 the	contents	of	 the	songs	played	an	 important	 role	 in	his	music	as	well.	There	

was	a	noticeable	feature	that	 indicated	and	reflected	stories	and	problems	in	many	aspects	of	Thai	society	such	as	

religions,	beliefs,	values,	justice,	ideology,	culture,	and	tradition.	
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บทนำ  

 “เพลงลูกทุ่ง”	 เป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของไทย

อย่างหนึ่ง	 ที่สืบเนื่องมาจากเพลงพื้นบ้านที่ใช้ร้องเล่นกัน	 

โดยทั่วไปตามชนบทไทย	เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ใช้ภาษาง่ายๆ	

ตรงไปตรงมา	 ไม่สลับซับซ้อน	 เป็นที่นิยมของประชาชน	 

โดยทั่วไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชนบทให้ความสนใจ

เป็นอย่างมาก	 เพลงลูกทุ่งเหล่านี้หลายเพลงได้สะท้อนถึง

สภาพสังคม	 ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย	 หลายเพลงมี

อิทธิพลต่อชีวิตของคนไทย	 บางเพลงเป็นข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ทางสังคมของประเทศ	 บางเพลงเป็นที่รวมของ

ภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้าน	 (สำนักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	2534	:	9)	

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

(สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	 2534	 :	 9)	 

ได้ทรงตรัสไว้ในพระราชนิพนธ์	 “ลูกทุ่งกับเพลงไทย”	 ว่า	 

“...เนื้อเพลงและทำนองเพลงลูกทุ่งนั้นจำง่าย	 ร้องตามได้ง่าย	

เข้าใจง่าย	 จึงได้เปรียบเพลงไทยและเพลงพื้นบ้าน...”	 และอีก

ตอนหนึ่ง	ทรงสรุปว่า	เพลงลูกทุ่งมีความดีหลายประการ	คือ	

	 1.	 เป็นหลักฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคม

ของประเทศ		

	 2.	 เป็นที่รวมของภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญา

ของชาวบ้าน			

	 2.	 เป็นเพลงที่เรียบง่าย	คือเข้าใจง่าย	ร้องง่าย	จำง่าย			

	 4.	 สามารถเข้าถึงสังคมทุกชั้น	 กระจายได้กว้างไกล	 

ถึงชนบททุกแห่ง			

	 5.	 มีความเป็นไทยทั้งในเรื่องของภาษา	 ทำนองและ

การขับร้อง	

	 ในตอนท้ายของพระราชนิพนธ์	 “ลูกทุ่งกับเพลงไทย”	

ทรงสรุปว่า	 “เพลงลูกทุ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ	 ที่

ควรรักษาไว้เช่นเดียวกับเพลงไทยประเภทอื่นๆ”	 (สำนักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	2534:23-27)	

	 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 ได้มอบ

รางวัลศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆ	 โดยในหมวดหมู่ศิลปะ	 

การแสดง	ทีม่อบใหก้บัการดนตรแีละการแสดงพืน้บา้น	ซึง่รวมถงึ 

ในหมวดหมู่ย่อยดนตรีไทย	 ได้รวมเพลงลูกทุ่ง	 ผู้ที่ได้รับรางวัล

ได้แก่	 นาวาตรี	 พยงค	 ์	 มุกดา	 (เพลงไทยสากล-เพลงลูกทุ่ง	

ประพันธ์)	 (2534),	 นางผ่องศรี	 	 วรนุช	 (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง)	

(2535),	 นายสมเศียร	 	 พานทอง	 (ชาย	 	 เมืองสิงห์)	 (เพลง	 

ลูกทุ่ง-ขับร้อง	ประพันธ์)	(2538),	นายไวพจน์		สกุลนี	(ไวพจน์	

เพชรสุพรรณ)	 (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง	 ประพันธ์)	 (2540),	 

นายชัยชนะ	 	 บุญนะโชติ	 (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง)	 (2541),	 

นายชิน	 	 ฝ้ายเทศ	 (ชินกร	 ไกรลาศ)	 (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง)	

(2542),	 นายสมนึก	 	 ทองมา	 (ชลธี	 	 ธารทอง)	 (เพลงลูกทุ่ง-	 

ประพันธ์)	 (2542),	 นายวิเชียร	 	 คำเจริญ	 (ลพ	 	 บุรีรัตน์)	 

(นักแต่งเพลงลูกทุ่ง)	 (2548)	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	

ได้รางวัลศิลปินแห่งชาติ	 ในความสามารถทั้งด้านการขับร้อง

และการประพันธ์เพลง	 นอกจากได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ศลิปนิแหง่ชาตแิลว้	 ชาย	 	 เมอืงสงิห	์ ยงัไดร้บัรางวลัพระราชทาน 

เพลงดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม-	 

ราชกุมารี	 ในงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย	 ครั้งที่1	 และในงาน	 

กึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย	 ภาค	 2	 (สำนักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ,	2534	:	113)	

	 ผู้วิจัยพบว่าเพลงของชาย	 	 เมืองสิงห์	 มีลักษณะการใช้

ภาษาที่โดดเด่นและแตกต่างจากเพลงของผู้ประพันธ์คนอื่นๆ	

จึงสนใจที่จะศึกษา	 เพื่อเป็นการบันทึกและถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องภาษาในบทเพลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

อนุ รั กษ์และถ่ ายทอดวัฒนธรรมด้ านภาษาไทยที่ เป็น

เอกลักษณ์ไทยและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.	 เพื่อศึกษาการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาในบทเพลงที่

สมเศียร	 	 พานทอง	 หรือ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 เป็นประพันธ์															

และเป็นผู้ขับร้อง	

	 2.	 เพื่อศึกษาเนื้อหาในบทเพลงที่สมเศียร	 	 พานทอง	

หรือ	ชาย		เมืองสิงห์	เป็นผู้ประพันธ์และเป็นผู้ขับร้อง	

 

วิธีการดำเนินการวิจัย   

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

  เพลงที่ใช้ในการศึกษาเป็นเพลงที่สมเศียร		พานทอง 

หรือ	ชาย		เมืองสิงห์	เป็นผู้ประพันธ์และขับร้อง	และเป็นเพลง

ที่บริษัทแม่ไม้เพลงไทย	 (บางกอกคาสเสท)	 จำกัด	 คัดเลือกมา

เผยแพร่ในรูปของเทปคาสเสทและแผ่นซีดี	จำนวน	96	เพลง						

 2.  ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

						 	 2.1	 รวมรวมบทเพลงทีช่าย		เมอืงสงิหเ์ปน็ผูป้ระพนัธ	์

และเป็นผู้ขับร้อง	จำนวน	96	เพลง							

	 	 2.2	 บันทึกข้อมูลที่ต้องการศึกษา	 	

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้นำเพลงในกลุ่มตัวอย่าง	

มาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ	ต่อไปนี้	

	 	 3.1	 ถ้อยคำภาษาในบทเพลง	

	 	 3.2	 เนื้อหาสาระในบทเพลง	

 

ผลการวิจัย  

 ด้านการใช้ถ้อยคำภาษา 

แน่งน้อย  ดวงดารา, พรโชค  อู๋สมบูรณ์ 
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	 จากการศึกษาการใช้ถ้อยคำภาษาในบทเพลงของ	 

สมเศียร	 	 พานทอง	 หรือชาย	 	 เมืองสิงห์	 ชุดแม่ไม้เพลงไทย	

พบว่า	ถ้อยคำภาษาในบทเพลงของ	ชาย		เมืองสิงห์	มีลักษณะ

โดดเด่นหลายด้าน	 ได้แก่	 การใช้คำเรียกขานสตรี	 การใช้	 

คำซ้อน	การใช้คำซ้ำ	การใช้คำอุทาน	การใช้คำลงท้าย	การใช้

ภาษาปาก	 การสัมผัสอักษร	 การเล่นคำหรือการซ้ำคำ	 การใช้

สำนวน	 พังเพย	 สุภาษิต	 การใช้โวหารภาพพจน์	 ที่โดดเด่น

ได้แก่	 อุปมาและปฏิปุจฉา	 มีการพรรณนาความให้เกิดรูป	 รส	

กลิ่น	 เสียง	 สัมผัส	 และการพรรณนาความที่มีลักษณะ

สอดคล้องกับการพรรณนาความในวรรณคดีไทย	 ซึ่งจัดเป็น	 

รสวรรณคดีแบบไทยมี	 4	 ลักษณะหรือ	 4	 รส	 คือเสาวรจนี	 

(ชมโฉม)	 นารีปราโมทย์	 (แสดงความรัก)	 พิโรธวาทัง	 (แสดง

อารมณ์โกรธ)	 และสัลลาปังคพิสัย	 (แสดงความเศร้าโศก

สะเทือนใจ)			

 1.  การใช้คำเรียกขานสตรี 

	 	 การใช้คำเรียกขานสตรีที่ปรากฏในเพลงของชาย	

เมืองสิงห์	 มีมากมายนับร้อยคำ	 ปรากฏเกือบทุกเพลงที่กล่าว

ถึงผู้หญิง	บางเพลงมีมากว่า	10	คำ	คำเรียกขานสตรีที่ปรากฏ

ในบทเพลงมีดังต่อไปนี้	

						 	 1.1	 คำเรียกขานที่หมายถึงสตรีหรือหญิง	 เช่น	 

นงเยาว์	 แม่นงเยาว์	นาง	บังอร	พุ่มพวง	แม่	 	 แม่นาง	แม่สาว	

สมร	สาว	สาวเจ้า	ฯลฯ				

						 	 1.2	 คำเรียกขานที่บอกวัยของสตรี	 เป็นคำที่สื่อว่า

สตรีนั้นอ่อนวัยกว่า	เช่น	ขวัญยืน	ขวัญอ่อน	เจ้า	ทรามวัย	เธอ	

น้อง	 น้องเจ้า	 น้องนาง	 น้องน้อย	 น้องนุช	 น้องยา	 น้องสาว	 

น้องหญิง	แม่คุณหนู	หนู	ฯลฯ		

						 	 1.3	 คำเรียกขานที่บอกรูปโฉมและลักษณะทาง

สรีระของสตรี	เช่น	ขวัญตา	แม่ขวัญตา	คนงาม	คนสวย	งามขำ	

แม่งามขำ	งามงอน	งามตา	แจ่มจันทร์	โฉมงาม	โฉมตรู	โฉมยง	

นงคราญ	 นงราม	 นวล	 นวลจันทร์	 แม่นวลจันทร์	 นวลน้อง	 

นวลนาง	 นวลอนงค์	 เนื้อทอง	 แม่เนื้อทอง	 เนื้อนวล	 เนื้ออุ่น	

ยุพิน	 หน้ามน	 เอวกลม	 เอวบาง	 เอวกลึง	 แก้มแดง	 แม่ตาคม	

แม่ตาหวาน	หวานตา	แม่ขนตางอน	ฯลฯ			

					 	 1.4	 คำเรียกขานที่บอกความรู้สึกที่บุรุษมีต่อสตรี	

ได้แก่	กานดา	แก้วกานดา	แม่กานดา	แก้วใจ	แก้วตา	แก้วตา

ของพี่	 แก้วตายาหยี	 ขวัญใจ	 จอมขวัญ	 จอมใจ	 ชื่นชีวัน	 

แม่จอมใจ	ดวงใจ	ดวงแด	ดวงสมร			ทรามชื่น	ทรามเชย	ที่รัก	

ทูนหัว	น้องแก้ว	น้องพี่	 น้องรัก	 แม่คุณ	ยอดรัก	 แก้วตายาหยี	

ยอดยาใจ	ฯลฯ	

						 	 1.5	 คำเรียกขานที่บอกคุณสมบัติของสตรี	 เช่น	

ขวัญเรือน	 แม่ขวัญเรือน	 คนซื่อ	 คนดี	 คนดีศรีเรือน	 มิ่งขวัญ						

ร้อยชั่ง	แม่ยอดบังอร	ยอดหญิง	แม่แก้วกัลยา	ฯลฯ				

	 	 1.6	 คำเรียกขานที่บอกนิสัยหรือพฤติกรรมของ

สตรี	 เช่น	 น้องแก่นแก้ว	 แม่ไก่งวงตัวงอม	 แม่นกแก้ว	 แม่ผู้ดี	 

ตีนแดง	ฯลฯ			

					 	 1.7	 คำเรียกขานที่บอกความเป็นสตรีชาวชนบท

หรือสาวชาวนา	เช่น	ขวัญใจบ้านนา	น้องนางบ้านนา	นางสาว-

ลูกทุ่ง	 แม่ดาวบ้านนอก	 แม่คนสวยบ้านดอน	 แม่สาวบ้านดอน	

แม่สาวบ้านนา	ฯลฯ	

					 	 1.8	 คำเรียกขานที่บอกถิ่นที่อยู่อาศัยของสตรี	 เช่น	

สาวเมืองสิงห์	สาวบางคู้	สาวบางมัญ	ฯลฯ	

					 	 1.9	 คำเรียกขานที่ เปรียบสตรีกับดอกไม้หรือ

พรรณไม้	 เช่น	 เจ้าช่อมาลี	 ฝรั่งข้างรั้ว	 แม่กลิ่นดอกเตย	 

แม่กลีบบัวตูม	 แม่บัวแรกแย้ม	 แม่บัวแรกบาน	 แม่ดอกพะยอม	

แม่ดอกเอื้อง	 แม่พวงสุมาลี	 แม่ยอดโบตั๋น	 แม่สายหยุด	 สะเดา

ก้านขม	แม่ดอกกัญชา	แม่ดอกตำลึง	แม่ดอกลั่นทม	ฯลฯ		

 2. การใช้คำซ้อน 

	 	 คำซ้อน	 เป็นลักษณะที่โดดเด่นมากในบทเพลงของ	

ชาย	 	 เมืองสิงห์	 คือมีเกือบทุกเพลง	 บางเพลงมีมากนับสิบคำ	

ทั้งซ้อนเสียงและซ้อนความหมาย	 ส่วนใหญ่เป็นคำที่มี

พยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน	 คำซ้อนที่พบ	 ให้ทั้งภาพและ	 

ความรู้สึก	เช่น	เกรียวกราว	ขัดขืน	ขมขื่น	คลอเคล้า	คลอเคลีย	

คลั่งไคล้	 เคล้าคลึง	 ค่อนขอด	 เคืองขุ่น	 ขึงขัง	 คมคาย	 คมขำ	

ครึกโครม	 ง่วงเหงา	 งอแง	 งอกงาม	 งามงอน	 เง้างอด	 เง้างอน	

แง่งอน	จับจอง	จืดจาง	เฉิดฉัน	ชอกช้ำ	ชักชวน	ชิงชัง	ชื่นเชย	

เชยชม	เชือนแช	แชเชือน	เซ้าซี้	ดมดอม	ดั้นด้น	ดื่นดึก	ดื่มด่ำ	

ดึงดื้อ	ดื้อดึง	 เดียวดาย	ตรอมตรม	ตรึกตรอง	ต้อยต่ำ	ตักตวง	

ตุกติก	 เต่งตึง	 ถ้วนถี่	 ถากถาง	 ทนทาน	 เทิดทูน	 นักหนา	 

เบิกบาน	 เบือนบิด	 ปรวนแปร	 ปราดเปรียว	 เปลี่ยนแปร	 ปี้ป่น	

แผดเผา	 ใฝ่ฝัน	 พร่ำพรอด	 พร่ำเพ้อ	 แพร่งพราย	 มั่นหมาย	

มองเมียง	 เมียงมอง	 ยอกย้อน	 ยวนเย้า	 ยวนยั่ว	 ยั่วยวน	 

ย้อนยอก	 ยั่วเย้า	 ย่ำแย่	 ยินยอม	 ยียวน	 ยืดยาว	 ยุแหย่	 

เย้ยหยัน	 เย้ายวน	 เยาะเย้ย	 ร้อนรุ่ม	 รุมร้อน	 เริงร่า	 เร่าร้อน	

เรียบร้อย	แรมร้าง	โรยรา	ล้นหลาม	ลวงล่อ	ลอยล่อง	ลางเลือน	

ล้ำลึก	 ลืมเลือน	 เลือนลืม	 ลุ่มหลง	 เล่าลือ	 เลื่องลือ	 โลมลูบ	

วาบหวาม	วิงวอน	หนักหนา	หน่ายหนี	เหน็บแนม	เหนี่ยวโน้ม	

แหนงหน่าย	 หมกมุ่น	 หม่นหมอง	 หมองไหม้	 หมั้นหมาย	 

หมางเมิน	 หยดย้อย	 หยอกเย้า	 หยาดเยิ้ม	 หลอกหลอน	

หอมหวน	หลงลืม	หลบลี้	หลอกหลอน	หลอนหลอก	เหลียวแล	

เหลือล้น	 ใหลหลง	 ไหวหวั่น	 ห่างเหิน	 หึงหวง	 อวบอั๋น	 

ออดอ้อน	 อ้อนออด	 อ่อนแอ	 อัดอั้น	 อับอาย	 เอมอิ่ม	 เอื้อนเอ่ย	

โอบอุ้ม	ฯลฯ		

 3. การใช้คำซ้ำ 

	 	 คำซ้ำที่ปรากฏในเบทพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 
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ส่วนใหญ่เป็นซ้ำคำวิเศษณ์	 เพื่อเน้นความหมาย	 ทำให้เกิด

ภาพ	 สร้างความรู้สึกและอารมณ์	 เช่น	 กินกร่อยๆ	 มองใกล้ๆ	

อยู่ข้างๆ	 	 หากินกันคล่องๆ	 เปิดวิทยุค่อยๆ	 ริมปากงามๆ	 

แจ่มจริงๆ	 หวังปองเสียจริงๆ	 หึงจริงๆ	 แปลกจริงๆ	 วาสนาพี่

น้อยจริงๆ	 รักจริงๆ	 รักกับพี่จริงๆ	 สายสร้อยงามๆ	 คนเชยๆ	

เด็กตาดำๆ	 พันธ์ุดีๆ	 หน้าตาดีๆ	 ผู้ชายดีๆ	 บอกดีๆ	 อยู่ดีๆ	 

คนดีๆ	 ยามดึกๆ	 ตื่นดึกๆ	 ใบแดงๆ	 อกตันๆ	 หวานใจแท้ๆ	 

โถกรรมของน้องแท้ๆ	 สงสารแท้ๆ	 ตาเขน้อยๆ	 เล็บมือน้อง

น้อยๆ	 รักกันนานๆ	 จะรักนานๆ	 ให้รอนานๆ	 ตอบน้องแน่ๆ	 

ดีแน่ๆ	 ขอฟังเพลงบ่อยๆ	 ขอหอมบ่อยๆ	 ให้พี่แอบมองน้อง

บ่อยๆ	 กอดเบาๆ	 จูบมาลัยเบาๆ	 จูบเพียงเบาๆ	 หอมเบาๆ	

เหลือแต่ใจป่นๆ	 หลังคาพังๆ	 อย่ามองใกล้ๆ	 ราคาแพงๆ	 

ผมยาวๆ	หอมแก้มละมุนแรงๆ	กล่อมเรือนหออยู่ไรๆ	 ยังวุ่นๆ	

รีบตอบไวๆ	 แหวนสวยๆ	 ยิ้มให้สวยๆ	 ดอกเสียๆ	หน้าเหงาๆ	

นึกหวั่นๆ	 ใหม่ๆ	 ก็ดูหน้าตาจุ๋มจิ๋ม	 ของใหม่ๆ	 หนุนตักอ่อนๆ	 

อกอุ่นๆ	 จูบบางๆ	 เบาๆ	 รักกันใหม่ๆ	 เร็วๆ	 ไวๆ	 ว่าส่ำๆ	 

เสียๆ	หนาวๆ	ร้อนๆ	คนดี๊ดี	แหกตาบ๊อยบ่อย	ฯลฯ	

 4 การใช้คำอุทาน 

	 	 คำอุทานเป็นคำอีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏในเพลงของ

ชาย	 	 เมืองสิงห์	 หลายเพลง	 ที่พบมากที่สุดคือคำว่า	 “โอ้”	 “โอ้

โอ๋”	 และรองลงมาคือคำว่า	 “โถ”	 คำว่า	 “โอ้”	 เป็นคำอุทาน	

ปรากฏในคำประพันธ์	ใช้ในความรำพึง	พรรณนา	วิงวอน	หรือ

ปลอบ	เป็นต้น	ในเพลงของ	ชาย		เมืองสิงห์	ใช้คำนี้ส่วนมากใช้

นำหน้าคำเรียกขานหญิง	 ทั้งในความรำพึง	 พรรณนา	 วิงวอน	

ปลอบโยน	 และออดอ้อน	 เช่น	 “โอ้น้องเอ๋ยน้องแก้ว	 พี่กลับมา

แล้วน้องจ๋า”	 “โอ้อกหนุ่มกลุ้มใจแสนเดี๋ยวนี้แฟนเขาเป็นดารา”	

“โอ้ข้าวโพดสาลี	ผัวอยู่ทางนี้ต้องโรยรา”	ฯลฯ	

	 	 คำว่า	 “โถ”	 ในเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 ใช้เป็น	 

คำอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อขอความเห็นใจ	 เช่น	 “โถใจกานดา

ช่างไม่เมตตาสงสารจะแกล้งทรมานไปถึงไหน”	 “ขวัญใจคนจน

โถไยหน้ามนแกล้งทรมา”	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ยังมีคำอุทานอื่นๆ	

อีกหลายคำ	

 5. การใช้คำลงท้าย 

	 	 ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของภาษาไทย	 คือ	 

มีคำลงท้ายเพื่อแสดงความสุภาพ	 คำลักษณะนี้ปรากฏใน

บทเพลงของ	ชาย		เมืองสิงห์	จำนวนมาก	โดยเฉพาะเพลงที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับความรักของชายหญิง	 จะมีคำประเภทนี้เกือบ

ทุกเพลง	ส่วนมากจะเป็นคำที่ลงท้ายที่แสดงถึงอาการออดอ้อน	

อ้อนวอน	เชิญชวน	รำพึงรำพัน	คำลงท้ายในบทเพลงของ	ชาย	

เมืองสิงห์	 ได้แก่คำว่า	 จ๊ะ	 จ๋า	 ซิ	 ซิจ๊ะ	 นะ	 นะจ๊ะ	 เถอะ	 เถิด	 

เถิดนะ	 เถิดหนา	 เอย	 ฯลฯ	 เป็นคำลงท้ายที่มีส่วนสำคัญทำให้

บทเพลงมีความไพเราะ	 อ่อนหวาน	 นุ่มนวล	 สละสลวย	 

ให้ความรู้สึกประทับใจ	 เพราะคำเหล่านี้แสดงความหมายใน

เชิงออดอ้อน	 เว้าวอน	 วิงวอน	 ขอร้อง	 ด้วยความรัก	 ความ

ปรารถนาดี	 หรือในเชิงตัดพ้อต่อว่าด้วยความน้อยอกน้อยใจ	

น้อยเนื้อต่ำใจ	 ซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ	 ซึ่งทั้งสอง

ลักษณะนี้เป็นลักษณะเด่นในเพลงของชายเมืองสิงห์	 ซึ่งมี

เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรัก	ความผิดหวังช้ำใจในรัก	เช่น	

“ลูกสาวใครหนอขอนะคนสวย	 สงสารพี่นะโอ้น้องจ๊ะคนสวย”	

“โอ้น้องเอ๋ยน้องแก้วพี่กลับมาแล้วน้องจ๋า”	 “เรื่องผู้หญิงแล้ว

มองไม่ได้ไม่ยอมอภัยตั้งใจคอยหึงเชียวนะ”	 “ขันหมากมาแล้ว

น้องแก้วรับด้วยยิ้มให้สวยสวยซิจ๊ะร้อยชั่ง”	 “โอ้แม่ตาหวาน

สงสารพี่เถิด	 ยิ้มรับให้หน่อยสักร้อยหนเถิดนะ	 แม่ขนตางอน”	

“แม่พวงมาลัยลอยไปลอยมา	 คล้องคอพี่เถิดหนา”	 “มาลัยเอ๋ย

มาลัยดอกรัก	อย่าโรยรากลีบหัก	ให้รักปรวนแปร”	ฯลฯ	

 6. การใช้คำภาษาปาก  

	 	 บทเพลงของ	ชาย		 เมืองสิงห์	 เป็นบทเพลงลูกทุ่งที่

มีเอกลักษณ์ชัดเจนในเรื่องของการใช้ภาษาในระดับภาษาปาก	

หรือภาษาในระดับที่ชาวบ้านใช้และเข้าใจกันโดยทั่วไป	ภาษา

ปากที่ใช้มีทั้งคำทั่วๆ	 ไป	 คำหยาบ	 คำสแลง	 คำภาษาอังกฤษ	

ภาษาจีน	 ฯลฯ	 เช่น	 กะหลีกะหลอ	 กระอักกระอ่วน	 โก้	 ขี้ข้า	

เขรอะ	งก	งอแง	งอนตุ๊บป่อง	จนกรอบ	ชะแง้	ชะมัด	ชีช้ำ	เชย	

ซังกะตาย	 เซ่อ	 เซ้าซี้	 แซด	 โดน	ตะบิดตะบอย	ตาถั่ว	 ติ๋งต่าง		

ท้องแก่	 ทึ่ม	 น่าไม่อาย	 บักโกรก	 บานตะไท	 แบะแฉะ	 

ปวดกะโหลก	 ป้อยอ	 ปุ๊บปั๊บ	 ปี้ป่น	 ผัว	 เมีย	 ผู้หญิงผู้หยัง	 โม้		

ไม่เข้าท่า	 ไม่ยักกะบอก	 ยางอาย	 เยอะแยะ	 ไวไฟ	 สวยสะเด็ด	

สะเออะ	 สำออย	 สาวมาตอม	 สีกา	 หนาเตอะ	 อย่างเงียะ	 

อวบอั๋น	 อินังขังขอบ	 อีลุ่ยฉุยแฉก	 อึดตะปือ	 อื้อซ่า	 เอี่ยมอ่อง	

กระเป๋าแหก	 ถังแตก	 ถีบตัว	 รอคิว	 บ๊ายบาย	 แฟน	 มายเดียร์	

แอ๊ก	ไอเดีย	โก้เก๋	ตุ๋น	แป๊ะเจี๊ยะ	หยวน	ฯลฯ	

 7. การเล่นอักษรหรือสัมผัสอักษร 

	 	 การเล่นอักษรหรือสัมผัสอักษรเป็นจุดเด่นมาก	 

อีกประการหนึ่งในเพลงของ	ชาย	 	 เมืองสิงห์	 เพราะการสัมผัส

อักษร	 ทำให้เกิดความไพเราะในเสียงเพลง	 สร้างภาพพจน์	

สร้างอารมณ์	 สร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้ฟัง	 การสัมผัส

อักษรในเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 กล่าวได้ว่า	 มีอย่างอย่าง

แพรวพาย	 ทุกวรรค	 ทุกบท	 ทุกตอน	 และในบทเพลงเพียง	

วรรคเดียว	 ท่อนเดียว	 เพลงเดียว	 อาจปรากฏการสัมผัสอักษร

มากกว่าหนึ่งเสียง	 มากกว่าหนึ่งแห่ง	 และปรากฏในหลาย

ลักษณะ	 ได้แก่	 สัมผัสสองคำ	สัมผัสสามคำ	สัมผัสสี่คำ	สัมผัส

ห้าคำ	 หรือมากกว่า	 และมีทั้งที่คำปรากฏอยู่ชิดกัน	 อยู่ห่างกัน	

อยู่คนละวรรคกัน	 ตัวอย่างการสัมผัสอักษร	 เช่น	 ขึ้งขึงขัง	 รัก

โรยรา	 ดวงแดเดียวดาย	 หยาดเยิ้มหยดย้อย	 ไล้ลูบโลมเล้า	

หน้าหนาวแนบนวลเนื้อ	 อ้อนออดอกอุ่นอุ่น	 ช่างออดอ้อนช่าง

แน่งน้อย  ดวงดารา, พรโชค  อู๋สมบูรณ์ 
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ออเซาะ	ช่างหมดจดเหมาะเจาะ	ฉอเลาะเริงร่า	ฯลฯ	 	

 8. การเล่นคำหรือการซ้ำคำ 

	 	 การเล่นคำเป็นลักษณะที่เด่นมากในบทเพลงของ

ชาย	 	 เมืองสิงห์	 ปรากฏอย่างแพรวพราว	 และมีหลายลักษณะ

ดังต่อไป	

						 	 8.1	 คำซ้ำเรียงติดกัน	 มีตั้งแต่สองพยางค์หรือ	 

สองคำขึ้นไป	 เช่น	 “อุตส่าห์มอง	 อุตส่าห์จองน้องตั้งแต่น้อย	 

เฝ้าหลงคอย คอยเก้อ”	 “นั่นอะไรนั่นอย่างไร	 นะนั่นอะไร	

จดหมายใคร ใครส่งถึงเธอ”	 “พี่มองเธอ เธอคงจะอาย”	

“หนอยแน่ะ หนอยแน่ะ	 เปลี่ยนแปรเป็นทรยศ	 ใครเอยใจคด

ทรยศไม่ซื่อไม่ซื่อ”	 “น่าดู น่าดู น่าดู	 น่าชูจริงนะแม่หนูแก้ม

แดง”	 “งอนงอนงอน	 แม่สาวบ้านดอน	 อย่างอนร้อยเล่ห์”	

“มองมองมอง	แม่เอ๋ยเนื้อทอง	ให้มองซักหน่อย”	“ลา ลา ลา 

จ๊ะเอ๋กานดา	อย่าลาเสียก่อน”	ฯลฯ								

						 	 8.2	 การซ้ำคำแบบถ่วงเสียง	 คือการซ้ำคำสองคู่	 

คู่ละสองพยางค์	 โดยคำแรกเป็นคำคำเดียวกัน	 เช่น	 “แก้กลุ้ม

แก้หนาว”	 “”หอมหน่อยหอมนิด”	 “ลืมเป็นลืมตาย”	 “เดี๋ยว

กอดเดี๋ยวคลาย	 เดี๋ยววุ่นเดี๋ยววาย”	 “ขอมองขอจอง”	 “ขาย

ดิบขายดี”	“ไม่แน่ไม่นอน”	ฯลฯ		 						

						 	 8.3	 ซ้ำแบบกระจาย	 ตำแหน่งของคำไม่แน่นอน	

คือคำที่ซ้ำกันอยู่ในตำแหน่งต่างๆ	 มีตั้งแต่ซ้ำสองคำจนถึง	

มากกว่า	 5	 คำ	 ซ้ำสองคำ	 เช่น	 “จะกอดเจ้าหากหนาวลม	

หนาวน้ำค้างพร่างพรมเป็นผ้าห่มคลุมกาย”	 “เธอจ๋าหลายใจ

รักผู้ชายหลายคน”	 ซ้ำสามคำ	 เช่น	 “โอ้ละหนอลอยมา	ลอย

มาแล้วอย่าลอยไป”	 “ขอบคุณแฟนแฟนที่ยังหนาแน่น	 เป็น

แฟนพี่ชาย”	ซ้ำสี่คำ	 เช่น	 “มาได้มาเสีย	มาเป็นมายเดียร์ของ

พี่ก็มา”	 “หากงามงอน	 เง้างอนแสนงอนละก็	 อีกหน่อยเถิด

หนอ	 ชะโอละพ่อต้องทิ้งงอน”	 ซ้ำห้าคำ	 เช่น	 “ปู่คู่ย่าตาก็ยังคู่

ยาย	 น้องคู่กับแม่ได้	 แต่เหตุไฉนจึงไร้คู่เรียง	 โอ้นางเอ๋ยอย่า

เฉยเมินมองเมียง	 เป็นคู่นอนเคียงรับรองจะเลี้ยงไม่ทอดทิ้ง

เอย”	ซ้ำหกคำ	เช่น	“จะยิ้มก็ยิ้ม	ซิจ๊ะแม่พิมพ์ใจจ๋า	ยิ้มยวนทุก

ครา	 ซึ้งใจหวานตายิ่งพาพี่หวัง	ยิ้มหน่อยยิ้มนิด	 ช่างชวนพิศ

ติดใจจัง	พี่ชายแทบเป็นบ้าคลั่ง	ยิ้มเก๋เสียจังหวานใจ”		

	 	 8.4	 ซ้ำวลี	ที่มีตั้งแต่	 2	คำขึ้นไป	 เช่น	 “หนอยแน่ะ	

หนอยแน่ะ	เปลี่ยนแปรเป็นทรยศ	ใครเอยใจคดทรยศไม่ซื่อ ไม่

ซื่อ”	 “นั่นอะไร นั่นอะไร	 นะนั่นอะไร	 หัวใจน้องใหญ่กว่า

หัวปลี”	 “เห็นจะเชื่อ เห็นจะเชื่อไม่ได้เธอจ๋าหลายใจ	 รักผู้ชาย

หลายคน”			 					

 9. การใช้สำนวน พังเพย สุภาษิต 

	 	 การใช้สำนวน	 พังเพย	 สุภาษิต	 คำที่มีความหมาย

โดยนัย	 และคำที่มีความหมายโดยปริยายปรากฏในเพลงของ

ชาย	 	 เมืองสิงห์	 จำนวนมาก	 ปรากฏทั้งในชื่อเพลงและใน

บทเพลง	ลักษณะการเปรียบเทียบที่พบ	คือ							

	 	 9.1	 เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของชายและหญิง	

เช่น	 กรวดน้ำคว่ำขัน	 กระดี่ได้น้ำ	 กลับหน้ามือเป็นหลังมือ	 

เก็บดอกไม้ร่วมต้น	 เกลือเป็นหนอน	 ใกล้เกลือกินด่าง	 เข้าตาม

ตรอกออกทางประตู	 เคาะกะลาให้หมาดีใจ	 งอมืองอตีน	 

จับแพะชนแกะ	 แจกลูกยอ	 จุดไต้ตำตอ	 ดีดลูกคิด	 ตัดบัว	 

ให้เหลือใย	 นกแก้วลืมคอน	 น้ำท่วมปาก	 ปั้นเรื่อง	 ปิดทอง	 

หลังพระ	 มัดมือชก	 มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ	 ไม่ลืมหูลืมตา	 

ย้อมแมวขาย	 รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา	 ล้วงตับ	 เล่นลิ้น	 

ส่องกระจกชะโงกมองเงา	สาลิกาลืมรัง	สาวไส้	 สาวไส้ให้กากิน	

สุกก่อนห่าม	 หน้าชื่นตาบาน	 หน้าไหว้หลังหลอก	 หมีกินผึ้ง	

หยิกแกมหยอก	 ยกตนข่มท่าน	 วางมัดจำ	 หมายน้ำบ่อหน้า	

หวานอมขมกลืน	แหกตา	อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน	ฯลฯ	

	 	 9.2	 เปรียบเทียบกับลักษณะหรือนิสัยของหญิง

และชาย	 เช่น	 กาคาบพริก	 ไก่แก่แม่ปลาช่อน	 ข้างนอกสุกใส

ข้างในเป็นโพรง	 ใจแตก	 ใจมาร	ดอกฟ้า	 แตงร่มใบ	น้ำกลิ้งบน

ใบบอน	 น้ำนิ่งไหลลึก	 ปากตลาด	 ปากไว	 ผีเข้าผีออก	 ผู้ดีตีน

แดง		ผู้ชายพายเรือ	ไม้หลักปักเลน	ไม่มีน้ำยา	ร้อยชั่ง	เรือพ่วง	

สวยแต่รูปจูบไม่หอม	ฯลฯ						

	 	 9.3	 เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างชาย

หญิง	 เช่น	 กิ่งทองใบหยก	 ข้าวใหม่ปลามัน	 คู่ทุกข์คู่ยาก	 

ทองแผ่นเดียวกัน	 น้ำตาลใกล้มด	 เรือล่มในหนอง	 ลูกไก่ใน	 

กำมือ	ฯลฯ	

						 	 9.4	 เปรียบเทียบกับสภาวการณ์หรือเหตุการณ์	 

ที่เกิดขึ้น	เช่น	กินน้ำตา	ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน	ต้นร้ายปลายดี	ฯลฯ		

 10. การใช้โวหารอุปมา 

	 	 โวหารภาพพจน์	 ในเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 

มีหลายลักษณะ	ที่เด่นชัด	ได้แก่	โวหารอุปมา	คือโวหารที่กล่าว

เปรียบเทียบของสองสิ่ง	 โดยมีคำที่ใช้ในการปรียบเทียบ	 ได้แก่	

ดัง	ดั่ง	ดุจ	ประดุจ	เหมือน	ราว	ราวกับ	เช่น	เฉกเช่น	ประหนึ่ง	

เสมอ	 ฯลฯ	 การใช้โวหารอุปมาปรากฏในเพลงของ	 ชาย	 

เมืองสิงห์	 จำนวนมากและมีอย่างหลากหลาย	 ได้แก่	 

เปรียบเทียบกับเรื่องราวในวรรณคดี	 เช่น	 “ประหนึ่งดังอิเหนา

คลั่งบุษบา”	 เปรียบเทียบกับพืชพรรณ	 เช่น	 “แจ่มจริงร้อยชั่ง

แก้มแดงเหมือนดั่งผลฝรั่งกำลังสุกงอม”	 เปรียบเทียบกับ

ธรรมชาติของสัตว์	 เช่น	 “สิบห้าหยกหยกดุจดังนกน้อยเริ่มหัด

บิน”	 เปรียบเทียบกับธรรมชาติทั่วไป	 เช่น	 “เมื่อเธอสบตา

ประหม่าหัวใจประหนึ่งเหมือนมีไฟมาแผดเผา”	 เปรียบเทียบ

กับสิ่งของเครื่องใช้หรือความเป็นอยู่ในชีวิตประจำ	เช่น	“พี่เป็น

ผู้แพ้เหมือนแพอับปาง”	 “เมื่อสิ้นคู่หมายเหมือนไร้ผ้าห่ม”		

เปรียบเทียบอาหาร	 การกินการอยู่	 เช่น	 “พี่ดำดำแน่แน่	

เหมือนดั่งกาแฟยังไม่ได้ใส่นม”	ฯลฯ	

แน่งน้อย  ดวงดารา, พรโชค  อู๋สมบูรณ์ 
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 11. การใช้โวหารปฏิปุจฉา 

	 	 ปฏิปุจฉา	 เป็นศิลปะของการใช้คำถามที่ไม่ต้องการ

คำตอบ	 การใช้คำถามลักษณะที่ เรียกว่า	 ปฏิปุจฉา	 เป็น

ลักษณะที่ เด่นมากอีกลักษณะหนึ่งในบทเพลงของ	 ชาย	 

เมืองสิงห์	คำที่ใช้เป็นคำถามมีหลากหลายมาก	ได้แก่	ใคร	ไฉน	

ไหม	 จริงไหม	 ใช่ไหม	 ได้ไหม	 บ้างไหม	 รู้ไหม	 ไหน	 ถึงไหน	 

ตรงไหน	 ไปไหน	 อยู่ไหน	 ใด	 หนใด	 เหตุใด	 ทำไม	 ไร	 เมื่อไร	

หรือไร	 ไย	 อะไร	 หรือ	 เชียวหรือ	 หรือเปล่า	 หรือยัง	 ฯลฯ	

ลักษณะการถาม	 เป็นการถามอย่างออดอ้อน	 กระเซ้าเย้าแหย่	

ตัดพ้อ	 ประชดประชัน	 ฯลฯ	 เช่น	 “ลูกสาวใครหนอโปรดรอ

หน่อยคอยนะน้องจงคอยตั้งตาแล”	 “ว่าอย่างไรคนดีจะรับไมตรี

พี่ได้ไหมขวัญอ่อน”	 “นั่นอะไรนั่นอย่างไร	นะนั่นอะไร	จดหมาย

ใคร	ใครส่งถึงเธอ”	ฯลฯ		

 12. การใช้ถ้อยคำพรรณนาความให้เกิดรูป รส 

กลิ่น เสียง และสัมผัส 

	 	 การใช้ถ้อยคำในบทเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	

จินตนาการให้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า	 คือ	 รูป	 เช่น	

“หยดน้ำตาหยาดรวยริน”	 เหมือนถูกกระหน่ำด้วยแส้บนหลัง

แม่เลือดสาด	รส	เช่น	“อยากกินเผ็ดเค็มหวาน”	ติ๊งต่างน้องเป็น

ขนมก็ขมกว่าบอระเพ็ด”	 กลิ่น	 เช่น	 “ขอเด็ดดมดอม	 หอม

หน่อยจะได้ไหมน้อง”	มะลิซ้อน	ดอกซ่อนกลิ่น	 รวยระริน	กลิ่น

กำจาย”	 เสียง	 เช่น	 “เสียงพี่เห่อย่าออดอ้อน”	 “ยามเหงาจะ

ครวญเพลงเสียงวังเวงแว่ว”	และสัมผัส	เช่น	“ร้อนรุ่มดังสุมด้วย

ไฟ”	“ปากคอคางคิ้ว	ผิวนิ่มนวลเป็นหนึ่ง”	ฯลฯ	

  13. การพรรณนาความให้เกิดรสอย่างวรรณคดี

ไทย 

	 	 บทเพลงของ	ชาย		เมืองสิงห์	มีการใช้กระบวนการ

พรรณนา	หมายถึง	 ศิลปะการใช้ถ้อยคำ	 สำนวน	 และโวหารที่

ไพเราะ	 มีความคมคายลึกซึ้ง	 กินใจทางด้านความหมาย	

กระบวนการพรรณนานี้	 บางท่านจัดเป็นรสวรรณคดีแบบไทย	

ซึ่งมี	 4	 ลักษณะ	 หรือ	 4	 รส	 ได้แก่	 เสาวรจนี	 นารีปราโมทย์	

พิโรธวาทัง	สัลลาปังคพิสัย	ดังนี้	

						 	 13.1	เสาวรจนี	 เป็นบทชมความงาม	 โดยทั่วไป

หมายถึงการแต่งถ้อยคำชมโฉมหรือยกย่องผู้หญิงด้วยถ้อยคำ

อันอ่อนหวาน	 ถ้อยคำชมโฉมผู้หญิงในบทเพลงของ	 ชาย	 

เมืองสิงห์	 มีหลายลักษณะทั้งการใช้ถ้อยคำชมโฉมไปอย่าง	

ตรงไปตรงมาแบบชาวบ้าน	 และชมโฉมโดยใช้ถ้อยคำเชิง

เปรียบเทียบ	 เช่น	 “โอ้กานดาสะดุดตาเธอจ๋างามจริง”	 “ใบหน้า

จิ้มลิ้มยามยิ้มยวนชวนให้	อกชายหวั่นไหว”	“งามดั่งนางฟ้าแข่ง

ดาราแพ้พ่ายอายเธอ”	 “แจ่มจริงนะน้องสาวผิวขาวเหมือนแตง

ร่มใบ”	“สองปรางเช่งเต่งตึงประหนึ่งนางหงส์”	

	 	 13.2	นารีปราโมทย์	 หมายถึงการพรรณนาความ	 

ในทำนอง	 เกี้ยวพาราสี	 โอ้โลมปฏิโลม	 เอาอก	 เอาใจผู้หญิง	

ทำให้เกิดความชื่นชมยินดี	 แสดงความรู้สึกรักใคร่	 การ

พรรณนาความลักษณะนี้ในบทเพลงของ	ชาย		เมืองสิงห์	มีทั้ง

ในเชิงออดอ้อน	 กระเซ้าเย้าแหย่	 และซาบซึ้งประทับใจ	 เช่น	

“ขอแนบนวลเนื้อนี้ให้นานนาน”	 “ได้กอดทั้งวันยันค่ำดื่มด่ำ

หวานใจแท้แท้”	 “จะกอดเจ้าหากหนาวลม	 หนาวน้ำค้างพร่าง

พรมเป็นผ้าห่มคลุมกาย”	 “เอาตักนางต่างหมอน	 เนื้ออุ่นหนุน

นอนเพลินอุรา”	 “อยากชวนพิศเชยชมเอวกลมไว้แทนผ้าห่ม

หัวใจ”	ฯลฯ	

	 	 13.3	พิโรธวาทัง	 หมายถึงการแสดงความโกรธขึ้ง	

ไม่พึงพอใจ	 ในบทเพลงของชาย	 เมืองสิงห์	 แสดงออกใน

ลักษณะต่อว่าต่อขาน	 ประชดประชัน	 เย้ยหยัน	 ที่รุนแรงที่สุด

คือ	ประจาน	เช่น	“หนอยแน่ะ	หนอยแน่ะ	ชอบแส่เป็นคนหลาย

ใจ”	 “ชักใจแตก	 อีลุ่ยฉุยแฉกแหลกเหลว”	 “อย่าย้ายโยกยักย้าย

หัดมียางอายอย่าใจง่ายนักนา”	 “เอามีดมาเถือเอาเกลือมาใส่	

ไม่อยากตอแย	โอ๊ยแม่แพรศรีไพร”	

	 	 13.4	สัลลาปังคพิสัย	 แปลว่าขอบเขตแห่งการ

คร่ำครวญหวนไห้	 จึงหมายถึงบทโศก	 เป็นบท	 คร่ำครวญ	

พรรณนาความทุกข์โศก	 ในบทเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 

มักพบในบทเพลงที่มาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา	 เช่น	

เพลง	 พิมพา	 เมรี	 มหาชนก	 ฯลฯ	 และมีในบทเพลงอื่นๆ	 ที่

เกี่ยวกับความรักคำที่พรรณนาความทุกข์โศกในบทเพลง	 เช่น	

“อนิจจามหาชนก	 น้ำตาตกงกงันงง”	 “บรรทมอาสน์ขาดผัว

ขวัญแทบอาสัญอกตรอมตรม”	 “เมรีหมดหวังก็ต้องนั่งโศกา

ฟูมฟายน้ำตาหลั่งไหลนอง”	 “เศร้าสร้อยโศกาฟูมฟายนัยนา	 

น่าเห็นใจ”	 “สู้ทนปวดร้าวเศร้าจิตคิดไปเหมือนถูกขังในห้วง

ทรมาน”	 “น้ำตาชายไหลปรี่พี่ขอลา”	 “น้องจ๋าน้ำตาพี่หลั่ง”	 “ผัว

ตรอมหมองไหม้กอดลูกน้ำตาพรู”	 “ให้แสนเจ็บแสนปวดให้	 

รวดร้าวดวงมาน”	ฯลฯ	

 

ด้านเนื้อหาสาระในบทเพลง  
 1. ด้านเนื้อหาของบทเพลง 

	 	 จากการศึกษาเนื้อหาในบทเพลงของชาย	เมืองสิงห์	

พบว่ามีเนื้อเกี่ยวกับ	 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของชายหญิง

และเพลงที่ชายกล่าวถึงหญิง	 ไม่อาจจำแนกเนื้อหาเป็น

ประเภทอย่างเด็ดขาด	 เพราะในเพลงเดียวกันอาจมีเนื้อหา

หลายลักษณะ	เช่น	ฝากรัก	ประชดประชัน	ลาจาก	รำพันความ

รักความหลัง	 ฯลฯ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาเนื้อหาเด่น

ของแตล่ะเพลงแลว้	พบวา่เนือ้หาในบทเพลงของ	ชาย		เมอืงสงิห์

ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของความรัก	ความผิดหวัง	

นอกจากนี้ก็มีเรื่องราวที่มาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา	

แน่งน้อย  ดวงดารา, พรโชค  อู๋สมบูรณ์ 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ

ี

52			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554

 2. ด้านสาระในบทเพลง 

	 	 ด้านสาระในบทเพลง	 พบว่าบทเพลงของ	 ชาย		

เมืองสิงห์	ได้สะท้อนเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยหลายด้าน	ได้แก่	การ

นับถือศาสนา	 เช่น	 เรื่องการบวชเรียน	 เรื่องชาดก	 เรื่องพุทธ

ประวัติ	 ฯลฯ	ความเชื่อ	 เช่น	ความเชื่อเรื่องชาติภพ	ความเชื่อ

เรื่องโชคลาง	ความเชื่อเรื่องผี	ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์	ความ

เชื่อเรื่องเวรกรรม	 ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต	 ฯลฯ	 ประเพณี	

เช่น	 ประเพณีการแต่งงาน	 ก่อพระทราย	 ความเป็นอยู่	 เช่น	

อาชีพการลี้ยงดูเด็ก	 การพักผ่อนหย่อนใจ	 และคติธรรมที่ควร

ยึดถือในการดำเนินชีวิต	 เช่น	 มีความกตัญญู	 มีความเพียร	

ทำความดีละความชั่ว	ปฏิบัติธรรม	ถือศีลห้า	ละตัณหา	ทำบุญ

ทำทาน	ฯลฯ	

 

อภิปรายผล 
	 จากการศึกษาบทเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 พบว่า	

ความโดดเด่นของบทเพลงอยู่ที่การใช้ภาษา	 ได้แก่	 การใช้คำ

เรียกขานสตรี	 การใช้คำซ้อน	 การใช้คำซ้ำ	 การใช้คำอุทาน	

การใช้คำลงท้าย	 การใช้ภาษาปาก	 การเล่นอักษรหรือการ

สัมผัสอักษร	 การเล่นคำหรือการซ้ำคำ	 การใช้สำนวน	 

เปรียบเทียบ	 การใช้โวหารภาพพจน์ที่โดดเด่น	 ได้แก่	 อุปมา

และปฏิปุจฉา	 การพรรณนาความให้เกิดรูป	 รส	 กลิ่น	 เสียง	 

และสัมผัส	 การพรรณนาความที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับการ

พรรณนาความในวรรณคดีไทย	 ซึ่งบางท่านจัดเป็นรสวรรณคดี

แบบไทยซึ่งมี	 4	 ลักษณะ	 ชมโฉมสตรี	 แสดงความรัก	 แสดง

อารมณ์โกรธ	และแสดงความเศร้าโศกสะเทือนใจ			

	 คำเรียกขานสตรีในบทเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 มี

หลากหลายมาก	 ส่วนใหญ่ในเพลงหนึ่งๆ	 จะมีมากกว่าหนึ่งคำ	

และบางเพลงมีมากกว่า	 10	คำ	และมีที่แตกต่างไปจากผลการ

ศึกษาของผู้เขียนเรื่อง	 “คำเรียกขานสตรีในเพลงไทยลูกทุ่ง”	

(แน่งน้อย	 ดวงดารา,	 2552)	 คำเรียกขานเหล่านี้ฟังนุ่มนวล	

ไพเราะ	 สามารถสื่อความหมายต่างๆ	 ได้อย่างหลากหลาย	

ด้านการใช้คำซ้อนในบทเพลงที่พบมากที่สุดคือคำซ้อนที่

พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันทั้งคำซ้อนเสียงและซ้อนความ

หมาย	 คำเหล่านี้ให้ทั้งภาพและความรู้สึกที่เด่นชัด	 ด้านการ	 

ใช้คำอุทานและคำลงท้าย	 เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่พบมาก	 และ

เป็นส่วนหนึ่งทีทำให้บทเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 แตกต่าง

จากบทเพลงของผู้อื่น	 ในด้านของการเล่นคำเล่นอักษรก็มี

อย่างแพรวพราว	 ทุกวรรคทุกตอน	 เพิ่มความไพเราะให้แก่

บทเพลงอย่างยิ่ง	 ในด้านของโวหารภาพพจน์	 ที่มีมากคือ	

โวหารอุปมา	 และโวหารปฏิปุจฉา	 โดยเฉพาะโวหารปฏิปุจฉา

พบในบทเพลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนบทเพลง	 ทั้ง

คำถามในเชิงออดอ้อน	 ตัดพ้อ	 เสียดสีประชดประชัน	 จึงเป็น

โวหารที่สร้างอารมณ์ต่างๆ	 อย่างหลากหลาย	 และที่ปรากฏ

ควบคู่กันไปเกือบทุกเพลง	 ก็คือสำนวน	 พังเพย	 และสุภาษิต

ไทย	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 ผู้ประพันธ์มีความสนใจ	 และมีความรู้

และความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี	

	 ในด้านของเนื้อหาบทเพลงของ	 ชาย	 	 เมืองสิงห์	 ที่

บริษัทแม่ไม้เพลงไทยฯ	จัดทำเผยแพร่นี้	ส่วนใหญ่เป็นเพลงรัก	

น้ำเสียงของเพลง	 เป็นเพลงที่ชายแสดงความรู้สึกต่อหญิง	 

ทั้งออดอ้อน	 กระเซ้าเย้าแหย่	 ประชดประชัน	 เพลงลักษณะนี้

เข้าถึงอารมณ์ของผู้ฟังลูกทุ่งได้มาก	เพลงของ	ชาย		เมืองสิงห์

จึงได้รับความนิยม	เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	ด้านสาระของบทเพลง	

ที่เห็นชัดเจนคือเพลงที่มีเนื้อหาที่สะท้อนคติธรรมทางศาสนา	

เช่น	 กตัญญู	 พิมพา	 มหาชนก	 พระรถ	 เมรี	 ฯลฯ	 นอกจากนี้	 

ในเพลงรักและเพลงอื่นๆ	 หลายเพลงก็ให้แนวคิดที่มีคุณค่าใน	

การดำเนินชีวิต	 สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยอย่างหลากหลาย	

ทั้งในด้านการนับถือศาสนา	ความเชื่อ	ความเป็นอยู่	ฯลฯ		

	 จากคุณค่าของบทเพลง	 ประกอบกับความสามารถใน

การร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 ดังที่	 กิตติวัฒน์		

ขวัญมงคล	 (2552:140)	 ผู้ที่ศึกษาวิธีการขับร้องของ	 ชาย		

เมืองสิงห์ได้สรุปว่า	ชาย	 เมืองสิงห์	 จะเปล่งเสียงคำร้องชัดเจน	

มีการใช้เทคนิคขับร้องเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาและอารมณ์เพลง	 

มีเสียงในการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน	 ใช้เทคนิค

หลายอย่างเพื่อให้เข้ากับเนื้อหา	 อารมณ์เพลง	 ได้แก่	 การเน้น

เสียง	 การลากเสียง	 การเน้นคำ	 การกระโดดเสียง	 การรวบคำ	

การทอดเสียงลง	 การทอดเสียงขึ้น	 การใช้เสียงพูด	 การกลืน

เสียง	 ความสามารถอันโดดเด่นยิ่งนี้	 ทำให้ชาย	 	 เมืองสิงห์	 

ได้รับรางวัลเกียรติยศ	 เป็นศิลปินแห่งชาติ	 สาขา	 และได้รับ

รางวัลเกียรติยศอื่นๆ	อีกหลายรางวัล	

 

เอกสารอ้างอิง  

กิตติวัฒน์	 	 ขวัญมงคล.	 2552.	 ศึกษาวิธีการขับร้องของ  

 สมเศียร  พานทอง (ชาย  เมืองสิงห์) ศิลปินแห่ง  

 ชาติ.	 กรุงเทพฯ	 :	 ปริญญานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตร	 

	 มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.	

จินตนา	 	 ดำรงค์เลิศ.	 2533.	 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง.				 

	 กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

นววรรณ		พันธุเมธา.	2544.	คลังคำ.	กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์.	

แน่งน้อย	 	 ดวงดารา.	 2552.	 การศึกษาคำเรียกขานสตรี  

 ในเพลงไทยลูกทุ่ง.	 จันทบุรี	 :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

	 รำไพพรรณี.		

ราชบณัฑติยสถาน.	2546.	พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน   

 พ.ศ. 2542.	กรุงเทพฯ	:	นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.	

แน่งน้อย  ดวงดารา, พรโชค  อู๋สมบูรณ์ 
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วิจิตรมาตรา,	 ขุน.	 2541.	 สำนวนไทย.	 พิมพ์ครั้งที่	 4.		 

	 กรุงเทพฯ	:	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น).	

สว่างจิต	 	 พงศ์ศรีวัฒน์.	 2550.	 รู้แล้วจะฉลาด อัจฉริยะ  

 ภาษาไทย.	กรุงเทพฯ	:	อนิเมทกรุ๊ป.	

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.	 2532.	 กึ่ง  

 ศตวรรษเพลงลกูทุง่ไทย.	กรงุเทพฯ	:	อมรนิทรพ์ริน้ติง้,	 

_____.		เพลงลูกทุ่งไทยภาค 2.	2534.	กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์	

พริ้นติ้ง.		

_____.		 เส้นทางเพลงลูกทุ่งไทย.	 2533.	 ผลการประชุม	 

	 วิชาการและสัมมนา	 25-26	 มิถุนายน	 2533	ณ	 ศูนย์	 

	 วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.	

แน่งน้อย  ดวงดารา, พรโชค  อู๋สมบูรณ์ 
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ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น   

สาขาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ 

Employers’ Satisfaction toward Performance in Jewelry Factories of Vocational 
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บทคัดย่อ  

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ	 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	

สาขาเครื่องประดับอัญมณี	 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีที่ปฏิบัติงานใน	 สถานประกอบการ	 แบ่งออกเป็น	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านพุทธิ

พิสัย	จิตพิสัย	และทักษะพิสัย	2)	เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	ในสถานประกอบการต่างกัน	มีความพึงพอใจ

ต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	สาขาเครื่องประดับอัญมณี	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	

มีความพึงพอใจแตกต่างกัน	

	 ประธาน	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการ	 ด้านเครื่องประดับอัญมณี	 ที่มีการส่งออกจำนวน	 304	 แห่ง	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้มาโดยการ

กำหนดกลุ่มตัวอย่าง	 เป็นเลขหลักร้อย	 ใช้กลุ่มตัวอย่าง	 15-30%	 ผู้วิจัยเลือกใช้ที่ค่า	 30%	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 จำนวน	 90	 แห่ง	 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบราคาประมาณค่า	5	อันดับ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	ความถี่	ค่าเฉลี่ย		

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (One-Way	 Anova)	 และทดสอบรายคู่ของเชฟเฟ่	

(Scheffe)	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	 สาขาช่างประดับอัญมณี	

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	 ในภาพรวมมีความพึงพอใจ	 อยู่ในระดับมาก	 เมื่อจำแนกรายตัว	 ด้านพุทธิพิสัย	 จิตพิสัย	 และทักษะ

พิสัย	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 2)	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีขนาดโรงงานต่างกัน	มีความพึงพอใจ	

อยู่ในระดับมากเท่ากันทุกด้าน	โดยไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน	

 

คำสำคัญ :	ความพึงพอใจ	 	 ผู้ประกอบการ	 	 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	 	 ช่างประดับอัญมณี	 	 วิทยาลัยสารพัดช่าง	 

	 	 	 จันทบุรี	
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Abstract 
 

	 The	research	aimed	to	study	employers’	satisfaction	towards	employees	graduated	from	Vocational	Education,	

Chanthaburi	performed	in	 jewelry	 factory	and	to	compare	their	satisfaction.	The	study	focused	on	cognitive	domain,	

affective	 domain	 and	 psychomotor	 domain	 of	 the	 employees’	 performance.	 The	 sample	 consisted	 of	 90	 jewelry	

exported	employers.	The	tool	was	a	5	rating	scale	questionnaire.The	data	were	analyzed	by	percentage,	frequency,	

mean,	standard	deviation,	One-Way	Anova	test	and	Schaffer’s	method	test.	

	 The	results	showed	:	

	 1.	 The	employers’	satisfaction	towards	the	employees’	performance	in	overall	was	at	a	high	level.	

	 2.	 There	were	no	different	satisfactions	towards	those	employees’	performance	among	the	employers.	

 

Keywords :	 satisfaction,	 employer,	 performance	 in	 jewelry	 factory	 of	 Vocational	 Education	 graduates	 from		 

	 	 	 	 Chanthaburi	Poly	Colleg	
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บทนำ   

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2540	มาตรา	

43	 ได้บัญญัติสิทธิเสมอกันของบุคคล	 ในการได้รับโอกาส

ทางการศึกษา	ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	12	ปี	โดยที่รัฐจะต้องให้

ท้องถิ่นภาคเอกชน	 ชุมชนและสังคม	 มีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาอบรม	 และมาตรา	 81	 ได้กำหนดการจัดให้มีกฎหมาย	

เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ	 เพื่อปรับปรุงการศึกษาให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	 ทั้งทางเศรษฐกิจ	

การเมือง	 สังคม	 (ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 114	 ตอนที่	 55	 ก	 

วันที่	11	ตุลาคม	2540	หน้า	10	และ	16)	

	 จากสาระบัญญัติ	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	 พ.ศ.	 2540	 ดังกล่าวส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการ

กำหนดและจัดการศึกษาของประเทศ	 และในปัจจุบันถือเป็น	

กรอบหลักในการดำเนินการการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบ	

ซึ่งจำเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน	(ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	116	ตอนที่	

74	ก	วันที่	19	สิงหาคม	2552	หน้า	1)	

	 แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 10	 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน	 ได้

กำหนดให้	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญานำทางและ	 

สังคมไทยที่พึงประสงค์	 อันจะเป็น	 “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี”	 โดยมี	

“คน”	 เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นวิสัยทัศน์	

(สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 2550	

หน้า	 47-49)	 การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหรือเครื่องมือสำคัญในการ

พัฒนามนุษย์และสังคม	 ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืน	 (ธนภณ		

สมหวัง.	 2542	 หน้า	 21)	 ซึ่งตรงกับแนวคิดที่กล่าวว่า	 การ

พัฒนาคนมีความสำคัญ	 เพราะคนอยู่ในฐานะที่มีบทบาท

สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา	 และได้รับ	 

ผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา	 โดยเน้น

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ	 ทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถ

ของคนให้เอื้อต่อการปรับตัว	 และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม	 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เต็มประสิทธิภาพ	 ฉะนั้น

การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงาน	 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์	 ระบบการศึกษาจะต้องมีส่วนในการ

เสริมสร้างโอกาส	 และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชน

ให้สามารถ	 “คิดเป็น	 ทำเป็น”	 เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง	 และใช้

ประสบการณ์ของตนเองให้เป็นประโยชน์	 (นานัค	 	 คัดวานี.		

2542	หน้า	41)	จึงเห็นได้ว่า	การศึกษาในฐานะเป็นยุทธศาสตร์

อย่างหนึ่ งที่จะไปกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 เพื่อให้เกิดการปฏิรูป	 

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ สำคัญก็คือการพลิกความคิด	 

(ชัยอนันต์	 	 สมุทวณิช	 ;	 อ้างอิงจาก	 ธรรมเกียรติ	 	 กันอริ.		

2543	หน้า	141-144)	

	 การศึกษาเป็นเรื่องที่ยอมรับกันโดยทั่วไป	 ว่ามีความ

สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดยเป็นเครื่องมือ

ถ่ายทอดความรู้เดิม	 และสร้างความรู้ใหม่	 ช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและให้ความรู้	 ทักษะพื้นฐานทางด้านอาชีพ	 (สมชัย	 

วุฒิปรีชา.	2534	หน้า	11)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การศึกษาระดับ

อุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูง	 ที่มุ่งพัฒนาคน	 เพื่อเข้าสู่

วิชาชีพต่างๆ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ	

รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น	 เพื่อเป็น

ฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ	 ตลอดจน

การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงให้กับประเทศ	

(ทบวงมหาวิทยาลัย.	2541	หน้า	1)	

	 แนวทางหนึ่งของการปรับปรุงและมาตรฐานของ

สถาบันการศึกษาให้สูงขึ้น	 คือ	 หลักการจัดการศึกษาในระดับ

ต่างๆ	ต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสำคัญ	

คุณภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถาบันการศึกษาได้	 

จัดสภาพแวดล้อมต่างๆ	 อย่างเหมาะสม	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริม	 

ให้ผู้ เรียนพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพ	 สติปัญญา	

ตลอดจนการรู้จักแก้ปัญหาอย่างเฉลียวฉลาด	

	 การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาประเภทหนึ่ง	 ที่มุ่งให้	 

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ	มีทักษะด้านวิชาชีพ	 เพื่อเตรียม

คนให้เหมาะสมกับงาน	 กรมอาชีวศึกษามีหน้าที่และภารกิจ

หลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกำลังคน	

ในระดับช่างกึ่งฝีมือ	 ช่างฝีมือและช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน	 รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ	

โดยจัดการศึกษาและฝึกอบรมใน	 5	 ประเภทวิชา	 คือประเภท

วิชาช่างอุตสาหกรรม	 วิชาเกษตรกรรม	 วิชาพาณิชยกรรม	 

วิชาคหกรรมศาสตร์และวิชาศิลปกรรม	 หัตถกรรม	 (กรม

อาชีวศึกษา.	2533	หน้า	14-15)	

	 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ งวิทยาลัย

สารพัดช่างจันทบุรีขึ้น	 เปิดการจัดการเรียนการสอนด้านเครื่อง

ประดับอัญมณี	 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	

(ปวช.)	 ระบบทวิภาคี	 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	 การเรียน

การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีระยะเวลาเรียนที่แตกต่าง

กัน	 มีตั้งแต่	 3	 ชั่วโมง	 ถึง	 225	 ชั่วโมง	ซึ่งรับนักศึกษามาจาก

กลุ่มชุมชนที่มีระดับการศึกษาหลายระดับ	 ทั้งระดับประถม	 

ปีที่	 4	 ถึงระดับปริญญาตรี	 ในสาขาเครื่องประดับอัญมณี	

ประเภทวิชาศิลปกรรม	 เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อฝึกวิชาชีพ

ให้กับกลุ่มคน	 หลากหลายระดับที่มีความประสงค์ที่จะเรียน	

และฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญจากประสบการณ์ที่เรียน	

ไพศาล  สุขสำราญ, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สุรินทร์  อินทะยศ 
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เพื่อที่จะได้สามารถนำกลับไปใช้ประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริม

หรืออาชีพหลักได้	 ปัจจุบันการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	

สาขาเครื่องประดับอัญมณี	ประเภทวิชาศิลปกรรม	เป็นสาขาที่

ได้รับความนิยมอย่างมาก	 เนื่องจาก	 นักศึกษาที่เรียนจบแล้ว	

รับประกันได้ว่ามีงานทำอย่างแน่นอน	ได้รับค่าตอบแทนสูง	ซึ่ง

สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดปรับหลักสูตรและพัฒนาให้ตรง

กับตลาดแรงงาน	 ซึ่งได้เชิญผู้มีความรู้	 ความชำนาญในชุมชน	

ผู้มีความชำนาญ	 ในระบบอุตสาหกรรมเครื่องประดับมาร่วม

ดำเนินการจัดปรับหลักสูตรให้กระชับ	 เน้นสาระสำคัญของ	

แก่นแท้ของงาน	 ให้มากขึ้น	 เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ

สถานประกอบการ	 หรือตลาดแรงงานที่ได้คุณภาพ	 อย่างไร

ก็ตามการเรียนการสอนในวิชาชีพระยะสั้น	 สาขาเครื่องประดับ

อัญมณี	 ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่	 อันเกิดจากนักศึกษา	 

แต่ละคนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เท่ากัน	 การเรียนจึงจำเป็นต้องมี

พี่เลี้ยงคอยดูแลเป็นพิเศษในขณะปฏิบัติงานของนักศึกษา

เป็นการเฉพาะ	

	 การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น	 

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ซึ่งเปิดสอน	 

ในวิทยาลัยสารพัดช่างนั้น	 ได้เอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	 

และสังคมเป็นอย่างมาก	 ทั้งด้านนักศึกษา	 เมื่อจบการศึกษา

สามารถจะปรับสภาพความเป็นอยู่ของตนเองได้ในการประกอบ 

อาชีพอิสระและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้	 ซึ่งหลักสูตร	

ส่วนใหญ่จะเน้นทักษะวิชาชีพ	 ที่มุ่งให้ผู้เรียนเห็นช่องทาง	 

ในการประกอบอาชีพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการประกอบ

อาชีพอิสระ	 และการฝึกอาชีพครบวงจร	 ซึ่งเน้นการฝึกทักษะ

จนเกิดความชำนาญเพื่อไปประกอบอาชีพและเกิดประโยชน์	

สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้	 (กรมอาชีวศึกษา.	

2533	หน้า	57)		

	 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีจึงจัดเป็นโครงการดีเด่น

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเสนอสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา	 ทำร่วมกับภาคเอกชน	 (บริษัท	 เอ็นซีเอ็ส	 กรุ๊ป	

จำกัด)	 ผลิตนักศึกษา	 หลักสูตรระยะสั้น	 225	 ชั่วโมง	 จำนวน	

13	 หลักสูตร	 ประกอบด้วย	 หลักสูตรงานรูปพรรณเครื่อง

ประดับ	1-6	รวม	6	หลักสูตร	หลักสูตรงานประดับอัญมณี	1-6	

รวม	 6	 หลักสูตร	 หลักสูตรแกะลายแรลาย	 (ดูจากเอกสาร	 

ภาคผนวก	 ค	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช	

2545	(ปรับปรุง	พ.ศ.	2546)	ประเภทวิชาศิลปกรรม	สาขาวิชา

ศิลปกรรม	สาขางานเครื่องประดับอัญมณี	(หน้า	178)	อีกหนึ่ง

หลักสูตร	ดังรายละเอียดบทที่	2	

	 ในการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	 สาขา

เครื่องประดับอัญมณี	 ในวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	 ปัจจุบัน	

มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดที่เป็นประโยชน์สร้างเสริม

ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง	 และดำเนิน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดการเรียนต้องการให้มีทักษะ

ฝีมือสูง	 และปฏิบัติซ้ำๆ	 ในแนวทางเดียวกันจนเกิดทักษะ	 

ผู้ที่ เข้ามาศึกษาต้องใช้ความพยายามและสมาธิ ในการ	 

สร้างผลงาน	 ทางวิทยาลัยฯ	 จึงพัฒนาห้องเรียนให้เหมือน

บรรยากาศในที่ทำงานจริงในสถานประกอบการ	 โดยติดตั้ง						

เครื่องปรับอากาศทำให้เกิดบรรยากาศน่าทำงาน	 และดำเนิน

การจัดระบบเรื่องความปลอดภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเป็นการ

ฝึกนักศึกษาให้เกิดความเคยชินกับระบบสร้างระเบียบฝึกให้	 

มีความรับผิดชอบสูงต่อการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์	 เหมือน	 

ในสถานประกอบการที่นำมาใช้เรียนภายในห้องเรียนด้าน	 

การเรียนการสอนผู้สอนใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน	

จากของจริงมาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนับเป็น

หัวใจสำคัญซึ่งทำให้นักศึกษาเกิดความระมัดระวังในการใช้

วัสดุอุปกรณ์จริงเพื่อไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ	

จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ	 ครอบคลุมเนื้อหาเพียงพอที่จะให้	 

ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ	 ได้ตามความสนใจ	 

ความถนัด	 และความสามารถของตนเอง	 และจบแล้วมีงานทำ	 

มีรายได้สูง	

	 การสอนวิชาชีพระยะสั้น	 เน้นจัดตามศักยภาพของ	 

ผู้เรียน	 ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน	 อีกทั้งความ

รู้พื้นฐานหรือความสามารถเฉพาะอย่างไม่เท่ากัน	 การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพ	 ผู้สอนจึงต้องทำหน้าที่เป็น	

ผู้ช่วยเหลือ	 ชี้แนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล	

หรือเป็นผู้จบการศึกษาด้านอาชีพมาโดยตรง	 อาจเป็นบุคคล

อื่นที่สนใจและมีความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ	หรือจัดการเรียน

การสอนให้นักศึกษาได้มีทักษะอาชีพและทักษะการจัดการ	 

ไปพร้อมๆ	 กับความสามารถสู่โลกอาชีพได้	 ศูนย์นิเทศฯ	 

ได้กล่าวว่าผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นนั้น	 จะมีความแตกต่าง	 

ในด้านความคิด	 ความรู้สึก	 ประสบการณ์	 ความต้องการ	 

ความสนใจ	อายุ	สภาพแวดล้อม	ฯลฯ	ดังนั้นการเรียนการสอน

จะบรรลุผลสำเร็จด้วยดีและมีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 ผู้สอน

ควรมีความรู้ด้านจิตวิทยาการสอน	 มีวิธีการสอนที่ดี	 และสื่อ	 

ที่ดีด้วย	(ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคกลาง.	2536	หน้า	7)	

	 ผู้วิจัยในฐานะที่ เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร

เครื่องประดับอัญมณี	 และสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 สาขา

เครื่องประดับ	 ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	

ต้องการทราบถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	 ด้านเครื่อง

ประดับอัญมณี	 ที่มีต่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ระยะสั้น	ใช้เวลาเรียน	225	ชั่วโมง	และนำมาใช้เปิดสอน	เมื่อปี	

พ.ศ.	 2529	 นักศึกษาที่จบมาเป็นที่สนใจต่อผู้ประกอบการ	

(เจ้าของกิจการ)	 ภาคเอกชนเป็นอย่างมาก	 ทำให้ผู้จบ	 

ไพศาล  สุขสำราญ, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สุรินทร์  อินทะยศ 
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การศึกษามีงานทำทุกคน	 และได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ

สร้างมาตรฐานพัฒนาฝีมือแรงงาน	 สาขาเครื่องประดับ	 ของ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 ประกอบกับข้าพเจ้า	 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น	 ผู้เชี่ยวชาญ	 (Expert)	 ด้านเครื่องประดับ	

ออกแบบเพื่อทดสอบฝีมือช่างคัดเลือกเยาวชน	 ฝึกทักษะให้	

กับเยาวชนไทย	 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้วิจัยมีส่วนร่วม	 

ในการจัดทำมาตรฐานทักษะฝีมือช่าง	 ระดับ	 1,	 2,	 3	 สาขา

เครื่องประดับ	 และเป็นผู้เชี่ยวชาญ	 ของกระทรวงแรงงาน	 

และสวัสดิการสังคม	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2536	 รวมถึงในการทำ

มาตรฐานทักษะฝีมือช่างเครื่องประดับ	 ระดับ	 1,	 2,	 3	 สาขา

เครื่องประดับ	 เพื่อยกระดับ	 ฝีมือช่างไทยมีหลากหลาย	 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมระดมสมอง	 (Brain	

Stromming)	 เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีทันยุคทันเหตุการณ์	 

ทันสมัย	ทัดเทียมระดับนานาชาติ		

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ	

	 1.	 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จ

การศึกษาหลักสูตรรยะสั้น	 สาขาเครื่องประดับ	 อัญมณี	

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	 ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	

แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	คือ				

	 	 1.1		 ด้านพุทธพิสัย			

	 	 1.2		 ด้านจิตพิสัย			

	 	 1.3		 ด้านทักษะพิสัย	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	

ในขนาดสถานประกอบการต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จ

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	 สาขาเครื่องประดับอัญมณี	

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	 ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	

มีความพึงพอใจแตกต่างกัน	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย   

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการด้าน

เครื่องประดับอัญมณีที่มีการส่งออก	 สำนักปลัดกระทรวง

พาณิชย์	 (2551	 หน้า	 84)	 จำนวน	 304	 แห่ง	 โดยกำหนด	 

เป็นค่าร้อยละผู้วิจัยจะต้องทราบจำนวนประชากรที่ค่อนข้าง

แน่นอนก่อน	 แล้วคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง	 จากเกณฑ์

ดังต่อไปนี้		(ยุทธ		ไกยวรรณ์.		2550	หน้า	149)	

	 ถ้า	100	 ≤	 ประชากร		 <		1,000		 	

	 	 	 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง		เท่ากับ	15-30%	

	 ถ้า	1,000		 ≤	 ประชากร	 <	 10,000		

	 	 	 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง		เท่ากับ	10-15%	

		 ถ้า	10,000	 ≤	 ประชากร	 <	 100,000		 	

	 	 	 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง		เท่ากับ	5-10%	

	 ถ้า	100,000	≤	 ประชากร	 <	 1,000,000	 		 	

	 	 	 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง		เท่ากับ	1-5%	

	 ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร	 100	 เป็นเลข

หลักร้อย	 ใช้กลุ่มตัวอย่าง	 15-30%	 ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง	 

30%	 ของประชากร	 จากทั้งหมดจำนวน	 304	 แห่ง	 จึงได้กลุ่ม

ตัวอย่าง														

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	 เป็นแบบสอบถาม	 แบ่ง

ออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	

	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	

เพศ	 อายุ	 วุฒิทางการศึกษา	 ตำแหน่งหน้าที่	 ประสบการณ์	

การทำงาน	ขนาดโรงงานอุตสาหกรรม	จำนวน	6	ข้อ	

	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ	 

ผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	 สาขา

เครื่องประดับอัญมณี	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	ที่ปฏิบัติงาน	

ในสถานประกอบการ	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามตาม

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (Rating	 Scale)	 จำนวน	 50	

ข้อ	แบ่งเป็น	3	ด้าน	คือ	ด้านพุทธิพิสัย	ด้านจิตพิสัย	และด้าน

ทักษะพิสัย	

	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะทั่วไป	

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ทำเป็นขั้นตอนดัง	 

ต่อไปนี้	

	 1.	 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีถึง

สถานประกอบการ	(เจ้าของกิจการ)	ที่ไม่ใช่	กลุ่มตัวอย่าง	เพื่อ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม	

	 2.	 ทำหนั งสื อขอความอนุ เ ค ราะห์ ในการตอบ

แบบสอบถาม	 ถึงสถานประกอบการที่ไม่ใช่	 กลุ่มตัวอย่างด้วย

ตนเอง	

	 3.	 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือ	ตามข้อ	1	และข้อ	2	

ไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองพร้อมรับ	กลับคืน	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล		

ดังนี้	

	 1.	 นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และ	

คัดแยกโดยจำแนกตามตัวแปรเพื่อนำมาหาค่าความถี่และ	

ร้อยละ	

	 2.	 นำแบบสอบถามในตอนที่	2	มาตรวจสอบให้น้ำหนัก 

คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และนำไปวิเคราะห์ทางสถิติโดย

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	
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ผลการวิจัย   

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ดังนี้	

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ	 โดยทั่วไปเป็น	 

เพศชายมากกว่าเพศหญิง	 เป็นผู้มีอายุมากกว่า	 30	 ปี	 จบ	 

การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	 มีตำแหน่งงานเป็นหัวหน้างาน	

ประสบการณ์การทำงานมากกว่า	 5	 ปี	 และเป็นผู้อยู่ในสถาน

ประกอบการขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่	

	 2.	 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จการ

ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	 สาขาเครื่องประดับอัญมณี	 วิทยาลัย

สารพัดช่างจันทบุรี	 ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก		

เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน	 ทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ	 พุทธิพิสัย	 จิตพิสัย	

และทักษะพิสัย	 ปรากฏอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยมีความ	

พึงพอใจด้านจิตพิสัยสูงสุด	

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบ-

การที่มีขนาดของโรงงานแตกต่างกัน	 คือ	 ขนาดเล็ก	 กลาง	

ใหญ่	 ที่มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	 สาขาเครื่อง-

ประดับอัญมณี	 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	 ปรากฏว่ามีความ

พึงพอใจในระดับมากเท่ากันทุกด้าน	

	 4.	 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สำเร็จการศึกษา	 ผู้ตอบแบบ-	

สอบถามมีปัญหา	 5	 อันดับ	 อันดับแรก	 ได้แก่	 การรักษา	 

เศษวัสดุเกินข้อกำหนดที่ตกลงไว้	 การใช้เครื่องมือยัง	 

ไม่ชำนาญ	 การเบิกชิ้นงาน	 -	 การส่งงาน	 ไม่ตรงกำหนดเวลา	

การทำงานเกินคำสั่งที่กำหนด	 ขาดความรู้ เกี่ยวกับวัสดุ	

(ทองคำ	ทองคำขาว	นาค	เงิน)	

	 5.	 ข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	 ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะไว้	 5	 อันดับ	 อันดับแรกคือ	 

ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือช่างในสถานประกอบการมาร่วม	 

สอนด้วย	 ควรฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ตรงต่อเวลา	 ควรฝึกปฏิบัติ

งานจากวัสดุจริง	 (ทองคำ	 ทองคำขาว	 นาค	 เงิน)	 ควรมีการ

นิเทศก์	 ติดตามของผู้สอนจากสถานศึกษา	 และควรฝึกให้

นักเรียนวิเคราะห์การทำงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง	

 

สรุปและอภิปรายผล  

	 1.	 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จการ

ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น	 สาขาเครื่องประดับอัญมณี	 วิทยาลัย

สารพัดช่างจันทบุรี	 ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก	

และรายด้าน	พบว่า	ในด้าน	พุทธิพิสัย	จิตพิสัย	และทักษะพิสัย	

มีความพึงพอใจในทุกด้านซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้

เพราะนโยบายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง 

จันทบุรี	 เน้นให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพในทุกด้าน	

ทั้งด้านพุทธิพิสัย	 จิตพิสัย	 และทักษะพิสัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ครูผู้สอนได้มาจากผู้ชำนาญงาน	 เชี่ยวชาญในด้านการผลิต

เครื่องประดับอัญมณี	 โดยด้านการประดิษฐ์เครื่องประดับ

อัญมณี	 ต้องมีความรู้	 ความสามารถ	 และจิตวิทยาในการสอน	

อบรม	 ถ่ายทอดฝีมือในการทำงานให้กับผู้เรียน	 ทั้งยังช่วย

กำกับดูแลพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นคนดี	 ปฏิบัติงานได้อย่าง	 

มีคุณภาพ	 ตลอดจนอบรมสั่งสอนจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับ	 

ผู้เรียนด้วย	 ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารวิทยาลัยฯ	 

ทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อิทธิศักดิ์		

อิสรากูลากร	 (2546	หน้า	 108-109)	ที่ศึกษาความคิดเห็นของ

ผู้ประกอบการที่มีต่อการจัดการศึกษาระบบ	 ทวิภาคี	 ของ	 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	 และวิทยาลัยเทคนิคระยอง	

ที่ศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีผลต่อการจัด	

การศึกษา	 จึงแยกขยายขนาดที่มีขนาดต่างกัน	 มีความคิดเห็น

ต่อการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งเมื่อ

พิจารณาแล้วไม่แตกต่างกันเช่นกัน	

	 2.	 ปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ระยะสั้น	 สาขาเครื่องประดับอัญมณี	 วิทยาลัยสารพัดช่าง

จันทบุรี	ใน	5	อันดับแรก	คือ	

	 	 2.1		 การรักษาเศษวัสดุไม่ครบตรงตามที่เบิกไป	

ทั้งนี้เป็นเพราะในการฝึกปฏิบัติในวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ใช้วัสดุที่มีค่าน้อย	 เช่น	 ทองแดง	 เงิน	 โดยไม่ได้ใช้วัสดุทองคำ

แท้	 รวมทั้งขาดการควบคุมกำกับดูแลในด้านการคืนวัสดุตามที่

รับไปฝึก	 อีกประการหนึ่งอาจเกิดจากการที่นำวัสดุจำนวนเต็ม

ไปขึ้นรูปเครื่องประดับนั้นอาจมีการสูญเสีย	 จากการขึ้นรูป	

มากบ้างน้อยมากตามแต่คุณลักษณะวัสดุและวิธีการขึ้นรูป	

บางส่วนอาจเกิดจากวัสดุช่วยงาน	 เช่น	 กระดาษทราย	 การ

เลื่อยฉลุงาน	 การขัดกระดาษทราย	 เป็นต้น	 กรอปกับการ

ขาดคำแนะนำที่ดี	 จากผู้มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน	 

ก็เป็นไปได้	 ในด้านนี้ได้แนะนำให้เก็บเศษวัสดุในทุกกรณีและ

ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในทุกด้าน	

	 	 2.2		 การใช้เครื่องมือยังไม่ถูกต้อง	 ในด้านนี้อธิบาย

ได้ว่า	 การฝึกปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ	 นั้น	 เครื่องมืออุปกรณ์

บางอย่างยังเก่า	ไม่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีการผลิต	เป็นไปได้ว่า

สถานประกอบการขนาดใหญ่	 และขนาดกลาง	 อาจจะมี	 

เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าในวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	 จึงทำให้

นักเรียนขาดทักษะต้องปรับตัวในการใช้เครื่องมือบางประเภท	

	 	 2.3		 การเบิกงาน	 -	 ส่งงานไม่ตรงเวลา	 ในกรณีที่

เป็นไปได้ว่าในเบื้องต้นของการปฏิบัติงานจริง	 ผู้ปฏิบัติ	

(นักเรียน)	 ยังไม่เคยชินกับวัสดุทองคำแท้	 และยังไม่เข้าใจ	 

ในการทำงานดีพอ	 จึงทำให้งานขึ้นรูปเป็นไปอย่างล่าช้า	 ทำให้

งานเสร็จได้ไม่ตามกำหนดเวลา	 และหากว่าเมื่อทำงานไป

นานๆ	 ผู้เรียนคงมีความรู้ความเข้าใจในด้านการควบคุมเวลา
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การปฏิบัติงานได้	 ตรงตามจุดมุ่งหมายของสถานประกอบการ

นั้นๆ	

	 	 2.4		 ทำงานเกินคำสั่งที่กำหนด	 กรณีนี้อาจสรุป	 

ได้ว่า	 งานขึ้นรูปบางประเภทของสถานประกอบการต้องทำ

ตามใจลูกค้า	 แต่ในกระบวนการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียน

ทำงานได้ครบทุกขั้นตอน	 อาจไม่ได้คำนึงถึงจุดความต้องการ

แต่ละขั้นตอน	 เช่น	 เรื่องการขัดเงากับการไม่ต้องขัดเงา	

เป็นต้น	ในเรื่องนี้จะได้รับการปรับปรุงใน	การสอนต่อไป	

	 	 2.5		 ขาดความรู้เรื่องวัสดุ	 (ทองคำ	 ทองคำขาว	

นาค)	กรณีนี้สรุปได้ว่า	 เนื่องจากการฝึกในวิทยาลัยสารพัดช่าง

จันทบุรี	 ไม่ได้มีการฝึกจากวัสดุทองคำแท้	 และขาดการ	 

ให้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็เป็นได้จะได้มีการปรับปรุง	 

การเรียนการสอนต่อไป	
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงาน 

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด โรงงาน ระยอง 

A study of Factors influence on Participation of Employees’ Energy Conservations of in 

Bangkok Glass Industry company limited Rayong Plant. 
 

 ประสพ  ชินอ่อน
1
,	พอพันธ์		สุทธิวัฒนะ

1
,	ยุทธ		ไกยวรรณ์

2 

1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

2
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

 

บทคัดย่อ   

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานใน

บริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 อายุงาน	 รายได้	 ระดับการศึกษา		

ตำแหน่ง	 แผนกที่สังกัด	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน	 

3)	 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	 พนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 จำนวน	 244	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบ	 

แบ่งชั้น	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถาม	 มาตรส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.95	 สถิติที่ใช้	 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 และการวิเคราะห์ด้วย	 

ค่าที	(t-test)	และการวิเคราะห์ด้วยค่าเอฟ	(F-test)			

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 พนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วม

ด้านต่างๆ	 ของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงลำดับตาม	 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ดังนี้	 ด้านการมีส่วนร่วมเสนอความคิด	 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมการอนุรักษ์

พลังงาน	 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 ด้านการมีส่วนร่วม	 ในการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน	 2)	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน	 ของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 และปัจจัย

สนับสนุน	 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก	 ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ	 .48		

กล่าวคือ	 ปัจจัยสนับสนุนพนักงานมาก	 ทำให้การมีส่วนร่วม	 ในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานมากขึ้น	 3)	 เมื่อเปรียบเทียบ	 

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 อายุงาน	 รายได้		

ระดับการศึกษา	ตำแหน่งงาน	แผนกที่สังกัด	ผลการวิจัยพบว่า	ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05			

 

คำสำคัญ :	การมีส่วนร่วม			พลังงาน			การอนุรักษ์			ลูกจ้าง		 	
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Abstract  

	 The	purposes	of	the	study	were	to	study	employees’	opinion	towards	factors	that	influence	their	participation	in	

energy	conservation	in	Bangkok	Glass	Industry	Company	Limited,	Rayong,	to	study	relation	of	supporting	factors	and	

participation	 and	 to	 compare	 the	 participation	 of	 employees	 clarified	 by	 gender,	 term	 of	 employment,	 income,	

education	background,	position,	and	department.	The	sample	consisted	of	244	employees.	The	 instrument	was	a	5	

rating	scale	questionnaire.	The	statistics	used	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-	test.		

	 The	results	found	were	:	

	 1.	 The	employees’	opinion	towards	the	factors	influenced	the	energy	conservation	participation	was	at	a	high	

level.	

	 2.	 The	supporting	factors	and	the	employees’	participation	were	related	significantly	at	0.01	level.	

	 3.	 The	 employees	 classified	 by	 groups	 participated	 the	 energy	 conservation	 significantly	 difference	 at	 0.05	

level.	

 

Keywords :	Participation			Energy			Conservation			Employee	

 

 ประสพ  ชินอ่อน, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, ยุทธ  ไกยวรรณ ์



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ

ีวารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554			63

บทนำ   

	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นใน

หลายทศวรรษที่ผ่านมาได้นำไปสู่การใช้พลังงานมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	 ในขณะที่ประเทศไทยมีพลังงานจำกัด	 และจำต้อง	 

นำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลัง

การเกิดวิกฤตการณ์น้ำมัน	 ในปี	 พ.ศ.	 2516	 และ	พ.ศ.	 2522		

รัฐบาลจึงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการแสวงหาแหล่งพลังงาน

ใหม่	และกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานขึ้น	ด้วยการออก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 2535		

เพื่อรณรงค์	 ให้โรงงานและอาคารควบคุมร่วมกันอนุรักษ์

พลังงาน	 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.		

2549	 :	 ไม่ปรากฏเลขหน้า)	 การพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน		

จากต่างประเทศในหลายศตวรรษของการพัฒนาและเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้ทำให้วิถีการผลิตและ	 การตลาด

ของผลผลิตของประเทศไทยต้องผูกติดกับการเปลี่ยนแปลง

และการไหวตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิตพลังงาน	 

และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่าย	 หรือปริมาณ	

การผลิตจะทำให้ต้นทุนการผลิต	 ปริมาณการผลิต	 คุณภาพ

การผลิต	 ราคาจำหน่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและ

ยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันมาก	 ก็จะทำให้	 ผลตอบแทนการ

ลงทุนลดลงไปด้วย	 ดังนั้นเพื่อลดภาระความผูกพันกับการ

เปลี่ยนแปลงภายในประเทศ	 ผู้ผลิตและส่งออกจึงจำเป็นต้อง

ลดการใช้พลังงานควบคู่ไปกับการลดการสูญเสียพลังงานใน

ขั้นตอนต่างๆ	 (สำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.	

2540	 :	 2)	 และในทา่มกลางภาวะวกิฤตทัง้พลงังาน	 สิง่แวดลอ้ม 

ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องเร่ง

ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ทรัพยากรเพื่อให้	 ผ่านพ้นวิกฤตได้โดย	

ไม่ต้องเผชิญความยากลำบากนัก	 หน่วยงานภาครัฐและภาค

เอกชนหลายแห่งรวมทั้งอาสาสมัครหลายกลุ่มต่างเร่งรีบทำ

กิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจ	 สร้างจิตสำนึกและ

กระแสการตื่นตัวแก่ผู้บริโภค	 ในการมีส่วนร่วมป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการช่วยลดค่าใช้จ่ายการบริโภค	 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงานซึ่งส่งผลต่อการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยหนทางดังกล่าวจะ

ทำให้ผู้บริโภคใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 พลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต

มนุษย์	 (วิลัย	 	 ปะเสนะ.	 2546	 :	 1)	 กล่าวว่า	 แหล่งพลังงานที่	 

มีอยู่ในปัจจุบันมีจำกัดดังนั้นมนุษย์จึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้

อย่างประหยัด	เพื่อให้มีการวางแผนในอนาคตและพัฒนาแหล่ง

พลังงานอย่างอื่นมาใช้ทดแทนก่อนที่แหล่งพลังงานในปัจจุบัน

จะถูกใช้หมดไป	 การพัฒนาเศรษฐกิจ	 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา	 

ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 ได้ถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง		

รวมถึงพลังงานต่างๆ	จนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ของประชาชน	 อย่างกว้างขวาง	 อันก่อให้เกิดความกังวลใน

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 ซึ่งในความพยายามของนานาชาติ

ที่จะแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหาการขาดแคลน

พลังงาน	 ได้มีการวางหลักการดำเนินงานและกระตุ้นให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจัง	 โดยเฉพาะใน

ประเทศไทยจะต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งการมีส่วนร่วม

เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญ	

และความจำเป็นในเรื่องของพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน		

ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วม	 (วิลัย	 	 ปะเสนะ.	 2546	 :	 1)		

หมายถึง	 การกระทำกิจกรรมใดๆ	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 

ที่ตั้งไว้	 และกระบวนการมีส่วนร่วม	 ของกลุ่มคนในสังคมใดๆ		

จะเป็นการกำหนดอนาคตของภารกิจหรืออนาคต	 ขององค์กร	

โดยคาดหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของ

สังคมนั้นๆ	

	 สำหรับประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาด้านพลังงาน	

ตั้งแต่ปี	 2516	 ซึ่งขณะนั้นทั่วโลกเกิดวิกฤติการณ์พลังงาน

เนื่องจากราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมาก	 ประเทศไทยเป็นหนึ่ง	

ในหลายประเทศที่ประสบปัญหาทางด้าน	 น้ำมันเชื้อเพลิง	 จึง

ได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	

ในประเทศขึ้นมา	 จวบจนกระทั่งเกิดวิกฤติการณ์พลังงานของ

โลกเป็นครั้งที่	 2	 จึงเป็นจุดก่อให้เกิดแนวคิดที่จะต้องออก

กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและบังคับใช้กันอย่างจริงจัง

เป็นพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.		

2535	 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งก็คือโรงงานอาคารธุรกิจ		

จะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ	 โดยรัฐจะ	

ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการทางเทคโนโลยีการ

อนุรักษ์พลังงาน	 รวมทั้งให้ความสนับสนุนทางการเงินในการ

อนุรักษ์พลังงาน	 ปกติความสูญเสียของการใช้พลังงานทั้งใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการมักจะเกิดจากการ

ใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์	 ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

ทางธุรกิจเศรษฐกิจและสังคมเพราะขาดสำนึกในการใช้

พลังงานอย่างประหยัด	 อย่างมีประสิทธิภาพและการมองข้าม

การสูญเสียพลังงานโดยเห็นเป็นเรื่องที่น้อยนิด	 เป็นเรื่อง	 

ไม่สำคัญ	 เมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์	 (บูรณะศักดิ์			

มาดหมาย.	 2547	 :	 116)	 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม	 

การอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 2535	 ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้		

พลังงานเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย

ฉบับนี้และต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
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อนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 2535	 นี้	 จะถูกเรียกว่าอาคารควบคุม

หรือโรงงานควบคุม	

	 บริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 ซึ่งถือว่าเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมอีกโรงงานหนึ่งที่มีสัดส่วนการใช้พลังงาน	 ต่อ

มูลค่าผลิตภัณฑ์	 ร้อยละ	 22.33	 (มูลนิธิพลังงานเพื่อ	 

สิ่งแวดล้อม.	 2546	 :	 2)	 และเข้าข่ายโรงงานควบคุมที่ต้อง

ปฏิบัติตาม	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 2535		

จึงจะต้องปฏิบัติตามแผนของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน		

และในปัจจุบัน	 บริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 ได้ดำเนินการ

มาตรการต่างๆ	 ไว้หลายอย่าง	 เช่น	 การลดเวลาในการใช้

เครื่องปรับอากาศในที่ทำงาน	 ปรับปรุงระบบการใช้แสงสว่าง		

การลดอุณหภูมิเตาหลอมแก้วให้ต่ำสุด	เท่าที่จะทำได้การตรวจ

วิเคราะห์อัตราส่วนผสมอากาศกับกาซและอากาศกับน้ำมัน	 

ให้เหมาะสมที่สุดตลอดเวลา	 และการวัดและควบคุมโหลด	 

เฟกเตอร์	 (Load	Factor)	ของระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง

ตลอดเวลา	 รวมถึง	 ลดการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร

โดยนำมารวมเป็นรถส่วนกลางทั้งหมด	 ขณะเดียวกันก็มีการ

รณรงค์	 ให้พนักงานลดการใช้พลังงาน	 เช่น	 การประหยัดน้ำ		

ประหยัดไฟฟ้า	 กิจกรรม	 5	 ส.	 แต่ก็ยังเป็นการดำเนินการใน	 

วงแคบเฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบเท่านั้น	 ในการมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์พลังงาน	 ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมให้เกิดการ

ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้	 ยังมีพนักงานบางส่วนที่

ยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

เหล่านี้คือ	 เป็นประเด็นปัญหาที่นำมาเพื่อหาแนวทางการ

วางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน	

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 จากประเด็นปัญหา	 ผู้วิจัยซึ่งเป็นพนักงานในบริษัท	

บางกอกกล๊าส	จำกัด	ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม	ที่ต้อง

ปฏิบัติตาม	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 สนใจที่จะ

ทำการวิจัย	 โดยทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม	

ในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม		

เหตุผลที่นำเสนอปัญหาวิจัยดังกล่าวเพราะบริษัท	 บางกอก

กล๊าส	 จำกัด	 จัดได้ว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอีกโรงหนึ่งใน

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขวดแก้วที่มีสัดส่วนการใช้พลังงาน							

ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ถึง	 ร้อยละ	 22.33	 และมีกำลังผลิตวันละ		

900	 ตันต่อวัน	 พลังงานที่ใช้เป็นน้ำมันเตา	 พลังงานไฟฟ้าและ

แก๊ส	 LPG	 โดยอัตราการใช้น้ำมันเตาวันละประมาณ	 72,000	

ลิตรต่อวันและพลังงานไฟฟ้า	 3800	 กิโลวัตรต่อชั่วโมง	 และ	 

มีแนวโน้มใช้มากขึ้นเรื่อยๆ	และมีพนักงานทั้งสิ้น	647	คน	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษา	 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์พลังงานของพนักงานในบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด		

โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่	 เพศ	 อายุงาน	 รายได้		

ระดับการศึกษา	ตำแหน่ง	และแผนกที่สังกัด	

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์กับการ

มีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน	

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ

อนุรักษ์พลังงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 จำแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล	

 

อุปกรณ์์และวิธีดำเนินการวิจัย   

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 1.1	 ประชากร	 ที่ ใช้ในการวิจัย	 ในครั้งนี้	 คือ	 

พนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 จำนวน	

624	คน	

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือพนักงาน

บริษัทบางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 จำนวน	 244	 คน	

โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้	ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานพนักงานบริษัท

บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 จำนวน	 1	 ชุด	 แบ่งออก

เป็น	3	ตอน	ดังนี้	

	 	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นแบบเลือกตอบ	

(Check	–	list)	

	 	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัย

สนับสนุนเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 

5	 ระดับ	 ตามวิธีของลิเคิร์ท	 (พวงรัตน์	 ทวีรัตน์.	 2543	 :	 107)	

โดยเรียงการปฏิบัติจากมากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย	 และ

น้อยที่สุด			

	 	 ตอนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงาน	 เป็นแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 ตามวิธีของลิเคิร์ท	 

(พวงรัตน์	 	 ทวีรัตน์.	 2543	 :	 107)	 โดยเรียงการปฏิบัติจาก	 

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด			

  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

	 	 การหาคุณภาพของเครื่องมือกระทำโดยการ	 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 

แก้ไขสำนวนภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำนวน	3	คน	มีค่าความ	 

เชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า	 (Alpha	 Coeffcient)	 ของ	 

ครอนบาค	 (พวงรัตน์	 	 ทวีรัตน์.	 2543	 :	 125)	 ทั้งฉบับเท่ากับ	

.95			
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้ดำเนินการวิจัยดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามชั้นตอน	ดังต่อไปนี้	

	 	 3.1	 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ	 

ขออนุญาตออกหนังสือถึงผู้บริหารของบริษัท	 บางกอกกล๊าส	

จำกัด	 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	

	 	 3.2	 ผู้วิจัยนำหนังสือขออนุญาตเสนอผู้บริหาร	

บริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 3.3	 ผู้วิจัยประสานงานกับหน่วยงานทรัพยากร

บุคคลเพื่อแจกจ่ายการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 3.4	 ผู้ วิ จั ย แ จกจ่ า ย แบบสอบถามแล ะ เ ก็ บ

แบบสอบถามเองในส่วนงานวิศวกรรมที่ผู้วิจัยสังกัดอยู่	

	 	 3.5	 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลโดยใช้เวลาในขั้นตอน

ดังกล่าว	1	เดือน	

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดย

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล		

เพื่อหาคำตอบในการศึกษาวิจัยและทดสอบสมมติฐาน	 ผู้วิจัย

ใช้วิธีการทางสถิติ	ดังนี้	

	 	 4.1	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ			

	 	 4.2	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน	 การมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงาน	 ใช้ค่าเฉลี่ย	 (X)		

และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)			

	 	 4.3	 วิเคราะห์ความแปรปรวน	 เปรียบเทียบการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานตามความคิดเห็นของพนักงาน		

โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	–	Way	ANOVA)		

เมื่อพบความแตกต่าง	 จึงทดสอบด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

รายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่	

 

ผลการวิจัย  

	 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน	 การมีส่วนร่วม	 ในการ

อนุรักษ์พลังงานตามความคิดเห็นของพนักงาน	พบว่า	

 ตอนที่ 1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ	 

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำแนกตาม	 เพศ	อายุงาน		

ระดับการศึกษา	ตำแหน่งงาน	แผนก/ส่วนงานที่สังกัด	รายได้	

	 เพศ	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย	 จำนวน		

163	คน	คิดเป็นร้อยละ	66.8	และเป็นเพศหญิง	จำนวน	81	คน		

คิดเป็นร้อยละ	33.2	

	 อายุงาน	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนใหญ่มีอายุ

การทำงาน	1-3	ป	ีจำนวน	89	คน	คดิเปน็รอ้ยละ	36.5	รองลงมา 

อายุการทำงาน	4-5	ปี	จำนวน	82	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.6		

	 รายได้	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้	

10,001-20,000	 บาท	 รองลงมามีรายได้	 4,000-10,000	 บาท		

จำนวน	76	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.1	

	 ระดับการศึกษา	พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนใหญ่

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	จำนวน	113	คน	คิดเป็น	ร้อยละ		

46.3	 รองลงมาเป็นระดับอนุปริญญา	 จำนวน	 75	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	30.7	

	 ตำแหน่ง	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนใหญ่มี

ตำแหน่งงานเป็นพนักงานประจำระดับ	 3	 จำนวน	 96	 คน							

คิดเป็นร้อยละ	 39.3	 รองลงมาเป็นพนักงานประจำระดับ	 2		

จำนวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.2			

	 แผนกที่สังกัด	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนใหญ่

เป็นแผนกส่วนงานการผลิต	 151	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 61.9	 

รองลงมาเป็นส่วนสนับสนุนการผลิต	 จำนวน	 65	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	26.6	

 ตอนที่ 2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนของ

พนักงานโดยแยกเป็น	 5	 ด้าน	 การมีส่วนร่วมของพนักงาน	 

ในการอนุรักษ์พลังงาน	 โดยแยกเป็น	 4	 ด้าน	 เสนอผลการ

วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย	 (X)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D)	และ

ปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ	 

พนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน			

	 1.	 ปัจจัยสนับสนุนของพนักงานทุกด้าน	 อยู่ในระดับ	

“มาก”	 เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 ได้ดังนี้		

ด้านความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ด้านความรู้

ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน	 แรงจูงใจในการอนุรักษ์

พลังงาน	ด้านความมั่นคงในการทำงาน	 และด้านการให้เกียรติ

การยอมรับนับถือ		

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ	

“มาก”	 ยกเว้นหัวข้อ	 ท่านมักจะพูดถึงองค์กรให้เพื่อนฟังเสมอ

ว่าเป็นหน่วยงานที่น่าอยู่,	 หัวข้อท่านมีความยินดีจะเลือก

ทำงานกับองค์กรนี้มากกว่าองค์กรอื่นที่สามารถเลือกได้	 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด	 และหัวข้อโอกาสที่ท่านจะเป็นที่ยอมรับภายใน

องค์การ,	หัวข้อโอกาสที่ท่านจะเป็นที่ยอมรับภายนอกองค์การ,		

หัวข้อท่านมีอิสระในการควบคุมและการตัดสินใจในการทำงาน	

อยู่ในระดับ	“ปานกลาง”	

	 2.	 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงาน

ทุกด้าน	 อยู่ในระดับ	 “มาก”	 เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย	ได้ดังนี้	ด้านการมีส่วนร่วมเสนอความคิด	ด้านการ

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม	 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน		
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ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน		

	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ	

“มาก”	 ยกเว้นหัวข้อท่านมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ	 

ประเมินผลการดำเนินงาน	 ของหน่วยงาน	 ด้านการอนุรักษ์

พลังงาน	อยู่ในระดับ	“ปานกลาง”			

	 3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พลังงานของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงาน

ระยอง	 และปัจจัยสนับสนุน	 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก	 ค่า

ความสัมพันธ์เท่ากับ	.48			

 ตอนที่ 3	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานตามความคิดเห็นของพนักงาน

บริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 ด้าน

การมสีว่นรว่มเสนอความคดิ	 ด้านการมส่ีวนรว่มในการวางแผน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมการอนุรักษ์

พลังงาน	 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ

อนุรักษ์พลังงาน	จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล			

	 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พลังงานของพนักงาน	 ตามความคิดเห็นของพนักงาน	 ทั้ง	 

4	ดา้น	คอื	 ดา้นการมสีว่นรว่มเสนอความคิด	 ด้านการมสีว่นรว่ม

ในการปฏิบัติตามกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	 ด้านการมี	 

ส่วนร่วมในการวางแผน	ด้านการมีส่วนร่วม	ในการติดตามและ

ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน	 โดยจำแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล	ทดสอบความแตกต่างด้วยค่า	t-Test	และ	F-Test					

 ผลการวจิยัพบวา่	 ระดับการมส่ีวนรว่มตามความคดิเหน็

ของพนักงานบริษัท	บางกอกกล๊าส	จำกัด	 โรงงาน	 ระยอง	ทั้ง	

4	ด้าน	ที่จำแนกตามเพศ	ทดสอบความแตกต่างด้วยค่า	t-Test		

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน	ในภาพรวม	แตกต่างกัน			

 ผลการวจิยัพบวา่	 ระดับการมส่ีวนรว่มตามความคดิเหน็

ของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 จำแนกตาม

อายุงาน	 ทดสอบความแตกต่างด้วยค่า	 F-test	 เมื่อนำมา

เปรียบเทียบกันในภาพรวมและรายด้าน	แตกต่างกัน		

 ผลการวจิยัพบวา่	 ระดับการมส่ีวนรว่มตามความคดิเหน็

ของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 จำแนกตาม	 

รายได้	 ทดสอบความแตกต่างด้วยค่า	 F-test	 เมื่อนำมา	 

เปรียบเทียบกันในภาพรวมและรายด้าน	แตกต่างกัน	

 ผลการวจิยัพบวา่	 ระดับการมส่ีวนรว่มตามความคดิเหน็

ของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 จำแนกตาม

ระดับการศึกษา	 ทดสอบความแตกต่างด้วยค่า	 F-test	 เมื่อ	 

นำมาเปรียบเทียบกันในภาพรวมและ	รายด้าน	แตกต่างกัน	

 ผลการวจิยัพบวา่	 ระดับการมส่ีวนรว่มตามความคดิเหน็

ของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 จำแนกตาม

ตำแหน่ง	 ทดสอบความแตกต่างด้วยค่า	 F-test	 เมื่อนำมา

เปรียบเทียบกันในภาพรวมและรายด้าน	แตกต่างกัน	

 ผลการวจิยัพบวา่	 ระดบัการมสีว่นร่วมตามความคดิเหน็

ของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 จำแนกตาม

แผนกที่สังกัด	ทดสอบความแตกต่างด้วยค่า	 F-test	 เมื่อนำมา

เปรียบเทียบกันในภาพรวมและ	รายด้าน	แตกต่างกัน	

 

สรุปและอภิปรายผล   

	 จากผลการศึกษาปัจจัยสนับสนุน	 การมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์พลังงานมีประเด็นสำคัญที่สมควรนำมาอภิปรายดังนี้	

	 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนและการมี	 

ส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน	

	 1.	 ปัจจัยสนับสนุนของพนักงานทั้ง	5	ด้าน	อยู่ในระดับ

มาก	 ทั้งนี้เนื่องมาจากพนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร	 และรัก

องค์กร	 ทั้งนี้อาจเกิดจากองค์การน่าอยู่	 นโยบายของผู้บริหาร

สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน	 รวมถึงความศรัทธา

ในองค์กร	การเลื่อนตำแหน่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม	มีความ

รู้สึกมั่นคงในการทำงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีระ	 

วีรธรรมสาธิต	 (2532	 :	 148)	 กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การ

ของผู้บริหารในระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่า	 พบว่าสมาชิก	 

ในองค์การที่มีความรู้สึกมีความก้าวหน้า	 และประสบความ

สำเร็จในงานสูงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขามีความรู้สึกผูกพันกับ

องค์การสูง	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมพร	 	 อ้นศรี	

(2541	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การ	 :	 ศึกษาข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจ

ภูธรภาค	 7	พบว่า	 ข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่มีลักษณะงานที่

ปฏิบัติดี	 มีประสบการณ์ที่ดีในงาน	 มีบรรยากาศองค์การที่ดี	 

มีความพึงพอใจในการทำงานสูง	และมีความผูกพันต่อองค์การ

สูง	

	 2.	 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานตามความ	 

คิดเห็นของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงาน

ระยอง	ทั้ง	 4	ด้าน	อยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้เนื่องมาจากพนักงาน

ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม	 ในอนุรักษ์พลังงาน

ในระดบัหนึง่ๆ	ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิารใหด้ำเนนิการ

ด้านการอนุรักษ์พลังงานควรดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็น

รูปธรรมมากขึ้น	 ชี้ให้พนักงานเห็นความจำเป็นหรือความ

สำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน	 โดยในเบื้องต้นควรมีการ	 

ส่งเสริมในการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น		

ทั้งในส่วนของ	 โรงงานและส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

ของพนักงานด้วย	
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	 3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พลังงานของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงาน

ระยอง	 และปจัจยัสนบัสนนุ	 มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก	 ค่าความ

สัมพันธ์เท่ากับ	 .48	 กล่าวคือ	 ปัจจัยสนับสนุนพนักงานมาก

ทำให้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงาน	 

มากขึ้น	

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์พลังงานตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัท	

บางกอกกลา๊ส	จำกดั	โรงงานระยอง	ทัง้	4	ดา้น	ดา้นการมสีว่นรว่ม

เสนอความคิด	 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 ด้านการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	 ด้าน

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์

พลังงาน	ทดสอบด้วยค่าสถิติ	F	–	Test	ผลการวิจัยดังนี้	

	 1.	 ด้านการมีส่วนร่วมเสนอความคิด	 การมีส่วนร่วม	 

ในการอนุรักษ์พลังงานตามความคิดของพนักงานบริษัท	 

บางกอกกล๊าส	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการมีส่วนร่วมเสนอ	 

ความคิด	 ดา้นการมสีว่นรว่มในการวางแผน	ดา้นการมีสว่นร่วม 

ในการปฏิบัติตาม	 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	 ด้านการมี	

ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานใน

ภาพรวม	 จำแนกตามเพศ	 อายุงาน	 รายได้	 ระดับการศึกษา		

ตำแหน่ง	 แผนกที่สังกัด	 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันในภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 เมื่อเปรียบเทียบความต่างกัน	 พบว่า		

เพศต่างกัน	 รายได้ต่างกัน	 อายุงานต่างกัน	 ระดับการศึกษา

ต่างกัน	 ตำแหน่งงานต่างกัน	 และแผนกที่สังกัดต่างกัน	 ทำให้

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานไม่เท่ากัน			

	 2.	 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 การมีส่วนร่วม	

ในการอนุรักษ์พลังงานตามความคิดของพนักงานบริษัท	 

บางกอกกล๊าส	 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 ในภาพรวม	

จำแนกตามเพศ	 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันไม่แตกต่างกัน	 ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 และจำแนกตามอายุงาน		

รายได้	 ระดับการศึกษา	 ตำแหน่ง	 แผนกที่สังกัด	 เมื่อนำมา		

เปรียบเทียบกัน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 เมื่อเปรียบเทียบความ

ต่างกัน	 ซึ่งพบว่า	 อายุงานต่างกัน	 รายได้ต่างกัน	 ระดับ	 

การศึกษาต่างกัน	 ตำแหน่งงานต่างกัน	 และแผนกงานที่สังกัด

ต่างกัน	ทำให้การมีส่วนร่วมในการวางแผนไม่เท่ากัน			

	 3.	 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมการ

อนุรักษ์พลังงาน	 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานตาม

ความคิดของพนักงานบริษัทบางกอกกล๊าส	ด้านการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติตามกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวม		

จำแนกตามเพศ	 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันไม่แตกต่างกัน	 ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 และจำแนกตามอายุงาน		

รายได้	 ระดับการศึกษา	 ตำแหน่ง	 แผนกที่สังกัด	 เมื่อนำมา

เปรียบเทียบกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 เมื่อเปรียบเทียบความ	 

ตา่งกนั	ซึง่พบวา่อายงุานตา่งกนั	 รายไดต้า่งกนั	 ระดบัการศกึษา

ต่างกัน	 ตำแหน่งต่างกัน	 และแผนกที่สังกัดต่างกัน	 ทำให้การ	 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	 

ไม่เท่ากัน			

	 4.	 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

การอนุรักษ์พลังงาน	 			

	 	 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานตามความคิด

ของพนักงานบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน	 ในภาพรวมโดย

จำแนก	 เพศ	 อายุงาน	 รายได้	 ระดับการศึกษา	 ตำแหน่ง		

แผนกที่สังกัด	 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้		

เมือ่เปรยีบเทยีบความตา่งกนั	 ซึง่พบวา่	 อายงุานตา่งกนั	 รายได้

ต่างกัน	ระดับการศึกษาต่างกัน	ตำแหน่งต่างกัน	แผนกที่สังกัด

ต่างกัน	 ทำให้การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล	 

การอนุรักษ์พลังงานไม่เท่ากัน			

	 	 สรุปจากผลการศึกษาการวิจัย	 พบว่า	 ในภาพรวม		

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 อายุงาน	 รายได้		

ระดับการศึกษา	ตำแหน่ง	 แผนกที่สังกัด	 แตกต่างกัน	มีผลต่อ

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานไม่เท่ากัน	 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพนักงานแต่ละคนแต่ละระดับ

ต่างกัน	 ปัจจุบันการให้ความรู้ด้านพลังงานแก่พนักงานยัง	 

ไม่เพียงพอ	 ดังนั้นจึงควรที่จะส่งเสริมในการเผยแพร่ให้ความรู้

เกี่ยวกับประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์พลังงาน	 รวมทั้งมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

อย่างต่อเนื่องให้พนักงานทุกคน	ทุกแผนกมีความรู้ความเข้าใจ		

เห็นความสำคัญและความจำเป็นของพลังงาน	และตระหนักถึง

สาเหตุสำคัญของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง	 รวมถึงผลเสีย

ของการไม่อนุรักษ์พลังงานที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต	 โดยการ

ทำเอกสารเผยแพร่	แผ่นพับ	รวมถึงสื่อต่างๆ						
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การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. 

The  Effect of Environmental Influence towards the Employees’ Working at Para 

Wood Furniture Manufactory, Klaeng District, Rayong Province. 
 

 เบญจวรรณ  บัวทอง
1
,	ยุทธ		ไกยวรรณ์

2
,	วิโรจน์		อิ่มเอิบ

3 

1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		

2
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,	3คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ  

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม	 ในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง		

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	พนักงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัด

ระยอง	 จำนวน	 291	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	

5	ระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	และการวิเคราะห์ด้วยค่าที	(t-test)	การวิเคราะห์ด้วยค่าเอฟ	(F-test)			

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 พนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 มีความพึงพอใจต่อสภาพ-

แวดล้อมในการทำงาน	 โดยภาพรวมและรายด้าน	 อยู่ในระดับปานกลาง	 2)	 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพ	 

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง		

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	 เพศชายและหญิงมีความพึงพอใจโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ส่วน

อายุ	 สถานภาพสมรส	 การศึกษา	 รายได้	 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อความ	 

พึงพอใจของพนักงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 

คำสำคัญ :	สภาพแวดล้อมการทำงาน			ผลต่อการปฏิบัติงาน			พนักงาน			โรงงาน			เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	

 

 

 

Abstract  

	 The	 purpose	 of	 the	 research	 were	 to	 study	 the	 satisfaction	 of	 the	 employees	 in	 Para	Wood	 Furniture	

Manufactory	 towards	 the	 factory	 environment	 and	 to	 compare	 the	 satisfaction	 among	 employees.	 The	 sample	

consisted	 of	 291	 employees	 in	Para	Wood	Furniture	Manufactory,	 Kleang	Rayong.	 The	 instrument	was	 a	 5	 rating	

scale	questionnaire.	The	statistics	used	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test.	

	 The	results	were	:	

	 1.	 The	employees	were	satisfied	with	the	factory	environment	at	a	moderate	level.	

	 2.	 Among	those	employee	groups,	their	statistician	was	significantly	different	at	0.05	level.	

 

Keywords : Work	Environmental			Influence	to	Working			Employee		Manufactory		Furniture	Para	Wood	
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บทนำ   

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม	 โดยการพัฒนาและขยายตัว	 ทางด้าน

อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว	 รวมถึงนโยบายของภาครัฐ	 ที่มุ่ง	 

ส่งเสริมการลงทุน	 ทำให้ประเทศไทย	 มีสถานประกอบการ

ประเภทต่างๆ	ทั่วราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก	ทั้งในเขตและ

นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม	 ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	 

ได้พัฒนาขึ้น	 เครื่องมือ	 เครื่องจักร	 และอุปกรณ์ที่มีระบบการ

ทำงานที่ยุ่งยาก	 ซับซ้อน	 ถูกนำมาใช้ควบคู่กับการใช้แรงงาน

ของคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลกำไรของผู้ประกอบการ	 ส่งผล

ให้พนักงานต้องปฏิบัติงานอย่างเร่งรีบเพื่อให้ทันกับการผลิต

ของเครื่องจักรเหล่านั้น	 และยังมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต

ของมนุษย์เป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม

ในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ไม้ยางพาราแปรรูป	 ซึ่งลักษณะงานส่วนใหญ่ของพนักงาน	 

มีการทำงานอยู่ในสายงานการผลิตที่ต้องทำงานซ้ำๆ	 จำกัด	 

อยู่กับที่	 ติดต่อกันเป็นเวลานานในงานที่รับผิดชอบเฉพาะส่วน	

ขาดโอกาสพดูจาแลกเปลีย่นความคดิเหน็	 ขาดการประสานงาน 

มีแต่การเร่งรีบทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก	 มีแนวโน้ม

กอ่ใหเ้กดิความเบือ่หนา่ย	เมือ่ยลา้ไดง้า่ย	(สวรตัน	์	สวธนไพบลูย.์ 

2548	 :	 1)	 สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่

พนักงานต้องสัมผัสทุกๆ	 วัน	 เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ	 ตัวพนักงาน	

ในหนึ่งสัปดาห์พนักงานใช้เวลาอยู่	ณ	 สถานที่ทำงานมากกว่า

เวลาที่อยู่บ้าน	 (ปิยะชัย	 	 จันทรวงศ์ไพศาล.	 ออนไลน์.	 2547)		

หากได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการทำงาน	 จะมี	 

ส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิต	 และสามารถสร้างความพึงพอใจ	

ให้แก่พนักงาน	 พนักงานก็จะสามารถทำงานได้อย่างเป็นสุข

และมีประสิทธิภาพ	 และตรงกันข้ามหากมีสภาพแวดล้อมการ

ทำงานที่ไม่เหมาะสม	 พนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจ	 จะเป็นสิ่ง

บั่นทอนทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 พนักงานก็ย่อมจะทำงาน

อย่างไม่มีความสุข	และปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ	

	 สภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น	 เป็นสิ่งที่มีความหมาย	

กว้าง	 และเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมาก	 เพราะเป็น	 

สิ่งที่เกี่ยวพันกับพนักงานโดยตรง	 การจัดสภาพแวดล้อม	 

ในการทำงาน	 จึงมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของพนักงาน

เป็นอันมาก	 การที่ผู้บริหารจะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภายในองค์การให้เอื้ออำนวยในการทำงานนั้น	 ต้องคำนึงถึง	

ข้อจำกัดที่ว่า	 บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านการ	

รบัรูด้ว้ย	 นกัพฤตกิรรมศาสตรไ์ดค้น้พบวา่	 มนษุยไ์มไ่ดต้ดัสนิใจ

จากสิ่งที่เป็นอยู่จริง	 แต่การตัดสินใจหรือมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เขา

รับรู้หรือเข้าใจ	 เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ	ของพวกเขา	ซึ่ง

ตรงกับแนวความคิดของ	 เมเยอร์	 (สวรัตน์	 	 สวธนไพบูลย์.		

2548	 :	 2	 ;	 อ้างอิงจาก	 Mayer.	 1993.	Commitment to 

Organizations and Occupations.	 P.	 2-18)	 “ที่ เชื่อ	 

ในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	 หรือ	

Individual	+	Surrounding	=	Reaction	(I+S	=	R)	โดยอธิบาย			

ไว้ว่าปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่คนแสดงออกมานั้น	 เกิดจาก	

ผลของการปะทะกันระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม	 ซึ่งมีผล

ต่อประสิทธิภาพของงานที่ทำ”		

	 จากที่กล่าวมา	 สามารถสรุปได้ว่า	 สภาพแวดล้อม	 

ในการทำงานที่ดีภายในที่ทำงานนั้น	 จะมีผลต่อพฤติกรรม	 

การทำงานของพนกังานในลกัษณะทีทุ่ม่เททัง้กำลงัใจ	 กำลงักาย 

และกำลังความคิดให้กับการปฏิบัติงาน	 สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มกำลังความสามารถและอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในทาง

ตรงข้ามหากสภาพแวดล้อม	 ในการทำงานไม่เหมาะสม	ซึ่งจะ

ทำให้พนักงานมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่องาน	 ส่งผลให้มีพฤติกรรม

การทำงาน	 ในลกัษณะทีท่อ้แท	้ เฉือ่ยชา	 เบือ่หนา่ย	หมดกำลงัใจ 

ทำงานขาดประสิทธิภาพ	 จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา 

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม	 ในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 ในพื้นที่อำเภอ

แกลง	จังหวัดระยอง	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานที่ มีผลต่อการปฏิบัติ งานของพนักงานโรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	อำเภอแกลง	จังหวัดระยอง	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม

ในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 โดย

จำแนกตาม	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน	 และ

ประสบการณ์ในการทำงาน	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย   

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 พนักงาน

โรงงานไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 จำนวน	 

1,209	คน	

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ใช้วิธีการกำหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร	 พนักงานโรงงาน	 

ไม้ยางพารา	อำเภอแกลง	จังหวัดระยอง	รวมทั้งสิ้น	1,209	คน	

โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ	 

มอร์แกน	(Krejeie	and	Morgan.	1970	:	608	–	609)	ได้กลุ่ม
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ตัวอย่าง	 291	คน	ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า	 (Quota	

Sampling)	เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามต้องการ	

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

	 	 ตัวแปรที่ศึกษา	 คือ	 ตัวแปรอิสระ	 คือ	 ปัจจัยส่วน

บุคคล	 ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 การศึกษา	

รายได้	 ระยะเวลาการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการ

ทำงาน	สว่นตวัแปรตาม	 ไดแ้ก	่ ความพงึพอใจตอ่สภาพแวดลอ้ม

ในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	ประกอบ

ด้วย	 ด้านความมั่นคงปลอดภัย	 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการ

ทำงาน	 ด้านค่าตอบแทน	 ด้านสภาพการทำงานและด้าน

สวัสดิการ	

 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 ซึ่ง

ทดลองใช้	 (Try	 Out)	 กับพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 

ไม้ยางพาราที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ในเดือนมีนาคม	 พ.ศ.2551	

จำนวน	 30	 คน	 นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก		

โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	

Moment	 Correlation	 Coefficient)	 ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนน

รายข้อกับคะแนนรวม	(Item	-	total	Correlation)	และวิเคราะห์

หาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา	 (Alpha	 coefficient)	 ของครอนบาร์ค	 (Cronbach.	

1990	 :	 202	 –	 204)	 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อ	 

การวิจัย	ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	.94	

 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่			

	 	 4.1	 สถิติพื้นฐาน	

	 	 	 4.1.1	 ร้อยละ			

	 	 	 4.1.2	 ค่าเฉลี่ย	(X)	(Arithmatic	Mean)				

	 	 	 4.1.3	 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	(Standard   

Deviation)		

	 	 4.2	 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	

	 	 	 4.2.1	 ค่าอำนาจจำแนกโดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	

Moment	 Correlation	 Coefficient)	 ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนน

รายข้อกับคะแนนรวม	(Item	-	total	Correlation)			

	 	 	 4.2.2	 คา่ความเชือ่มัน่โดยการหาคา่สมัประสทิธ์

แอลฟาของครอนบาค		

	 	 4.3	 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน	

	 							 4.3.1	 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพ-

แวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน	 ของพนักงาน

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง		

จำแนกตามเพศ	โดยใช้การทดสอบที	(t-test)		

	 	 	 4.3.2	 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพ-

แวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง		

จำแนกตามอายุ	 สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	 รายได้

เฉลี่ยของครอบครัว	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน	 และประสบการณ์	 

ในการทำงาน	 โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One	 –	 way	 Analysis	 of	 Variance)	 กรณีผลการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะทำการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่	โดยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe )	

 

ผลการวิจัย   

	 การวิจัยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 

ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 ผู้วิจัยได้สรุปผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย	ของการวิจัยดังนี้	

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น	 291	 คน	 เป็น

พนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัด

ระยอง	 เป็นเพศชาย	จำนวน	181	คน	และ	 เพศหญิง	 จำนวน	

110	 คน	 อายุต่ำกว่า	 30	 ปี	 จำนวน	 228	 คน	 อายุ	 31-40	 ปี		

จำนวน	 46	 คน	 และอายุ	 41	 ปี	 ขึ้นไป	 จำนวน	 17	 คน		

สถานภาพโสด	จำนวน	117	คน	สถานภาพสมรส	จำนวน	112	

คน	และสถานภาพหม้าย	 /	หย่าร้าง	 /	 แยกกันอยู่	 จำนวน	 62	

คน	 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	 /	 ปวช.	 จำนวน	

139	 คน	 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น	 จำนวน	 95	 คน		

ระดับการศึกษาอนุปริญญา	/	ปริญญาตรี	จำนวน	38	คน	และ

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 จำนวน	 19	 คน	 มีรายได้	 

อยู่ในระดับ	 10,001-15,000	 บาทต่อเดือน	 จำนวน	 163	 คน	 

มีรายได้ต่ำกว่า	5,000	บาท-10,000	บาท	จำนวน	91	คน	และ

มีรายได้มากกว่า	15,000	บาท	ขึ้นไป	จำนวน	37	คน	ทำงาน

ในช่วง	 8.00	 น.	 –	 16.00	 น.	 (8	 ชั่วโมง)	 จำนวน	 158	 คน		

ทำงานในช่วง	 8.00	 น.	 –	 20.00	 น.	 (12	 ชั่วโมง)	 จำนวน	 84	

คน	 และทำงานในช่วง	 8.00	 น.	 –	 22.00	 น.	 (14	 ชั่วโมง)	

จำนวน	 49	 คน	 มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอยู่

ระหว่าง	1-5	ปี	จำนวน	161	คน	มีประสบการณ์การทำงานใน

โรงงานมากกว่า	 10	ปี	 ขึ้นไป	จำนวน	67	คน	มีประสบการณ์

การทำงานในโรงงานอยู่ระหว่าง	6	ปี	–	10	ปี	จำนวน	50	คน		

และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานน้อยกว่า	1	ปี	จำนวน	

13	คน	

	 2.	 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่	 

มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 
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ไม้ยางพารา	 พบว่า	 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน	 อยู่ในระดับ	 

ปานกลาง	 ด้านที่พนักงานมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดคือ		

ด้านความมั่นคง	 ปลอดภัย	 (X	 =	 3.27)	 ด้านโอกาสก้าวหน้า	 

ในการทำงาน	 (X	=	3.13)	ด้านค่าตอบแทน	 (X	=	2.93)	ด้าน

สภาพการทำงาน	 (X	=	2.68)	และด้านสวัสดิการ	 (X	=	2.66)	

ตามลำดับ	

	 3.	 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม	 

ในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 จำแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล	

	 	 3.1	 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 

ไม้ยางพารา	 จังหวัดระยอง	 ชายและหญิงโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

พนักงานชายและหญิงมีความพึงพอใจด้านความมั่นคง

ปลอดภัย	 ด้านโอกาส	 ก้าวหน้าในการทำงานและด้าน

สวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

ส่วนด้านค่าตอบแทน	และด้านสภาพการทำงาน	พนักงานชาย

และหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิติ		

	 	 3.2		ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 

ไม้ยางพารา	 จังหวัดระยอง	 ที่มีอายุต่างกันโดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยพนักงาน	 มีอายุ	 

41	 ปีขึ้นไป	 มีความพึงพอใจในระดับมาก	 (X	 =	 3.71)	 และ	

พนักงานโรงงานอายุต่ำกว่า	30	ปี	ความพึงพอใจในระดับน้อย	

(X	=	2.86)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	พนักงานที่มีอายุ

ต่างกัน	 มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05	

	 	 3.3	 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานที่ มีผลต่อการปฏิบัติ งานของพนักงานโรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 จังหวัดระยอง	 ที่มีสถานภาพสมรส

ต่างกัน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 โดยพนักงานที่เป็นโสดมีความพึงพอใจในระดับมาก	 (X	 =	

3.18)	 ส่วนพนักงานที่หย่าร้างมีความพึงพอใจในระดับน้อย	 (X	

=	 2.75)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ความพึงพอใจของ

พนักงานที่มีสถานภาพการสมรส	 ต่างกัน	 ด้านความมั่นคง

ปลอดภัย	 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน	ด้านค่าตอบแทน	

และด้านสภาพการทำงาน	 ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ	 

ทางสถิติ	ที่ระดับ	.05	ส่วนด้านสวัสดิการแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 3.4	 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 

ไม้ยางพารา	 จังหวัดระยอง	 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

โดยพนักงานที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีความ	 

พึงพอใจในระดับมาก	 (X	 =	 3.54)	 ส่วนพนักงานที่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพึงพอใจในระดับน้อย	 (X	 =	

2.72)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ความพึงพอใจของ

พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 ด้านความมั่นคงปลอดภัย	

ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน	ด้านค่าตอบแทน	ด้านสภาพ

การทำงาน	 และด้านสวัสดิการ	 มีความพึงพอใจแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 3.5	 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา	จังหวัดระยอง	ที่มีรายได้ต่างกัน	โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยพนักงานที่มีรายได้

มากกว่า	 15,000	 บาทขึ้นไป	 มีมีความพึงพอใจในระดับมาก	 

(X	 =	 3.25)	 ส่วนพนักงานที่มีรายได้	 5,000-10,000	 บาท	 

มีความพึงพอใจในระดับน้อย	 (X	 =	 2.62)	 เมื่อพิจารณาเป็น	

รายด้าน	 พบว่า	 ความพึงพอใจของพนักงานด้านความมั่นคง

ปลอดภัย	 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน	ด้านค่าตอบแทน		

ด้านสภาพการทำงาน	 และด้านสวัสดิการ	 มีความพึงพอใจ	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 3.6	 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานที่ มีผลต่อการปฏิบัติ งานของพนักงานโรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	 จังหวัดระยอง	 ที่มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานต่างกัน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานเวลา	 08.00-	 

16.00	 น.	 มีความพึงพอใจในระดับมาก	 (X	 =	 3.03)	 ส่วน	 

พนักงานที่ปฏิบัติงานเวลา	 08.00-22.00	 น.	 มีความพึงพอใจ	 

ในระดับน้อย	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ความพึงพอใจ

ของพนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัย	 ด้านโอกาสก้าวหน้า	

ในการทำงาน	 และด้านสวัสดิการ	 มีความพึงพอใจในระดับที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้าน	 

ค่าตอบแทน	 และด้านสภาพการทำงาน	 มีความพึงพอใจใน

ระดับที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ				

	 	 3.7	 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 

ไม้ยางพารา	 จังหวัดระยอง	 ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน	

ต่างกัน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า	 10	 ปีขึ้นไป	 

มีความพึงพอใจในระดับมาก	 (X	 =	 3.30)	 และพนักงานที่มี	 

ประสบการณน์อ้ยกวา่	 1	ป	ี มผีลตอ่การปฏบิตังิานในระดบันอ้ย  
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เลื่อนตำแหน่งโดยอาศัยหลักความสามารถ	 คือ	 มีการแข่งขัน

และประเมินผลอย่างยุติธรรม	 การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร

และฝึกอบรม	 สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้บุคลากรเห็นโอกาสเจริญ

ก้าวหน้า	 และพยายามที่เพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งทุ่มเท

ความสามารถที่มีอยู่ให้กับงานของตน	รวมถึงการแสดงออกซึ่ง

การรับรู้ในผลงาน	 เช่น	 การกล่าวคำชมเชยต่อหน้าและกับ

บุคคลอื่นๆ	 เพื่อแสดงการรับรู้เมื่อบุคลากรทำงานได้ประสบ

ความสำเร็จ	 การมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ	 สิ่งเหล่านี้

สามารถสนองความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความสำเร็จ							

ในชีวิตได้			

	 	 1.3	 ด้านค่าตอบแทน	 พนักงานมีความพึงพอใจ

เกี่ยวกับ	1)	รายได้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน	2)	รายได้

เมื่อเทียบกับโรงงานอื่น	 3)	 วิธีการจ่ายค่าตอบแทนมีความ

เหมาะสม	 4)	 รายได้กับการทุ่มเทในการทำงาน	ซึ่งสอดคล้อง

กับความคิดเห็นของเสนาะ	 	 ติเยาว์	 (2536	 :	 263-265)	 

กล่าวคือ	 การจัดลำดับความสำคัญของงาน	การนำเอางานที่มี

อยู่ทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญจากงานที่ง่ายที่สุดไปยัง

งานที่ยากที่สุด	 การวิเคราะห์ก็เพียงเปรียบเทียบงานแล้ว

ตัดสินใจว่างานใดสำคัญหรือยากกว่า	 การจัดระดับงาน	 

จะแยกงานออกเป็นงานๆ	 ตามความสำคัญของแต่ละงาน	 

แต่กลับจัดรวมงานเป็นกลุ่ม	 งานที่มีลักษณะของความยากง่าย

เหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	 การที่กำหนดความยากง่าย		

ได้แก่	 ความรู้	 ความชำนาญ	 ความรับผิดชอบ	 และสภาพ	 

การทำงาน	 ระบบการให้คะแนนงาน	 เป็นวิธีที่มีหลักเกณฑ์	

มากกว่า	 2	 วิธี	 เพราะใช้วิธีการเชิงปริมาณมาช่วย	 จากข้อมูล	

ที่ได้จากการวิเคราะห์งานก็นำเอาปัจจัยต่างๆ	 ในการทำงาน

มาให้คะแนนเป็นอัตราร้อยละ	 การเปรียบเทียบปัจจัย	 ต้อง

อาศัย	 วิธีการเชิงปริมาณ	 ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและค่อนข้าง

ยุ่งยาก	 การเลือกปัจจัยที่สำคัญในการทำงาน	 ได้แก่	 ความ

ชำนาญ	 ความพยายาม	 ความรับผิดชอบ	 เลือกงานที่สำคัญ

จำนวนหนึ่ง	 ควรเป็นงานที่เป็นที่รู้จักกันดี	 และเป็นงานที่มี

ลักษณะเป็นตัวแทนของงานอื่นมากที่สุด	 การกำหนดอัตรา	 

ค่าตอบแทนให้กับงานที่เลือกแล้วกระจายค่าตอบแทนนั้น	 

ให้กับงาน	

	 	 1.4	 ดา้นสภาพการทำงาน	พนกังานมคีวามพงึพอใจ

เกี่ยวกับ	 1)	 สถานที่ทำงาน	 มีความสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย	 2)	 อากาศถ่ายเทดี	 ไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่าง

เพียงพอ	 3)	 มีระบบความปลอดภัย	 และการป้องกันอันตราย	

4)	 เครื่องมือมีสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน	

ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของเสนาะ		ติเยาว์	 (2536	 :	344	

-346)	กล่าวคือ	สถานที่ทำงาน	อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงาน

ใช้อิริยาบถในการทำงาน	 เช่น	 โต๊ะ	 เก้าอี้	ที่จะทำให้ปฏิบัติงาน

(X	=	2.50)	เมื่อพิจารณาในเป็นรายด้าน	พบว่า	ความพึงพอใจ

ของพนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัย	 ด้านโอกาสก้าวหน้า	

ในการทำงาน	 ด้านค่าตอบแทน	 และด้านสภาพการทำงาน	 

มีความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 ส่วนด้านสวัสดิการ	 มีความพึงพอใจในระดับที่แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

 

สรุปและอภิปรายผล   

 การศกึษาความพึงพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 

ไมย้างพาราในอำเภอแกลง	 จงัหวดัระยอง	 ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผล

ตามความมุ่งหมายของการวิจัย	ดังนี้	

	 1.	 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน	 

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์											

ไม้ยางพารา	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 ทั้งโดยรวมและ	 

รายด้าน		อยู่ในระดับปานกลาง			

	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน	พบว่า	

	 	 1.1	 ด้านความมั่นคงปลอดภัย	 พนักงานมีความ	

พึงพอใจเกี่ยวกับ	 1)	 โรงงานมีกิจการที่มั่นคง	 2)	 มีความ

ปลอดภัยและอบอุ่นใจในการปฏิบัติงาน	 ในระดับสูง	 ซึ่ง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของกับกิลเมอร์	 (สุชาดา		สีสุวรรณ.		

2546	 :	 21-22	 ;	 อ้างอิงจาก	Gilmer.	 1971.	 Industrial and 

organization psychology.	 P.16)	 ที่กล่าวว่า	 ความมั่นคง

ปลอดภัยคือ	 ความมั่นคงในการทำงาน	 การที่ได้รับความ	 

เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา	 ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ	

อบอุ่นใจและปลอดภัยที่จะได้ทำงานในองค์กร	

	 	 1.2	 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน	 พนักงาน	 

มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ	 1)	 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งอย่าง

เหมาะสม	 2)	 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม		

3)	ได้รับการยกย่องชมเชย	4)	ได้รับการพัฒนาความรู้ในระดับ

ปานกลาง	 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของพิมลจรรย์	 

นามวัฒน์	 (2539	 :	 397-399)	ที่กล่าวว่า	องค์การโดยทั่วๆ	 ไป	

ต่างก็พยายามจูงใจบุคลากรในองค์การให้ทุ่มเทกำลังความ

สามารถในการทำงานด้วยการให้รางวัลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

โดยตรง	 ซึ่งอาจทำได้ในหลายลักษณะ	 เช่น	 การจ่ายโบนัส	

(Bonus)	 เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่องค์การจ่ายเพิ่มให้แก่

บุคลากร	 นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนประจำ	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ		

ประสิทธิภาพในการทำงาน,	 การให้รางวัลตอบแทนไม่ใช่	 

ตัวเงินที่จ่ายให้โดยตรงแก่บุคลากร	 เช่น	 การเลื่อน	 ขั้นเลื่อน

ตำแหน่ง,	 การให้โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ	 เช่น	 

การจัดให้มีแผนงานอาชีพ	 (Career	 planning)	 การเลื่อนขั้น
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ได้สะดวกสบายทุกอิริยาบถ	 สามารถทำงานได้นาน	 ทนและ	

ลดความเหนื่อยอ่อนลงได้	การใช้เครื่องจักรเครื่องมือ	พนักงาน

ควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องมือ	 ที่ตนจะต้อง

รับผิดชอบเสียก่อน	 สิ่งที่ต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับเครื่องจักร	 

การทำงานของเครื่องจักร	 วิธีการใช้และ	 การควบคุมเครื่อง	

เครื่องหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องตลอดจนรายละเอียด

ต่างๆ	 เกี่ยวกับความปลอดภัยเครื่องป้องกันอันตรายจาก

เครื่องจักร	เพราะผู้ปฏิบัติงานอยู่กับเครื่องจักร	โอกาสที่จะเกิด

ความผิดพลาด	 โดยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย	 อาจเข้าไป

สัมผัสเครื่องจักร	 เช่น	 สายพาน	 ฟันเฟืองหรือข้อเหวี่ยงของ

เครื่องจักร	 เพราะฉะนั้นตามส่วนต่างๆ	 ของเครื่องจักรควรมี

ตะแกรง	อุปกรณ์ป้องกันหรือฝาครอบไว้ด้วย	เครื่องป้องกันภัย	

โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายก็มีอยู่ เสมอ	 โดยเฉพาะ	 

อัคคีภัย	 จึงมีระบบป้องกันอันตรายที่ดี	 เช่น	 มีเครื่องมือ	 

ดับเพลิง	 น้ำยาหัวฉีด	 และบันไดหนีไฟ	 และควรจะต้องหมั่น

ตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ

สภาพแวดล้อมภายในที่ทำงาน	 แสงสว่าง	 อุณหภูมิ	 เสียง	 ฝุ่น

ละออง	 อากาศ	 การระเหย	 และกลิ่น	 จะต้องจัดให้เหมาะสม	

แสงสว่างพอควร	 อุณหภูมิเหมาะสม	 เสียงไม่ดังเกินไป	 หาก	

ไม่สามารถควบคุม	ได้ทั้งหมดก็ต้องมีเครื่องป้องกัน	

	 	 1.5	 ด้านสวัสดิการการทำงาน	 พนักงานมีความ	

พึงพอใจเกี่ยวกับ	 1)	 เครื่องมือ	 ในการทำงานเพียงพอและ

พร้อมใช้งาน	 2)	 การดูแลรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน	 3)	 

วันหยุดพักผ่อนประจำปี	 4)	 การช่วยเหลือดูแลพนักงานและ

ครอบครัวเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน	 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ

ไพโรจน์	 	 สิตปรีชา	 (2536	 :	 633)	 กล่าวว่า	 ประเภทของ

สวัสดิการในรัฐวิสาหกิจ	 อาจกระทำได้	 2	 กรณี	 คือ	 กรณีที่	 

กฎระเบียบของราชการกำหนดให้ต้องจัดให้มีขึ้นกับในกรณีที่

รัฐวิสาหกิจจัดให้มีขึ้นเอง	 โดยทั่วไปแล้วรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่

จะจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของตนแยกเป็นประเภทต่างๆ		

ได้แก่	 ค่ารักษาพยาบาล	 ส่วนใหญ่ให้สวัสดิการในด้านนี้สูงกว่า

ทางราชการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร	

ในกรณีใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐ	 พนักงานมีสิทธิเบิกได้	

เต็มจำนวนทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน	 บางแห่งจ่ายให้เต็ม

จำนวนเฉพาะกรณีฉุกเฉิน	 เงินช่วยเหลือเมื่อประสบภัย	

รัฐวิสาหกิจบางแห่งให้การช่วยเหลือแก่พนักงาน	 เมื่อประสบภัย 

และให้กู้เงินโดยไม่เสียดอกเบี้ย	 เงินกู้กรณีจำเป็นและฉุกเฉิน	

รัฐวิสาหกิจบางแห่งจัดสรรเงินให้พนักงานกู้เพื่อใช้จ่ายในคราว

จำเป็นหรือฉุกเฉิน	โดยมีหลักเกณฑ์	การกู้ที่แตกต่างกัน	

	 2.	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม

ในการทำงานของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 ไม้ยางพารา	

อำเภอแกลง	จังหวัดระยอง	ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน	ดังนี้	

	 	 เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า			

	 	 2.1	 พนักงานชายและหญิง	 มีความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์	 ไม้ยางพารา

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่ง	 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย	 ในขณะที่การศึกษา

การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในองค์การของ	 

พนักงานระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ	 บริษัทเอสแอนด์เจ	 

อินเตอร์เนชั่นแนล	 เอนเตอร์ไพรส์	 จำกัด	 (มหาชน)	 ของวีณา		

นาทะศิริ	 (2547	 :	 บทคัดย่อ)	 โดยพบว่า	 การรับรู้สภาพ-

แวดล้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด	 เพศชายมีการรับรู้

ด้านสภาพแวดล้อมสูงกว่าเพศหญิง	

	 	 2.2	 พนักงานที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของสวรัตน์	 

สวธนไพบลูย	์ (2548	 :	 บทคดัยอ่)	ทีท่ำการศกึษาความพงึพอใจ

ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ	 พบว่า	 พนักงานที่มีอายุต่างกัน		

มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 2.3	 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน	 มีความ

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพาราแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

สวรัตน์	 	 สวธนไพบูลย์	 (2548	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ทำการศึกษา

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความผูกพัน

ต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ	พบว่า	 พนักงานที่มี

สถานภาพสมรสแตกต่างกัน	 มีระดับความผูกพันต่อองค์การ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 2.4	 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความ

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพาราแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

สวรัตน์	 	 สวธนไพบูลย์	 (2548	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ทำการศึกษา

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความผูกพัน

ต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ	พบว่า	 พนักงานที่มี

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 มีระดับความผูกพันต่อองค์การ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ	 

ยิ่งไปกว่านั้น	 การศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภายในองค์การของพนักงานระดับบังคับบัญชา	 และวิชาชีพ	

บริษัทเอสแอนด์เจ	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 เอนเตอร์ไพรส์	 จำกัด	

(มหาชน)	 ของ	 วีณา	 	 นาทะศิริ	 (2547	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 
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พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	 จะมีการรับรู้

สภาพแวดล้อมสูงกว่าพนักงาน	ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า	

	 	 2.5	 พนักงานที่มีระดับรายได้ต่างกัน	 มีความ	 

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพาราแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ในทางกลับกัน	 การศึกษา

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความผูกพัน

ตอ่องคก์ารของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของ	สวรตัน	์	สวธนไพบลูย	์

(2548	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่างกัน	 มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	 .05	ทัง้ๆ	ทีก่ารศกึษาการรบัรูส้ภาพ-

แวดล้อมในการทำงานภายในองค์การของพนักงานระดับ

บังคับบัญชาและวิชาชีพ	บริษัทเอสแอนด์เจ	อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอนเตอร์ไพรส์	จำกัด	(มหาชน)	ของ	วีณา		นาทะศิริ	 (2547	:	

บทคัดย่อ)	 พบว่า	 พนักงานที่มีรายได้สูงกว่าจะมีการรับรู้	 

สภาพแวดล้อมสูงกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่ำ	

	 	 2.6	 พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน		

มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของการวิจัยของสวรัตน์	 	 สวธนไพบูลย์	 (2548	 :	

20)	 กล่าวว่า	 ความพึงพอใจของพนักงานต่อสภาพแวดล้อม

ด้านตารางการทำงาน	 จำนวนชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน	

ความเหมาะสมของปริมาณงานที่ได้รับและการหยุดพัก

ระหว่างการทำงาน		

	 	 2.7	 พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน	 

ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงานใน

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ	 

ที่ระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ถึงแม้ว่า	 

การศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานกับ

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

สวรัตน์		สวธนไพบูลย์	(2548	:	บทคัดย่อ)	พบว่า	พนักงานที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05					
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การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ           

ในบริษัท บางกอกกล๊าส  จำกัด  โรงงานระยอง

Shift Operational Employee Quality of Working Life, Bangkok Glass Company 

Limited ; Rayong  Plant.
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีทำงานเป็นกะ 

ในบริษัท	บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัท	บางกอกกล๊าส	

จำกัด	 โรงงานระยอง	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานในระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 บริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	

โรงงานระยอง	จำนวน	165	คน	ได้มาโดย	การสุ่มแบบแบ่งชั้น	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า		

5	ระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	และการวิเคราะห์ด้วยค่าที	(t-test)	และการวิเคราะห์ด้วยค่าเอฟ	(F-test)		

	 ผลการวจิยัพบวา่	1)	พนกังานในระดบัปฏบิตักิารทีท่ำงานเปน็กะ	บรษิทั	บางกอกกลา๊ส	จำกดั	โรงงานระยอง	มคีวามคดิเหน็	

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ	ที่ทำงานเป็นกะ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง	 ยกเว้นด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน	 ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

และด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 อยู่ในระดับมาก	 2)	 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับ 

ปฏบิตักิารทีท่ำงานเปน็กะในบรษิทั	บางกอกกลา๊ส	จำกดั	โรงงานระยอง	จำแนกตามปจัจยัสว่นบคุคล	ผลการวจิยัพบวา่ในภาพรวม	

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

คำสำคัญ :	คุณภาพชีวิตการทำงาน			การทำงานเป็นกะ			พนักงาน			บริษัท			โรงงานระยอง	

Abstract

 The	purposes	of	the	research	were	to	study	employees’	opinion	towards	life	quality	of	working	shift	in	Bangkok	

Glass	Company	Limited,	Rayong	and	to	compare	the	life	quality	of	the	employees.	The	sample	consisted	of	165	employ-

ees.	The	instrument	was	a	5	rating	scale	questionnaire.	The	statistics	used	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	

t-test	and	F-test.

	 The	results	were	:

	 1.	 The	employees’	opinion	towards	life	quality	of	working	shift	in	the	company	was	at	a	moderate	level.

	 2.	 The	life		quality	of	working	shift	of	different	employee	groups	was	not		significantly	different.

Keywords :	Quality	Of		Working		Life		Shift	Operational		Employee		Company		Rayong	Plant
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บทนำ 

	 ในสภาวการณป์จัจบุนั	ทีธ่รุกจิทกุแขนงมกีารแขง่ขนักนั	

อย่างมากมาย	 การเพิ่มอัตราผลผลิตการเพิ่มเทคโนโลยีของ	

การผลติ	การปรบัปรงุระบบการทำงานและประสทิธภิาพในการ

ทำงานรวมไปถึงคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานนั้น	เป็น 

หวัใจสำคญัของการอยูร่อดทางธรุกจิ	การเตบิโตทางอตุสาหกรรม	

เพื่อให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันกับผู้อื่น	 ในตลาดภายใน	

ประเทศและต่างประเทศได้นั้น	 บริษัทต้องมีความสามารถที่

จะทำการผลิตและมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามความ	

ต้องการของตลาด	 โดยมีต้นทุนที่ต่ำสุด	 ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

และสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ผันผวน

อย่างมากในปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุน			

ทั้งทางด้านวัตถุดิบ	 พลังงาน	 การขนส่งและเครื่องจักรต่างๆ	

ที่ เป็นการจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศที่มีราคาสูงมาก	

อีกทั้งในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว	 ทุกบริษัทต่างก็ทำการขยาย	

กำลังการผลิต	โดยคาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตต่อไปในอนาคต

	 การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง 

อาจกล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติ	

มากกว่ากิจกรรมใดๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม

คาดกนัวา่มนษุยไ์ดใ้ชเ้วลาถงึหนึง่ในสามของชวีติเปน็อยา่งนอ้ย 

อยู่โรงงานหรือสำนักงาน	 และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ 

มนุษย์จำเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำงานเพิ่ม	

ขึ้นไปอีก	การทำงานเป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต

มนุษย์	 เพราะเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่าง	

ผูใ้ชแ้รงงานบคุคลอืน่ๆ	กบัสถานทีก่บัขัน้ตอนและเรือ่งราวตา่งๆ		

ตลอดจนความคดิเหน็ทัง้หลายจากผูเ้กีย่วขอ้ง	ดงันัน้การทำงาน

จงึเปน็การเปดิโอกาสใหแ้สดงออกถงึเชาวป์ญัญา	ความคดิรเิริม่

สร้างสรรค์อันจะนำมาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจ

	 ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะความเป็น	

ประเทศอุตสาหกรรม	ทำให้มีคนจำนวนมากต้องมาใช้เวลาของ 

ชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นใน 

ทุกระดับการจ้างแรงงานและถ้าหากว่าเวลาส่วนมากของชีวิต 

ในการทำงานนี้	 มนุษย์ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองพอใจก็จะช่วยให้ 

มีสภาพจิตใจ	 และอารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาพการทำงาน 

ที่ดีซึ่งย่อมถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีและจะ	

ส่งผลต่อชีวิตโดยรวม	 ของบุคคลผู้นั้นให้เป็นสุข	 ซึ่งแสดงถึง	

การมคีณุภาพชวีติทีด่ดีว้ย	อนัเปน็เปา้หมายสำคญัในการพฒันา	

ประเทศ	 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (ผจญ	 	 เฉลิมสาร.		

ออนไลน์.	2549)

	 จากสดัสว่นการจา้งงานในทกุสาขาอตุสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ 

ในปัจจุบัน	 แสดงถึงแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต	 โดยใน 

วงการอุตสาหกรรมถือว่าคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด	 ซึ่งจะมีผล	

ทำให้อุตสาหกรรมนั้นได้รับการพัฒนามากหรือน้อย	 เพราะ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยความหมายที่แท้จริงแล้วนั้นมิได้ 

หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการนำเอาความรู้ใหม่ๆ 

ทางเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตให้มากที่สุดเท่านั้น	 แต่ยัง		

หมายความรวมถึงการพัฒนาตัวบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องใน	

งานอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นการพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้	 รู้จักที่จะ 

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัชวีติการทำงานและสภาพแวดลอ้มการทำงาน 

ได้อย่างมีความสุข	 เพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตการ	

ทำงานไปในทางที่ดีขึ้น	 ซึ่งก็คือ	 การมุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่า	 การมี

คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีนั่นเอง	(ผจญ		เฉลิมสาร.	ออนไลน์.		

2549)

	 คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นเป้าหมายสำคัญของการ 

ทำงานของคนในองค์กร	 เพราะการทำงานทำให้มีรายได้	 ซึ่ง	

เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต	 ฉะนั้นรายได้จะเกิดขึ้นก็	

จากการทำงาน	 โดยที่การทำงานนั้นมิใช่	 แต่เพียงเพื่อรายได้	

แต่อย่างเดียว	 หากการทำงานแล้วเกิดได้รับอันตรายก็ไม่ทำให้

มีคุณภาพชีวิตได้	ในปัจจุบัน	มีนักวิชาการ	ผู้นำสหภาพแรงงาน	

ผู้บริการและบุคคลของรัฐ	 หันมาเอาใจใส่ต่อชีวิตในการทำงาน	

หรือสภาพแวดล้อมการทำงานมากขึ้น	 เพราะการทำงาน 

ไม่เพียงแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตมนุษย์เท่านั้น	 แต่ยังเป็น 

หน้าที่พื้นฐานต่อชีวิตของบุคคลในสังคมปัจจุบันหลายประการ 

ได้แก่	 ประการแรก	 การทำงานเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่บุคคล 

ปฏิบัติเพื่อการยังชีพ	 เพราะการทำงานเป็นแหล่งที่มาของ 

รายได้ในรูปของเงินตราหรือผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 

ในรูปแบบต่างๆ	 อันนำมาซึ่งอาหาร	 สินค้าและบริการ	 ซึ่งเป็น	

ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพและเอื้อให้เขา	 มีมาตรฐานการ	

ครองชีพที่สังคมกำหนดไว้	 ประการที่สอง	 การทำงานให้		

เอกลักษณ์แก่บุคคลภายในกลุ่ม	 เพราะการทำงานเป็นการ 

พรรณนาหรือป้ายแสดงเครื่องหมายบุคคล	 ทั้งในสถานที่ 

ประกอบการงานและโลกภายนอก	 ประการที่สาม	 การทำงาน 

กำหนดสถานภาพทางสังคมแก่บุคคล	 กำหนดตำแหน่ง	

ของบุคคลในสังคม	 รวมทั้งกำหนดบทบาททางสังคมแก่บุคคล		

ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงบุคคลให้เข้ากับสังคมนั่นเอง	 ประการที่สี่ 

การทำงานให้แบบแผนสมาคมแก่บุคคล	 โดยให้กรอบสำหรับ	

การปฏิสังสรรค์แก่บุคคล	 หรือให้โอกาสแก่บุคคลในการปฏิ

สังสรรค์	 กับบุคคลอื่นๆ	 ทั้งในบริษัท	 หน่วยงาน	 หรือองค์กร	

ประการที่ห้า	 การทำงานจัดระเบียบกิจกรรมทั้งหลายของชีวิต 

ของบุคคลให้สอดคล้องตามลีลาของการทำงาน	 โดยกำหนด	

ลำดับของกิจกรรมให้บุคคลว่าจะใช้เวลาของชีวิตอย่างไร 

เมื่อไร	 ที่ไหน	 แบบใด	 ความสำคัญเหล่านี้ปัจจุบันเรียกว่า		

คณุภาพชวีติการทำงาน	(quality	of	work	life)	(วไลพร			เจรญิพร.		

2546	:	2)

ธวัช  บัวทอง, ยุทธ  ไกยวรรณ์, วันตา  เทือกขันตี
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	 การเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ 

ภาคอตุสาหกรรมทำใหค้ณุภาพชวีติการทำงานมคีวามแตกตา่ง 

โดยสิ้นเชิง	 กล่าวคือ	 เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานเข้าสู่ 

การทำงานในโรงงาน	 ดำรงสถานภาพเป็นลูกจ้างเป็นการ 

ก้าวเข้าสู่องค์การที่มีการจัดระเบียบแบบแผนมากกว่าภาค 

เกษตรกรรม	 ลูกจ้างต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่มีการ 

ควบคุมเวลาการทำงาน	 มีการวางระเบียบอย่างเคร่งครัด	

(เสาวลักษณ์		ชายทวีป.	2535	:	1)

	 นอกจากนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่มีปัจจัยบางประการ 

เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม	 โดยเฉพาะ	 ในสภาพที่มี 

การแข่งขันสูงทั้งด้านการผลิตและการตลาด	 ดังนั้นเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทำงานในภาวะดังกล่าว	 จึงจำเป็นต้องเพิ่ม 

เวลาในการทำงานโดยใช้ระบบการทำงานเป็นกะ	

 บริษัท	บางกอกกล๊าส	จำกัด	โรงงานระยอง	เป็นบริษัทหน่ึง	

ที่พนักงานปฏิบัติงานระบบกะ	 เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี	 พ.ศ.	

2539	 ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว	 เพื่อ	

ส่งต่อบริษัทบรรจุเครื่องดื่ม	อาหาร	เครื่องสำอาง	อุตสาหกรรม	

เภสัชภัณฑ์	 เป็นต้น	 โดยมี	 บริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	 จำกัด 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ	

สง่เสรมิการลงทนุ	(บโีอไอ)	โดยในปจัจบุนั	บรษิทั	บางกอกกลา๊ส	

จำกัด	โรงงานระยอง	ประกอบด้วย	3	เตาหลอม	10	line	ผลิต	

มีพนักงานจำนวน	 660	 คน	 แยกเป็นพนักงานระดับบริหาร 

จำนวน	 20	 คน	 พนักงาน	 Day	 Time	 จำนวน	 289	 คน	

พนักงานกะจำนวน	 311	 คน	 ทุกกะมีพนักงานเท่ากัน	

ที่เหลือเป็นพนักงานโครงการ	(แผนกบุคคล	ปี	พ.ศ.	2550)

	 จากการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ 

บริษัทส่วนใหญ่จะมีลักษณะการทำงานเป็นกะ	 พนักงานต้อง	

สลับกะทำงานโดยแบ่งออกเป็นกะ	 4	 กะ	 (เช้า	 บ่าย	 ดึก	

หยุด)	 พนักงานจะหมุนเวียนกะ	 กันครั้งละ	 3	 วัน	 หยุด	 1	 วัน	

และสลับกันไปเรื่อยๆ	 โดยปกติตามธรรมชาติของมนุษย์นั้น	

จะดำเนนิกจิกรรมตา่งๆ	ของชวีติในเรือ่งสว่นตวัและการทำงาน 

ในช่วงเวลากลางวัน	 และจะพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืน	 แต่ 

เนื่องจากสถานที่ทำงานหลายแห่งจำเป็นต้องปรับสภาพการ 

ทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนอง 

ความตอ้งการของลกูคา้ใหท้นัตอ่เวลา		ทำใหต้อ้งดำเนนิกจิกรรม

หรอืงานทีท่ำอยา่งตอ่เนือ่ง	อนัหมายถงึจำตอ้งมกีารทำงานตลอด	

24	ชัว่โมง	หรอื	ทัง้วนัทัง้คนื	ดงันัน้เพือ่มใิหง้านทีก่ำลงัดำเนนิอยู่ 

หยุดชะงัก	 และเกิดความเสียหายได้	 จึงต้องมีการจัดการ 

พนักงานสลับกะกันทำงาน	 เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อน 

ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดเอาไว	้ ถ้าจะมองในแง่	

ของคุณภาพชีวิตการทำงาน	 ของพนักงานที่ต้องปฏิบัติงาน 

เป็นกะท่ีจะต้องมีการปรับตัวสลับกันอยู่ตลอดเวลา	หากพนักงาน	

ที่ยังไม่เคยชินกับสภาพการทำงานดังกล่าว	 ก็จะไม่สามารถ	

ทำงานได้เต็มความสามารถ	 งานที่ทำอาจผิดพลาดหรืออาจ	

ได้รับอันตรายอันเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ	 ซึ่งทำให้

คุณภาพของงานออกมาไม่ดีและคุณภาพชีวิตการทำงาน	

ก็จะไม่ดีตามมาด้วย	 หากไม่ได้รับการดูแลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อย่างจริงจัง	 ซึ่งสถานที่ทำงานหลายๆ	 แห่งได้ประสบกับ	

ปัญหาเช่นนี้กันมากมาย	 เพราะส่วนใหญ่จะมุ่งหวังให้บริษัท 

เกิดผลกำไรอย่างเดียว	 โดยไม่สนใจคุณภาพชีวิตการทำงาน	

ของพนักงานว่าพวกเขาต้องการอะไรจากบริษัทบ้าง	 หาก 

พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่ดี	 ผลกระทบที่ตามมา 

คอื	การขาดความพอใจในงาน	จะทำใหพ้นกังานไมอ่ยากทำงาน	

หรือทำงานได้ไม่เต็มที่	 อาจมีการขาดงานหรือหยุดงานเกิดขึ้น	

บ่อยๆ		สุขภาพจิตไม่ดี	ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง 

สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน	 ซึ่งจะทำให้งานของ 

บริษัทเกิดการหยุดชะงักเกิดภาวการณ์ขาดความเชื่อถือจาก	

ลูกค้า	 บริษัทก็ไม่สามารถที่จะดำเนินงานต่างๆ	 ต่อไปได้	 และ 

ในที่สุดผลกระทบก็ตกกับคนในสังคมโดยส่วนรวม

	 ดังนั้น	 การที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี 

จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับองค์กร	 ผู้วิจัยจึง 

สนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน 

ระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะในบริษัท	บางกอกกล๊าส	จำกัด	

โรงงานระยอง	 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการผลิตตลอด	 24	 ชั่วโมง 

พนกังานตอ้งสลบักนัทำงานเปน็กะวา่มคีณุภาพชวีติการทำงาน 

อยู่ในระดับใดและมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต	

การทำงาน	 เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการปรับปรุงและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน	 และเป็นแนวทาง 

ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้ 

เหมาะสม	 การกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการ	 ด้านการทำงาน	

และด้านอื่นๆ	 เพื่อให้พนักงานที่ทำงานเป็นกะในระดับ 

ปฏิบัติการมีคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของ 

พนั ก ง านร ะดั บปฏิ บั ติ ก า รที่ ท ำ ง าน เป็ นกะ ในบริ ษั ท					

บางกอกกล๊าส	จำกัด	โรงงานระยอง

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของ 

พนกังานระดบัปฏบิตักิารทีท่ำงานเปน็กะในบรษิทั	บางกอกกลา๊ส	

จำกัด	 โรงงานระยอง	 โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	

ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 ระดับ	 การศึกษา	 แผนก	

ประสบการณ์ในการทำงานและรายได้	

ธวัช  บัวทอง, ยุทธ  ไกยวรรณ์, วันตา  เทือกขันตี
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อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากร	ได้แก่	พนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงาน	

เป็นกะในบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง	 ปี	 พ.ศ.	

2551	จำนวน	285	คน

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ใช้วิธีการ	

กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยอาศัยประชากรของ 

พนกังานระดบัปฏบิตักิารทีท่ำงานเปน็กะใน	บรษิทั	บางกอกกลา๊ส	

จำกัด	 โรงงานระยอง	ตั้งแต่	พ.ศ.	2551	รวม	285	คน	 โดยใช้ 

ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejeie	&	Morgan.	1970	:	607-610)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	165	คน	

ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น			

 2. ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 ตัวแปรที่ศึกษา	 คือ	 ตัวแปรอิสระ	 แบ่ง เป็น	

ปัจจัยที่ส่วนบุคคล	 ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส		

ระดับการศึกษา	 แผนก	 ประสบการณ์ในการทำงาน	 รายได้		

ส่วนตัวแปรตาม	 ได้แก่	 การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ	

ยุติธรรม	 โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง	 การ 

บูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน	 ประชาธิปไตย	

ในองค์กร	 ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว	 สภาพ 

การทำงานทีม่คีวามปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ		ความกา้วหนา้	

และความมั่นคงในการทำงาน	 ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ 

สังคม

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ได้ ใช้ เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย 

ประกอบด้ วย 	 การ เก็บรวบรวมข้อมู ล ใน เชิ งปริมาณ	

ใช้แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

เป็นลักษณะการสำรวจรายการ	 (Check	List)	คำถามประกอบ	

ไปด้วยคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะส่วนบุคคลของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม	ไดแ้ก	่เพศ	ระดบัอาย	ุสถานภาพ	การศกึษา	

แผนก	 ประสบการณ์การทำงาน	 และรายได้	 จำนวน	 4	 ข้อ		

และเป็นคำถามปลายเปิด	จำนวน	3	ข้อ

	 	 ตอนที	่2	คณุภาพชวีติการทำงานของพนกังานระดบั 

ปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ในบริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	

โรงงานระยอง	โดยเป็นคำถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 

มีจำนวน	 68	 ข้อ	 โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน	

ประมาณค่า	(Rating	Type	Seale)	โดยประยุกต์ใช้	ตามทฤษฎี	

ของลิเคอร์ท	 (Likert	 Type	 Seale)	 โดยแบ่งเป็นคุณภาพชีวิต 

การทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะใน	

บริษัท	บางกอกกล๊าส	จำกัด	โรงงานระยอง	8	ด้าน	ได้แก่

	 	 1.	 ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม

	 	 2.			ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล

	 	 3.		ด้านการบูรณาการทางสังคม

	 	 4.		ประชาธิปไตยในองค์กร

	 	 5.		ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

	 	 6.	 ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานความปลอดภัย	

และส่งเสริมสุขภาพ

	 	 7.		ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน

	 	 8.		ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  เครือ่งมอืนีผู้ว้จิยันำไปหาความเทีย่งตรง	โดยเสนอให	้

ผูท้รงคณุวฒุ	ิจำนวน	5	ทา่น	พจิารณาตรวจสอบ	ปรบัปรงุ	แกไ้ข	

ให้ข้อเสนอแนะ	 นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้	 

(Try	 Out)	 กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท	 บางกอกกล๊าส	

จำกดั	โรงงานระยอง	ในเดอืนมกราคม	พ.ศ.	2551	จำนวน	30	คน	

และนำแบบสอบถามมาวเิคราะหห์าคา่ความเชือ่มัน่	(Reliability)	

ซึ่งใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาร์ค	(Cronbach)	

โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	0.94

 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	

สถิติร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการทดสอบ	

สมมติฐานดังนี้	

	 	 4.1	 สถิติพื้นฐาน

	 	 	 4.1.1	 ค่าเฉลี่ย	(X)	(Arithmatic	Mean)		

	 	 	 4.1.2	 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	(Standard	

Deviation)	

	 	 4.2	 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 	 4.2.1	 ค่าอำนาจจำแนกโดยวิธีการหาค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson	 Product 

Moment	 Correlation)	 ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้อกับ	

คะแนนรวม	(Item	-	total	Correlation)		

	 	 	 4.2.2	 ค่าความเช่ือม่ันโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	(Alpha	Coefficient)		

	 	 4.3	 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

	 							 4.3.1	 สถติเิชงิอนมุาน		(Inferential	Statistics)	

เปน็การใชส้ถติวิเิคราะหเ์พือ่ทดสอบสมมตุฐิาน	โดยใชค้า่	t	-	test	

ใชท้ดสอบเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของตวัแปรอสิระ	ซึง่จำแนกเปน็	

2	กลุ่ม

	 						 4.3.2		 สถติเิชงิอนมุาน	(Inferential	Statistics) 

เป็นการใช้สถิติวิเคราะห์	 เพื่อทดสอบสมมุติฐาน	 โดยใช้ค่า	

F	 -	 test	 ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ	 ซึ่ง	

จำแนกเป็น	 2	 กลุ่มขึ้นไป	 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ	

ธวัช  บัวทอง, ยุทธ  ไกยวรรณ์, วันตา  เทือกขันตี
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80			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554

ทิศทางเดียว	หากพบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย	1	คู่	ที่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแล้ว	 ทำการทดสอบความแตกต่าง 

ของคะแนนเฉลี่ยรายคู่โดยทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคของ 

เชฟเฟ่	 (Scheffe )	 ต่อไป	 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม	

สำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

ผลการวิจัย 

	 จากผลการศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 “การศึกษาคุณภาพชีวิต 

การทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ

ใน	 บริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 โรงงานระยอง”	 สามารถ	

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น	 165	 คน 

เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ของบริษัทฯ	

เป็นเพศชายจำนวน	 127	 คน	 เพศหญิง	 จำนวน	 38	 คน		

อายุต่ำกว่า	30	ปี	จำนวน	77	คน	อายุ	31-40	ปี	จำนวน	69	คน		

อายุ	41-50	ปี	จำนวน	15	คน	และอายุ	51	ปีขึ้นไป	จำนวน	4	คน		

สมรสแล้ว	จำนวน	106	คน	โสด	จำนวน	56	คน	หม้าย	/	หย่าร้าง	

/	แยกกันอยู่	จำนวน	3	คน	ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น	

18	 คน	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.4-ม.6)	 /	 ปวช.	 จำนวน 

77	คน	อนุปริญญา	/	ปวส.	/	ปวท.	จำนวน	58	คน	ปริญญาตรี	

จำนวน	12	คน	ปฏิบัติงานแผนกผลิตขวดแก้ว	จำนวน	47	คน	

แผนกพลังงานและซ่อมบำรุง	 จำนวน	 12	 คน	 แผนกผสมและ	

หลอม	 จำนวน	 14	 คน	 แผนกตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ	

จำนวน	83	คน	แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 จำนวน	9	คน	

ประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า	10	ปี	จำนวน	102	คน	มากกว่า	

10	ปีขึ้นไป	จำนวน	63	คน	และมีรายได้ต่ำกว่า	10,000	บาท	

จำนวน	 64	 คน	 รายได้ตั้งแต่	 10,001-20,000	 บาท	 จำนวน	

71	 คน	 รายได้ตั้งแต่	 20,001-30,000	 บาท	 จำนวน	 20	 คน	

และรายได้สูงกว่า	30,001	บาทขึ้นไป	จำนวน	10	คน

	 2.	 ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับ 

ปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะในบริษัทฯ	 ในภาพรวมอยู่ในระดับ	

ปานกลาง	 (X	 =	 3.23)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า 

คุณภาพชีวิตการทำงานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ 

และยุติธรรม	 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของ 

ตนเอง	 ด้านการบูรณาการทางสังคม	 หรือการทำงานร่วมกัน	

ด้านประชาธิปไตยในองค์กร	 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต	

การทำงานกับชีวิตส่วนตัว	 และด้านความก้าวหน้าและความ 

มั่นคงในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงาน	

เป็นกะในบริษัทฯ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ยกเว้นคุณภาพชีวิตก

ารทำงานด้านสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุข

ภาพ	(X	=	3.56)	และด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	

(X	=	3.59)	อยู่ในระดับมาก		

	 3.	 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน 

ระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะในบริษัทฯ	 โดยภาพรวม		

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 พบว่า	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพ	

สมรส	 ระดับการศึกษา	 แผนก	ประสบการณ์ในการทำงานและ 

รายไดต้า่งกนั	มรีะดบัคณุภาพชวีติการทำงานแตกตา่งกนัอยา่ง 

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผล 

	 จากผลการศึกษาวิจัย	 มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย	

ดังนี้

	 1.	 ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับ	

ปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	ในบริษัทฯ	ดังนี้

	 	 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม	 คุณภาพชีวิตการทำงาน	

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ในบริษัทฯ	

อยู่ในระดับ	 ปานกลาง	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า 

สว่นใหญค่ณุภาพชวีติการทำงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร

ที่ทำงานเป็นกะในบริษัทฯ	โรงงานระยอง	อยู่ในระดับปานกลาง	

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	วิชาญ		สุวรรณรัตน์	

(2543	:	บทคดัยอ่)	พบวา่	พนกังานฝา่ยปฏบิตักิารบนิมคีณุภาพ 

ชีวิตการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง	 ยกเว้นด้านลักษณะงาน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน	

ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ	ซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงาน	

อยู่ในระดับมาก		

	 	 1.1	 จากผลการวจิยัทีพ่บวา่	คณุภาพชวีติการทำงาน 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ในบริษัทฯ	 ด้าน 

การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม	 อยู่ในระดับ	

ปานกลาง		หมายความว่า		พนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทน	

ท่ีบริษัทจัดให้ในระดับปานกลาง	 ซ่ึงพนักงานได้มีการเปรียบเทียบ 

จากการทำงานในตำแหน่ง	 หน้าที่และความรับผิดชอบที่ 

คล้ายคลึงกัน	และผลการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน	ตามทฤษฎี 

ของ	 วอลตัน	 (Walton.	 1974	 :	 12-16)	 และยังอดคล้องกับ	

งานวิจัยของ	 นฤดล	 	 มีเพียร	 (2541	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษา 

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน		

บริษัท	การบินไทย	จำกัด	(มหาชน)	พบว่า	ข้อมูลระดับคุณภาพ 

ชีวิตการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน	 มีค่าเฉล่ียรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง	 และศิริวรรณ	 	 บำรุงศิริ	 (2548	 :	 126)	 

ศกึษาคณุภาพชวีติการทำงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม

ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา	พบวา่	ดา้นการไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่พยีงพอ 

และยุติธรรม	มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง		

ธวัช  บัวทอง, ยุทธ  ไกยวรรณ์, วันตา  เทือกขันตี
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	 	 1.2	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า		คุณภาพชีวิตการทำงาน 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะในบริษัทฯ	 ด้าน 

โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง	 อยู่ในระดับ	

ปานกลาง	 หมายความว่า	 พนักงานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า 

และรู้สึกท้าทายในการทำงาน	ได้ใช้ความสามารถในการทำงาน	

เต็มที่	 และรู้สึกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

ตามทฤษฎีของวอลตัน	 (Waiton.	 1974	 :	 12-16)	 นอกจากนี้ 

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นฤดล		มีเพียร	(2541	:	บทคัดย่อ)		

ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานต้อนรับบน	

เครื่องบิน	 บริษัท	 การบินไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	พบว่า	 ข้อมูล 

ระดบัคณุภาพชวีติการทำงานของพนกังานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ 

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง				

	 	 1.3	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า		คุณภาพชีวิตการทำงาน	

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะในบริษัทฯ	

ด้านบูรณาการทางสังคม/การทำงานร่วมกัน	 มีค่าเฉลี่ยรวม 

อยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในบาง 

หัวข้อ	 พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วรรณภา	 	 เสนา	

(2544	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของ	

พนักงานสายการผลิต	บริษัท	บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่	จำกัด	พบว่า	

พนักงานสายการผลิต	 บริษัท	 บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่	 จำกัด	 มี 

คุณภาพชีวิตการทำงานเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

ยกเว้นคุณภาพชีวิตการทำงานด้านบูรณาการด้านสังคม	

อยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	พนักงานระดับปฏิบัติการ	

ที่ทำงานเป็นกะ	 มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับ

การยอมรับและการทำงานร่วมกับผู้อื่น	 อยู่ในระดับมาก	

บรรยากาศในการทำงาน	 ยังไม่เป็นที่พอใจมากเท่าที่ควร	 อาจ	

มีการแบ่งชนชั้นวรรณะในหน่วยงาน	 ซึ่งผู้วิจัยต้องหาข้อมูล	

สนับสนุน	 เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา	

ข้อนี้ต่อไป

	 	 1.4	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า	 คุณภาพชีวิตการทำงาน	

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ในบริษัทฯ	

ประชาธิปไตยในองค์กร	 พบว่า	 โดยส่วนใหญ่	 หัวหน้าแผนก	

ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการทำงาน	 ยอมรับฟังปัญหา	 แก้ไข	 

ปรบัปรงุเป็นไปตามเสยีงสว่นใหญ	่	พรอ้มกบัการพจิารณาความด	ี

ความชอบอยา่งยตุธิรรมตอ่การปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา	

อยา่งเสมอภาคในรายขอ้ยอ่ยจะเหน็ไดว้า่ในขอ้การเคารพปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบของบรษิทั	ฯ	พนกังานมคีวามพอใจอยูร่ะดบัมาก	

แตใ่นขอ้	กฎ	ระเบยีบ	คำสัง่	ทีก่อ่ใหเ้กดิปญัหาในการทำงานและ	

มีการตัดสินใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่	 พนักงานมี	

ความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ชนินทร์		สาริกะภูติ	(2546	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต	

การทำงานของพนักงานบริษัท	 ขอนแก่นเครื่องดื่ม	 จำกัด		

พบว่า	 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน	 โดยรวม	 อยู่ใน	

ระดับปานกลาง	และงานวิจัยของ	อนุชา		ภวายน	(2541	:114)		

พบว่าคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานหญิงในโรงงาน 

อตุสาหกรรมอเิลคทรอนกิสใ์นจงัหวดัพระนครศรอียธุยามคีวาม

พอใจกับคุณภาพชีวิตในด้านประชาธิปไตยในองค์กร								

	 	 1.5	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า		คุณภาพชีวิตการทำงาน	

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ในบริษัทฯ	 ด้าน 

ความสมดลุระหวา่งงานกบัชวีติสว่นตวัพบวา่พนกังานสว่นมาก 

จะพอใจ	 ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก	

เนื่องจาก	 บริษัท	 มีการกำหนดจำนวนวันลา	พักร้อนที่ชัดเจน	

ตามอายุงานการทำงาน	 อายุงานน้อยลาได้น้อย	 อายุงานมาก	

สามารถลาได้มากแต่ไม่เกิน	 21	 วันต่อปี	 แต่ข้อนี้อาจจะทำให้ 

พนักงานที่อายุการทำงานน้อยจะไม่พอใจเนื่องจากการปรับตัว 

ในการทำงานกะยังไม่ได้ซึ้งการพักผ่อนต้องสลับจากตอน 

กลางวันเป็นกลางคืนและจากกลางคือเป็นกลางวันบ้าง 

ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตก็จะไม่ดีเท่าที่ควร	 ผลที่ตามมา 

คือ	 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ปฏิบัติงานระบบกะหมุนเวียน 

จึงเกิดจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ	 ซึ่งพบว่าร้อยละ	 80 

ของผู้ปฏิบัติงานระบบกะจะมีปัญหาการนอน	 เช่น	 อ่อนเพลีย	

การทรงตัวไม่ดี	ความคล่องตัวลดลง	หงุดหงิด	อารมณ์	ไม่คงที่	

และเกิดความเครียดง่าย	อ้างข้อมูลของ	 (ไพฑูรย์	 	 สมุทรสินธ์ุ.		

2542	 :	 94)	 ดังนั้นการหยุดพักเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย 

และมีการฟื้นตัวของระบบต่างๆ	 ที่มีส่วนช่วยให้ความเครียด	

ลดลงได้	 (สสิธร	 	 เทพตระการพร.	 2542	 :	 4)	 กล่าวไว้ว่า	

หากร่างกายไม่ได้พักผ่อน	 หรือยังปรับตัวได้ไม่เหมาะสม 

อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆ	 ในร่างกาย			

เช่น	 ระบบทางเดินอาหาร	 เกิดจากการรับประทานอาหาร	

ไม่เป็นเวลา	 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคกระเพาะอาหาร 

มีอาการผิดปกติต่างๆ	 เช่น	 ปวดท้อง	 เบื่ออาหาร	 ท้องผูก	

ขับถ่ายไม่เป็นเวลา	เป็นต้น

	 	 1.6	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า	 คุณภาพชีวิตการทำงาน	

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ในบริษัทฯ	 ด้าน	

สภาพแวดล้อมการทำงานความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

พบว่า	 พนักงานส่วนใหญ่พอใจ	 ในสภาพแวดล้อมการทำงาน	

ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่บริษัทจัดให้ค่อนข้าง 

มาก	บริษัทจัดให้พนักงานทำงานมีเคร่ืองมือ	 เคร่ืองจักร	 อุปกรณ์ 

และเครื่องใช้ต่างๆ	 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	 จะมี 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายประจำตัวในการปฏิบัติงาน	 บริเวณ	

ที่ทำงานมีเสียงดังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 มีการจัดอบรม	

ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย	 พนักงานได้รับการตรวจ

สุขภาพประจำปี	 สถานที่ออกกำลังกายเพียงพอ	 ที่กล่าวมา	

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก	 พนักงานสามารถปรับตัวให้	

ธวัช  บัวทอง, ยุทธ  ไกยวรรณ์, วันตา  เทือกขันตี
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เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานได้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ศิริวรรณ		บำรุงศิริ	(2548	:	131)	ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน 

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา	พบว่า	

ด้านลักษณะการทำงานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและส่งเสริม	

สุขภาพ	พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก

	 	 1.7	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า		คุณภาพชีวิตการทำงาน	

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ในบริษัทฯ	 ด้าน	 

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน	พบว่า	พนักงานส่วนใหญ่	

พอใจในด้านความก้าวหน้าในงาน	 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ	

ปานกลาง	ในหวัขอ้นีพ้นกังาน	สว่นมากจะพอใจในตำแหนง่งาน	

ในปัจจุบันค่อนข้างมาก	 ส่วนข้อที่พนักงานส่วนหนึ่งพอใจน้อย 

คือ	 โอกาสในความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่	 และในแผนก	

มีการประเมินผลงาน	 ในบริษัทจากที่ผ่านมา	พนักงานในระดับ 

ปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 จะมีโอกาสในความก้าวหน้าใน 

ตำแหน่งหน้าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับพนักงานที่ทำงานประจำ		

ส่วนในเรื่องการประเมินผลงานที่ผ่านมา	 หัวหน้างานมองไปที่ 

การมาทำงานมากเกินกว่าผลของงานที่ออกมา	 ส่วนเรื่องที่ 

พนักงานมีความพอใจอยู่ระดับน้อยมากคือ	การถูกย้ายไปทำงาน	

ในแผนกอื่นโดยไม่สมัครใจ	 เพราะบริษัทเองมีการขยายฐาน	

การผลิตมากขึ้น	 พนักงานส่วนหนึ่งต้องย้ายงานตามฐาน 

การผลิต	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นฤดล	 	มีเพียร	 (2541	

:	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน	

ตอ้นรบับนเครือ่งบนิ	บรษิทั	การบนิไทย	จำกดั	(มหาชน)		พบวา่	

ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานต้อนรับบน	

เครื่องบิน	มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง			

	 	 1.8	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า	 คุณภาพชีวิตการทำงาน	

ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานเป็นกะ	 ในบริษัทฯ	 ด้าน 

ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	พบว่า	พนักงานส่วนใหญ่		

พอใจในด้านนี้	 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 แต่มีอยู่

บางข้อที่พนักงานมีความพอใจ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ	

บริษัทฯ	มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ	พนักงานมีความภาคภูมิใจ	

ที่ได้ทำงานในบริษัทฯ	 แห่งนี้	 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการ

ให้บริการแก่ลูกค้า	 และบริษัทสามารถทำประโยชน์แก่ชุมชน 

ซึ่งสอดคล้องกับโสภณ	 	 งามขำ	 (2547	 :	 บทคัดย่อ)	 ศึกษา 

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เขต	1	(เชียงใหม่)	ภาคเหนือ	ผลการศึกษาพบว่า	คุณภาพชีวิต 

การทำงานของพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูภิาค	เขต	1	(เชยีงใหม)่	

ภาคเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อจำแนกตามด้านพบว่ามี 

2	ดา้น	ทีม่คีณุภาพชวีติการทำงานอยูใ่นระดบัสงู	เรยีงตามลำดบั		

คือ	 ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 ด้านการทำงานร่วมกัน	

และความสัมพันธ์กับผู้อื่นๆ

	 2.	 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของ 

พนกังานระดบัปฏบิตักิารทีท่ำงานเปน็กะใน	บรษิทั	บางกอกกลา๊ส	

จำกดั	โรงงานระยอง	โดยภาพรวม	จำแนกตามปจัจยัสว่นบคุคล	

พบว่า	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	 แผนก 

ประสบการณ์ในการทำงานและรายได้ต่างกัน	 มีระดับคุณภาพ	

ชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่	

ตั้งไว้	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 	
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน : 

กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  

Influential factors for choosing Carbon Reduction Label  

Products : A case study of Graduate students of National Institute of Development

Administration, Bangkok

ขนิษฐา  ยาวะโนภาส,	วิสาขา		ภู่จินดา,	จำลอง		โพธิ์บุญ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ความรู้ความเข้าใจ	 และทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 ซึ่งตัวอย่างของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาปริญญาโท		

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 กรุงเทพมหานคร	 จำนวน	 380	คน	 โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์	 และ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ	2	หน่วยงานและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน	5	บริษัท

	 ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุอยู่ระหว่าง	26-30	ปี	สถานภาพเป็นโสดมีพื้นฐานการศึกษา	

ระดับปริญญาตรีในแผนศิลปศาสตร์มากที่สุด	 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ	 คณะที่ศึกษาในปัจจุบันมากที่สุดคือคณะบริหาร	 

ธุรกิจ	 และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและ 

ไม่ทราบสัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอน	 และผู้ที่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและ	

เครือ่งดืม่มากทีส่ดุ	สำหรบัผูท้ีท่ราบไดร้บัขอ้มลูจากสือ่ประเภทนติยสาร/วารสารและสือ่จากทีอ่ืน่	เชน่	ในวชิาเรยีน	และกลุม่ตวัอยา่ง 

ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 ผู้ที่ทราบและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 มีเหตุผลดังนี้	 1)	 เหตุผล	

ด้านสิ่งแวดล้อม	ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน	2)	เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์	ได้รับการแนะนำ	

ให้เลือกซื้อจากผู้อื่น	3)	เหตุผลด้านราคา	ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่าย	เช่น	ค่าสาธารณูปโภคในระยะยาว	4)	เหตุผลด้านสถานที่	หาซื้อ 

ไดง้า่ยตามรา้นคา้สะดวกซือ้ตา่งๆ	และมกีารวางสนิคา้ทีส่ะดวกแกก่ารเลอืกซือ้และสะดดุตา	5)	เหตผุลดา้นการสง่เสรมิการขาย	คอื	

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ	ส่วนบุคคลที่ไม่เคยใช้และมีความประสงค์จะตัดสินใจเลือกซื้อหรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ ์

ฉลากลดคาร์บอน	 โดยมีเหตุผลดังนี	้ 1)	 เหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม	 ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน	 

2)	เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์	คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆ	ไป	3)	เหตุผลทางด้านราคา	คุณภาพและราคามีความสอดคล้อง	

เหมาะสมกัน	 4)	 เหตุผลทางด้านสถานที่	 หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ	 5)	 เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขาย	มีการ 

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ	 การศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

พบว่า	 ค่าเฉลี่ยโดยรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย 

โดยรวมทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอยู่ในระดับสูง		

	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	สรุปได้ว่า	ปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน				

ส่วนปัจจัยบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาดพบว่า	เพศ	สถานภาพสมรส	และอายุที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นด้านส่วนประสม 

ทางการตลาดที่ต่างกัน	 และพบว่า	 นักศึกษาคณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนต่างกัน	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอน	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอน	ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน		

	 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนที่ได้จากการศึกษา	 มีดังนี้	 ควรมีการ 

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจากทางภาครัฐ	 และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น	 และภาครัฐเองควรจัดสรร 

งบประมาณส่งเสริมโครงการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกำหนดเป็นมาตรการทางภาษีให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา
ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ

ีวารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554			85

เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บริษัทเข้าร่วมมากขึ้น	 ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐควรมีการกำหนดว่า 

ต้องเป็นสินค้าที่มีฉลากลดคาร์บอน

คำสำคัญ :	ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	

Abstract

 The	aims	of	this	study	were	to	study	factors	for	decision	to	buy	carbon	reduction	label	products,	the	situation	of	

carbon	reduction	label	product	in	Thailand,	to	study	consumers’	knowledge	and	attitude	towards	carbon	reduction	label	

products,	and	as	a	result,	to	suggest	appropriate	means	for	promoting	carbon	reduction	label	products.	Graduate	students	

of	NIDA	of	380	were	used	a	samples	in	this	study.	The	data	were	collected	using	semi-interview	questionnaires.	In-dept	

interviewing	of	specialists	from	two	responsible	units	and	five	companies	applied	for	carbon	reduction	label	products	

were	also	conducted	for	additional	data.	

	 The	results	showed	that	most	of	the	sample	in	this	study	were	female,	26-30	years	old	and	single.	Most	of	them	

obtained	bachelor’s	 degrees	 in	 Liberal	 arts.	They	were	 currently	 part	 time	 students,	 studied	at	School	 of	Business 

Administration	and	worked	in	private	companies.	Most	of	them	did	not	know	about	carbon	reduction	label	symbols	and	

their	products,	in	addition,	the	products	that	they	knew	were	only	food	and	beverage.	They	received	information	about	

carbon	reduction	label	products	from	magazines	/	journals	and	in	their	classes.	Most	of	the	sample	had	never	used	the	

products	before.	For	those	who	knew	and	used	the	products	due	to	1)	environmental	reasons,	i.e.	reducing	greenhouse	

gases	which	cause	global	warming.	2)	product	 reasons	 i.e.	being	advised	 to	buy	 from	others,	3)	price	 reasons	 i.e. 

savings	on	expenses	such	as	utility	bills	in	a	long	term	4)	places	reasons	i.e	affordable	in	many	convenience	stores	

;	and	5)	promotional	reasons	i.e.	convincing	advertisement	for	public	interest.	For	who	never	used	the	products,	they	

wanted	to	buy	or	test	the	products	due	to.	1)	environment	reasons,	i.e.	reducing		greenhouse	gas	which	cause	global 

warming	;	2)	product	reasons	i.e.	better	quality	than	general	products	;	3)	price	reasons	i.e.	consistency	of	quality	and	price. 

4)	place	reasons	i.e	available	in	convenience	stores	;	and	5)	promotional	reasons	i.e	advertisement	for	public	interest.

		 Furthermore,	the	results	showed	that	the	knowledge	and	the	understanding	of	the	sample	about	carbon	reduction	

label	products	were	at	a	medium	level,	and	their	attitude	towards	carbon	reduction	label	products	were	at	a	high	level.	

	 Assumptions	were	tested	by	using	inferential	statistics	and	the	results	of	personal	factors	did	not	effect	for	decision	 

to	buy	carbon	reduction	label	products	and	test	indicated	that	different	gender	of	the	sample	caused	different	opinions	

about	marketing	mix	 i.e.	place	and	promotion,	different	marital	status	caused	different	opinions	about	marketing	mix	

only	place.	In	addition,	different	ages	resulted	in	different	opinions	about	marketing	mix,	i.e.	place	and	promotion.	The	

results	also	showed	 that	 knowledge	and	understanding	of	 the	samples	about	 carbon	 reduction	 label	products	 from 

different	schools	were	different.	The	knowledge	and	the	attitude	about	the	carbon	reduction	label	products	of	the	sample	

were	related.	In	addition	the	knowledge	and	the	attitude	about	carbon	reduction	label	products	of	the	sample	were	also	

related	to	decision	to	buy	carbon	reduction	label	products.	

	 Recommendations	to	encourage	the	use	of	carbon	reduction	label	products	from	this	study	were	as	follows;	there	

should	be	the	responsible	agency	for	public	relations	from	the	government	and	private	sectors.	The	government	should	

promote	the	budget	of	the	carbon	reduction	label	product	project	as	well	as	tax	incentive	for	companies	that	apply	for	

carbon	reduction	label	products	in	order	to	stimulate	and	to	motivate	companies	to	get	more	participation.	The	method	

of	the	procurement	of	a	government	sector	should	consider	carbon	reduction	label	products.

Keywords :	carbon	reduction	label	products

ขนิษฐา  ยาวะโนภาส, วิสาขา  ภู่จินดา, จำลอง  โพธิ์บุญ
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บทนำ

 ปัจจุบันประชากรมนุษย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	 ทำให้มี 

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

การขยายตัวภาคการผลิตเพื่อรองรับกับความต้องการของ 

ประชากรทีม่ากขึน้ทัง้ทางดา้นอตุสาหกรรม	ดา้นคมนาคมขนสง่		

และด้านเกษตรกรรม	 ทำให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ 

เปน็จำนวนมาก	ผลทีต่ามมาคอื	ความเสือ่มโทรมของทรพัยากร	

ธรรมชาตแิละทรพัยากรบางอยา่งเมือ่ใชแ้ลว้หมดไปไมส่ามารถ 

ที่จะหาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น	 เช่น	 แร่ธาตุ	 ถ่านหิน		

น้ำมัน	 เป็นต้น	 รวมถึงของเสียท่ีถูกปล่อยออกมาในปริมาณมาก

ยังได้สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงจนกลาย

เป็นปัญหาระดับโลก	 ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาหนึ่งที่ 

ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น	 โดยมีสาเหตุจากการปล่อย	

ก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์	 เช่น		

การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน	 น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ		

การตัดไม้ทำลายป่า	 ควันจากท่อไอเสียรถยนต์	 เกษตรกรรม		

และอุตสาหกรรมต่างๆ	 เป็นต้น	 ทำให้หลายประเทศทั่วโลก 

หันมาสนใจและหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้		

	 มาตรการระหว่างประเทศที่จะสามารถช่วยบรรเทาการ	

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	 คือ	 การลงนามในร่างอนุสัญญาสห- 

ประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (United	

Nations	 Framework	 Convention	 on	 Climate	 Change	 : 

UNFCCC)	 การประชุมลงนามได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นจึง 

ได้ชื่อว่าอนุสัญญาเกียวโตซึ่งในอนุสัญญาจะให้ประเทศในกลุ่ม 

ภาคผนวกที่	 1	 (Annex	 1	 Countries)	 ลดการปล่อยก๊าซ- 

เรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริมาณการปล่อยในปีพ.ศ. 

2533	 ประมาณร้อยละ	 5	 โดยจะต้องดำเนินการให้ได้ภายใน	

ช่วงปีพ.ศ.	2551-2555	(ค.ศ.	2008-2012)	โดยใช้วิธีการต่างๆ		

เชน่		กลไกการพฒันาทีส่ะอาด	ประเทศไทยซึง่เปน็ประเทศกำลงั	

พัฒนาหรือกลุ่มนอกภาคผนวกที่	1	(non-Annex	1	Countries)	

ไม่ได้ถูกจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโต 

ภายในระยะเวลาและปริมาณที่กำหนดไว้	 แต่สามารถร่วม 

ดำเนินโครงการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดย	

สมัครใจตามแต่ศักยภาพของประเทศ	 (องค์การบริหารจัดการ	

ก๊าซเรือนกระจก,	2553)	

	 ในสว่นของภาคประชาชนผูบ้รโิภคจะสามารถมสีว่นรว่ม 

ในการลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกไดโ้ดยการเลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์

และบรกิารทีม่กีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในปรมิาณนอ้ย	ปจัจบุนั 

ทางภาคอุตสาหกรรมในฐานะผู้ผลิต	 รวมทั้งธุรกิจภาคบริการ 

ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้แสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

โดยผลิตสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย	 โดยเข้าร่วม	

โครงการผลติสนิคา้ทีม่	ี“ฉลากลดคารบ์อน”	ซึง่เปน็ฉลากทีแ่สดง	

การลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศใน	

กระบวนการผลิตสินค้า	 หรือบริการเพื่อเป็นข้อมูลอย่างง่าย 

สำหรับผู้บริโภค	 ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซ- 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (CO2	 Equivalent)	 ต่อหน่วย	

ผลิตภัณฑ์	 สินค้าที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน	 หมายความว่า 

สินค้านั้นมาจากกระบวนการผลิตที่สามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

ทำให้ผู้บริโภครับทราบว่าสินค้าชนิดนั้นส่งผลกระทบต่อ	

สิง่แวดลอ้มในปรมิาณนอ้ย	ซึง่เปน็อกีทางเลอืกหนึง่ในการแสดง 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 อีกทั้งเป็นตัวกระตุ้น 

ใหผู้ผ้ลติปรบัปรงุกระบวนการผลติ	โดยการพฒันาประสทิธภิาพ	

การผลิตให้ดีขึ้น	 การลดการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งปลดปล่อย	

มลพิษทางอากาศอย่างมาก	 การเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน		

ซึง่ประโยชนข์องผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนมดีงันี	้1)	ประโยชน	์

ต่อผู้บริโภค	 ประการที่หนึ่ง	 เป็นทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้า

และบริการ	 ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิต		

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ	และผลิตสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน	

ปริมาณน้อย	ประการท่ีสอง	 มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาภาวะ 

โลกร้อนจากการบริโภคสินค้าและบริการท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในปริมาณน้อย	2)	ประโยชน์ต่อผู้ผลิต	ประการที่หนึ่ง	ลดต้นทุน	

การผลติจากการพฒันากระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ 

ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน		

ประการที่สอง	 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อ 

สังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท	โดยปัจจุบัน	(ข้อมูล		

ณ	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2553)	 มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ 

อนุมัติขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทยทั้งสิ้น	 90		

ผลิตภัณฑ์จาก	20	บริษัท	(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย,	2553)	

 ผูศ้กึษาจงึเหน็ความสำคญัในการทีจ่ะศกึษาการตดัสนิใจ 

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของนักศึกษาปริญญาโท		

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	เนื่องจาก	

นักศึกษาระดับปริญญาโทในอนาคตจะเป็นผู้นำในการบริหาร 

กิจการต่างๆ	 และสถาบันมีหลายหลักสูตรวิชาแนวความคิด 

ของแต่ละสาขาวิชาย่อมแตกต่างกันออกไป	 ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ 

จะเป็นตัวแทนความคิดเห็นของประชาชนที่ดีที่มาจากหลาย	

สาขาอาชีพ	ซึ่งจะสามารถเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์

การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1.		เพือ่ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตขิองผูบ้รโิภค 

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน
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	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของผู้บริโภค

	 3.	 เพื่อเสนอแนวทางการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้	

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

วิธีดำเนินการวิจัย

 1.	 การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ 	 ประชากรที่ศึกษา	 คือ	

นักศึกษาปริญญาโท	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		

กรุงเทพมหานคร	 จำนวน	 7,255	 คน	 (ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 31		

ธันวาคม	 2551)	 โดยพิจารณาการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง		

สำหรับศึกษาสัดส่วนของประชากร		ณ	ระดับความเชื่อมั่นที่	95		

เปอรเ์ซน็ต	์เมือ่ยอมใหค้วามคลาดเคลือ่นของคา่การประมาณคา่ 

สัดส่วนเกิดขึ้นได้ในระดับ	 ±	 5	 เปอร์เซ็นต์	 ตามหลักการของ	

Yamane	 (Yamane,	 1973	 อ้างถึงใน	 บุญธรรม	 	 จิตต์อนันต์,	

2540	:	70)	ได้ขนาดตัวอย่าง	380	ตัวอย่าง	

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบ	

การวิจัย	ใช้ข้อมูลที่จำแนกตามแหล่งที่มา	2	ส่วน	คือ

	 	 2.1	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 โดยแบบสอบถาม	 โดยให้	

กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและ	

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

	 	 2.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ 	 โดยเอกสารทางวิชาการ		

รายงานวิชาการ	บทความ	วารสารวิชาการ	วิทยานิพนธ์		

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 นำข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการ 

ตอบแบบสอบถามมาลงรหัสและวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์	 (SPSS:	 Statistical	

Packet	 for	 The	 Social	 Sciences)	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	 การแจกแจงความถี่	 ร้อยละ 

เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	และเปรียบเทียบ	

ข้อมูล

สรุปและอภิปรายผล

	 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	จากการศึกษาพบว่า	ผู้ตอบ 

แบบสอบถามเกนิกวา่ครึง่เปน็เพศหญงิจำนวน	215	คน	(รอ้ยละ		

56.6)	อายอุยูร่ะหวา่ง	26-30	ป	ี(รอ้ยละ	51.1)	สำหรบัสถานภาพ-	

สมรสส่วนใหญ่เป็นโสด	 (ร้อยละ	 88.9)	 ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกินกว่าคร่ึงมีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีในแผนศิลปศาสตร์	

(ร้อยละ	58.4)	สถานภาพการศึกษาปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ศึกษาในภาคพิเศษ	 (ร้อยละ	72.4)	และศึกษาในคณะ	

บรหิารธรุกจิมากทีส่ดุ	(รอ้ยละ	26.1)	อาชพีผูต้อบแบบสอบถาม	

กรอบแนวความคิดในการศึกษา

 

ตอผูบริโภค  ประการที่หนึ่ง  เปนทางเลือกใหมในการซื้อสินคาและบริการ ซึ่งชวยกระตุนใหผูผลิตปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต  การไดมาซึ่งวัตถุดิบ  และผลิตสินคาที่ปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณนอย  ประการที่สอง  มีสวนรวมในการชวย
ลดปญหาภาวะโลกรอนจากการบริโภคสินคาและบริการที่ปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณนอย  2) ประโยชนตอผูผลิต  
ประการที่หนึ่ง  ลดตนทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดการใชพลังงานฟอสซิลและ
เพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียน  ประการที่สอง  เปนการแสดงเจตนารมณในการรับผิดชอบตอสังคมและสรางภาพลักษณที่
ดีใหแกบริษัท  โดยปจจุบัน  (ขอมูล  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  2553)  มีจํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการอนุมัติขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคารบอนในประเทศไทยทั้งสิ้น  90  ผลิตภัณฑจาก  20  บริษัท  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2553)  

ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญในการที่จะศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑฉลากลดคารบอนของนักศึกษา
ปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโทในอนาคตจะเปน
ผูนําในการบริหารกิจการตางๆ  และสถาบันมีหลายหลักสูตรวิชาแนวความคิดของแตละสาขาวิชายอมแตกตางกันออกไป
ซึ่งบุคคลกลุมนี้จะเปนตัวแทนความคิดเห็นของประชาชนที่ดีที่มาจากหลายสาขาอาชีพ  ซึ่งจะสามารถเสนอเพื่อเปน
แนวทางในการรณรงคการใชผลิตภัณฑฉลากลดคารบอนตอไป  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑฉลากลดคารบอน 
2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑฉลากลดคารบอนของผูบริโภค 
3.  เพื่อเสนอแนวทางการรณรงคใหผูบริโภคหันมาใชผลิตภัณฑฉลากลดคารบอน 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประชากรที่ศึกษา  คือ  นักศึกษาปริญญาโท   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  7,255  คน (ขอมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2551) โดยพิจารณาการหาขนาดของกลุม
ตัวอยาง  สําหรับศึกษาสัดสวนของประชากร  ณ  ระดับความเช่ือมั่นที่  95  เปอรเซ็นต  เมื่อยอมใหความคลาดเคลื่อน

1.ปจจัยสวนบุคคล 
  -เพศ 
  -อายุ 
  -สถานภาพสมรส 
  -พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -สถานภาพการศึกษาปจจุบัน 
  -คณะที่ศึกษา 
  -อาชีพ 
  -รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยทางการตลาด 
    -ผลิตภัณฑ 
    -ราคา 
    -ชองทางการจัดจําหนาย 
    -การสงเสริมการตลาด 

การเลือกซ้ือผลิตภัณฑฉลากลดคารบอน 

2.ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑฉลากลดคารบอน 
 
3. ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ฉลากลดคารบอน 
 

ขนิษฐา  ยาวะโนภาส, วิสาขา  ภู่จินดา, จำลอง  โพธิ์บุญ
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เกินกว่าครึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	 (ร้อยละ	 53.4)	 และมี 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดประมาณ	 10,001-20,000	 บาท	

(ร้อยละ	30.0)		

	 2.	 การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร	ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ	่

ไม่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 (ร้อยละ	 97.4) 

และไม่ทราบสัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอน	 (ร้อยละ	 92.4)	 ผู้ที่ 

ทราบส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	 (ร้อยละ	 66.67)	 รองลงมา	 คือ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนประเภทของใช้ส่วนบุคคล	 (ร้อยละ		

20.00)	 ประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร	 (ร้อยละ	 13.33)	 และ 

ไมม่ผีูท้ราบผลติภณัฑป์ระเภทอปุกรณต์กแตง่บา้น	และผูท้ีท่ราบ	

สว่นใหญไ่ดร้บัจากสือ่ประเภทนติยสาร/วารสารและสือ่จากทีอ่ืน่	

นอกเหนือจากที่ระบุไว้	 เช่น	 ในวิชาเรียนมากที่สุด	 (ร้อยละ		

36.36)	 รองลงมา	 คือ	 โทรทัศน์	 (ร้อยละ	 18.18)	 อินเตอร์เน็ต	

(ร้อยละ	 9.10)	 และไม่มีผู้ทราบจากวิทยุและหนังสือพิมพ์	 และ	

จากผู้ที่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนส่วนใหญ่	

ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 (ร้อยละ	 60)	 ส่วนผู้ที่ 

ไม่ทราบและไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนส่วนใหญ่ 

ประสงค์ที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 (ร้อยละ		

84.6)	 และไม่ประสงค์จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

(ร้อยละ	 15.4)	 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 (ร้อยละ	 27.40)	 ซึ่ ง เป็น	

เหตผุลทีม่ากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	ไมท่ราบวา่มผีลติภณัฑใ์ดบา้งที่

มฉีลากลดคารบ์อน	(รอ้ยละ	26.03)	ไมท่ราบวา่จะหาซือ้ไดท้ีไ่หน	

(รอ้ยละ	23.29)	ไมท่ราบวา่จะชว่ยสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งไร	(รอ้ยละ		

13.01)	คดิวา่ราคานา่จะสงูกวา่ผลติภณัฑท์ัว่ๆ	ไป	(รอ้ยละ	8.90)		

และเหตผุลอืน่ๆ	นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวน้อ้ยทีส่ดุเทา่กนั	(รอ้ยละ		 

1.37)	 คือไม่มั่นใจว่าจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริงและไม่มีความรู้ 

เรื่องนี้	 เหตุผลของบุคคลที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

สามารถสรุปได้ดังนี้	 1)	 เหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 ช่วยลด	

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน	

(ร้อยละ	 37.50)	 ซึ่งเป็นเหตุผลที่มากที่สุด	 รองลงมาคือช่วย 

ประหยัดทรัพยากรและวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 (ร้อยละ	 25)	 และให้ 

เหตุผลอื่นๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุไว้น้อยที่สุด	 (ร้อยละ	 12.50)	

2)	 เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์	คือ	 ได้รับการแนะนำให้เลือกซื้อ	

จากผู้อื่น	 (ร้อยละ	 33.33)	 ซึ่งเป็นเหตุผลที่มากที่สุด	 รองลงมา		 

คือ	 คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆ	 ไป	 ตรายี่ห้อที่มีความ	

น่าเชื่อถือมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น	 ความชอบส่วนบุคคลและ 

เหตุผลอื่นๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุไว้มีจำนวนเท่ากัน	 (ร้อยละ 

16.67)	 และเหตุผลที่ไม่มีผู้ตอบคือ	 ขนาดและรูปทรงมีความ	

สวยงามและใช้ง่าย	 3)	 เหตุผลด้านราคา	 คือ	 ประหยัดเรื่อง	

ค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ค่าสาธารณูปโภค	 ในระยะยาว	 (ร้อยละ	 50)	

ซึ่งเป็นเหตุผลที่มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ราคาที่ไม่สูงกว่า	

ผลิตภัณฑ์ทั่วๆ	 ไป	 และไม่ได้นำมาเป็นส่วนตัดสินใจในการ 

เลือกซื้อมีจำนวนเท่ากัน	 (ร้อยละ	 25)	 เหตุผลที่ไม่มีผู้ตอบ	คือ	

คุณภาพและราคามีความสอดคล้องเหมาะสมกัน	 4)	 เหตุผล	

ด้านสถานที่	 คือ	หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ	และ

มีการวางสินค้าที่สะดวกแก่การเลือกซื้อและสะดุดตา	 (ร้อยละ		

50)	ซึ่งเป็นเหตุผลที่มากที่สุด	เหตุผลเกี่ยวกับการบริการขนส่ง 

ถึงบ้านไม่มีผู้ตอบ	 5)	 เหตุผลด้านการส่งเสริมการขาย	 คือ	 มี 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ	 (ร้อยละ	 57.14) 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลเกินกว่าครึ่ง	 รองลงมา	 คือ		

มีบริการหลังการขาย	เช่น	ตรวจ	เช็คและซ่อมแซมฟรี	(ร้อยละ		

42.86)	ส่วนเหตุผลมีการ	ลด	แลก	แจก	แถม	ไม่มีผู้ตอบ		

 ส่วนบุคคลท่ีไม่เคยใช้และมีความประสงค์จะตัดสินใจ 

เลือกซื้อหรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 ให้เหตุผล	

ดังนี	้ 1)	 เหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม	 คือ	 ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือน	

กระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน	 (ร้อยละ	 40.68)	 ซึ่ง	

เป็นเหตุผลที่มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม	

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 (ร้อยละ	 39.69)	 ช่วยประหยัดทรัพยากร	

และวัตถุดิบในกระบวนการผลิต	 (ร้อยละ	 19.49)	 และเหตุผล	

อื่นๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุไว้น้อยที่สุด	 (ร้อยละ	 0.14)	 2)	

เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์	ได้แก่	คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์	

ทั่วๆ	 ไป	 (ร้อยละ	 36.72)	 ซึ่งเป็นเหตุผลที่มากที่สุด	 รองลงมา		

คือ	ตรายี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น	 (ร้อยละ		 

25.76)	ความชอบส่วนบุคคล	(ร้อยละ	13.67)	ได้รับการแนะนำ 

ใหเ้ลอืกซือ้จากผูอ้ืน่	(รอ้ยละ	10.65)	และเหตผุลอืน่ๆ	นอกเหนอื	

จากที่ระบุไว้น้อยที่สุด	 (ร้อยละ	1.27)	 3)	 เหตุผลทางด้านราคา		

คือ	 คุณภาพและราคามีความสอดคล้องเหมาะสมกัน	 (ร้อยละ		

39.97)	ซึ่งเป็นเหตุผลที่มากที่สุด	รองลงมาคือราคาที่ไม่สูงกว่า	

ผลิตภัณฑ์ทั่วๆ	 ไป	 (ร้อยละ	 34.10)	 ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่าย		

เช่น	 ค่าสาธารณูปโภค	 ในระยะยาว	 (ร้อยละ	 23.61)	 ไม่ได้ 

นำมาเป็นส่วนตัดสินใจในการเลือกซื้อ	 (ร้อยละ	 4.7)	 และ 

เหตุผลอื่นๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุไว้น้อยที่สุด	 (ร้อยละ	 2.31)	

4)	 เหตุผลทางด้านสถานที่	 คือ	 หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้า	

สะดวกซื้อต่างๆ	 (ร้อยละ	 54.11)	 ซึ่งเป็นเหตุผลที่มากที่สุด		

รองลงมา	 คือ	 มีการวางสินค้าที่สะดวกแก่การเลือกซื้อและ 

สะดุดตา	 (ร้อยละ	 35.36)	 มีบริการขนส่งถึงบ้าน	 (ร้อยละ	

10.36)	 และเหตุผลอื่นๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุไว้น้อยที่สุด	

(ร้อยละ	 0.17)	 5)	 เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขาย	 คือ	 มี

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ	 (ร้อยละ	 42.37)	

ซึ่งเป็นเหตุผลที่มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 มีบริการหลังการขาย		
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เช่น	ตรวจ	เช็คและซ่อมแซมฟรี	(ร้อยละ	28.98)	มีการ	ลด	แลก	

แจก	 แถม	 (ร้อยละ	 27.12)	 และเหตุผลอื่นๆ	 นอกเหนือจากที่	

ระบุไว้น้อยที่สุด	(ร้อยละ	1.53)			

	 โดยสรุปการประเมิน	 บุคคลที่ตัดสินใจจะเลือกซื้อ	

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน		พบว่า	มีจำนวน	317	คน	(คิดเป็น 

รอ้ยละ	83.42)	พจิารณาจาก	บคุคลทีไ่มท่ราบเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

ฉลากลดคาร์บอนจำนวน	370	คน	แต่ประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์	

จำนวน	313	คน	(คิดเป็นร้อยละ	82.37)	และบุคคลที่ทราบและ	

เคยใช้จำนวน	10	คน	และจะใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่อ	

จำนวน	4	คน	(คิดเป็นร้อยละ	1.05)		

	 3.	 ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอน	 ได้แบ่งคำถามเป็น	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ความรู้ 

เบื้องต้นเกี่ยวกับฉลากลดคาร์บอน	 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์	

ฉลากลดคารบ์อน	และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ	ผลการศกึษาพบวา่		

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัฉลากลดคารบ์อนอยูใ่นระดบัตำ่	ความรู้

เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 ความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆอยู่ในระดับปานกลาง	 และ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนใน	

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่าง	

มคีวามรูม้ากทีส่ดุคอื	ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนสามารถทำให้ 

สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	(ค่าเฉลี่ย	0.62)	และข้อที่มีความรู้น้อยที่สุดคือ		

สัญลักษณ์ของฉลากลดคาร์บอน	(ค่าเฉลี่ย	0.12)

	 4.	 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลด	

คาร์บอน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกภูมิใจ 

เมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 รู้สึกช่วยรับผิดชอบ 

สังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

คดิวา่ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนเปน็ความรูใ้หมท่ีต่อ้งสง่เสรมิ 

ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

คดิวา่การเลอืกซือ้ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนเปน็อกีทางเลอืก 

หนึ่งของผู้บริโภคจะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และคิดว่าภาครัฐ 

ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากกว่านี	้ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม	

มีทัศนคติในระดับสูง	 และจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทันทีเมื่อทราบ

ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 คิดว่าผลิตภัณฑ์จะมีฉลาก

ลดคาร์บอนหรือไม่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

นั้นๆ	 คิดว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นเรื่อง 

ยุ่งยาก	 เสียเวลา	 หาซื้อได้ยาก	 และเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนจะสามารถลดการปล่อยก๊าซ	

เรือนกระจกได้	 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับ	

ปานกลาง	ซึง่หากหาคา่เฉลีย่โดยรวมในดา้นทศันคตขิองผูบ้รโิภค 

ทีม่ตีอ่ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อน	จะเหน็วา่	ผูต้อบแบบสอบถาม	

มีทัศนคติในระดับสูง	(ค่าเฉลี่ย	3.71)		

	 5.	 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของผู้บริโภค

	 	 5.1	 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก	

ซือ้ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อน	ไดแ้ก	่เพศ	อาย	ุสถานภาพสมรส		

พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี	 สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน		

คณะที่ศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 ไม่มีผลต่อการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	0.05		

	 	 5.2	 ปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด 

คือ	 1)	 เพศที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม 

ทางการตลาดที่ต่างกัน	 คือ	 ปัจจัยด้านช่องทางการจำหน่าย 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด	 อย่างมีนัยสำคัญทาง	

สถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด	 

ทีต่า่งกนั	คอื	ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจำหนา่ยและปจัจยัดา้นการ 

ส่งเสริมการตลาด	 โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากกว่าเพศชาย	ซึ่งสอดคล้องกับ	

การศึกษาของ	 เกศริน	 	 โฉมตระการ	 (2551:	 118-119)	 เรื่อง	

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ	

ผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ	 พบว่า		

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศตา่งกนั	อายตุา่งกนัและสถานภาพสมรสตา่งกนั 

มีความคิดเห็นด้านราคา	ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย	และด้าน	

การส่งเสริมการตลาดต่างกัน	 จากข้อค้นพบดังกล่าว	 ผู้วิจัย

เห็นว่าสอดคล้องกับลักษณะนิสัยส่วนตัวของเพศหญิง	 คือ	

มีความละเอียด	 รอบคอบ	 โดยเฉพาะในการเลือกซื้อสินค้า	

หรือบริการ	 ดังนั้นเมื่อทราบว่าสินค้านั้นมีความเป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดลอ้มจงึเกดิการตดัสนิใจเลอืกซือ้	และนอกจากนี้	Stewart		 

(2004)	 เพศหญิงและเพศชายมีความคิดและความต้องการ 

ในด้านต่างๆ	 ที่ต่างกัน	 โดยเฉพาะเพศหญิงเป็นเพศที่มีความ 

ละเอียดในการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่าเพศชาย 

โดยเฉพาะความสนใจในเรื่องใกล้ตัว	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม	

และครอบครัว	 ซึ่งทั้ง	 2	 เรื่องนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนด 

พฤติกรรมการบริโภคของผู้หญิง	 โดยเฉพาะในเรื่องของสังคม 

ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลค่อนข้างสูงต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ 

สินค้าและบริการ	 (กฤษติกา	 	 คงสมพงษ์,	 2550)	 2)	 อายุ 

ที่ต่างกัน	 มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง 

การตลาดที่ต่างกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05 

ซึ่ งได้ทำการทดสอบรายคู่ โดยใช้ 	 LSD	 พบว่า	 ผู้ตอบ 

แบบสอบถามที่มีอายุ	 51	 ปีขึ้นไป	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ส่วนประสมทางการตลาด	 คือ	 ปัจจัยด้านราคา	 ปัจจัยด้าน 

ช่องทางการจำหน่าย	 และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

แตกต่างกันกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ	 20-25	 ปี 

26-30	ปี	 31-35	ปี	 36-40	ปี	 และ	41-45	ปี	 อย่างมีนัยสำคัญ	
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ทางสถิติที่ระดับ	0.05	เนื่องจากกลุ่มอายุ	51	ปีขึ้นไป	เป็นกลุ่ม	

ที่มีประสบการณ์ในการทำงานและการดำเนินชีวิต	 ดังนั้น		

การคดิ	วเิคราะห	์จงึแตกตา่งกบัผูต้อบแบบสอบถามทีม่ชีว่งอาย	ุ	

20-25		ปี	26-30	ปี	31-35	ปี	36-40	ปี	และ	41-45	ปี	และผู้ตอบ	

แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ	 26-30	 ปี	 เป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจ 

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากที่สุด	 ซึ่งคนกลุ่มนี้	

เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงาน	 จึงมีกำลังทรัพย์ในการจับจ่าย	

ซื้อสินค้า	 ดังนั้น	 จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอยู่อายุช่วงนี้มากที่สุด	 ซึ่ ง	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 เกศริน	 	 โฉมตระการ	 (2551: 

118-119)	 เรื่อง	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ของผู้บริโภค	 จังหวัด	

สมุทรปราการ	 พบว่า	 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน	 อายุต่างกัน 

และสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นด้านราคา	 ด้าน	

ช่องทางการจัดจำหน่าย	 และด้านการส่งเสริมการตลาด

ต่างกัน	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎี	 S-R	 Theory	

(ศิริวรรณ	 	 เสรีรัตน์,	 2546:	 448-451)	 และ	 (Kotler,	 2003)	

ในดา้นปจัจยัสว่นบคุคล	(Personal	Factors)	พบวา่	การตดัสนิใจ	

ของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ	 3)		 

สถานภาพสมรสที่ต่างกัน	 มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ	

ส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกัน	 คือ	 ปัจจัยด้านช่องทาง	

การจำหน่าย	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	โดยผู้ตอบ	

แบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีจำนวนมากกว่าสถานภาพ 

สมรสในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 ซึ่ง	

สอดคล้องกับการศึกษาของเกศริน		โฉมตระการ	(2551:	119)	

เรื่อง	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 

ซือ้ผลติภณัฑ	์OTOP	ของผูบ้รโิภค	จงัหวดัสมทุรปราการ	พบวา่		

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศตา่งกนั	อายตุา่งกนัและสถานภาพสมรสตา่งกนั 

มีความคิดเห็นด้านราคา	 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย	 และ	

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดตา่งกนั	และสอดคลอ้งกบัทฤษฎ	ีS-R	

Theory	(ศริวิรรณ		เสรรีตัน,์	2546:	448-451)	และ	(Kotler,	2003)	

ในดา้นปจัจยัสว่นบคุคล	(Personal	Factors)	พบวา่	การตดัสนิใจ	

ของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพ 

เนือ่งจากสถานภาพโสดไมไ่ดม้ปีจัจยัเรือ่งคา่ใชจ้า่ยในครอบครวั 

เขา้มาในการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้เหมอืนกบัสถานภาพสมรส 

ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะสังคมไทยโดยส่วนใหญ่ที่บุคคลที่มี 

สถานภาพสมรสหรือมีครอบครัวมีการจัดสรรเรื่องค่าใช้จ่ายใน 

ครอบครัวมากกว่าสถานภาพโสดหรือบุคคลที่ยังไม่มีครอบครัว		

จงึเปน็เหตผุลใหส้ถานภาพโสดมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์

ฉลากลดคาร์บอนมากกว่า	 (กฤษติกา	 	 คงสมพงษ์,	 2550)	 4)		

คณะที่ศึกษา	อาชีพ	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	ที่ต่างกันไม่มีผล

ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด	 อย่างมีนัย	

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05			

	 	 5.3	 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและ 

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและปัจจัย	

ส่วนบุคคล	 ศึกษาจากการนำผลระหว่างความรู้ความเข้าใจ 

และทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

และปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส		

พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี	 สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน		

คณะที่ศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 มาวิเคราะห์	

หาความสัมพันธ์	ผลการศึกษาพบว่า	1)	คณะที่ศึกษาที่ต่างกัน	

มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	 ซึ่งได้ทำการทดสอบรายคู่โดยใช้	 LSD	 พบว่า	 ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ศึกษาในคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก 

ลดคาร์บอน	 แตกต่างกันกับ	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 		

คณะบริหารธุรกิจ	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	คณะสถิติประยุกต์	

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

และคณะภาษาและการสื่อสาร	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ	 0.05	 ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีโมเดลของบุคคล	 (ศิริวรรณ		

เสรีรัตน์,	 2539	 :	 448-451)	 ได้กล่าวถึงทัศนะในการตัดสินใจ 

เลือกซื้อของผู้บริโภคปัจจัยหนึ่งว่า	 บุคคลที่ตัดสินใจซื้อด้วย	

ความเข้าใจ	(Cognitive	man)	หมายถึง	ผู้บริโภคที่มีการบริโภค	

สินค้าอย่างมีเหตุผล	 โดยการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ	 ของ	

ตัวสินค้าจากหลายๆ	แห่งและนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ 

จนในที่สุดสามารถทำให้เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างเหมาะสม 

เช่นเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด	

คาร์บอน	 เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามคณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมได้รับข้อมูลจากรายวิชาที่เรียน	 ดังนั้นจึงมีความรู้		

ความเข้าใจมากกว่าคณะอื่น	 จึงส่งผลต่อทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนตามไปด้วย	 ดังนั้น	 จึงเกิดการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนที่มากขึ้น	 2)		 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่	ีเพศ	อาย	ุสถานภาพสมรส	พืน้การศกึษา	

ระดบัปรญิญาตร	ีสถานภาพการศกึษาปจัจบุนั	อาชพี		และรายได	้

เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน	 มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนไม่แตกต่างกัน	 อย่างมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		

	 	 5.4	 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและ 

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 ศึกษาจากการ 

นำผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของ 

ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมาวิเคราะห์หา	

ความสัมพันธ์	 ผลการศึกษาพบว่า	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตเิกีย่วกบั 

ขนิษฐา  ยาวะโนภาส, วิสาขา  ภู่จินดา, จำลอง  โพธิ์บุญ
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ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ		 

0.05	 แสดงว่าเมื่อผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนที่มาก	 ย่อมส่งผลต่อทัศคติที่ดีต่อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนตามไปด้วย	 ซึ่งทำให้เกิดการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนในระดับที่มาก 

ตามไปด้วย	 จากทฤษฎี	 KAP	 (Knowledge,	 Attitude,	 Prac-

tice)	 การมีความรู้	 ส่งผลต่อทัศนคติที่ดี	 เกิดการเปลี่ยนแปลง	

หรือส่งผลต่อพฤติกรรม	(สุรพงษ์		โสธนะเสถียร,	2533)	ดังนั้น	

เมื่อผู้บริโภคมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก 

ลดคาร์บอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน	

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ย่อมเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ	์	

ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อตามมา

	 	 5.5	 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนกับการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อน	ศกึษาจากการนำผลระหวา่งความรู้	

ความเข้าใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คารบ์อนมาวเิคราะหห์าความสมัพนัธ	์พบวา่	ความรูค้วามเขา้ใจ	

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 อย่างมีนัย	

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 แสดงว่าเมื่อผู้บริโภคมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 ว่าเป็น 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ของผู้บริโภคในการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	 ส่งผลให้เกิดการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนในระดับที่มาก

ตามไปด้วย	 ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีโมเดลของบุคคล	 (ศิริวรรณ		

เสรีรัตน์,	 2539:	 448-451)	 ได้กล่าวถึงทัศนะในการตัดสินใจ 

เลือกซื้อของผู้บริโภคปัจจัยหนึ่งว่า	 บุคคลที่ตัดสินใจซื้อด้วย 

ความเข้าใจ	(Cognitive	man)	หมายถึง	ผู้บริโภคที่มีการบริโภค	

สินค้าอย่างมีเหตุผล	 โดยการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ	 ของ	

ตัวสินค้าจากหลายๆ	แห่งและนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ 

จนในที่สุดสามารถทำให้เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างเหมาะสม 

เช่นกันกับทฤษฎี	 KAP	 (Knowledge,	 Attitude,	 Practice)	

การมีความรู้	 ส่งผลต่อทัศนคติที่ดี	 เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ	

ส่งผลต่อพฤติกรรม	(สุรพงษ์		โสธนะเสถียร,	2533)		

	 	 5.6	 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คารบ์อน	ศกึษาจากการนำผลคะแนนทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

ฉลากลดคาร์บอนกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์	 พบว่า	 ทัศนคติเกี่ยวกับ 

ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืก 

ซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ	 0.05	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี	 KAP	 (Knowledge, 

Attitude,	Practice)	การมีความรู้	ส่งผลต่อทัศนคติที่ดี	เกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลต่อพฤติกรรม	 (สุรพงษ์	 	 โสธนะเสถียร,	

2533)	 ดังนั้น	 การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลา

กลดคาร์บอนอยู่ในระดับสูง	 จึงส่งผลต่อพฤติกรรม	 คือเกิดการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากตามไปด้วย			

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรให้มีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่  

รับผิดชอบจากทางภาครัฐ	 และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ		

โดยการโฆษณาซ้ำๆ	 ทางสื่อ	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 อินเตอร์เน็ต		

การทำป้ายโฆษณาให้ความรู้	 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล	

ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง

	 2.	 ข้อเสนอแนวทางการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้	

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนดังนี้		

	 	 2.1	 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ 

ให้มากขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ	โดยเลือกช่องทาง 

ในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้อง 

กับงบประมาณในการดำเนินงาน	 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล	

ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึและถกูตอ้ง	รวมทัง้ดำเนนิการอยา่งสมำ่เสมอ		
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