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 วารสารวิจัยรำาไพพรรณี	 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่ 

บทความบทความวิจัย	 ของนักวิจัย	 นักศึกษา	 บัณฑิตศึกษา	 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

เป็นวารสารราย	4	เดือน	โดยเผยแพร่ปีละ	3	ฉบับ	ฉบับที่	1	(ตุลาคม	-	มกราคม)	ฉบับที่	2	(กุมภาพันธ์	-	พฤษภาคม) 

และฉบับที่	3	(มิถุนายน	-	กันยายน)	โดยเปิดรับบทความสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และสาขามนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์	 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 10	 โดยบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้	 ได้ผ่าน 

การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา	 และวารสารวิจัยรำาไพพรรณี	 ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	 TCI 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด 

และได้บรรจุอยู่ในฐานข้อมูล	 TCI	 กลุ่มท่ี	 2	 สำาหรับการเผยแพร่วารสารวิจัยรำาไพพรรณี	 ได้เผยแพร่ไปยังเครือข่าย 

มหาวิทยาลัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั่วประเทศ

	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์	 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการพิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ	 ให้มี 

ความถูกต้อง	 และขอขอบพระคุณ	 ทุกท่าน	 ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำาวารสารวิจัยรำาไพพรรณี	 ฉบับนี้	 ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ด้วยดี	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 วารสารวิจัยรำาไพพรรณี	 ปีที่	 10	 ฉบับที่	 1	 (ตุลาคม	 2558	 -	 มกราคม	 2559)	 จะสามารถ 

ตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี	 และหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

วิจัยรำาไพพรรณี	สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร	ซึ่งจะได้ดำาเนินการรวบรวม	คัดกรอง	เพื่อนำาไปสู่การเผยแพร่

ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 ว่าที่เรือโท					

	 	 	 เอกชัย			กิจเกษาเจริญ

	 	 บรรณาธิการวารสารวิจัยรำาไพพรรณี
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การเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา

Water	Quality	Monitoring	in	Chao	Phraya	River

ศิริพล		กำาแพงทอง		บุญจง		ขาวสิทธิวงษ์	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

บทคัดย่อ
	 	 การเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 พ.ศ.2554	 ทำาการเก็บตัวอย่างนำ้า	 จำานวน	 18	 สถานีตลอดทั้งสาย	 ตั้งแต่ 

ปากแม่นำ้าก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน	ณ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 จนถึงต้นแม่นำ้า	 ณ	 จังหวัดนครสวรรค์	 ทำาการวิจัยโดยแบ่งช่วง 

ตอนแม่นำ้า	 ออกเป็น	 3	 ตอน	 ได้แก่	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง	 ตั้งแต่บริเวณพระสมุทรเจดีย์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 จนถึงสะพาน 

พระรามที่	 7	 อำาเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง	 ตั้งแต่สะพานนนทบุรี	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 ถึง 

ป้อมเพชร	 วัดพนัญเชิงวรวิหาร	 อำาเภอพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนบน	 ตั้งแต่สะพาน 

ข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดอ่างทอง	 ถึงสะพานเดชาติวงศ์	 จังหวัดนครสวรรค์	 ทำาการเก็บตัวอย่างครอบคลุม	 3	 ฤดูกาล 

คือ	ฤดูร้อน	2	ครั้ง	ฤดูฝนและฤดูหนาว	อย่างละ	1	ครั้ง	นำามาวิเคราะห์หาคุณภาพนำ้า	โดยห้องปฏิบัติการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	6 

ในด้านเคมี	 ได้แก่	 ออกซิเจนละลาย	 (DO)	 บีโอดี	 (BOD)	 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน	 (NH3-N)	 และด้านชีวภาพ	 ได้แก่	 แบคทีเรียกลุ่ม 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม	(FCB)	และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	(TCB)

	 	 ผลการประเมินคุณภาพนำ้าตามมาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดินในแต่ละสถานี	 พบว่า	 สถานการณ์คุณภาพนำ้าในแม่นำ้า 

เจ้าพระยาตลอดทั้งสาย	 ส่วนใหญ่มีคุณภาพตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกำาหนดถึงร้อยละ	 78	 มีเพียงร้อยละ	 22	 เท่านั้น	 ที่มีคุณภาพนำ้า 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนำ้ากำาหนด	 และไม่มีบริเวณสถานีใดที่มีคุณภาพนำ้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำาหนด	 สำาหรับการทดสอบหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้ากับระยะทาง	 (ช่วงตอนแม่นำ้า)	 และฤดูกาล	 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรม 

ทางสถิติ	One	-	way	ANOVA	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	0.05	พบว่า	ฤดูกาลไม่มีผลต่อคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	แต่การเปลี่ยนแปลง 

คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาขึ้นอยู่กับระยะทางที่มวลนำ้าไหลผ่าน	 ซ่ึงสอดคล้องกับการแบ่งตอนแม่นำ้าตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ	 

เรื่องกำาหนดประเภทของแหล่งนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 และเมื่อนำาผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าในช่วงเกิดอุทกภัยปลาย	 พ.ศ.2554 

เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าในช่วงเวลาเดียวกันของ	 พ.ศ.2553	 โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	 Paired 

Samples	 t	 -	 Test	 ท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	 0.05	 พบว่า	 เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่	 ไม่ส่งผลกระทบทำาให้คุณภาพนำ้าในแม่นำ้า 

เจ้าพระยาตลอดทั้งสายเปลี่ยนแปลงแต่มีผลกระทบต่อค่าออกซิเจนละลาย	 (DO)	 เฉพาะบริเวณแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูหนาว	 

ตั้งแต่สถานีตรวจวัดคุณภาพนำ้า	CH01	ถึง	CH15	(พระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ	ถึงสะพานนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี)

คำาสำาคัญ	:	การเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า,	แม่นำ้าเจ้าพระยา

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 
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6			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

Abstract
	 	 Water	Quality	Monitoring	 in	Chao	Phraya	River	was	conducted	 in	2011;	18	 sampling	 stations	 from	 the 

estuary	in	Samutprakarn	Province	to	the	upstream	in	Nakornsawan	Province.	This	research	divided	the	river	into	3 

sections:	 1)	 Lower	 Chaophraya	 from	 Pra	 Samut	 Chedi	 in	 Samutprakarn	 Province	 to	 Rama	 7th	 Bridge	 in 

Bangkrouy,	 Nonthaburi	 Province,	 2)	 Central	 Chaophraya	 from	 Nonthaburi	 Bridge,	 Amphoe	Muang,	 Nonthaburi 

Province	 to	Pom	Petch,	Panancheng	Temple,	Amphoe	Pranakornsriayuthaya,	Pranakornsriayuthaya	Province,	and 

3)	 Upper	 Chaophraya	 from	 Chaophraya	 Crossing	 Bridge,	 Amphoe	Muang,	 Angthong	 Province	 to	 Dechatiwong 

Bridge,	Nakornsawan	Province.	The	sampling	covered	3	seasons;	twice	in	summer,	once	in	rainy	season,	and	once 

in	winter.	Water	samples	were	analyzed	in	the	Regional	Environmental	Office	6	Laboratory.	Chemical	parameters 

were	 Dissolved	Oxygen,	 Biological	 Oxygen	 Demand,	 and	 Ammonia.	 Biological	 parameters	were	 Total	 Coliform 

Bacteria	and	Fecal	Coliform	Bacteria.

	 	 Results	 of	water	 quality	 analysis	 were	 shown	 that	 78%	of	 the	 river	 did	 not	meet	 the	 Surface	Water 

Quality	 Standards.	 Only	 22%	met	 their	 classification.	 None	 had	 the	 higher	 water	 quality	 than	 the	 standards. 

Hypothesis	 of	water	 quality	 -	 distance	 -	 season	 correlations	were	 tested.	 Statistical	 analysis	 One	 -	way	 ANOVA 

at	 0.05	 level	 of	 significance	 showed	 that	water	 quality	was	 not	 affected	 by	 seasonal	 variation	 but	 affected	 by 

distances	as	 the	water	flows	through	each	section	according	to	the	Chaophraya	River	Classification	by	Pollution 

Control	Department.	Another	Hypothesis	of	water	quality	between	the	great	flood	in	2011	and	the	same	period 

in	 2010	were	 also	 tested.	 Statistical	 analysis	 Paired	 Samples	 t	 -	 Test	 at	 0.05	 level	 of	 significance	 showed	 that 

the	 great	 flood	 did	 not	 affect	water	 quality	 of	 the	whole	 Chaophraya	 River.	 However,	 Dissolved	Oxygen	was 

affected	 during	winter	 in	 the	 lower	 section	 between	 the	 sampling	 station	 CH01	 to	 CH15	 (Pra	 Samut	 Chedi	 in 

Samutprakarn	Province	to	Nonthaburi	Bridge	in	Nonthaburi	Province)

Keywords	:	Water	Quality	Monitoring,	Chaophraya	River

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 
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บทนำา
	 แม่นำ้าเป็นแหล่งนำ้าผิวดินที่มีความสำาคัญ	 ต่อมนุษย์ทั้งใน 
ด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะชุมชนท่ีอาศัยใกล้แม่นำ้าใช้นำ้าใน 
แม่นำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	 การเกษตรกรรม	 การประมง	 และ 
การคมนาคม	 เป็นต้น	 ในอดีตแม่นำ้าสายต่างๆ	 ของประเทศไทย 
มีคุณภาพดีไม่เกิดปัญหาเน่าเสีย	 เน่ืองจากประชากรมีจำานวนน้อย	 
ปริมาณของเสียที่ระบายลงสู่แม่นำ้ามีปริมาณไม่มาก	 แต่ปัจจุบัน 
มีการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรอย่างรวดเร็ว	 ชุมชนขยายตัว 
การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม	 และการเร่งผลผลิตทางการเกษตร	 
ทำาให้เกิดปัญหาคุณภาพนำ้าเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรง	 แหล่งนำ้า
คุณภาพดี	 ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคลดน้อยลง	 ซึ่งโดยปกติ
คุณภาพนำ้าในแม่นำ้า	 จะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ	
อาทิ	 สภาพภูมิอากาศ	 สภาพภูมิประเทศ	 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
ตลอดจนกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ	บริเวณนั้น	(นราธิป	เพียรจริง,	
2543)	
	 แม่นำ้าเจ้าพระยาเป็นแม่นำ้าสายหลักท่ีมีความสำาคัญทาง 
เศรษฐกิจการพาณิชย์	 สังคม	 คุณภาพชีวิต	 ฯลฯ	 สายหน่ึง	 ของ 
ประเทศไทย	 เกิดจากการรวมตัวของแม่นำ้า	 4	 สาย	 คือ	 แม่นำ้าปิง 
แม่นำ้าวัง	 แม่นำ้ายม	 และแม่นำ้าน่าน	 ไหลมาบรรจบกันที่ปากนำ้าโพ	 
อำาเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์	 รวมถึงแม่นำ้าสะแกกรัง	 ซึ่งไหล 
มาบรรจบที่จังหวัดชัยนาท	 แม่นำ้าป่าสักไหลมาบรรจบกับแม่นำ้า 
เจ้าพระยาทีป้่อมเพชร	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	และไหลผ่านทีร่าบ 
ลุ่มตอนกลางของประเทศ	 ผ่านจังหวัดอุทัยธานี	 ชัยนาท	 สิงห์บุรี	 
อ่างทอง	พระนครศรีอยุธยา	 ปทุมธานี	 นนทบุรี	 กรุงเทพมหานคร 
แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนที่จังหวัดสมุทรปราการ	รวมระยะทาง 
380	กิโลเมตร	(กรมควบคุมมลพิษ,	2554)	ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	
162,000	 ตารางกิโลเมตร	 (มณทิพย์	 ทาบูกานอน,	 2527)	 ปัจจุบัน 
คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 มีค่าตำ่ากว่ามาตรฐานกำาหนด	 ซึ่ง 
มีสาเหตุสำาคัญมาจากแหล่งกำาเนิดมลพิษ	 4	 แหล่งกำาเนิด	 ได้แก	่ 
ชุมชน	 โรงงานอุตสาหกรรม	 การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 และฟาร์มสุกร	 
ทำาให้เกิดนำ้าเสียรวมทั้งหมดประมาณ	 4.0	 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน	 คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี	 (BOD	 Loading) 
ทั้งสิ้น	 128,031	 กิโลกรัมต่อวัน	 โดยมาจากชุมชน	 ร้อยละ	 73 
โรงงานอุตสาหกรรม	ร้อยละ	10	เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	ร้อยละ	9	และ 
ฟาร์มสุกร		ร้อยละ	8	(กรมควบคุมมลพิษ,	2554)	อีกทั้ง	เนื่องจาก 
แม่นำ้าเจ้าพระยาไหลลงสู่ทะเลจึงได้รับอิทธิพลของนำ้าขึ้น-นำ้าลง 
ซึ่งความเค็มของนำ้าทะเลส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพนำ้า	 เม่ือ 
เกิดการไหลย้อนกลับของนำ้า	 (Backwater	 Effect)	 โดยจะมีผล 
กระทบครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแต่บริเวณปากแม่นำ้าเจ้าพระยา	 ขึ้นไป 
ทางเหนือนำ้าจรดเขตอำาเภอบางไทร	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รวมระยะทางประมาณ	117	กิโลเมตร	 (อารยัน	รัตนพันธุ์,	 2547) 
นำ้าทะเลที่หนุนสูงยังเป็นอุปสรรคต่อการระบายความสกปรกของ 
นำ้าให้ไหลช้าลง	โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง

	 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั ่งแม่นำ้าเจ้าพระยาในกิจกรรม 
ต่างๆ	ในปัจจุบัน	เป็นสาเหตุทำาให้คุณภาพนำ้าของแม่นำ้าเจ้าพระยา 
เปล่ียนแปลงไป	 และมีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งนำ้าได้ในอนาคต	 ประกอบกับในช่วง 
ปลาย	 พ.ศ.2554	 เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่	 ส่งผลให ้
ระดับนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตลอดทุกช่วงตอนแม่นำ้าสูง	 และมี 
ปริมาณนำ้ามากผิดปกติจากทุกปี	 ดังนั้น	 จึงมีความน่าสนใจเป็น 
อย่างยิ่งที่จะศึกษาว่าเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพนำ้าของแม่นำ้าเจ้าพระยาหรือไม่	อนึ่ง	ทางราชการได้ดำาเนิน 
การติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพนำ้า	 ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์	 ถึง 
จังหวัดสมุทรปราการ	 รวม	 18	 สถานี	 จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่า 
คณุภาพนำา้ในแม่นำา้เจ้าพระยาทีส่ถานตีรวจวดัต่างๆ	 มคีวามแตกต่าง 
กันอย่างไร	ในแต่ละฤดูกาล	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณภาพนำ้าในแม่นำ้า 
เจ้าพระยา	 ระหว่างสถานีเก็บตัวอย่างต่างๆ	 ตั้งแต่ต้นแม่นำ้าจน 
ถึงท้ายแม่นำ้า	 ก่อนไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยใน	 พ.ศ.2554	 โดย 
ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน	 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	(พ.ศ.2537)	 
ออกตามความในพระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.2535	 โดยใช้ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนำ้าที่ 
สำาคัญ	5	ดัชนี	ได้แก่	ปริมาณออกซิเจนละลาย	(DO)	บีโอดี	(BOD)	 
แอมโมเนีย	-	ไนโตรเจน	(NH3	-	N)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(FCB)	และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	(TCB)
	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยเวลา	คือ	ฤดูกาล	ที่มีผลต่อคุณภาพนำ้า 
ระหว่างสถานีเก็บตัวอย่างต่างๆ	

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
	 การศึกษาคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตลอดท้ังสาย 
ออกเป็น	3	ช่วง	คือ	ตอนบน	(จำานวน	7	สถานี)		ตอนกลาง	(จำานวน	 
5	 สถานี)	 และตอนล่าง	 (จำานวน	 6	 สถานี)	 รวม	 18	 สถานี 
เก็บตัวอย่างจำานวน	 4	 ครั้ง	 ครอบคลุมทุกฤดูกาล	 (มกราคม	 - 
ธันวาคม	 พ.ศ.2554)	 โดยวิธีการเก็บแยก	 (Grab	 Sampling) 
ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่าง	 Kemmerer	 Depth	 Sampler	 รุ ่น 
WS	 -	 2000VS	 ความจุ	 2	 ลิตร	 ผลิตโดยบริษัท	 T	 Science 
ตรวจวัด	 DO	 ด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม	 (U	 10)	 และ 
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์	 BOD,	 NH3-N,	 FCB	 และTCB	 ณ	 ห้อง 
ปฏิบัติการสำานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่	 6	 (นนทบุรี)	 และใช้ผล 
การวิเคราะห์ของสถานี	CH30	และ	CH32	จากกรมควบคุมมลพิษ 
ซึ่งดำาเนินการโดยสำานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่	 4	 (นครสวรรค์)	 
ประเมินคุณภาพนำ้าตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้า 
ผิวดิน	โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพนำ้าดังนี้

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 
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8			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 1.	 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีบ่งชี้คุณภาพนำ้า

	 	 1.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนาม	 วิเคราะห์หาค่า 

ออกซิเจนละลาย	 (DO)	 โดยการอ่านผลจากเครื่องมือตรวจวัด 

คุณภาพนำ้าภาคสนาม	(U	10)	ซึ่งประกอบด้วย	หัววัดแบบจุ่มลงไป 

ในนำ้า	 โดยจุ่มในตำาแหน่งและระดับความลึกเดียวกับเครื่องเก็บ

ตัวอย่างนำ้า	 และตัวมิเตอร์อ่านผลแบบตัวเลข	 สามารถอ่านค่า 

DO	 ได้ทันที	 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร	 (mg/L)	 มีค่าความ 

คลาดเคลื่อนของการวัดตามคู่มือการใช้งาน	 เท่ากับ	 ±	 0.1	mg/L 

ที่อุณหภูมิ	 0	 -	 40	 องศาเซลเซียส	 (
0
C)	 โดยเครื่องมือตรวจวัด 

คุณภาพนำ้าภาคสนาม	 HORIBA	 รุ่น	 U	 10	 สำานักงานสิ่งแวดล้อม 

ภาคที่	6	(นนทบุรี)	ทำาการส่งสอบเทียบ	ณ	ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ 

การรับรองตามมาตรฐาน	ISO	17025	เป็นประจำาทุกปี	ปีละ	1	ครั้ง 

และในแต่ละครัง้ก่อนทำาการตรวจวดัภาคสนาม	จะทำาการปรบัเทยีบ 

และบำารุงรักษาเครื่องมือตามขั้นตอนที่ผู้ผลิตแนะนำา	 เพื่อประกัน 

ความน่าเชื่อถือของค่าการตรวจวัดที่ได้ทุกครั้ง	

	 	 1.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ	 โดยวิธี

ทดสอบอ้างอิงจาก	Standard	Methods	for	the	Examination 

of	Water	and	Wastewater.	21
st
	Edition.	American	Public	 

Health	Association.	ในดัชนีคุณภาพนำ้า	ดังตารางที่	1	

	 เม่ือวิเคราะห์ได้ผลคุณภาพนำ้าในแต่ละดัชนีมาแล้ว	 จึงนำา 

ผลที่ได้แต่ละสถานีตรวจวัดมาประเมินคุณภาพนำ้าโดยใช้ดัชน ี

ช้ีวัดคุณภาพนำ้าที่สำาคัญ	 ที่ได้แบ่งประเภทไว้ชัดเจนแล้ว	 ในเกณฑ ์

มาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน	 ตามประกาศคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	 (พ.ศ.2537)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.	 2535	 ซึ่งกำาหนดเกณฑ์สูงสุด	 ตามการแบ่งประเภทคุณภาพ 

นำ้าตามการใช้ประโยชน์	 ออกเป็น	 5	 ประเภท	 ดังตารางที่	 2	 และ 

ศึกษาความสัมพันธ์ของระยะทาง,	 ฤดูกาล	 รวมถึงผลกระทบจาก 

การเกิดมหาอุทกภัย	โดยโปรแกรมทางสถิติ	One	-	way	ANOVA	 

และ	Paired	Samples	t	-	Test		ที่ระดับนัยสำาคัญทาสถิติ	0.05	 

ตามลำาดับ	

 ตารางที่	1	 วิธีการตรวจวิเคราะห์รายดัชนีชี้วัดคุณภาพนำ้า	ของห้องปฏิบัติการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	6	(นนทบุรี)						

	 	 	 	 	 และห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกตางของคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา ระหวางสถานีเก็บตัวอยางตางๆ ตั้งแตตนแมนํ้าจนถึง
ทายแมนํ้า กอนไหลออกสูทะเลอาวไทยใน พ.ศ. 2554 โดยใชเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยใชดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้าที่สําคัญ 5 ดัชนี ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) 
แอมโมเนีย - ไนโตรเจน (NH3 - N) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) 

2. เพื่อศึกษาปจจัยเวลา คือ ฤดูกาล ที่มีผลตอคุณภาพนํ้า ระหวางสถานีเก็บตัวอยางตางๆ  

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตลอดทั้งสาย ออกเปน 3 ชวง คือ ตอนบน (จํานวน 7 สถานี)  ตอนกลาง 
(จํานวน 5 สถานี) และตอนลาง (จํานวน 6 สถานี) รวม 18 สถานี เก็บตัวอยางจํานวน 4 ครั้ง ครอบคลุมทุกฤดูกาล (มกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2554) โดยวิธีการเก็บแยก (Grab Sampling) ดวยเครื่องเก็บตัวอยาง Kemmerer Depth Sampler รุน WS – 
2000VS ความจุ 2 ลิตร ผลิตโดยบริษัท T Science ตรวจวัด DO ดวยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม (U 10) และ  สงตัวอยาง
วิเคราะห BOD, NH3-N, FCB และTCB ณ หองปฏิบัติการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) และใชผลการวิเคราะหของ
สถานี CH30 และ CH32 จากกรมควบคุมมลพิษซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 4 (นครสวรรค) ประเมินคุณภาพ
นํ้าตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลคุณภาพนํ้าดังน้ี 

1. การวิเคราะหหาคาดัชนีบงชี้คุณภาพนํ้า 
 1.1 การวิเคราะหขอมูลในภาคสนาม วิเคราะหหาคาออกซิเจนละลาย (DO) โดยการอานผลจากเครื่องมือตรวจวัด

คุณภาพนํ้าภาคสนาม (U 10) ซ่ึงประกอบดวย หัววัดแบบจุมลงไปในนํ้า โดยจุมในตําแหนงและระดับความลึกเดียวกับเครื่องเก็บ
ตัวอยางนํ้า และตัวมิเตอรอานผลแบบตัวเลข สามารถอานคา DO ไดทันที มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร (mg/L) มีคาความ
คลาดเคล่ือนของการวัดตามคูมือการใชงาน เทากับ ± 0.1 mg/L ที่อุณหภูมิ 0 – 40 องศาเซลเซียส ( 0C ) โดยเครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพนํ้าภาคสนาม HORIBA รุน U 10 สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ทําการสงสอบเทียบ ณ หองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 เปนประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง และในแตละครั้งกอนทําการตรวจวัดภาคสนาม จะทําการ
ปรับเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือตามขั้นตอนที่ผูผลิตแนะนํา เพื่อประกันความนาเชื่อถือของคาการตรวจวัดที่ไดทุกครั้ง  

  1.2 การวิเคราะหขอมูลในหองปฏิบัติการ โดยวิธีทดสอบอางอิงจาก Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. 21st Edition. American Public Health Association. ในดัชนีคุณภาพนํ้า ดังตารางที่ 1  

      ตารางที่ 1 วิธีการตรวจวิเคราะหรายดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้า ของหองปฏิบัติการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี)       
                    และหองปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ 

ลําดับที่ ดัชนีบงช้ีคุณภาพน้ํา วิธีที่ใชในการตรวจวิเคราะห 

1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) Azide Modification (200C,5 days) 
2 แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) Multiple Tube Technique 
3 แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) Multiple Tube Technique 
4 แอมโมเนีย – ไนโตรเจน (Ammonia - Nitrogen) Phenate 

แหลงที่มา: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุร)ี, 2553. 

เม่ือวิเคราะหไดผลคุณภาพนํ้าในแตละดัชนีมาแลว จึงนําผลที่ไดแตละสถานีตรวจวัดมาประเมินคุณภาพนํ้าโดยใชดัชนีชี้
วัดคุณภาพนํ้าที่ สําคัญ ที่ ไดแบงประเภทไวชัดเจนแลว ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดเกณฑสูงสุด ตามการแบงประเภทคุณภาพนํ้า ตามการใชประโยชน ออกเปน 5 ประเภท ดังตารางที่ 2 

 ตารางที่	2	 ค่ามาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน	5	ดัชนี

และศึกษาความสัมพันธของระยะทาง, ฤดูกาล รวมถึงผลกระทบจากการเกิดมหาอุทกภัย โดยโปรแกรมทางสถิติ One – way 
ANOVA และ Paired Samples t - Test  ที่ระดับนัยสําคัญทาสถิติ 0.05 ตามลําดับ  
ตารางที่ 2 คามาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน 5 ดัชนี 

หมายเหตุ:  ธ : เปนไปตามธรรมชาติ, MPN : เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number 

ผลการวิจัย 
1.การประเมินผลคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินในชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554 

ใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยใชดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้า  ที่สําคัญ จํานวน 
5 ดัชนี ไดแก DO ,BOD ,NH3 – N ,FCB และ TCB มีผลการศึกษาแบงตามตอนแมนํ้า ดังน้ี 
  1.1 แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง คุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนลางตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน 
กําหนดไวเปนแหลงนํ้าประเภทที่ 4 จัดเปนแหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม ผลการทดสอบคุณภาพนํ้าตามฤดูกาลเม่ือนํามา
ประเมินแตละสถานี พบวา สวนใหญ คิดเปนรอยละ 58 ของการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด เปนแหลงนํ้าประเภทที่ 5 
จัดเปนแหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรมมาก ซ่ึงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ไดแก แอมโมเนีย – ไนโตรเจน  
(NH3 - N)  คาออกซิเจนละลาย (DO) และคาบีโอดี (BOD) ยกเวนผลการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าที่เก็บในชวงฤดูฝนของ
สถานี CH01 (พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ) CH08 (สะพานกรุงเทพฯ) และ CH10 (สะพานพระพุทธยอด-ฟาฯ) ที่มีผล
คุณภาพนํ้าเปนไปตามมาตรฐานกําหนด (แหลงนํ้าประเภทที่ 4) คิดเปนรอยละ 29 ของการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด 
และสถานี CH03 (หนาที่ทําการอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) CH06 (ทาเรือกรุงเทพฯ) และ CH12 (สะพาน
พระรามที่ 7 อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี) ที่มีผลคุณภาพนํ้าสูงกวาเกณฑมาตรฐานกําหนด คือ เปนแหลงนํ้าประเภทที่ 3 จัดเปน
แหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าพอใช โดยคิดเปนรอยละ 13 ของการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด ดังตารางที่ 3 

1.2 แมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง คุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนกลางตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน 
กําหนดไวเปนแหลงนํ้าประเภทที่ 3 จัดเปนแหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าพอใช ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าตามฤดูกาล เม่ือนํามา
ประเมินแตละสถานี พบวา รอยละ 60 ของการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด มีผลคุณภาพนํ้าที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพนํ้ากําหนด จัดเปนแหลงนํ้าประเภทที่ 4 และ 5 (เส่ือมโทรมและเส่ือมโทรมมาก ตามลําดับ)  โดยรอยละ 40 ของการ
ตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด เปนแหลงนํ้าประเภทที่ 4 มีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ไดแก คาออกซิเจนละลาย (DO) แบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ซ่ึงสวนใหญคิดเปนรอยละ 80 ที่ไดจากการตรวจวัด
ตัวอยางแตละสถานีชวงฤดูรอนในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 และรอยละ 60 ไดจากการตรวจวัดตัวอยางแตละสถานีชวง    ฤดู
รอนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ในสวนผลคุณภาพนํ้าที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนดอีกรอยละ 20 ของการตรวจวัดตัวอยาง
คุณภาพนํ้าทั้งหมด เปนแหลงนํ้าประเภทที่ 5 ซ่ึงสวนใหญ   คิดเปนรอยละ 80 ไดจากการตรวจวัดตัวอยางของแตละสถานี 
ในชวงฤดูหนาวในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ไดแก แอมโมเนีย – ไนโตรเจน (NH3 – N) และ    อีกรอยละ 
40 ของการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด มีผลคุณภาพนํ้าเปนไปตามมาตรฐานกําหนด (แหลงนํ้าประเภท   ที่ 3) ซ่ึงไดจาก
การตรวจวัดตัวอยางของทุกสถานีชวงฤดูฝน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 มีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ไดแก คาบีโอดี (BOD) คาออกซิเจน
ละลาย (DO) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ดังตารางที่ 4 

 
 
 

 
ลําดับ 

 
ดัชนีคุณภาพน้ํา 

 
หนวย 

การแบงประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน 
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 

1. ออกซิเจนละลาย (DO) mg/L ธ 6.0  4.0 2.0 - 
2. บีโอดี (BOD) mg/L ธ 1.5  2.0 4.0 - 
3. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) MPN/100 mL ธ  5,000  20,000 - - 
4. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) MPN/100 mL ธ  1,000   4,000 - - 
5. แอมโมเนีย (NH3) mg/L 0.5   0.5   0.5 0.5 - 

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 
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ผลการวิจัย
	 1.	 การประเมินผลคุณภาพนำ้าตามมาตรฐานคุณภาพนำ้า 

ในแหล่งนำ้าผิวดินในช่วงเดือนมกราคม	 -	 ธันวาคม	 พ.ศ.2554 

ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน	 ตามประกาศ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	(พ.ศ.2537)	ออกตาม 

ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ	 พ.ศ.2535	 โดยใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพนำ้า	 ที่สำาคัญ	 จำานวน 

5	ดัชนี	ได้แก่	DO	,BOD	,NH3	-	N	,FCB	และ	TCB	มีผลการศึกษา 

แบ่งตามตอนแม่นำ้า	ดังนี้

	 	 1.1	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้า 

เจ้าพระยาตอนล่างตามมาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน	

กำาหนดไว้เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	4	จัดเป็นแหล่งนำ้าที่มีคุณภาพนำ้า 

เสื่อมโทรม	 ผลการทดสอบคุณภาพนำ้าตามฤดูกาลเมื่อนำามา 

ประเมินแต่ละสถานี	พบว่า	ส่วนใหญ่	คิดเป็นร้อยละ	58	ของการ 

ตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพนำ้าทั้งหมด	 เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 5	 

จัดเป็นแหล่งนำ้าที่มีคุณภาพนำ้าเสื่อมโทรมมาก	 ซึ่งตำ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน	 โดยมีดัชนีบ่งชี้ท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 แอมโมเนีย	 -	 ไนโตรเจน		 

(NH3	-	N)		ค่าออกซิเจนละลาย	(DO)	และค่าบีโอดี	(BOD)	ยกเว้น 

ผลการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพนำ้าท่ีเก็บในช่วงฤดูฝนของสถานี	 

CH01	 (พระสมุทรเจดีย์	 จังหวัดสมุทรปราการ)	 CH08	 (สะพาน 

กรุงเทพฯ)	 และ	 CH10	 (สะพานพระพุทธยอด-ฟ้าฯ)	 ที่มีผล 

คุณภาพนำ้าเป็นไปตามมาตรฐานกำาหนด	 (แหล่งนำ้าประเภทที่	 4) 

คิดเป็นร้อยละ	 29	 ของการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพนำ้าทั้งหมด	 

และสถานี	 CH03	 (หน้าที่ทำาการอำาเภอพระประแดง	 จังหวัด 

สมุทรปราการ)	 CH06	 (ท่าเรือกรุงเทพฯ)	 และ	 CH12	 (สะพาน 

พระรามที่	 7	 อ.บางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี)	 ท่ีมีผลคุณภาพนำ้าสูง 

กว่าเกณฑ์มาตรฐานกำาหนด	คือ	เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	3	จัดเป็น 

แหล่งนำ้าที่มีคุณภาพนำ้าพอใช้	 โดยคิดเป็นร้อยละ	 13	 ของการ 

ตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพนำ้าทั้งหมด	ดังตารางที่	3

	 	 1.2	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้า 

เจ้าพระยาตอนกลางตามมาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน 

กำาหนดไว้เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	3	จัดเป็นแหล่งนำ้าที่มีคุณภาพนำ้า 

พอใช้	 ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าตามฤดูกาล	 เมื่อนำามาประเมิน 

แต่ละสถานี	 พบว่า	 ร้อยละ	 60	 ของการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพ 

นำ้าทั้งหมด	 มีผลคุณภาพนำ้าที่ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้า

กำาหนด	 จัดเป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 4	 และ	 5	 (เส่ือมโทรมและ

เส่ือมโทรมมาก	 ตามลำาดับ)	 โดยร้อยละ	 40	 ของการตรวจวัด 

ตัวอย่างคุณภาพนำ้าทั้งหมด	 เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 4	 มีดัชนีบ่งชี้ 

ที่สำาคัญ	ได้แก่	ค่าออกซิเจนละลาย	(DO)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 

ทั้งหมด	 (TCB)	 และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	 (FCB)	 ซึ่ง 

ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ	 80	 ที่ได้จากการตรวจวัดตัวอย่างแต่ละ 

สถานีช่วงฤดูร้อนในวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2554	 และร้อยละ	 60 

ได้จากการตรวจวัดตัวอย่างแต่ละสถานีช่วง	 ฤดูร้อนในวันที่	 24	 

พฤษภาคม	 2554	 ในส่วนผลคุณภาพนำ้าที่ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

กำาหนดอีกร้อยละ	20	ของการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพนำ้าทั้งหมด	 

เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 5	 ซึ่งส่วนใหญ่	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 ได้จาก 

การตรวจวัดตัวอย่างของแต่ละสถานี	 ในช่วงฤดูหนาวในวันที่	 20 

ธันวาคม	 2554	 โดยมีดัชนีบ่งชี้ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 แอมโมเนีย	 - 

ไนโตรเจน	(NH3	-	N)	และ	อีกร้อยละ	40	ของการตรวจวัดตัวอย่าง 

คุณภาพนำ้าทั้งหมด	 มีผลคุณภาพนำ้าเป็นไปตามมาตรฐานกำาหนด 

(แหล่งนำ้าประเภท	 ที่	 3)	 ซ่ึงได้จากการตรวจวัดตัวอย่างของทุก 

สถานีช่วงฤดูฝน	 ในวันที่	 23	 สิงหาคม	 2554	 มีดัชนีบ่งชี้ที่สำาคัญ	 

ได้แก่	 ค่าบีโอดี	 (BOD)	 ค่าออกซิเจนละลาย	 (DO)	 แบคทีเรียกลุ่ม 

โคลิฟอร์มทั้งหมด	 (TCB)	 และแบคทีเรียกลุ ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(FCB)	ดังตารางที่	4

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 
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ตารางที่ 3 การประเมินผลคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง ตั้งแตจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดนนทบุรี 

รหัสสถาน ี วันที่เก็บ NH3 OXIGEN BOD Coliform Faecal คุณภาพน้ํา มาตรฐาน ดัชนีที่สําคัญ 

CH01 

21/02/2011 1.11 3.7 2.0  1,300   450  5 4 NH3 

23/05/2011 0.45 0.5 3.2  92,000   11,000  5 4 DO  

22/08/2011 0.49 4.5 2.6  24,000   7,900  4 4 BOD TCB FCB  
19/12/2011 0.62 1.9 3.3 13,000  7,900  5 4 NH3 

CH03 

21/02/2011 1.01 3.6 2.7  4,900   1,100  5 4 NH3 

23/05/2011 0.55 1.1 4.9  54,000   7,900  5 4 NH3 DO BOD  

22/08/2011 0.33 4.5 2.0  4,900   3,300  3 4 DO BOD FCB  

19/12/2011 0.80 1.4 0.9 35,000  7,900  5 4 NH3 

CH06 

21/02/2011 2.35 3.4 9.0 160,000  160,000  5 4 NH3 BOD  

23/05/2011 0.42 1.8 1.8  92,000   11,000  5 4 DO  

22/08/2011 0.29 4.9 1.7  1,400   1,100  3 4 DO BOD FCB  

19/12/2011 1.10 1.3 5.5 160,000  92,000  5 4 NH3 DO  

CH08 

21/02/2011 0.33 1.6 7.2  24,000   7,900  5 4 DO BOD  
23/05/2011 0.59 2.6 1.6  7,000   7,000  5 4 NH3 

22/08/2011 0.32 5.0 0.8  17,000   17,000  4 4 FCB 
19/12/2011 0.53 2.0 2.2 24,000  13,000  5 4 DO  

CH10 

21/02/2011 0.79 0.4 5.8  35,000   17,000  5 4 NH3 DO BOD  

23/05/2011 0.36 2.9 1.1  35,000   24,000  4 4 DO TCB FCB  

22/08/2011 0.30 5.8 1.1  11,000   7,900  4 4 FCB 
19/12/2011 0.45 2.2 1.7 54,000  7,000  4 4 BOD  

CH12 

21/02/2011 0.22 2.6 2.2  24,000   24,000  4 4 DO BOD TCB FCB  

23/05/2011 0.42 3.3 0.9  13,000   2,300  4 4 DO  

22/08/2011 0.13 5.4 0.8  1,300   450  3 4 DO  
19/12/2011 0.60 2.5 2.4 7,000  2,300  5 4 NH3 

ตารางที่ 4 การประเมินผลคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง ตั้งแตจังหวัดนนทบุรีถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รหัสสถาน ี วันที่เก็บ NH3 OXIGEN BOD Coliform   Faecal  คุณภาพน้ํา มาตรฐาน ดัชนีที่สําคัญ 

CH15 

22/02/2011 0.24 3.1 0.8  54,000   11,000  4 3 DO TCB FCB 
24/05/2011 0.29 3.4 1.3  1,400   400  4 3 DO  

22/08/2011 0.22 4.5 0.7  450   200  3 3 DO  
20/12/2011 0.54 2.5 2.5 17,000  780  5 3 NH3 

CH16.1 

22/02/2011 0.04 4.0 0.4  2,300   1,300  3 3 DO FCB  
24/05/2011 0.31 3.6 0.7  200   180  4 3 DO  
23/08/2011 0.04 4.5 0.5  4,900   1,700  3 3 DO FCB  
20/12/2011 0.66 3.1 2.5 780  200  5 3 NH3 

CH17 

22/02/2011 0.02 3.9 0.5  7,000   1,100  4 3 DO  
24/05/2011 0.34 3.2 0.6  7,000   780  4 3 DO  
23/08/2011 0.13 4.7 0.8  2,200   780  3 3 DO  
20/12/2011 0.38 2.7 1.8 3,300  1,100  4 3 DO 

CH18 

22/02/2011 0.10 3.5 0.7  2,300   200  4 3 DO  
24/05/2011 0.27 4.7 0.9  13,000   450  3 3 DO TCB 

23/08/2011 0.18 5.4 0.6  3,300   1,300  3 3 DO FCB  
20/12/2011 0.55 4.0 2.3 4,900  780  5 3 NH3 

CH20 

22/02/2011 0.10 4.9 0.3  7,900   7,900  4 3 FCB 
24/05/2011 0.15 4.9 1.6  13,000   1,100  3 3 DO BOD TCB FCB  
23/08/2011 0.11 5.5 0.2  1,700   1,100  3 3 DO FCB  
20/12/2011 0.53 5.1 1.8 1,700  1,300  5 3 NH3 

 

 

 ตารางที่	3			การประเมินผลคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง	ตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดนนทบุรี

  ตารางที่	4			การประเมินผลคุณภาพน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาตอนกลาง	ตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 3 การประเมินผลคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง ตั้งแตจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดนนทบุรี 

รหัสสถาน ี วันที่เก็บ NH3 OXIGEN BOD Coliform Faecal คุณภาพน้ํา มาตรฐาน ดัชนีที่สําคัญ 

CH01 

21/02/2011 1.11 3.7 2.0  1,300   450  5 4 NH3 

23/05/2011 0.45 0.5 3.2  92,000   11,000  5 4 DO  

22/08/2011 0.49 4.5 2.6  24,000   7,900  4 4 BOD TCB FCB  
19/12/2011 0.62 1.9 3.3 13,000  7,900  5 4 NH3 

CH03 

21/02/2011 1.01 3.6 2.7  4,900   1,100  5 4 NH3 

23/05/2011 0.55 1.1 4.9  54,000   7,900  5 4 NH3 DO BOD  

22/08/2011 0.33 4.5 2.0  4,900   3,300  3 4 DO BOD FCB  

19/12/2011 0.80 1.4 0.9 35,000  7,900  5 4 NH3 

CH06 

21/02/2011 2.35 3.4 9.0 160,000  160,000  5 4 NH3 BOD  

23/05/2011 0.42 1.8 1.8  92,000   11,000  5 4 DO  

22/08/2011 0.29 4.9 1.7  1,400   1,100  3 4 DO BOD FCB  

19/12/2011 1.10 1.3 5.5 160,000  92,000  5 4 NH3 DO  

CH08 

21/02/2011 0.33 1.6 7.2  24,000   7,900  5 4 DO BOD  
23/05/2011 0.59 2.6 1.6  7,000   7,000  5 4 NH3 

22/08/2011 0.32 5.0 0.8  17,000   17,000  4 4 FCB 
19/12/2011 0.53 2.0 2.2 24,000  13,000  5 4 DO  

CH10 

21/02/2011 0.79 0.4 5.8  35,000   17,000  5 4 NH3 DO BOD  

23/05/2011 0.36 2.9 1.1  35,000   24,000  4 4 DO TCB FCB  

22/08/2011 0.30 5.8 1.1  11,000   7,900  4 4 FCB 
19/12/2011 0.45 2.2 1.7 54,000  7,000  4 4 BOD  

CH12 

21/02/2011 0.22 2.6 2.2  24,000   24,000  4 4 DO BOD TCB FCB  

23/05/2011 0.42 3.3 0.9  13,000   2,300  4 4 DO  

22/08/2011 0.13 5.4 0.8  1,300   450  3 4 DO  
19/12/2011 0.60 2.5 2.4 7,000  2,300  5 4 NH3 

ตารางที่ 4 การประเมินผลคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง ตั้งแตจังหวัดนนทบุรีถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รหัสสถาน ี วันที่เก็บ NH3 OXIGEN BOD Coliform   Faecal  คุณภาพน้ํา มาตรฐาน ดัชนีที่สําคัญ 

CH15 

22/02/2011 0.24 3.1 0.8  54,000   11,000  4 3 DO TCB FCB 
24/05/2011 0.29 3.4 1.3  1,400   400  4 3 DO  

22/08/2011 0.22 4.5 0.7  450   200  3 3 DO  
20/12/2011 0.54 2.5 2.5 17,000  780  5 3 NH3 

CH16.1 

22/02/2011 0.04 4.0 0.4  2,300   1,300  3 3 DO FCB  
24/05/2011 0.31 3.6 0.7  200   180  4 3 DO  
23/08/2011 0.04 4.5 0.5  4,900   1,700  3 3 DO FCB  
20/12/2011 0.66 3.1 2.5 780  200  5 3 NH3 

CH17 

22/02/2011 0.02 3.9 0.5  7,000   1,100  4 3 DO  
24/05/2011 0.34 3.2 0.6  7,000   780  4 3 DO  
23/08/2011 0.13 4.7 0.8  2,200   780  3 3 DO  
20/12/2011 0.38 2.7 1.8 3,300  1,100  4 3 DO 

CH18 

22/02/2011 0.10 3.5 0.7  2,300   200  4 3 DO  
24/05/2011 0.27 4.7 0.9  13,000   450  3 3 DO TCB 

23/08/2011 0.18 5.4 0.6  3,300   1,300  3 3 DO FCB  
20/12/2011 0.55 4.0 2.3 4,900  780  5 3 NH3 

CH20 

22/02/2011 0.10 4.9 0.3  7,900   7,900  4 3 FCB 
24/05/2011 0.15 4.9 1.6  13,000   1,100  3 3 DO BOD TCB FCB  
23/08/2011 0.11 5.5 0.2  1,700   1,100  3 3 DO FCB  
20/12/2011 0.53 5.1 1.8 1,700  1,300  5 3 NH3 
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559   11

	 	 1.3	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนบน	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้า 

เจ้าพระยาตอนบนตามมาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน 

กำาหนดไว้เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 2	 จัดเป็นแหล่งนำ้าที่มีคุณภาพ 

นำ้าดี	 ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าตามฤดูกาล	 เม่ือนำามาประเมิน 

แต่ละสถานี	 พบว่า	 ร้อยละ	 86	 ของการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพ 

นำ้าทั้งหมด	 มีผลคุณภาพนำ้าท่ีตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้า 

กำาหนด	จัดเป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	3,	4	และ	5	(พอใช้,	เสื่อมโทรม 

และเสื่อมโทรมมาก	 ตามลำาดับ)	 โดยส่วนใหญ่	 คือ	 ร้อยละ	 50 

ของการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพนำ้าท้ังหมด	 เป็นแหล่งนำ้าประเภท 

ที่	 3	 มีดัชนีบ่งชี้ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ค่าออกซิเจนละลาย	 (DO)	 และ 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม	(FCB)	ผลคุณภาพนำ้าที่ตำ่ากว่าเกณฑ์ 

มาตรฐานกำาหนด	อีกร้อยละ	32	ของการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพ 

นำ้าทั้งหมดเป็นแหล่งนำ้าประเภทท่ี	 4	 มีดัชนีบ่งช้ีท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด	 (TCB)	 และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 

โคลิฟอร์ม	 (FCB)	 และมีเพียงร้อยละ	 4	 ของการตรวจวัดตัวอย่าง 

คณุภาพนำา้ทัง้หมด	ทีม่ผีลคณุภาพนำา้ตำา่กว่าเกณฑ์มาตรฐานกำาหนด	

(แหล่งนำ้าประเภทที่	 5)	 ซึ่งได้จากการตรวจวัดตัวอย่างนำ้าของสถานี	

CH	 32	 (สะพานเดชาติวงศ์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์) 

ช่วงฤดูร้อนในวันที่	 2	 พฤษภาคม	 2554	 เน่ืองจากมีปริมาณ 

แอมโมเนีย	 -	 ไนโตรเจน	 (NH3	 -	 N)	 เกินเกณฑ์มาตรฐานกำาหนด	 

ในส่วนผลคุณภาพนำ้าที่เป็นไปตามมาตรฐานกำาหนด	 คิดเป็นเพียง 

ร้อยละ	 14	 ของการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพนำ้าทั้งหมด	 ได้จาก 

การตรวจวัดตัวอย่างสถานี	 CH	 21	 (สะพานข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา 

จังหวัดอ่างทอง)	 CH	 24	 (สะพานข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา	 จังหวัด 

สิงห์บุรี)	 ช่วงฤดูร้อน	 ในวันที่	 24	พฤษภาคม	2554	และ	CH	25	 

(บริเวณใต้ตลาดอินทร์บุรี	 จังหวัดสิงห์บุรี)	 ช่วงฤดูร้อนในวันท่ี	 21 

กุมภาพันธ์	 2554	 และในวันที่	 24	 พฤษภาคม	 2554	 โดยมีดัชน ี

บ่งชี้ที่สำาคัญได้แก่	 ค่าบีโอดี	 (BOD)	 ค่าออกซิเจนละลาย	 (DO) 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	 (TCB)	 และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 

โคลิฟอร์ม	(FCB)	ดังตารางที่	5

1.3 แมนํ้าเจาพระยาตอนบน คุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนบนตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินกําหนด
ไวเปนแหลงนํ้าประเภทที่ 2 จัดเปนแหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าดี ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าตามฤดูกาล  เม่ือนํามาประเมินแตละ
สถานี พบวา รอยละ 86 ของการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด  มีผลคุณภาพนํ้าที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้า
กําหนด จัดเปนแหลงนํ้าประเภทที่ 3, 4 และ 5 (พอใช, เส่ือมโทรม และเส่ือมโทรมมาก ตามลําดับ) โดยสวนใหญ คือ รอยละ 50 
ของการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด เปนแหลงนํ้าประเภทที่ 3 มีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ไดแก คาออกซิเจนละลาย (DO) และ
แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (FCB) ผลคุณภาพนํ้าที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด อีกรอยละ 32 ของการตรวจวัดตัวอยาง
คุณภาพนํ้าทั้งหมดเปนแหลงนํ้าประเภทที่ 4 มีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ไดแก แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) และมีเพียงรอยละ 4 ของการตรวจวัดตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งหมด ที่มีผลคุณภาพนํ้าต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานกําหนด (แหลงนํ้าประเภทที่ 5) ซ่ึงไดจากการตรวจวัดตัวอยางนํ้าของสถานี CH 32 (สะพานเดชาติวงศ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค) ชวงฤดูรอนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เน่ืองจากมีปริมาณแอมโมเนีย – ไนโตรเจน        (NH3 – N) เกิน
เกณฑมาตรฐานกําหนด ในสวนผลคุณภาพนํ้าที่เปนไปตามมาตรฐานกําหนด คิดเปนเพียงรอยละ 14 ของการตรวจวัดตัวอยาง
คุณภาพนํ้าทั้งหมด ไดจากการตรวจวัดตัวอยางสถานี CH 21 (สะพานขามแมนํ้าเจาพระยา จังหวัดอางทอง)   CH 24 (สะพาน
ขามแมนํ้าเจาพระยา จังหวัดสิงหบุร)ี ชวงฤดูรอน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และ CH 25 (บริเวณใตตลาดอินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี) ชวงฤดูรอนในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก คาบีโอดี 
(BOD) คาออกซิเจนละลาย (DO) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(FCB) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การประเมินผลคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดนครสวรรค 

รหัสสถาน ี วันที่เก็บ NH3 OXIGEN BOD Coliform   Faecal  คุณภาพน้ํา มาตรฐาน ดัชนีที่สําคัญ 

CH21 

23/02/2011 0.15 6.6 0.7  7,900   4,900  4 2 FCB 
25/05/2011 0.14 6.5 0.8  1,700   200  2 2 DO BOD TCB FCB  
24/08/2011 0.05 5.1 0.3  400   200  3 2 DO  

21/12/2011 0.43 5.8 2.5 930  200  3 2 DO BOD  

CH24 

23/02/2011 0.12 6.4 2.0  1,100   1,100  3 2 BOD FCB  
25/05/2011 0.21 6.4 0.7  450   450  2 2 DO BOD TCB FCB  
24/08/2011 0.20 5.7 0.9  4,600   4,600  4 2 FCB 
21/12/2011 0.35 5.8 0.8 920  200  3 2 DO  

CH25 

23/02/2011 0.23 6.3 0.9  200   200  2 2 DO BOD TCB FCB  

25/05/2011 0.34 6.2 1.2  400   200  2 2 DO BOD TCB FCB  

24/08/2011 0.23 5.5 0.6  450   200  3 2 DO  
21/12/2011 0.35 4.8 0.8 4,900  400  3 2 DO  

CH27 

24/02/2011 0.09 5.8 1.3  780   200  3 2 DO  
26/05/2011 0.31 4.9 0.9  200   200  3 2 DO  
25/08/2011 0.07 4.3 0.9  680   680  3 2 DO  
16/12/2010 0.33 5.5 0.9 1,400  200  3 2 DO  

CH28 

24/02/2011 0.05 5.1 0.4  1,700   200  3 2 DO  
26/05/2011 0.34 5.8 1.2  24,000   24,000  4 2 TCB FCB 
25/08/2011 0.28 4.0 1.1  3,300   780  3 2 DO  
16/12/2010 0.36 6.0 0.7 24,000  2,300  4 2 TCB 

CH30 

24/02/2011 0.17 5.9 1.4 50,000  1,100  4 2 TCB 
26/05/2011 0.25 4.9 1.4 2,300  800  3 2 DO 

25/08/2011 0.42 4.0 1.2 24,000  1,400  4 2 TCB 
16/12/2010 0.48 4.6 1.4 3,000  700  3 2 DO  

CH32 

24/02/2011 0.34 6.0 1.4 17,000  11,000  4 2 FCB 

26/05/2011 0.64 4.8 1.4 13,000  5,000  5 2 NH3 
25/08/2011 0.36 4.2 1.2 17,000  5,000  4 2 FCB 
16/12/2010 0.25 5.0 0.8 24,000  2,200  4 2 TCB 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.1 การทดสอบหาความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้ากับระยะทาง (ชวงตอนแมนํ้า) และฤดูกาลผลการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมทางสถิติ One – way ANOVA ที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 พบวา ฤดูกาลไมมีผลตอคุณภาพนํ้า

 ตารางที่	5			การประเมินผลคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนบน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดนครสวรรค์
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12			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 	 2.1	 การทดสอบหาความสัมพันธ ์ ระหว ่ างการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้ากับระยะทาง	(ช่วงตอนแม่นำ้า)	และฤดูกาล 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	 One	 -	 way	 

ANOVA	 ที่ระดับความเชื่อม่ัน	 0.05	 พบว่า	 ฤดูกาลไม่มีผลต่อ 

คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 แต่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้าใน 

แม่นำ้าเจ้าพระยาขึ้นอยู่กับระยะทางที่มวลนำ้าไหลผ่านไปในแต่ละ 

ตอนแม่นำ้า	 ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งตอนแม่นำ้าตามประกาศกรม 

ควบคมุมลพษิ	 เรือ่ง	กำาหนดประเภทของแหล่งนำา้	 ในแม่นำา้เจ้าพระยา	

	 	 2.2	 การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพนำ้า 

ช่วงเกิดอุทกภัยปลาย	 พ.ศ.2554	 กับคุณภาพนำ้าในช่วงเวลาเดียว

กันของพ.ศ.	 2553	 เปรียบเทียบโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	 Paired		

Samples	t	-	Test	ทีร่ะดบันยัสำาคญั	0.05	พบว่า	เหตกุารณ์อทุกภยั

ครั้งใหญ่	 ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตลอด

ทั้งสาย	แต่มีผลกระทบต่อค่าออกซิเจนละลาย	(DO)	เฉพาะบริเวณ

แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูหนาว	 ตั้งแต่สถานีตรวจวัด

คณุภาพนำา้	CH01	ถงึ	CH15		(พระสมทุรเจดย์ี	จงัหวดัสมทุรปราการ	

ถึงสะพานนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 สรุปผลการเฝ้าระวงัคณุภาพนำา้แม่นำา้เจ้าพระยาตอนล่าง	 

พ.ศ.2554

	 จากผลคุณภาพนำ้าเฉลี่ยในแต่ฤดูกาล	ของสถานีเก็บตัวอย่าง 

นำ้าทั้ง	6	สถานี	พบว่า	นำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง	บริเวณสถานี 

CH01	 CH03	 และ	 CH06	 (ตั้งแต่บริเวณพระสมุทรเจดีย์	 จังหวัด 

สมุทรปราการ	 กิโลเมตรที่	 7	 จนถึงบริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ	 เขต 

ยานนาวา	 กิโลเมตรที่	 28.7	 มีคุณภาพตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพนำ้ากำาหนด	 จัดเป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 5	 (ตามมาตรฐาน 

คุณภาพนำ้าแหล่งนำ้าผิวดิน	 กำาหนดให้เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 4)	 

เนื่องจากมีปริมาณแอมโมเนีย	 -	 ไนโตรเจนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

กำาหนด	 เมื่อพิจารณาตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 พบว่า	 บริเวณ 

ดังกล่าวเป็นเขตตัวเมืองย่านการค้าและย่านอุตสาหกรรมที ่

หนาแน่น	 ซึ่งนำ้าทิ้งจากชุมชน	 ตลาดสด	 โดยส่วนใหญ่	 และ 

อุตสาหกรรมบางประเภท	 จะมีแอมโมเนียปนเปื้อนในปริมาณสูง 

อันเป็นสาเหตุให้คุณภาพนำ้าเสื่อมโทรมลง	 ในส่วนบริเวณสถานี	

CH08	 CH10	 และ	 CH12	 (ตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงเทพฯ	 เขต

ดาวคะนอง	 กิโลเมตรท่ี	 34.5	 จนถึงบริเวณสะพานพระรามที่	 7	 

อำาเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 คุณภาพนำ้าจัดเป็นแหล่งนำ้า 

ประเภทที่	4	เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนำ้ากำาหนด

	 2.	 สรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าแม่นำ้าเจ ้าพระยา 

ตอนกลาง	พ.ศ.2554

	 จากผลคณุภาพนำา้เฉลีย่ในแต่ฤดกูาล	 ของสถานเีกบ็ตวัอย่าง 

นำ้าทั้ง	5	สถานี	พบว่า	นำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง	บริเวณสถานี	 

CH15	 CH16.1	 และ	 CH17	 และ	 CH18	 (ตั้งแต่บริเวณสะพาน 

นนทบุรี	อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	กิโลเมตรที่	83	จนถึงบริเวณ 

โรงงานกระดาษบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 กิโลเมตรที่	 

123.6	 มีคุณภาพตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้ากำาหนด 

จัดเป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 4	 (ตามมาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่ง 

นำ้าผิวดิน	กำาหนดให้เป็นแหล่งนำ้าประเภท	ที่	3	เนื่องจากมีปริมาณ 

ออกซิเจนละลายนำ้าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้ากำาหนด	 

เฉพาะสถานี	 CH	 18	 คุณภาพนำ้าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

นำ้ากำาหนด	 เน่ืองจากมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้ากำาหนด	 เมื่อพิจารณาตามการใช้ 

ประโยชน์ที่ดิน	 พบว่า	 บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเขตตัวเมือง 

ย่านการค้าและเกษตรกรรม	นำ้าทิ้งจากแหล่งกำาเนิดมลพิษดังกล่าว	 

อาจมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก	 และธาตุอาหารที่เหมาะสมใน 

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	 ซึ่งใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย 

ส่ิงสกปรกและแร่ธาตุเหล่านั้น	 ตลอดจนอาจมีการปนเปื้อนของมูล 

สัตว์ในการทำาปศุสัตว์	 อันเป็นสาเหตุทำาให้ค่าออกซิเจนในนำ้าลดลง 

และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดจากมูลสัตว์ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ทำาให้คุณภาพนำ้าในบริเวณสถานีดังกล่าวเสื่อมโทรมลง	 มีเพียง 

สถานีเก็บตัวอย่าง	 CH20	 (บริเวณป้อมเพชรวัดพนัญเชิงวรวิหาร	 

อำาเภอพระนครศรีอยุธยา	กิโลเมตรที่	142.4)	 เท่านั้น	ที่มีคุณภาพ 

นำ้าจัดเป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 3	 เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนำ้า

กำาหนด	 เน่ืองจากมีชุมชนหนาแน่นน้อยกว่าสถานีอื่นๆ	 และพื้นที่ 

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

	 3.	 สรปุผลการเฝ้าระวงัคณุภาพนำา้แม่นำา้เจ้าพระยาตอนบน	 

พ.ศ.2554

	 จากผลคณุภาพนำา้เฉลีย่ในแต่ฤดกูาล	ของสถานเีกบ็ตวัอย่าง 

นำ้าทั้ง	 7	 สถานี	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนบน 

ทุกสถานีมีคุณภาพตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้ากำาหนด 

จัดเป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 3	 (ตามมาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่ง 

นำ้าผิวดิน	กำาหนดให้เป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	2	ยกเว้นสถานี	CH28 

(บริเวณศาลากลาง	จังหวัดชัยนาท	กิโลเมตร	ที่	286)	และ	CH32 

(บริเวณสะพานเดชาติวงศ์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์)	 ม ี

คุณภาพนำ้าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้ากำาหนดถึง	 2	 ระดับ 

คือ	 จัดเป็นแหล่งนำ้าประเภทที่	 4	 เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจน 

ละลายนำ้า	 ปริมาณแบคทีเรียกลุ ่ม	 โคลิฟอร ์มทั้งหมด	 และ 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพนำ้ากำาหนด	 โดยเฉพาะสถานี	 CH28	 และ	 CH32	 เมื่อ 

พจิารณาตามการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	พบว่า	บรเิวณดงักล่าว	ส่วนใหญ่ 

เป็นเขตตัวเมืองย่านการค้าหนาแน่นกว่าสถานีอื่น	 เป็นสาเหตุสำาคัญ 

ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า	นำา้ทิง้จากชุมชนมอีทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงคณุภาพ 

นำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยามากที่สุด	ดังภาพที่	1

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาและการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2554 
4. สรุปผลการเฝาระวังคุณภาพนํ้าแมนํ้าเจาพระยารายฤดูกาล พ.ศ. 2554 
จากผลการศึกษาในครั้งน้ีจะทําใหทราบวาฤดูกาลที่เปล่ียนไปไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา 

และเม่ือนําผลคุณภาพนํ้ามาเปรียบเทียบรายดัชนีตรวจวัดคุณภาพนํ้าที่สําคัญ 5 ดัชนี พบวา 
4.1 คาออกซิเจนละลาย (DO) ในแมนํ้าเจาพระยามีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนดตลอดชวงตอนแมนํ้าเฉล่ีย ถึงรอย

ละ 51 โดยมีคาต่ํากวามาตรฐานมากที่สุดในชวงฤดูหนาว ถึงรอยละ 66 ของสถานีตรวจวัดทั้งหมด 18 สถานี และมีคาต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานนอยที่สุดในชวงฤดูฝน คือ รอยละ 39 

ภาพที่	1	แผนที่แสดงคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	พ.ศ.	2554

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 
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	 4.	 สรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าแม่นำ้าเจ้าพระยาราย

ฤดูกาล	พ.ศ.2554

	 จากผลการศึกษาในครั้งน้ีจะทำาให้ทราบว่าฤดูกาลที่เปล่ียน

ไปไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 และ 

เมื่อนำาผลคุณภาพนำ้ามาเปรียบเทียบรายดัชนีตรวจวัดคุณภาพนำ้า 

ที่สำาคัญ	5	ดัชนี	พบว่า

	 	 4.1	 ค่าออกซิเจนละลาย	 (DO)	 ในแม่นำ้าเจ้าพระยา 

มีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกำาหนดตลอดช่วงตอนแม่นำ้าเฉลี่ย 

ถึงร้อยละ	 51	 โดยมีค่าตำ่ากว่ามาตรฐานมากท่ีสุดในช่วงฤดูหนาว 

ถึงร้อยละ	 66	 ของสถานีตรวจวัดทั้งหมด	 18	 สถานี	 และมีค่า 

ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดในช่วงฤดูฝน	คือ	ร้อยละ	39

	 	 4.2	 ค่าบีโอดี	 (BOD)	 มีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

กำาหนดตลอดช่วงตอนแม่นำ้าเฉลี่ยร้อยละ	 14	 โดยมีค่าตำ่ากว่า

มาตรฐานมากที่สุดในช่วงฤดูหนาว	 ถึงร้อยละ	 28	 ของสถานีตรวจ

วัดทั้งหมด	18	สถานี	และพบว่า	ไม่มีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเลย

ในช่วงฤดูฝน

	 	 4.3	 ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด	 (TCB)	 ใน 

แม่นำ้าเจ้าพระยามีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกำาหนดตลอดช่วง 

ตอนแม่นำ้าเฉลี่ยร้อยละ	 31	 โดยมีค่าตำ่ากว่ามาตรฐานมากที่สุดใน 

ช่วงฤดูร้อนช่วงที่มีการเก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์	 ถึงร้อยละ 

44	 ของสถานีตรวจวัดทั้งหมด	 18	 สถานี	 และมีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์ 

มาตรฐานน้อยที่สุดในช่วงฤดูฝน	คือ	ร้อยละ	16

	 	 4.4	 ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	 (FCB)	 มีค่า 

ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกำาหนดตลอดช่วงตอนแม่นำ้า	 เฉลี่ยร้อยละ	 

41	 โดยมีค่าตำ่ากว่ามาตรฐานมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนช่วงที่มีการ 

เก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์	 ถึงร้อยละ	 55	 ของสถานีตรวจวัด 

ทั้งหมด	 18	 สถานี	 และมีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดใน 

ช่วงฤดูฝน	คือ	ร้อยละ	33

	 	 4.5	 ค่าแอมโมเนีย	-	ไนโตรเจน	(NH3	-	N)	มีค่าตำ่ากว่า 

เกณฑ์มาตรฐานกำาหนดตลอดช่วงตอนแม่นำ้าเฉลี่ยร้อยละ	 22	 โดย 

มีค่าตำ่ากว่ามาตรฐานมากท่ีสุดในช่วงฤดูหนาว	 ถึงร้อยละ	 50	 ของ 

สถานีตรวจวัดทั้งหมด	 18	 สถานี	 และพบว่า	 ไม่มีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานเลยในช่วงฤดูฝน

	 จากการเปรียบเทียบผลคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา 

ในแต่ละฤดกูาลตามดชันบ่ีงชีค้ณุภาพนำา้ทีส่ำาคญั	ทัง้	5	ดชัน	ีจะเหน็ 

ได้ว่า	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่จะมีคุณภาพตำ่ากว่า 

เกณฑ์มาตรฐานกำาหนด	 ในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณนำ้าในแม่นำ้าน้อย	 คือ 

ช่วงฤดูหนาว	 และฤดูร้อน	 ตามลำาดับ	 และคุณภาพนำ้าจะดีขึ้นหรือ 

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูนำ้าหลาก	 ซึ่ง 

อาจเกิดจากการเจือจางของปริมาณนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 ทำาให้ 

ค่าความสกปรกลดตำ่าลงไปด้วย

	 การเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 พ.ศ.2554 

ในงานวิจัยนี้	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 พ.ศ.2554 

ส่วนใหญ่	 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงร้อยละ	 50	 รองลงมาอยู่ใน 

เกณฑ์พอใช้	คิดเป็นร้อยละ	33	และเสื่อมโทรมมากคิดเป็นร้อยละ 

17	 ของจำานวนสถานีตรวจวัด	 18	 สถานี	 และเมื่อเปรียบเทียบ 

ระหว่างช่วงตอนแม่นำ้าระหว่าง	 พ.ศ.2553	 และ	 พ.ศ.2554	 ใน 

งานวิจัยนี้	พบว่า

	 1	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง		

	 จากการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า	 ใน 

พ.ศ.2553	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 ตั้งแต่สะพาน 

พระรามหก	 ถึงพระสมุทรเจดีย์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เมื่อเทียบ 

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน	 จัดอยู่ในประเภท 

ที่	 5	 (เสื่อมโทรมมาก)	 โดยมีดัชนีบ่งชี้ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ปริมาณ 

ออกซิเจนที่ละลายในนำ้า	 (DO)	ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง	1.5	-	2.7	mg/L	 

ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์	 (BOD)	 มีค่าอยู ่ในช่วง 

3.7	-	4.7	mg/L	ปริมาณแอมโมเนีย	-	ไนโตรเจน	(NH3	-	N)	มีค่า 

อยู่ในช่วง	 0.42	 -	 1.01	mg/L	 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 

ทั้งหมด	 (TCB)	มีค่าอยู่ในช่วง	42,475	 -	90,850	MPN/100	mL 

และแบคทีเรียกลุ ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	 (FCB)	 มีค ่าอยู ่ในช่วง 

9,400	-	34,270	MPN/100	mL

	 คุณภาพนำ้าแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง	 รวม	 6	 สถานี	 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้า	 ผิวดินประเภทที่	 4 

พบว่า	 คุณภาพนำ้าเสื่อมโทรมกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 ทั้ง	 6	 สถานี 

ในส่วนงานวิจัยน้ี	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 

อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก	 คิดเป็นร้อยละ	 50 

เท่ากัน	 และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าผิวดิน 

ประเภทที่	 4	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าเสื่อมโทรมกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

เพียง	3	สถานี	และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	3	สถานี	จากสถานี 

ตรวจวัดทั้งหมด	6	สถานี

	 2	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง	

		 จากการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า	 ใน 

พ.ศ.2553	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าแม่นำ้าเจ้าพระยาช่วงนี้	 เมื่อเทียบกับ 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดินจัดอยู่ในประเภทที	่ 

4	 (เส่ือมโทรม)	 โดยมีดัชนีบ่งชี้ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ปริมาณออกซิเจน 

ที่ละลายในนำ้า	 (DO)	 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง	 3.0	 -	 4.6	mg/L	ปริมาณ 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์	 (BOD)	 มีค่าอยู่ในช่วง	 1.4	 -	 2.3	

mg/L	ปริมาณแอมโมเนีย	-	ไนโตรเจน	(NH3	-	N)		มีค่าอยู่ในช่วง	 

0.13	 -	 0.30	 mg/L	 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 

(TCB)	 มีค่าอยู ่ในช่วง	 7,675-50,075	 MPN/100	 mL	 และ 

แบคทีเรียกลุ่มฟคีอลโคลฟิอร์ม	(FCB)	มคีา่อยูใ่นชว่ง	890	-	23,938	

MPN/100	mL

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559   15

	 คุณภาพนำ้าแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง	 รวม	 5	 สถานี	 เม่ือ 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าผิวดินประเภทที่	 3 
พบว่า	 คุณภาพนำ้าเสื่อมโทรมกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 ทั้ง	 5	 สถานี 
คิดเป็นร้อยละ	 100	 ในส่วนงานวิจัยนี้	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้า 
เจ้าพระยาตอนกลางอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและพอใช้	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 80	 และ	 20	 ตามลำาดับ	 และเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
มาตรฐานคณุภาพนำา้ในแหล่งนำา้ผวิดนิประเภท	ที	่3	พบว่า	คณุภาพ 
นำ้าเสื่อมโทรมกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง	 4	 สถานี	 และเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานเพียง	1	สถานี	จากสถานีตรวจวัดทั้งหมด	5	สถานี
	 3	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนบน
	 จากการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า	 ใน 
พ.ศ.2553	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าแม่นำ้าเจ้าพระยาช่วงนี้เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดินจัดอยู่ในประเภทที่	
4	 (เสื่อมโทรม)	 โดยมีดัชนีบ่งช้ีท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 ปริมาณออกซิเจน 
ที่ละลายในนำ้า	 (DO)	 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง	 5.2	 -	 7.3	mg/L	ปริมาณ 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์	 (BOD)	 มีค่าอยู่ในช่วง	 2.0	 -	 4.1	 
mg/L	ปริมาณแอมโมเนีย	 -	 ไนโตรเจน	 (NH3	 -	N)	มีค่าอยู่ในช่วง	 
0.14-0.28	mg/L	ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	 (TCB) 
มีค่าอยู่ในช่วง	 3,758	 -	 33,000	MPN/100	mL	 และแบคทีเรีย 
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	 (FCB)	 มีค่าอยู่ในช่วง	 315	 -	 1,922	MPN/ 
100	mL
	 คุณภาพนำ้าแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนบน	 รวม	 6	 สถานี	 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้า	ผิวดินประเภทที่	2	พบ
ว่า	คุณภาพนำ้าเสื่อมโทรมกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ทั้ง	6	สถานี	คิดเป็น
ร้อยละ	100	ในส่วนงานวจิยันี	้พบว่า	คณุภาพนำา้ในแม่นำา้เจ้าพระยา
ตอนกลาง	อยูใ่นเกณฑ์เสือ่มโทรมและพอใช้	คดิเป็นร้อยละ	71	และ	
29	ตามลำาดบั	ซึง่มคีณุภาพนำา้ตำา่กว่าเกณฑ์มาตรฐานทกุสถาน	ีหรอื
คิดเป็นร้อยละ	100	จากสถานีตรวจวัดทั้งหมด	7	สถานี
	 4	 การเปล่ียนแปลงคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาจาก
เหตุการณ์อุทกภัย	พ.ศ.2554
	 จากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยช่วงปลาย	 พ.ศ.2554	 (ช่วง 
ฤดูหนาว)	 ส่งผลให้ระดับนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตลอดทุกช่วงตอน 
แม่นำ้าสูง	 และมีปริมาณนำ้ามากผิดปกติจากปีที่ผ่านมา	 จึงนำาผล 
การตรวจวดัคณุภาพนำา้แต่ละดชันรีะหว่าง	พ.ศ.2553	(เกบ็ตวัอย่าง
วันที่	 10,	 16	 -	 19	 พฤศจิกายน)	 และ	 พ.ศ.2554	 (เก็บตัวอย่าง 
วันที่	 16,	 19	 -	 21	 ธันวาคม)	 มาเปรียบเทียบ	 หาความสัมพันธ์ 
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	 Paired	 Samples	 t	 -	 Test	 ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น	 0.05	 พบว่า	 คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาช่วงฤดู 
หนาวระหว่าง	 พ.ศ.2553	 และพ.ศ.2554	 ไม่มีความแตกต่าง 
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เน่ืองจากทุกดัชนีมีค่า	 Significant	 
มากกว่า	 0.05	 ดังน้ี	 ออกซิเจนละลาย	 (DO)	 มีค่า	 Significant 
เท่ากับ	 0.836	 บีโอดี	 (BOD)	 มีค่า	 Significant	 เท่ากับ	 0.523 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	 (FCB)	 มีค่า	 Significant	 เท่ากับ 

0.593	 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	 (TCB)	 มีค่า	 Significant	 
เท่ากับ	 0.777	 และแอมโมเนีย	 -	 ไนโตรเจน	 (NH3	 -	 N)	 มีค่า 
Significant	 เท่ากับ	 0.501	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเหตุการณ์อุทกภัย 
ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลาย	 พ.ศ.2554	 ไม่ส่งผลกระทบทำาให้ 
คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตลอดทั้งสายเปล่ียนแปลงไปจาก	 
พ.ศ.2553	
	 อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนำ้าของผู้วิจัย 
พบว่าใน	 พ.ศ.2553	 ได้เกิดอุทกภัยในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 
แต่เกิดเฉพาะริมฝั ่งแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง	 และไม่ส่งผล 
กระทบต่อปริมาณนำ้ารุนแรงเหมือน	 พ.ศ.2554	 ซึ่งเกิดอุทกภัย 
ริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยาทุกช่วงตอนตลอดแม่นำ้าทั้งสาย
	 ถึงแม้ว่าผลการเปรียบเทียบคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา 
ระหว่าง	พ.ศ.2553	และ	พ.ศ.2554	ตลอดทั้งสายพบว่าไม่มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 แต่เม่ือพิจารณาวิเคราะห์
ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าในลักษณะเดียวกันเป็น	 รายตอนกลับ 
พบว่าในแต่ละดัชนีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะ 
แม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง	 และตอนกลาง	 ตั้งแต่สถานี	 CH01 
(พระสมุทรเจดีย ์	 จังหวัดสมุทรปราการ)	 ถึง	 สถานี	 CH15 
(สะพานนนทบุรี)	 จึงนำาผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้า	 ระหว่าง 
พ.ศ.2553	 และ	 พ.ศ.2554	 ในแต่ละดัชนี	 ของสถานีดังกล่าว 
ตั้งแต่ปากแม่นำ้าเจ้าพระยา	 ณ	 อำาเภอพระสมุทรเจดีย์	 จังหวัด 
สมุทรปราการ	ถึงสะพานนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 มาเปรียบเทียบ 
หาความสัมพันธ์	 โดยใช้โปรแกรมคำานวณค่าทางสถิติ	 Paired		 
Samples	 t	 -	 Test	 ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	 0.05	 พบว่า 
คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึง 
จังหวัดนนทบุรี	 ในฤดูหนาวระหว่าง	 พ.ศ.2553	 และ	 พ.ศ.2554 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	
	 จากผลการทดสอบความสัมพันธ ์ทางสถิติ 	 ซึ่งพบว่า 
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลาย	 พ.ศ.2554 
ไม่ส่งผลกระทบทำาให้คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตลอดทั้งสาย 
เปล่ียนแปลงไปจาก	 พ.ศ.2553	 แต่เหตุการณ์อุทกภัยกลับส่งผล 
กระทบต่อค่าออกซิเจนละลาย	 ทำาให้คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา 
เฉพาะตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดนนทบุรี	 ระหว่าง 
พ.ศ.2553	 และ	 พ.ศ.2554	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติ	 โดยสถานีทั้งหมดตั้งแต่	 สถานี	 CH01	 ถึง	 สถานี	 CH15	 
จะอยู่ในช่วงแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง	ยกเว้นสถานี	CH15	จะเป็น 
สถานีล่างสุดของช่วงแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง	ซึ่งทั้งหมด	จะเป็น 
พื้นที่รับนำ้าอุทกภัยที่ไหลบ่าหน้าดินพัดพาตะกอน	และความสกปรก 
จากพื้นดินริมสองฝั ่งแม่นำ้า	 และกว้างออกไปตามที่นำ้าท่วมถึง 
ผ่านการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่จากชุมชนเมือง	พื้นที่เกษตรกรรม 
และ	ปศุสัตว์	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ค่าออกซิเจนละลายของปี	

พ.ศ.2553	และ	พ.ศ.2554	แตกต่างกัน

ศิริพล  กำาแพงทอง,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 
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ข้อเสนอแนะ
	 สำาหรับงานวิจัยน้ี	 ผู ้วิจัยเป็นเจ้าหน้าท่ีของสำานักงาน 

สิ่งแวดล้อมภาคที่	 6	 (นนทบุรี)	 มีภารกิจโดยตรงในการเฝ้าระวัง 

คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 รวมถึงแหล่งกำาเนิดมลพิษต่างๆ 

ในพื้นที่รับผิดชอบ	 6	 จังหวัดลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง	 ได้แก่	 

จังหวัดสิงห์บุรี	อ่างทอง	พระนครศรีอยุธยา	ปทุมธานี	นนทบุรี	และ	 

สมุทรปราการ	 ความถี่ในการเก็บตัวอย่างนำ้าเพื่อ	 ทำาการตรวจวัด 

และประเมินผลไม่สามารถดำาเนินการได้ทุกเดือนตลอดทั้งปี	 

เนื่องจากข้อจำากัดด้านงบประมาณและบุคลากร	 ทำาให้ผลข้อมูล 

ที่ได้เป็นเพียงตัวแทนแต่ละฤดูกาล	 รายไตรมาสเท่านั้น	 อาจไม่ 

เพียงพอต่อการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการ 

เปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้าตลอดท้ังปีได้	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้วิจัยมีความ 

คิดเห็นเรื่องผลการวิเคราะห์จากงานวิจัยที่พบว่า	 ฤดูกาลที่เปลี่ยน 

ไปไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยานั้น 

มีความเป็นไปได้	 เนื่องจากปัจจุบันทางภาครัฐได้มีการบริหารจัดการ 

นำ้าเพื่อการชลประทาน	 ผ่านทางเขื่อนเจ้าพระยา	 จังหวัดชัยนาท	 

ประตูระบายนำ้าอำาเภอบางบาล	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และ 

ประตูระบายนำ้าคลองลัดโพธิ์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ซึ่งทำาหน้าที ่

ในการควบคุมและรักษาระดับปริมาณนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาไม่ให ้

มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล	 อันเป็นสาเหตุหลัก	 ที่ทำาให้ 

คณุภาพนำา้ในแม่นำา้เจ้าพระยาไม่มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละฤดกูาล 

จากปัจจัยต่างๆ	ที่เป็นสาเหตุ	ทำาให้คุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยา 

เสื่อมโทรมลง	 จึงควรมีการรณรงค์ให้ประชาชน	 ลดการใช้นำ้าเพื่อ 

ลดนำ้าเสีย	 และมีการจัดการนำ้าเสียที่ต้นทางโดยการบำาบัดนำ้าเสียที่ 

บ้านเรือน	 นำานำ้าที่บำาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีการจัดสร้างระบบบำาบัดนำ้าเสียรวมชุมชน	 และ 

ดำาเนินงานระบบบำาบัดนำ้าเสียรวมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ	จัดเก็บ 

ค่าบริการบำาบัดนำ้าเสียเพื่อมีรายได้	 ในการดูแลและบำารุงรักษา 

ระบบ	 หรือส่งเสริมให้มีการบำาบัดนำ้าเสียในบ้านเรือนเบื้องต้น 

โดยใช้ถังบำาบัดสำาเร็จรูป	 ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน	 และ 

ลดการเกิดของเสียและนำ้าเสีย	 และมีการบำาบัดนำ้าเสียก่อนระบาย

ออกสู่สิ่งแวดล้อม	 ควบคุมการระบายนำ้าที่มีคุณภาพตำ่าออกจาก

ทางนำ้าชลประทานหรือพื้นที่การเกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อ 

แหล่งนำ้า	 พร้อมทั้งกำากับดูแลและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย 

ให้แหล่งกำาเนิดมลพิษต้องมีระบบบำาบัดนำ้าเสียและระบายนำ้าทิ้ง 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้าทิ้งที่กำาหนดด้าน 

การเกษตรกรรม	 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี	 ส่งเสริมการนำาของเสียมาทำา 

ปุ๋ยอินทรีย์	 หรือก๊าซชีวภาพ	 ท้ังน้ีการนำานำ้าท่ีบำาบัดแล้วจากระบบ 

บำาบัดรวมมาใช้ในการเกษตร	ก็เป็นการลดปริมาณนำ้าทิ้งที่จะระบาย	

ลงแหล่งนำ้าสาธารณะ
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การพัฒนาเพิ่มผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน

Improvement	of	Productivity	in	Raw	Dried	Oyster	Crackers	

by	Hot	air	oven
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บทคัดย่อ

	 	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มผลผลิต	 ต้นทุนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งระหว่าง 

เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนกับการทำาแห้งด้วยแสงแดด	 และการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี ้

ใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนชนิดถาดขนาด	 80	 x	 85	 x	 190	 เซนติเมตร	 จำานวน	 12	 ถาด	 ใช้พลังงานไฟฟ้า	 และเช้ือเพลิงแก็สอบด้วย 

อุณหภูมิ	50	60	และ	70	°C	เป็นระยะเวลา	6	ชั่วโมง	พบว่า	ผลการวิเคราะห์	ปริมาณความชื้น	ค่า	aw	ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำา 

แห้งด้วยอุณหภูมิ	70	°C	ระยะเวลา	3	ชั่วโมง	มีความเหมาะสมมากที่สุด	โดยมีปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ	11.37		ค่า	aw	เท่ากับ	0.68	

เมื่อทำาการเปรียบเทียบผลผลิต	 ข้าวเกรียบหอยนางรมด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ	 70	 °C	 ระยะเวลา	 3	 ชั่วโมง	 กับการทำา 

แห้งด้วยแสงแดด	 พบว่า	 การทำาแห้งข้าวเกรียบด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบลมร้อนมีผลผลิตมากกว่าการทำาแห้งด้วยแสงแดด	 คิดเป็นร้อยละ 

16.67	 โดยการทำาแห้งข้าวเกรียบด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนมีกำาลังการผลิต	 45	 กิโลกรัมต่อวัน	 ส่วนการทำาแห้งข้าวเกรียบด้วย 

แสงแดดมีกำาลังการผลิต	 37.50	 กิโลกรัมต่อวัน	 และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง 

แบบลมร้อนกับการทำาแห้งด้วยแสงแดดต่อครั้ง	 พบว่า	 ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนมีต้นทุน 

1,467.66	 บาท	 ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมทำาแห้งด้วยแสงแดดมีต้นทุน	 1,543.81	 บาท	 และต้นทุนเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนเท่ากับ 

159,000	บาท	สามารถคืนทุนได้ในเวลา	6	เดือน	7	วัน

คำาสำาคัญ	:	หอยนางรม	ข้าวเกรียบหอยนางรม	เครื่องอบลมร้อน

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กุลพร  พุทธมี
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Abstract
	 	 The	 objective	 of	 this	 research	was	 to	 study	 and	 develop	 oyster	 crackers.	 The	 production	 cost	 and 

increasing	of	productivity	were	evaluated.	The	dimension	of	hot	air	oven	was	80	x	85	x	190	cms,	width	x	length	x	

height	with	12	drying	trays.	The	combined	energy	of	electric	power	and	LPG	gas	were	used	to	develop	a	hot	air 

dryer.	 Experiments	were	conducted	at	 inlet	air	 temperatures	of	50,	60	and	70	 °C	 for	6	hours.	The	experiments 

were	 carried	 out	 using	 hot	 air	 drying	method	 and	 sun	 drying	method.	 The	 results	 showed	 that	 the	 optimal 

conditions	was	obtained	by	the	hot	air	drying	method	at	70	°C	for	3	hours	with	11.37	%	moisture	content,	0.68 

of	aw	and	highest	expansion.	The	comparison	of	effectiveness	cracker	production,	showed	that	the	effectiveness 

of	 conventional	 drying	method	 at	 70	 °C	 for	 3	 hours	was	 higher	 than	 sun	 drying	method	 at	 16.67	%	with	 45 

kilograms/day	 of	 production	 capacity,	 and	 37.50	 kilograms/day	 of	 production	 capacity	 for	 sun	 drying	method. 

For	 the	 comparison	 of	 cost,	 it	 was	 found	 that	 the	 cost	 of	 cracker	 production	with	 hot	 air	 drying	method	was 

1,467.66	baht	while	 the	cost	of	 sun	drying	method	was	1,543.81	baht	and	 the	cost	of	hot	air	dryer	 fabrication 

was	159,000	baht,	which	could	pay	back	within	6	months	and	7	days.

Keywords	:	Oyster,			Oyster	crispy,			Hot	air	oven

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กุลพร  พุทธมี
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บทนำา 

	 กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน	เป็นหนึ่งในศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริอ่าวคุ้งกระเบน	อำาเภอท่าใหม่	 

จังหวัดจันทบุรี	 ได้ทำาการแปรรูปหอยนางรมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 

ได้แก่	ข้าวเกรยีบหอยนางรม	นำา้พรกิเผาหอยนางรม	คกุกีห้อยนางรม	 

ซอสหอยนางรม	 เป็นต้น	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มหอยนางรม 

ครบวงจรคุ้งกระเบนที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอันดับหน่ึง 

คือ	 ข้าวเกรียบหอยนางรม	 โดยพบว่า	 ทางกลุ่มฯ	 มีความต้องการ 

ที่จะพัฒนาเพิ่มผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งด้วยเครื่อง 

อบแห้งแบบลมร้อนให้สามารถผลิตได้ปริมาณ	และคุณภาพเพิ่มขึ้น	 

เนื่องจากกระบวนการทำาแห้งข้าวเกรียบดิบในปัจจุบันเป็นการทำา 

แห้งโดยการใช้แสงแดดจากธรรมชาติ	 ซึ่งมีข้อจำากัดหลายประการ	 

ได้แก่	 ปริมาณแสงแดดในแต่ละวันที่ไม่เท่ากันทำาให้ไม่เพียงพอต่อ 

การทำาแห้ง	 ลมที่พัดมาจากทะเลนำาเอาฝุ่นละอองมาเกาะติดกับ 

ข้าวเกรียบ	 และมูลนกท่ีมากวนในเวลาทำาแห้ง	 โดยปัจจัยดังกล่าว 

จะไม่สามารถผลิตข้าวเกรียบดิบแห้งให้ทัน	 และเพียงพอกับความ 

ต้องการของตลาด	 ซึ่งทำาให้ทางกลุ่ม	 ฯ	 เสียโอกาส	 และรายได้ 

ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องอาศัยเทคโนโลยีในการทำาแห้ง 

โดยการใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	 ซึ่งจะทำาให้สามารถผลิต 

ข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นปลอดภัยจากส่ิง 

ปนเปื้อน	และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการอีกด้วย

	 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงต ้องการศึกษาการพัฒนาเพ่ิมผลผลิต 

ข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งของกลุ ่มหอยนางรมครบวงจร 

คุ้งกระเบน	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	 อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ	อำาเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	โดยการใช้เครื่องอบแห้ง 

แบบลมร้อน	 ซึ่งจะทำาการศึกษาการนำาเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน 

มาทำาการเพิ่มผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง	 เพื่อเป็นการ 

เพิ่มปริมาณ	 และรักษาคุณภาพในการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรม 

ให้เพยีงพอกบัความต้องการของตลาด	ด้วยกรรมวธิหีลกัการจดัการ 

ทางวศิวกรรม		เพือ่จะนำาพาให้กลุม่หอยนางรมครบวงจรคุง้กระเบน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

ได้สัมฤทธิ์ผลในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ	หอยนางรม

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพือ่ศกึษาการเพิม่ผลผลติข้าวเกรยีบหอยนางรมดบิแห้ง 

ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	 เปรียบเทียบกับการทำาแห้งด้วย 

แสงแดด

	 2.	 เพือ่ศกึษาต้นทนุการผลติข้าวเกรยีบหอยนางรมดบิแห้ง 

ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	 เปรียบเทียบกับการทำาแห้งด้วย 

แสงแดด	

	 3.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

ของเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย 

	 งานวิจัยน้ีเป็นการนำาเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน 

มาทำาแห้งข้าวเกรียบหอยนางรมดิบเพื่อเพิ่มผลผลิต	 แล้วทำาการ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตกับการทำาแห้งด้วยแสงแดด 

โดยทำาการทดลอง	3	ซำ้า	และวิเคราะห์	เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 

โดยมีวิธีการดำาเนินการวิจัย	5	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	การศึกษาเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	

	 	 1.1	 ทำาการศึกษาคุณลักษณะเครื่องอบแห้งแบบลม 

ร้อนที่นำามาเพิ่มผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมด้วยการทดสอบ 

สภาวะของเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	 ทำาการทดสอบอุณหภูมิ 

ลมร้อน		การกระจายความร้อน		ความชื้น	สัมพัทธ์	และความเร็ว 

ลมภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนด้วยเครื่องมือวัด	

	 	 1.2	 ทำาการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบ 

ลมร้อน	 ได้แก่	 กำาลังไฟฟ้าที่ใช้ในการนำาพาลมร้อนด้วยวัตต์มิเตอร์	 

เวลา	และปริมาณแก๊สที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ

	 ส่วนที่	 2	 ศึกษาการทำาแห้งข้าวเกรียบหอยนางรมด้วย

แสงแดด	

	 	 ทำาการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวเกรียบดิบก่อนทำาแห้งด้วย 

แสงแดด	 และข้าวเกรียบดิบหลังทำาแห้งด้วยแสงแดด	 เพื่อทำา 

การวิเคราะห์ค่าปริมาณความชื้น	 (AOAC,	 1995)	 ค่า	 Water 

activity	 (aw)	 และค่าสี	 ในรูปของค่า	 L*	 (ความสว่าง)	 a*	 (-a* 

หมายถึง	 สีเขียว,	 +a*	 หมายถึง	 สีแดง)	 และ	 b*	 (-b*	 หมายถึง	 

สีนำ้าเงิน,	+b*	หมายถึง	สีเหลือง)

	 ส่วนที่	 3	 ศึกษาสภาวะในการอบแห้งข้าวเกรียบหอย

นางรมดิบด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน

	 	 3.1	 กระบวนการและขัน้ตอนในการทำาแห้งด้วยเครือ่ง 

อบแห้งแบบลมร้อน

	 	 	 นำาตัวอย่างข้าวเกรียบหอยนางรมมาหั่นสไลด์ตาม 

แนวขวางขนาดความกว้าง	2	cm	ความยาว	2	cm	และความหนา

โดยเฉลี่ย	 0.12	 ถึง	 0.15	 cm	 ชั่งนำ้าหนักข้าวเกรียบ	 2	 กิโลกรัม 

ต่อถาด	 วางเรียงลงบนภาชนะทั้งหมด	 12	 ถาด	 ทำาแห้งที่อุณหภูมิ	 

50	60	และ	70	°C	ทำาการสุ่มตัวอย่างข้าวเกรียบจากภาชนะที่	16 

และ	 12	 ทุกๆ	 1	 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา	 6	 ชั่วโมง	 ด้วยค่าเฉลี่ย 

การทดลอง	3	ซำ้า	เพื่อนำาไปวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น	(AOAC,	 

1995)	 ค่า	 Water	 activity	 (aw)	 และค่าสี	 ในรูปของค่า	 L* 

(ความสว่าง)	a*	(-a*	หมายถึง	สีเขียว,	+a*	หมายถึง	สีแดง)	และ	

b*	(-b*	หมายถึง	สีนำ้าเงิน,	+b*	หมายถึง	สีเหลือง)		 				

	 	 3.2	 ศึกษาอัตราการทำาแห้ง

	 	 	 	 อัตราการแห้ง	 (Drying	 rate)	 คือ	 มวลของเหลว 

ที่ระเหยต่อพื้นที่ที่เกิดการระเหยต่อเวลา	สมการของอัตราการแห้ง	 

(Geankoplis,	2003)	สามารถแสดงได้ดังสมการที่	(1)

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กุลพร  พุทธมี
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20			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

    R = - 1  dm (1)

	 เมื่อ			

    R	=	 อตัราการแห้งหรอือตัราการระเหย	(kg/m
2
.hr)

    A	=	พื้นที่ที่เกิดการระเหย	(m
2
)

   dm	=	 มวลของนำา้ทีร่ะเหยต่อหนึง่หน่วยเวลา	(kg/hr)

	 ส่วนที่	 4	 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลผลิตข้าวเกรียบ 

หอยนางรมดบิแห้ง	และการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม		

	 	 ทำาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลผลิตข้าวเกรียบ

หอยนางรมด้วยวิธีการทำาแห้งโดยแสงแดดกับการทำาแห้งด้วย 

เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	โดยทำาการเปรียบเทียบระยะเวลา	และ 

ค่าใช้จ่าย	 จากกระบวนการเริ่มต้นถึงกระบวนการสุดท้ายในการ 

ผลิตข้าวเกรียบหอยนางรม	 และทำาการวิเคราะห์ต ้นทุนเชิง

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

ผลการวิจัย 

	 1.	 ผลการศึกษาเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	

	 	 จากการศกึษาเครือ่งอบแห้งแบบลมร้อนทีน่ำามาพฒันา 

เพือ่เพิม่ผลผลิตข้าวเกรยีบหอยนางรมของกลุม่หอยนางรมครบวงจร 

คุ้งกระเบน	พบว่า	 ขนาดภายนอกกว้าง	 80	 cm	 ลึก	 85	 cm	 สูง	 

190	cm	ดงัภาพที	่1	ทำางานโดยใช้ลมร้อนเป่าหมนุเวยีนอากาศด้วย

มอเตอร์ขนาด	329	วัตต์	ใช้แก๊สหุงต้ม	(LPG)	เป็นเชื้อเพลิงหัวเตา 

อินฟาเรดขนาดรวม	 16,000	 บีทียู/ชั่วโมง	 มีส่วนควบคุมการ 

ทำางานเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนให้อุณหภูมิสมำ่าเสมอทั่วกัน 

ทั้งเครื่อง	 ด้านบนของเครื่องมีช่องระบายความชื้นออกไปยัง 

ด้านนอก	ทำาด้วยสแตนเลสเกรด	AISI	304	หนา	1.2	mm	บุด้วย 

ฉนวนกันความร้อน	 “ใยหิน”	 ทนความร้อนได้ไม่ตำ่ากว่า	 800	 °C 

ผนังเครื่องบุด้วยใยหิน	 2	 นิ้ว	 ประตูบุใยหินหนา	 2	 นิ้ว	 สามารถ 

ตั้งอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่	 0	ถึง	250	 °C	และภายในห้องอบมีขนาด 

ภายใน	กว้าง	55	cm	ลึก	73	cm	สูง	130	cm	ดังภาพที่	2	จำานวน 

ชั้นสำาหรับวางภาชนะอบได้	12	ชั้น	โดยแต่ละชั้นสูงห่างกัน	10	cm	

สำาหรับวางภาชนะอบขนาดกว้าง	53	cm	ยาว	72	cm	สูง	3	cm

A dt

dt

แหงที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 C ทําการสุมตัวอยางขาวเกรียบจากภาชนะที่ 1  6 และ 12  ทุก ๆ 1 ชั่วโมงเปนระยะเวลา 6 
ชั่วโมง ดวยคาเฉล่ียการทดลอง 3 ซํ้า เพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณความชื้น (AOAC, 1995) คา Water activity (aw) และคาสี 
ในรูปของคา L* (ความสวาง) a* (-a* หมายถึง สีเขียว, +a* หมายถึง สีแดง) และ b* (-b* หมายถึง สีนํ้าเงิน, +b* หมายถึง สี
เหลือง)       
                  3.2 ศึกษาอัตราการทําแหง 
        อัตราการแหง (Drying rate) คือ มวลของเหลวที่ระเหยตอพื้นที่ที่เกิดการระเหยตอเวลา สมการของ
อัตราการแหง (Geankoplis, 2003) สามารถแสดงไดดังสมการที่ (1) 
      (1) 
                              เม่ือ    
               R =  อัตราการแหงหรืออัตราการระเหย  (kg/m2.hr) 
    A =  พื้นที่ที่เกิดการระเหย (m2) 

                   dm
dt

=  มวลของนํ้าที่ระเหยตอหน่ึงหนวยเวลา  (kg/hr) 

 สวนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลผลิตขาวเกรียบหอยนางรมดิบแหง และการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
วิศวกรรม   
       ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลผลิตขาวเกรียบหอยนางรมดวยวิธีการทําแหงโดยแสงแดดกับการทํา
แหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน โดยทําการเปรียบเทียบระยะเวลา และคาใชจาย จากกระบวนการเริ่มตนถึงกระบวนการ
สุดทายในการผลิตขาวเกรียบหอยนางรม และทําการวิเคราะหตนทุนเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

ผลการวิจัย  
         1. ผลการศึกษาเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน  
            จากการศึกษาเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่นํามาพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวเกรียบหอยนางรมของกลุมหอยนางรมครบ
วงจรคุงกระเบน  พบวา ขนาดภายนอกกวาง 80 cm ลึก 85 cm สูง 190 cm ดังภาพที่ 1 ทํางานโดยใชลมรอนเปาหมุนเวียน
อากาศดวยมอเตอรขนาด 329 วัตต ใชแกสหุงตม (LPG) เปนเชื้อเพลิงหัวเตาอินฟาเรดขนาดรวม 16,000 บีทียู/ชั่วโมง มีสวน
ควบคุมการทํางานเครื่องอบแหงแบบลมรอนใหอุณหภูมิสมํ่าเสมอทั่วกันทั้งเครื่อง ดานบนของเครื่องมีชองระบายความชื้นออกไป
ยังดานนอก ทําดวยสแตนเลสเกรด AISI 304 หนา 1.2 mm บุดวยฉนวนกันความรอน “ใยหิน” ทนความรอนไดไมต่ํากวา 800 

C  ผนังเครื่องบุดวยใยหิน 2 น้ิว ประตูบุใยหินหนา 2 น้ิว สามารถตั้งอุณหภูมิใชงานตั้งแต 0 ถึง 250 C และภายในหองอบมี
ขนาดภายใน กวาง 55 cm ลึก 73 cm สูง 130 cm ดังภาพที่ 2 จํานวนชั้นสําหรับวางภาชนะอบได 12 ชั้น โดยแตละชั้นสูงหาง
กัน 10 cm สําหรับวางภาชนะอบขนาดกวาง 53 cm ยาว 72 cm สูง 3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภายนอกเครื่องอบแหงแบบลมรอน                         ภาพที่ 2 ภายในเครื่องอบแหงแบบลมรอน                       

1 dmR
A dt

 

	 	 	 ภาพที่	1	ภายนอกเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน																									ภาพที่	2	ภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน										

	 	 1.1	 การทดสอบสภาวะของเคร่ืองอบแห้งแบบลม

ร้อน	ขณะไม่มีข้าวเกรียบมีผลดังต่อไปนี้

	 	 	 ผลการทดสอบอณุหภมูลิมร้อนภายในเครือ่งอบแห้ง 

แบบลมร้อน	ด้วยเครือ่งวดัอณุหภมู	ิณ	ตำาแหน่งกึง่กลางของภาชนะ 

ที่	16	และ	12	พบว่า	อุณหภูมิลมร้อนที่ได้ตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่อง 

เท่ากับ	 50	 60	 และ	 70	 °C	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทาง 

สถิติ	 (P>0.05)	 ทำาให้ผลการกระจายความร้อนภายในเครื่องอบ 

ณ	ตำาแหน่งต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นภายในเครื่องอบมีการกระจายลมร้อน 

ที่สมำ่าเสมอใกล้เคียงกัน	โดยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนจะนำาพาลม 

ร้อนจากด้านล่างแล้วกระจายลมร้อนออกทางด้านข้างของเครือ่งอบ 

ทั้ง	2	ข้าง	ส่วนลมร้อนและความชื้นจะถูกระบายออกสู่ด้านบนของ 

เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน

	 	 	 ผลการทดสอบหาความชื้นสัมพัทธ์ด้วยเครื่องวัดค่า 

ความช้ืนสัมพัทธ์	 ณ	 ตำาแหน่งกึ่งกลางของภาชนะที่	 16	 และ	 12 

พบว่าค่าความชืน้สมัพทัธ์ภายในเครือ่งอบแห้งแบบลมร้อนทีไ่ด้ตัง้ค่า 

อุณหภูมิของเครื่องเท่ากับ	 50	 60	 และ	 70	 °C	 แตกต่างกันอย่าง 

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (P>0.05)	 โดยค่าความชื้นสัมพัทธ์ท่ีอ่าน 

ได้มีแนวโน้มลดลงตามอุณหภูมิลมร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น	 สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	Doymaz	et	al.	(2006)	ศึกษาการอบแห้ง	Dill	และ	

Parsley	 leaves	 โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่ความเร็วลม 

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กุลพร  พุทธมี
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1.1	 เมตรต่อวินาที	อุณหภูมิในการทำาแห้ง	50	60	และ	70	องศา

เซลเซียสพบว่า	 เมื่ออุณหภูมิในการอบแห้งเพิ่มขึ้นจะทำาให้ระยะ

เวลาในการอบแห้งลดลง	 และในระหว่างกระบวนการอบแห้งพบ

เพียงช่วงอัตราการอบแห้งลดลงเท่านั้น	 จากการวิเคราะห์คุณภาพ

ด้านสีพบว่า	อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำาแห้ง	Dill	และ	Parsley	

leaves	คือ	ที่อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส

	 	 	 ผลการทดสอบความเรว็ลมด้วยเครือ่งวดัค่าความเรว็

ลม	ณ	ตำาแหน่งกึง่กลางของภาชนะที	่1	6	และ	12	พบว่า		ค่าความเรว็

ลมภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่ได้ตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่อง

เท่ากับ	50	และ	70	°C	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

(P≤0.05)	 	 ส่วนค่าความเร็วลมภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่

ได้ตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่อง	เท่ากับ	60	°C	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำาคัญทางสถิติ	(P>0.05)	โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละอุณหภูมิ

ภายในเครือ่งอบเท่ากับ	0.28	m/s	สอดคล้องกับคณุสมบตัเิครือ่งอบ

แห้งแบบถาด	(Tray	dryers)	ซึ่งอากาศร้อนจะไหลหมุนเวียนอยู่ใน

ตู้ที่ความเร็วลม	0.5	ถึง	5	เมตรต่อวินาที	(วิไล,	2543)

	 	 1.2	 ทำาการทดสอบสมรรถนะของเครือ่งอบแห้งแบบ

ลมร้อน

	 	 	 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	

พบกำาลังไฟฟ้าที่ใช้ในการนำาพาลมร้อนโดยวัดด้วยวัตต์มิเตอร์	 มีค่า 

เท่ากับ	 329	 วัตต์	 มีประสิทธิภาพในการเพิ่มอุณหภูมิภายใน 

เครื่องอบที่	 50	 °C	 ใช้เวลา	 4	 นาที	 ปริมาณแก๊สที่ใช้	 150	 กรัม 

ที่	 60	 °C	 ใช้เวลา	 9	 นาที	 ปริมาณแก๊สที่ใช้	 250	 กรัม	 และที ่

70	°C	ใช้เวลา	13	นาที	ปริมาณแก๊สที่ใช้	350	กรัม	

	 2.	 ผลศกึษาการทำาแห้งข้าวเกรยีบหอยนางรมโดยการทำา

แห้งด้วยแสงแดด

	 เมื่อนำาข้าวเกรียบหอยนางรมก่อนทำาแห้งด้วยแสงแดด	 และข้าว

เกรียบหอยนางรมหลังทำาแห้งด้วยแสงแดดมาวิเคราะห์	 ปริมาณ

ความชื้น	 ค่า	Water	 activity	 (aw)	 และค่าสี	 ได้ผลการวิเคราะห์ 

ดังตารางที่	1

	 ตารางที่	1		ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวเกรียบหอยนางรมก่อนและหลังทำาแห้งด้วยแสงแดด

            1.1 การทดสอบสภาวะของเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน ขณะไมมีขาวเกรียบมีผลดังตอไปน้ี 
        ผลการทดสอบอุณหภูมิลมรอนภายในเครื่องอบแหงแบบลมรอน ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ ณ ตําแหนงก่ึงกลางของ

ภาชนะที่ 1  6 และ 12 พบวา อุณหภูมิลมรอนที่ไดตั้งคาอุณหภูมิของเครื่องเทากับ 50  60 และ 70 C แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ทําใหผลการกระจายความรอนภายในเครื่องอบ ณ ตําแหนงตาง ๆที่เกิดขึ้นภายในเครื่องอบมีการกระจายลม
รอนที่สมํ่าเสมอใกลเคียงกัน โดยเครื่องอบแหงแบบลมรอนจะนําพาลมรอนจากดานลางแลวกระจายลมรอนออกทางดานขางของ
เครื่องอบทั้ง 2 ขาง สวนลมรอนและความชื้นจะถูกระบายออกสูดานบนของเครื่องอบแหงแบบลมรอน 

      ผลการทดสอบหาความชื้นสัมพัทธดวยเครื่องวัดคาความชื้นสัมพัทธ ณ ตําแหนงก่ึงกลางของภาชนะที่ 1  6 และ 12 

พบวา คาความชื้นสัมพัทธภายในเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่ไดตั้งคาอุณหภูมิของเครื่องเทากับ 50 60 และ 70 C แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  โดยคาความชื้นสัมพัทธที่อานไดมีแนวโนมลดลงตามอุณหภูมิลมรอนที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Doymaz et al. (2006) ศึกษาการอบแหง Dill และ Parsley leaves โดยใชเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่ความเร็วลม 1.1 
เมตรตอวินาที อุณหภูมิในการทําแหง 50 60 และ 70 องศาเซลเซียสพบวา เม่ืออุณหภูมิในการอบแหงเพิ่มขึ้นจะทําใหระยะเวลา
ในการอบแหงลดลง และในระหวางกระบวนการอบแหงพบเพียงชวงอัตราการอบแหงลดลงเทาน้ัน จากการวิเคราะหคุณภาพ
ดานสีพบวา อุณหภูมิทีเ่หมาะสมในการทําแหง Dill และ Parsley leaves คือ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
                  ผลการทดสอบความเร็วลมดวยเครื่องวัดคาความเร็วลม ณ ตําแหนงก่ึงกลางของภาชนะที่ 1 6 และ 12 พบวา  คา

ความเร็วลมภายในเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่ไดตั้งคาอุณหภูมิของเครื่องเทากับ 50 และ 70 C มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P≤0.05)  สวนคาความเร็วลมภายในเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่ไดตั้งคาอุณหภูมิของเครื่อง เทากับ 60 C แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีความเร็วลมเฉล่ียในแตละอุณหภูมิภายในเครื่องอบเทากับ 0.28 m/s สอดคลองกับ
คุณสมบัติเครื่องอบแหงแบบถาด (Tray dryers) ซ่ึงอากาศรอนจะไหลหมุนเวียนอยูในตูที่ความเร็วลม 0.5 ถึง 5 เมตรตอวินาที 
(วิไล, 2543) 
                1.2 ทําการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน 
       ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแหงแบบลมรอน พบกําลังไฟฟาที่ใชในการนําพาลมรอนโดยวัดดวยวัตตมิเตอร 

มีคาเทากับ 329 วัตต มีประสิทธิภาพในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเครื่องอบที่ 50 C ใชเวลา 4 นาที ปริมาณแกสที่ใช 150 กรัม ที่ 

60 C ใชเวลา 9 นาที ปริมาณแกสที่ใช 250 กรัม และที่ 70 C ใชเวลา 13 นาที ปริมาณแกสที่ใช 350 กรัม  
         2. ผลศึกษาการทําแหงขาวเกรียบหอยนางรมโดยการทําแหงดวยแสงแดด 

 เม่ือนําขาวเกรียบหอยนางรมกอนทําแหงดวยแสงแดด และขาวเกรียบหอยนางรมหลังทําแหงดวยแสงแดดมาวิเคราะห 
ปริมาณความชื้น คา Water activity (aw) และคาสี ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหคุณภาพของขาวเกรียบหอยนางรมกอนและหลังทําแหงดวยแสงแดด 
 

ขาวเกรียบหอยนางรม 
ปริมาณความช้ืน 

(รอยละ) 
aw 

คาสี 
L* a* b* 

กอนทําแหงดวยแสงแดด 73.64 0.96 57.41ns±4.16 4.71ns±0.79 25.67ns±1.36 
หลังทําแหงดวยแสงแดด 7.74 0.66 50.52ns±3.84 5.80ns±1.21 25.80ns±2.38 

หมายเหตุ : ns หมายถึง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
             
 ผลการวิเคราะหปริมาณความช้ืนของขาวเกรียบ พบวา ขาวเกรียบหอยนางรมกอนทําแหงดวยแสงแดดมี
ความชื้นรอยละ 73.64  เม่ือผานการทําแหงดวยแสงแดดเปนเวลา 18 ชั่วโมง พบวา ความชื้นลดลงเหลือรอยละ 7.74  ซ่ึงเปนไป
ตามขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  มผช. 107/2554  เรื่องขาวเกรียบ ซ่ึงกําหนดคาปริมาณความชื้นของขาวเกรียบ
ดิบ ตองไมเกินรอยละ 12 โดยนํ้าหนัก คา Water activity (aw) ของขาวเกรียบหอยนางรมหลังทําแหงดวยแสงแดดมีคา Water 
activity (aw) เทากับ 0.66  ซ่ึงมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสวนใหญ เน่ืองจากเชื้อราสวนใหญจะถูกยับยั้งการ
เจริญที่ Water activity (aw) ต่ํากวา 0.7 ทําใหสามารถเก็บรักษาอาหารไดนานขึ้น (วิไล, 2543) คาสีของขาวเกรียบ พบวา คา 
L* (ความสวาง) a* (-a* หมายถึง สีเขียว, +a* หมายถึง สีแดง) และ b* (-b* หมายถึง สีนํ้าเงิน, +b* หมายถึง สีเหลือง) ของ
ขาวเกรียบ หอยนางรมกอน และหลังทําแหงดวยแสงแดดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

	 	 	 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความช้ืนของข้าวเกรียบ 

พบว่า	 ข้าวเกรียบหอยนางรมก่อนทำาแห้งด้วยแสงแดดมีความชื้น 

ร้อยละ	73.64		เมือ่ผ่านการทำาแห้งด้วยแสงแดดเป็นเวลา	18	ชัว่โมง	

พบว่า	 ความชื้นลดลงเหลือร้อยละ	 7.74	 ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนด 

ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 มผช.	 107/2554	 เรื่องข้าวเกรียบ 

ซึ่งกำาหนดค่าปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบดิบ	 ต้องไม่เกินร้อยละ	 

12	โดยนำ้าหนัก	ค่า	Water	activity	(aw)	ของข้าวเกรียบหอยนางรม 

หลังทำาแห้งด้วยแสงแดดมีค่า	Water	 activity	 (aw)	 เท่ากับ	 0.66		 

ซึ่งมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราส่วนใหญ่	 เนื่องจาก

เชื้อราส่วนใหญ่จะถูกยับยั้งการเจริญที่	 Water	 activity	 (aw) 

ตำ่ากว่า	0.7	ทำาให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น	(วิไล,	2543)	 

ค่าสีของข้าวเกรียบ	พบว่า	ค่า	 L*	 (ความสว่าง)	 a*	 (-a*	หมายถึง 

สีเขียว,	 +a*	 หมายถึง	 สีแดง)	 และ	 b*	 (-b*	 หมายถึง	 สีนำ้าเงิน, 

+b*	 หมายถึง	 สีเหลือง)	 ของข้าวเกรียบ	 หอยนางรมก่อน	 และ 

หลังทำาแห้งด้วยแสงแดดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 

(P>0.05)

	 3.	 ผลการศึกษาสภาวะในการอบแห้งข้าวเกรียบหอย

นางรมดิบด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน

	 	 3.1	 ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้าวเกรียบหอยนางรม 

หลังทำาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	 ที่อุณหภูมิและระยะ 

เวลาต่างๆ

	 	 	 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและค่า	 Water 

activity	 (aw)	 ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วยเครื่อง 

อบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ	 3	 ระดับ	 คือ	 50	 60	 และ	 70	 °C 

เป็นระยะเวลา	1	ถึง	6	ชั่วโมง	แสดงดังภาพที่	3	และ	4

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กุลพร  พุทธมี
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22			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวเกรียบหอยนางรมหลัง 

ทำาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	 พบว่า	 ปริมาณความชื้น 

(ภาพที่	 3)	 ที่อุณหภูมิ	 50	 °C	 ระยะเวลาในการทำาแห้งเท่ากับ	 5 

และ	 6	 ชั่วโมง	 อุณหภูมิ	 60	 °C	 ระยะเวลาในการทำาแห้งเท่ากับ 

4	5	และ	6	ชั่วโมง	และอุณหภูมิ	70	°C	ระยะเวลาในการทำาแห้ง 

เท่ากับ	3	4	5	และ	6	ชั่วโมง	ปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบเป็นไป 

ตามข้อกำาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 มผช.	 107/2554 

เรื่องข้าวเกรียบ	 โดยกำาหนดค่าปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบดิบ	 

ต้องไม่เกินร้อยละ	 12	 โดยนำ้าหนัก	 และมีค่า	 Water	 activity 

(aw)	 ≤	 0.70	 (ภาพที่	 4)	 ซ่ึงมีผลในการยับย้ังการเจริญเติบโตของ 

เชื้อราส่วนใหญ่ได้	 เนื่องจากเชื้อรา	 ส่วนใหญ่จะถูกยังยั้งการเจริญ 

เติบโตที่	Water	activity	(aw)	ตำ่ากว่า	0.7	ทำาให้สามารถเก็บรักษา 

อาหารได้นานขึ้น

	 ผลการวิเคราะห์ค่าสี	 L*	 (ความสว่าง)	 a*	 (-a*	 หมายถึง 

สีเขียว,	 +a*	 หมายถึง	 สีแดง)	 และ	 b*	 (-b*	 หมายถึง	 สีนำ้าเงิน, 

+b*	 หมายถึง	 สีเหลือง)	 ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วย 

เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ	 3	 ระดับ	 คือ	 50	 60	 และ 

70	°C	เป็นระยะเวลา	1	ถึง	6	ชั่วโมง	ดังตารางที่	2

	 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของข้าวเกรียบหอยนางรมหลังทำาแห้ง 

ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ	50	60	และ	70	°C	พบว่า	

ค่า	L*	(ความสว่าง)	ของข้าวเกรียบหอยนางรมมีค่าลดลงเมื่อระยะ

เวลาในการอบเพิ่มขึ้น	 ซึ่งแสดงว่าข้าวเกรียบหอยนางรมนั้นมีสีเข้ม

ขึ้น	ส่วนค่าสี	a*	(-a*	หมายถึง	สีเขียว,	+a*	หมายถึง	สีแดง)	พบว่า 

ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วยอุณหภูมิ	50	°C	มีความแตกต่าง 

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(P>0.05)	ตลอดระยะเวลา	6	ชั่วโมง	 

ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วยอุณหภูมิ	60	°C	เป็นระยะ 

เวลา	6	ชั่วโมง	มีค่าสี	a*	(-a*	หมายถึง	สีเขียว,	+a*	หมายถึง	สีแดง)	 

แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (P≤0.05)	 กับค่าสี	 a*	 (-a* 

 
 3. ผลการศึกษาสภาวะในการอบแหงขาวเกรียบหอยนางรมดิบดวยเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน 
            3.1 ผลการวิเคราะหคุณภาพขาวเกรียบหอยนางรมหลังทําแหงดวยเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน ที่อุณหภูมิ 
และระยะเวลาตาง ๆ 

      ผลการวิเคราะหปริมาณความชื้นและคา Water activity (aw) ของขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหงดวยเครื่อง

อบแหงแบบลมรอนที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 50 60 และ 70 C เปนระยะเวลา 1 ถึง 6 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 3 และ 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ปริมาณความชื้นของขาวเกรียบหอยนางรม             ภาพที่ 4 คา Water activity (aw) ของขาวเกรียบหอย ที่ทํา     

        แหงดวยอุณหภูมิ 50 60 และ 70 C                          นางรมที่ทําแหงดวยอุณหภูมิ 50 60 และ 70 C 
    
ผลการวิเคราะหคุณภาพของขาวเกรียบหอยนางรมหลังทําแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน พบวา ปริมาณความชื้น 

(ภาพที่ 3) ที่อุณหภูมิ 50 C ระยะเวลาในการทําแหงเทากับ 5 และ 6 ชั่วโมง อุณหภูมิ 60 C ระยะเวลาในการทําแหงเทากับ 

4 5 และ 6 ชั่วโมง และอุณหภูมิ 70 C ระยะเวลาในการทําแหงเทากับ 3 4 5 และ 6 ชั่วโมง ปริมาณความช้ืนของขาวเกรียบ
เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช. 107/2554 เรื่องขาวเกรียบ โดยกําหนดคาปริมาณความช้ืนของขาว

เกรียบดิบ ตองไมเกินรอยละ 12 โดยนํ้าหนัก และมีคา Water activity (aw)  ≤ 0.70 (ภาพที่ 4) ซ่ึงมีผลในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราสวนใหญได เน่ืองจากเชื้อรา  สวนใหญจะถูกยังยั้งการเจริญเติบโตที่ Water activity (aw) ต่ํากวา 0.7 ทํา
ใหสามารถเก็บรักษาอาหารไดนานขึ้น 
                 ผลการวิเคราะหคาสี L* (ความสวาง) a* (-a* หมายถึง สีเขียว, +a* หมายถึง สีแดง) และ b* (-b* หมายถึง สีนํ้า
เงิน, +b* หมายถึง สีเหลือง) ของขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 50 60 

และ 70 C เปนระยะเวลา 1 ถึง 6 ชั่วโมง ดังตารางที่ 2 
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ภาพที่	3	ปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบหอยนางรม

แห้งด้วยอุณหภูมิ	50	60	และ	70	°C

ภาพที่	4		ค่า	Water	activity	(aw)	ของข้าวเกรียบหอย

ที่ทำานางรมที่ทำาแห้งด้วยอุณหภูมิ	50	60	และ	70	°C

หมายถึง	สีเขียว,	+a*	หมายถึง	สีแดง)	ของข้าวเกรียบหอยนางรม 

ที่ทำาแห้งเป็นระยะเวลา	1	และ	5	ชั่วโมง	แต่แตกต่างกันอย่างไม่มี 

นัยสำาคัญทางสถิติ	(P>0.05)	กับค่าสี	a*	(-a*	หมายถึง	สีเขียว,	+a*	 

หมายถึง	สีแดง)	ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งเป็นระยะเวลา 

2	 3	 และ	 4	 ชั่วโมง	 ส่วนค่าสี	 b*	 (-b*	 หมายถึง	 สีนำ้าเงิน,	 +b* 

หมายถึง	 สีเหลือง)	 ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วย 

อุณหภูมิ	 50	 °C	 มีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาในการทำาแห้ง 

เพิ่มขึ้น	ส่วนค่าสี	b*	(-b*	หมายถึง	สีนำ้าเงิน,	+b*	หมายถึง	สีเหลือง)		 

ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วยอุณหภูมิ	 60	 และ	 70	 °C 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(P>0.05)	ตลอดระยะเวลา 

6	ชั่วโมง			

	 	 3.2	 ผลการศึกษาอัตราการทำาแห้ง	

	 	 	 	 ผลอัตราการทำาแห้งข้าวเกรียบหอยนางรมด้วย 

เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน	 ที่อุณหภูมิ	 50	 60	 และ70	 °C	 แสดง 

ดังภาพที่	 5	 พบว่า	 อัตราการทำาแห้งของข้าวเกรียบหอยนางรมใน 

ช่วงระยะเวลาชั่วโมงที่	1	ถึง	3	จะมีอัตราการทำาแห้งเร็วกว่าชั่วโมง 

ที่	 4	 ถึง	 6	 ชั่วโมง	 ทั้งนี้เนื่องจากในข้าวเกรียบหอยนางรมที่ยัง 

ไม่ผ่านการทำาแห้งยังมีปริมาณนำ้าอิสระมาก	 จึงทำาให้ในช่วงแรก 

ของการทำาแห้งเกิดการระเหยของนำ้าอิสระอย่างรวดเร็ว	 โดยอัตรา 

การทำาแห้งของข้าวเกรียบขึ้นกับระยะเวลา	 พบว่าที่ระยะเวลา 

6	 ชั่วโมง	 ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ผ่านการทำาแห้งที่อุณหภูมิ	 50 

60	 และ	 70	 °C	 มีอัตราการทำาแห้งเท่ากันคือ	 0.001	 kg/m
2
.hr 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกอบพัชรกุล	 (2550)	 ซึ่งทำาการศึกษา 

การอบแห้งลำาไยแผ่นโดยใช้เทคนคิผสมระหว่างเตาอบพลงังานแสง 

อาทิตย์กับเตาอบลมร้อนและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์กับเตาอบ 

ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ	 พบว่า	 อัตราการอบแห้งในช่วงระยะ 

เวลาเริ่มต้นมีค่าสูง	 เนื่องจากมีปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์สูง 

ทำาให้บริเวณผิวหน้าผลิตภัณฑ์มีปริมาณนำ้าอิสระเพียงพอต่อการ 

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กุลพร  พุทธมี
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559   23

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสีของขาวเกรียบหอยนางรมหลังทําแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 60  

และ 70 C 

ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 
คาสี 

L* a* b* 

1. ตั้งคาอุณหภูมิ 50 C    

1 58.80a±3.20 4.04ns±1.24 23.78ab±1.62 
2 56.82ab±0.82 4.07ns±0.24 24.36a±2.03 
3 55.50ab±0.24 4.29ns±0.55 24.11ab±0.27 
4 54.75abc±2.90 3.74ns±0.06 23.41ab±1.34 
5 50.66bc±4.36 3.84ns±0.03 20.66bc±1.69 
6 48.51c±1.02 3.21ns±0.12 19.61c±0.36 

2. ตั้งคาอุณหภูมิ 60 C    

1 55.30a±0.20 5.34a±0.05 25.72ns±0.48 
2 55.35a±2.63 5.27ab±0.18 25.72ns±1.32 
3 54.17ab±0.11 4.91ab±0.49 26.07ns±2.87 
4 53.24ab±2.64 4.60b±0.21 24.81ns±3.08 
5 50.33ab±0.25 5.59a±0.30 25.30ns±2.22 
6 52.00b±1.46 4.59b±0.12 24.98ns±0.75 

3. ตั้งคาอุณหภูมิ 70 C    

1 56.31ns±1.27 5.26a±0.83 25.68ns±0.69 
2 58.57ns±5.06 4.24ab±0.11 27.20ns±2.64 
3 53.53ns±0.30 3.68b±0.14 23.23ns±2.83 
4 54.07ns±2.62 5.09ab±0.36 26.03ns±2.80 
5 51.23ns±1.90 5.13a±0.66 25.06ns±3.58 
6 52.62ns±4.03 4.22ab±0.75 24.09ns±4.81 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง หมายถึง ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 : ns หมายถึง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

                 ผลการวิเคราะหคาสีของขาวเกรียบหอยนางรมหลังทําแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 60 และ 

70 C พบวา คา L* (ความสวาง) ของขาวเกรียบหอยนางรมมีคาลดลงเม่ือระยะเวลาในการอบเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงวาขาวเกรียบ
หอยนางรมน้ันมีสีเขมขึ้น สวนคาสี a* (-a* หมายถึง สีเขียว, +a* หมายถึง สีแดง) พบวาขาวเกรียบ        หอยนางรมที่ทําแหง

ดวยอุณหภูมิ 50 C มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมง สวนขาวเกรียบหอย

นางรมที่ทําแหงดวยอุณหภูมิ 60 C เปนระยะเวลา 6 ชั่วโมง มีคาสี a* (-a* หมายถึง สีเขียว, +a* หมายถึง สีแดง) แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับคาสี a* (-a* หมายถึง สีเขียว, +a* หมายถึง สีแดง) ของขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหง
เปนระยะเวลา 1 และ 5 ชั่วโมง แตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับคาสี a* (-a* หมายถึง สีเขียว, +a* 
หมายถึง สีแดง) ของขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหงเปนระยะเวลา 2 3 และ 4 ชั่วโมง สวนคาสี b* (-b* หมายถึง สีนํ้าเงิน, +b* 

หมายถึง สีเหลือง) ของขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหงดวยอุณหภูมิ 50 C มีแนวโนมลดลงเม่ือระยะเวลาในการทําแหงเพิ่มขึ้น 

สวนคาสี b* (-b* หมายถึง สีนํ้าเงิน, +b* หมายถึง สีเหลือง)  ขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหงดวยอุณหภูมิ 60 และ 70 C 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมง    
  3.2 ผลการศึกษาอัตราการทําแหง  

      ผลอัตราการทําแหงขาวเกรียบหอยนางรมดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน ที่อุณหภูมิ 50 60 และ70 C แสดงดัง
ภาพที่ 5 พบวา อัตราการทําแหงของขาวเกรียบหอยนางรมในชวงระยะเวลาชั่วโมงที่ 1 ถึง 3 จะมีอัตราการทําแหงเร็วกวาชั่วโมง
ที่ 4 ถึง 6 ชั่วโมง ทั้งน้ีเน่ืองจากในขาวเกรียบหอยนางรมที่ยังไมผานการทําแหงยังมีปริมาณ   นํ้าอิสระมาก จึงทําใหในชวงแรก

	 	 ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์ค่าสีของข้าวเกรียบหอยนางรมหลังทำาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ

	 	 	 	 	 50	60	และ	70	
o
C

ระเหยจึงเร่งให้อัตราการอบแห้งเกิดเร็วข้ึน	 หลังจากน้ันอัตราการ 

อบแห้งจะลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล	 (Exponential)	 เนื่องจาก 

ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ลดลง	ทำาให้นำ้าที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์

เกิดการเคลื่อนที่ออกมาที่ผิวหน้าผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่ออัตรา 

การระเหย	จึงทำาให้อัตราการอบแห้งลดลง

ของการทําแหงเกิดการระเหยของนํ้าอิสระอยางรวดเร็ว โดยอัตราการทําแหงของขาวเกรียบขึ้นกับระยะเวลา พบวาที่ระยะเวลา 

6 ช่ัวโมง ขาวเกรียบหอยนางรมที่ผานการทําแหงที่อุณหภูมิ 50 60 และ    70 C มีอัตราการทําแหงเทากันคือ 0.001 
kg/m2.hr ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกอบพัชรกุล (2550) ซ่ึงทําการศึกษาการอบแหงลําไยแผนโดยใชเทคนิคผสมระหวางเตา
อบพลังงานแสงอาทิตยกับเตาอบลมรอนและเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ พบวา อัตราการ
อบแหงในชวงระยะเวลาเริ่มตนมีคาสูง เน่ืองจากมีปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑสูง ทําใหบริเวณผิวหนาผลิตภัณฑมีปริมาณนํ้า
อิสระเพียงพอตอการระเหยจึงเรงใหอัตราการอบแหงเกิดเร็วขึ้น หลังจากน้ันอัตราการอบแหงจะลดลงแบบเอกซโพเนนเชียล 
(Exponential) เน่ืองจากปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑลดลง ทําใหนํ้าที่อยูภายในผลิตภัณฑเกิดการเคล่ือนที่ออกมาที่ผิวหนา
ผลิตภัณฑไมเพียงพอตออัตราการระเหย จึงทําใหอัตราการอบแหงลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางระยะเวลาทําแหงและอัตราการทําแหงของขาวเกรียบหอยนางรมที่อุณหภูมิทําแหง 50 60 และ 

70 C 
 จากผลการวิเคราะหคุณภาพ ไดแก ปริมาณความช้ืน คา Water activity (aw) ของขาวเกรียบหอยนางรม พบวา 

ขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหงดวยอุณหภูมิ 70 C ระยะเวลา 3 ชั่วโมง มีปริมาณความชื้นและคา Water activity (aw) ที่
เหมาะสมเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช. 107/2554 เรื่องขาวเกรียบ โดยกําหนดคาปริมาณความชื้น

ของขาวเกรียบดิบ ตองไมเกินรอยละ 12 โดยนํ้าหนัก และมีคา Water activity (aw) ≤ 0.70 ซ่ึงมีผลในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราสวนใหญได เน่ืองจากเชื้อราสวนใหญจะถูกยังยั้งการเจริญเติบโต ที่ Water activity (aw) ต่ํากวา 0.7 ทํา
ใหสามารถเก็บรักษาอาหารไดนานขึ้น ดังน้ันจึงทําการศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตและการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
วิศวกรรมของขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหงดวยแสงแดดเปรียบเทียบกับการทําแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่อุณหภูมิ 

70 C ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
 
         4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตขาวเกรียบหอยนางรม และการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม   
             4.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตขาวเกรียบหอยนางรมระหวางการทําแหงดวยแสงแดดกับ

การใชเครื่องอบแหงแบบลมรอนที่อุณหภูมิ 70 C ระยะเวลา 3 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 3 
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ภาพที่	5	 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาทำาแห้งและอัตราการทำาแห้งของข้าวเกรียบหอยนางรม

	 	 ที่อุณหภูมิทำาแห้ง	50	60	และ	70	°C

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กุลพร  พุทธมี
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24			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพ	 ได้แก่	 ปริมาณความชื้น 

ค่า	 Water	 activity	 (aw)	 ของข้าวเกรียบหอยนางรม	 พบว่า 

ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วยอุณหภูมิ	 70	 °C	 ระยะเวลา 

3	 ชั่วโมง	 มีปริมาณความช้ืนและค่า	 Water	 activity	 (aw)	 ที่ 

เหมาะสมเป็นไปตามข้อกำาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

มผช.	 107/2554	 เรื่องข้าวเกรียบ	 โดยกำาหนดค่าปริมาณความชื้น 

ของข้าวเกรียบดิบ	 ต้องไม่เกินร้อยละ	 12	 โดยนำ้าหนัก	 และมีค่า	 

Water	activity	(aw)	≤	0.70	ซึ่งมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโต 

ของเชื้อราส่วนใหญ่ได้	 เน่ืองจากเชื้อราส่วนใหญ่จะถูกยังยั้งการ 

เจริญเติบโต	 ที่	Water	 activity	 (aw)	 ตำ่ากว่า	 0.7	 ทำาให้สามารถ 

เก็บรักษาอาหารได้นานข้ึน	 ดังน้ันจึงทำาการศึกษาประสิทธิภาพ 

ในการผลิตและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของ 

ข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีทำาแห้งด้วยแสงแดดเปรียบเทียบกับ 

การทำาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ	 70	 °C	 ระยะ 

เวลา	3	ชั่วโมง

	 4.	 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 

เกรียบหอยนางรม	และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม		

	 	 4.1	 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ 

ผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมระหว่างการทำาแห้งด้วยแสงแดดกับการ 

ใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ	70	°C	ระยะเวลา	3	ชั่วโมง	

แสดงดังตารางที่	3

	 	 	 จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนม ี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทำาข้าวเกรียบหอย 

นางรมด้วยแสงแดด	 อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการทำางานยังตำ่ากว่า	 ซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปทุมพร	 (2550)	 ได้ทำาการดัดแปลง 

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวพร้อมบริโภค	 ด้วย 

เครื่องอบแห้งแบบถาดลดความชื้นแทนการตากแดดที่อุณหภูมิ	55 

60	 65	 และ	 70	 °C	 โดยพบว่าท่ีอุณหภูมิการทำาแห้ง	 65	 °C 

สามารถลดความชื้นได้เร็วกว่าการอบท่ีอุณหภูมิ	 55	 และ	 60	 °C 

ส่วนที่อุณหภูมิ	 70	 °C	 ข้าวเกรียบว่าวจะมีลักษณะแห้งจนเกินไป 

จงึเป็นสาเหตทุีท่ำาให้เปราะแตกได้ง่าย	จากผลการวิจยัทำาให้ทราบว่า

เครื่องอบแห้งแบบถาดใช้เวลาในการอบน้อยกว่า	 ซึ่งทำาให้ประหยัด 

เวลาและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	

	 	 4.2	 ผลการวเิคราะห์ต้นทนุเชงิเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

แบ่งองค์ประกอบในการวิเคราะห์ออกเป็น	3	ด้าน	คือด้านค่าใช้จ่าย 

ในการดำาเนินการท้ังหมด	 ด้านจุดคุ้มทุนของเครื่องอบแห้งแบบ 

ลมร้อน	 ด้านระยะเวลาในการคืนทุนของเคร่ืองอบแห้งแบบลมร้อน 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการอบแห้ง	(บาทต่อปี)	 

โดยกำาหนดให้ราคาเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนมีเท่ากับ	 159,000	 

บาท	 มูลค่าซากเมื่อสิ้นปีที่	 10	 เหลือร้อยละ	 10	 ของราคาเครื่อง 

(การตีราคาทรัพย์สิน,	 2544)	 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 8	 ต่อป	ี 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย,	 2557)	 อัตราค่าแรงวันละ	 300	 บาท	 

จำานวนคนทำางาน	 2	 คน	 ทำางานปีละ	 244	 วัน	 อัตราการใช้กำาลัง 

งานไฟฟ้า	 329	 วัตต์ค่าไฟฟ้าหน่วยละ	 5	บาท	สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า 

0.33	 หน่วยต่อชั่วโมง	 อัตราการใช้แก๊ส	 (LPG)	 ถังละ	 315	 บาท 

ค่าแก๊สหน่วยละ	 21	 บาท	 ส้ินเปลืองค่าแก๊ส	 (LPG)	 เฉลี่ย	 0.62	 

กิโลกรัมต่อช่ัวโมง	 ทำางานวันละ	 6	 ช่ัวโมง	 ค่าบำารุงรักษาเครื่อง 

เฉล่ียวันละ	 5	 บาทต่อวัน	 จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 190,402.88 

บาทต่อปี

	 	 	 จุดคุ้มทุน	 (Break	 even	 point)	 ของเครื่องอบ 

แห้งแบบลมร้อน	 โดยกำาหนดให้ราคาขายหลังหักต้นทุนค่าวัตถุดิบ 

ต่อกิโลกรัมมีค่าเท่ากับ	65	บาทต่อกิโลกรัม	และใน	1	ปีเครื่องอบ 

แห้งแบบลมร้อนเดินเครื่องทำางาน	244	วัน	 เวลาทำางาน	6	ชั่วโมง 

ต่อวัน	เท่ากับเดินเครื่องทำางานเท่ากับ	1,464	ชั่วโมงต่อปี	สมรรถนะ 

ของเครือ่งอบแห้งแบบลมร้อนสามารถอบข้าวเกรยีบหอยนางรมได้	 

5	 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 และใน	 1	 ปีสามารถอบได้	 7,320	 กิโลกรัม 

ต่อปี	ดังนั้นจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่	546.45	กิโลกรัมต่อปี

	 	 	 ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องอบแห้งแบบลม 

ร้อน	 โดยรายได้จากการขายข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งมีค่า 

เท่ากับ	65	บาทต่อกิโลกรัม	และใน	1	ปีเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน 

สามารถอบข้าวเกรียบได้	7,320	กิโลกรัมต่อปีทำาให้มีรายได้เท่ากับ	 

475,800	บาทต่อปี	 ทำาให้มีระยะเวลาในการคืนทุน	 0.56	ปี	 หรือ 

ประมาณ	6	เดือน	7	วัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรพจน์	(2554)	 

ที่ได้ทำาการพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคโนโลยี	Plate	Heat	 

Exchanger	 เพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน	 โดย 

ศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ	 ความเร็วลมและอัตราการหมุน 

ถังอบแห้งที่เหมาะสมในการอบแห้งพริก	พบว่าที่อุณหภูมิ	120	°C 

ความเร็วลม	 1	 เมตรต่อวินาที	 อัตราการหมุนถัง	 6	 รอบต่อนาที 

จะสามารถอบแห้งพริกได้จำานวน	9	กิโลกรัม	ภายใน	3	ชั่วโมง	และ 

พบระยะเวลาในการคืนทุน	4	เดือน	

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่นำามาพัฒนาเพิ่มผลผลิต 

พบว่า	ขนาดภายนอกกว้าง	80	เซนติเมตร	ลึก	85	เซนติเมตร	สูง 

190	 เซนติเมตร	 ทำางานโดยใช้ลมร้อนเป่าหมุนเวียนอากาศด้วย 

มอเตอร์ขนาด	329	วัตต์	ใช้แก๊สหุงต้ม	(LPG)	เป็นเชื้อเพลิง	หัวเตา 

อินฟาเรดขนาดรวม	 16,000	 บีทียู/ช่ัวโมง	 ทำาด้วยสแตนเลสเกรด 

AISI	 304	 หนา	 1.2	 มิลลิเมตร	 บุด้วยฉนวนกันความร้อนใยหิน 

หินหนา	 2	 นิ้ว	 ภายในห้องอบมีขนาดภายในกว้าง	 55	 เซนติเมตร 

ลึก	 73	 เซนติเมตร	 สูง	 130	 เซนติเมตร	 และจำานวนชั้นสำาหรับ 

วางภาชนะอบได้	 12	ชั้น	 โดยแต่ละชั้น	 สูงห่างกัน	 10	 เซนติเมตร	 

สำาหรบัวางภาชนะอบขนาดกว้าง	53	เซนตเิมตร	ยาว	72	เซนตเิมตร	

สูง	3	เซนติเมตร

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กุลพร  พุทธมี
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	 2.	 อุณหภูมิลมร้อน	 และความช้ืนสัมพัทธ์ภายในเครื่อง 

อบแห้งแบบลมร้อน	ณ	ตำาแหน่งกึ่งกลางของภาชนะที่	 1	 	6	และ	 

12	พบว่า	อุณหภูมิลมร้อนที่ได้ตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องเท่ากับ	50		 

60	และ	70	°C	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(P>0.05)	 

ทำาให้ผลการกระจายความร้อนภายในเครื่องอบ	ณ	 ตำาแหน่งต่างๆ 

ท่ีเกดิขึน้ภายในเครือ่งอบมกีารกระจายลมร้อนทีส่มำา่เสมอใกล้เคยีงกนั 

โดยค่าความชืน้สมัพัทธ์ทีอ่่านได้มแีนวโน้มลดลงตามอณุหภมูลิมร้อน 

ที่เพิ่มสูงขึ้น	 และค่าความเร็วลมภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน 

ที่อุณหภูมิเท่ากับ	 50	 และ	 70	 °C	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 

สำาคัญทางสถิติ	(P≤0.05)	ส่วนค่าความเร็วลมภายในเครื่องอบแห้ง 

แบบลมร้อนที่ได้ตั้งค่าอุณหภูมิเท่ากับ	 60	 °C	 แตกต่างกันอย่าง 

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (P>0.05)	 โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละ 

อุณหภูมิภายในเครื่องอบเท่ากับ	0.28	m/s	

	 3.	 ข้าวเกรียบที่ผ่านการทำาแห้งด้วยแสงแดดเป็นเวลา 

18	ชั่วโมง	มีปริมาณความชื้นร้อยละ	7.74	มีค่า	Water	 activity	 

(aw)	 เท่ากับ	 0.66	 เมื่อศึกษาการทำาแห้งข้าวเกรียบด้วยเครื่อง 

อบแห้งแบบลมร้อน	 พบว่า	 ข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีทำาแห้งด้วย

อุณหภูมิ	 70	 °C	 ระยะเวลา	 3	 ช่ัวโมง	 มีปริมาณความชื้นร้อยละ 

11.37	 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

มผช.	107/2554	เรื่องข้าวเกรียบ	คือ	ต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ	 

12	โดยนำ้าหนัก	และมีค่า	Water	activity	(aw)	เท่ากับ	0.68		

	 4.	 ผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบด้วยเครื่องอบแห้ง 

แบบลมร้อนเปรียบเทียบกับการทำาแห้งด้วยแสงแดด	พบว่า	การใช้ 

เคร่ืองอบแห้งแบบลมร้อนมผีลผลติมากกว่าการทำาแห้งด้วยแสงแดด	 

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการทำางานยังตำ่ากว่า	 และยังมีข้อเปรียบเทียบ 

ในด้านต่างๆ	 เช่น	 ด้านพลังงาน	 ด้านคุณภาพของข้าวเกรียบหอย 

นางรม	 ด้านประสิทธิภาพในการทำาแห้ง	 การสูญเสียในการทำาแห้ง 

ค่าใช้จ่ายในการทำาแห้งใน	 1	 ครั้ง	 การควบคุมปัจจัยการทำาแห้ง	 

สมรรถนะในการทำาแห้ง	 ต้นทุนในการทำาแห้ง	 และต้นทุนข้าว 

เกรียบหอยนางรมต่อกิโลกรัม

	 5.	 ต้นทุนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบด้วยเครื่อง 

อบแห้งแบบลมร้อน	 โดยเปรียบเทียบกับการทำาแห้งด้วยแสงแดด 

พบว่า	ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทำาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน 

มีต้นทุนทั้งกระบวนการ	 1,467.66	 บาท	 และต้นทุนการผลิตข้าว 

เกรียบหอยนางรมดิบแห้งด้วยการทำาแห้งด้วยแสงแดดมีต้นทุน 

ทั้งกระบวนการ	 1,543.81	 บาท	 โดยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนมี

ต้นทุน	159,000	บาท	จะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่การผลิต	546.45	กิโลกรัม 

ต่อปี	และสามารถ	คืนทุนได้ภายในระยะเวลา	6	เดือน	7	วัน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมกีารศกึษาการนำาเอาเครือ่งอบแห้งแบบลมร้อนไป 

ใช้ทำาแห้งข้าวเกรียบชนิดอื่นๆ	ของกลุ่ม	ฯเพิ่มเติม	เช่น	ข้าวเกรียบ 

กุ้ง	 ข้าวเกรียบปลากระเบน	 ข้าวเกรียบเห็ดหอม	 ข้าวเกรียบงาดำา

ข้าวเกรียบผักโขม	ข้าวเกรียบแครอท	ข้าวเกรียบฟักทอง	เป็นต้น

	 2.	 ควรมกีารนำาเครือ่งทำาแห้งแบบลมร้อนชนดิอืน่ๆ	มาทดลอง 

เช่น	 เครื่องทำาแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	 แบบอุโมงค์	 แบบถัง	 

และแบบสายพานมาทำาการทดลองหาประสทิธภิาพการเปรยีบเทยีบ

กับการทำาแห้งด้วยแสงแดด
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำาสวนยางพารา	

กรณีศึกษา	เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา	ตำาบลเขาพระ	อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา

Greenhouse	Gas	Emission	from	Rubber	Plantation,	Songkhla	Province.	

กาสูหรี		สาอีซา	วิสาขา		ภู่จินดา

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ	
	 	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำาสวนยางพารา	 กรณีศึกษา 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในตำาบลเขาพระ	 อำาเภอรัตภูมิ	 จังหวัดสงขลา	 โดยคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปัจจัย 

นำาเข้าตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา	 กระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด	 กระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด	 กระบวนการกรีด 

และจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง)	 จากการศึกษาพบว่า	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมมากที่สุดตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา 

จนกระทั่งกระบวนการจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง)	 เท่ากับ	 1,587.272	 kgCO2eq/ไร่	 /ปี	 โดยกระบวนการกรีดยางและจำาหน่ายผลผลิต 

(นำ้ายาง)		เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด	และจากการกำาหนดสถานการณ์ทั้งหมด	3	สถานการณ์	 

ได้แก่	 1)	 การใช้แรงงานคนในการเตรียมพื้นที่กับการใช้เครื่องจักรในการเตรียมพื้นที่	 2)	 การใส่ปุ๋ยเคมีในการบำารุงรักษาหลังกรีดกับการ 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำารุงรักษาหลังกรีด	 และ	 3)	 การใช้ยาปราบวัชพืชกำาจัดวัชพืชหลังกรีดกับการใช้เครื่องตัดหญ้ากำาจัดวัชพืชหลังกรีด 

พบว่าการทำาสวนยางพาราที่ใช้แรงงานคนในการเตรียมพื้นที่	 ใช้ปุ๋ยเคมีในการบำารุงรักษายางพาราหลังกรีด	 และใช้ยาปราบวัชพืชในการ 

กำาจัดวัชพืชหลังกรีด	 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด	 เท่ากับ	 158.958	 kgCO2eq/ไร่	 /ปี	 และการทำาสวนยางพาราที่ใช้ 

แรงงานคนในการเตรียมพื้นที่	 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำารุงรักษายางพาราหลังกรีดและใช้เครื่องตัดหญ้าในการกำาจัดวัชพืชหลังกรีดมี 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยท่ีสุด	 เท่ากับ	 15.900	 kgCO2eq/ไร่	 /ปี	 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำาข้อมูลไปประยุกต์ใช ้

เพือ่หาแนวทางการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการทำาสวนยางพาราและเผยแพร่ข้อมลูแก่เกษตรกรผูท้ำาสวนยางพารา 

เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติได้	

คำาสำาคัญ	:		กระบวนการทำาสวนยางพารา			ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กาสูหรี  สาอีซา, วิสาขา  ภู่จินดา
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Abstract
	 	 This	study	aimed	to	-	investigate	greenhouse	gases	emission	(GHGs)	from	rubber	tree	plantation,	a	case	study	

of	agricultures	from	Songkhla	province.	The	GHGs	emission	was	calculated	from	raw	materials	such	as	fertilizers,	fuel	

and	weed-killers	that	were	used	in	rubber	tree	planting,	rubber	tree	taking	care,	rubber	tree	harvesting	and	natural	

latex	producing.	The	results	showed	that	the	GHGs	emission	from	the	process	of	the	rubber	tree	harvesting	to	the	

natural	latex	producing	was	1,587.772	kgCO2eq/rai/year	and	as	compared	all	these	processes,	the	highest	GHGs	emis-

sion	was	from	the	process	of	rubber	tree	harvesting.	In	this	study,	there	were	three	conditions	which	were	used	for	

rubber	tree	plantation	i.e.	1)	manpower	or	machine	for	area	preparing,	2)	chemical	fertilizers	or	organic	fertilizers	for	

rubber	tree	taking	care,	and	3)	weed-killers	or	mowing	machine.	This	study	showed	that	the	rubber	tree	plantation	

process	using	manpower	for	area	preparing,	chemical	fertilizers	after	rubber	tapping	and	weed-killers	after	rubber	

tapping	produced	the	highest	GHGs	emission	of	158.958	kgCO2eq/rai/year.	Whereas,	the	rubber	plantation	process	

using	manpower	for	area	preparing,	organic	fertilizers	after	rubber	tapping	and	mowing	machine	after	rubber	tapping	

produced	the	lowest	GHGs	emission	of	15.900	kgCO2eq/rai/year.	From	this	study,	related	agencies	should	use	this	

information	for	proposing	guidelines	about	GHGs	emission	and	distributing	the	guidelines	to	publics.

Keywords	:	Rubber	tree	plantation		Greenhouse	gas	emission
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บทนำา
	 สืบเนื่องจากอดีตท่ีผ่านมาในหลายๆ	ประเทศมีการมุ่งเน้น 

พัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต 

โดยการพัฒนานั้นมิได้ให้ความสำาคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

จึงได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ต่างๆ	 ด้านส่ิงแวดล้อม 

ของโลก	 ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจาก 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 Change)	 และ 

สภาวะโลกร้อน	 (Global	Warming)	 ท่ีเกิดจากก๊าซเรือนกระจก 

ไปขวางกั้นแสงอินฟราเรดที่จะสะท้อนกลับจากพื้นผิวโลกสู ่ 

บรรยากาศทำาให้แสงอินฟราเรดไม่สามารถสะท้อนกลับได้	 จึง 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	 ทั้งนี้ก ๊าซ 

เรือนกระจกโดยส่วนใหญ่น้ันเกิดจากกิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย ์

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากภาคพลังงาน	ภาคอุตสาหกรรม	และภาค 

การเกษตร	และประเทศไทยที่ถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมทำาให้ 

มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรในปี	 2543	 เท่ากับ 

51.88	 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 หรือคิดเป็นร้อยละ 

22.6	 ของการปล่อยก ๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ 

(สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2553)	 ทั้งนี้ในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยนั้นมีพืชเศรษฐกิจ 

ที่มีความสำาคัญหลายชนิด	และหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญ	 

คอื	ยางพารา	โดยการปลกูยางพาราในประเทศไทยมกีารขยายพืน้ที่ 

การปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 จากข้อมูลการพยากรณ์ 

ผลผลิตการเกษตรปีเพาะปลูก	 พ.ศ.2555	 พบว่าประเทศไทย 

มีเนื้อที่ปลูกยางพาราท้ังหมด	 19.27	 ล้านไร่	 เพิ่มขึ้นจากปี 

พ.ศ.2554	 8.11	 แสนไร่	 (สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2555)	 

ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ปลูกยางพารานั้นย่อมมีความเสี่ยงต่อผล 

กระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และปริมาณการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการต่างๆ	 ของการทำาสวน 

ยางพารา	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากการทำาสวนยางพารา	 ตั้งแต่กระบวนการปลูก 

ยางพาราจนกระทั่งกระบวนการจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง) 

ซึ่งการคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้ันสามารถ 

ทำาได้หลายวิธี	 เช่น	 การสร้างโมเดล	 การทำาสมการมวลสารสมดุล	 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	 Facility-specific	 และการคำานวณโดย 

ใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ	 คูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Emission	 Factor)	 เป็นต้น	 สำาหรับการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้วิธี 

การคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ข ้อมูล 

กิจกรรมต่างๆ	 ของกระบวนการทำาสวนยางพาราคูณกับค่าการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และแสดงผลให้อยู ่ในรูปของกิโลกรัม 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (kgCO2equivalent)	 ทั้งนี้ผลที่ได ้

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำามาประยุกต์ใช ้เพื่อหาแนวทาง 

สำาหรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ 

ทำาสวนยางพารา	ลดต้นทุนการผลิต	และนำาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ 

และสังคมคาร์บอนตำ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 

กระบวนการทำาสวนยางพารา

	 2.	 เพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจกจากกระบวนการทำาสวนยางพารา

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

กระบวนการทำาสวนยางพารา	 ทำาการศึกษากับเกษตรกรผู้ปลูก 

ยางพาราในพื้นที่	 ตำาบลเขาพระ	 อำาเภอรัตภูมิ	 จังหวัดสงขลา 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถามกึ่งการสัมภาษณ์ 

เกีย่วกบัปรมิาณการใช้วตัถดุบิ	ทรพัยากรและพลงังานแต่ละรายการ 

ทีใ่ช้เป็นปัจจยันำาเข้าในแต่ละกระบวนการของการทำาสวนยางพารา		 

ซึ่งประกอบด้วย	 4	 กระบวนการ	 แต่ละกระบวนการจะประกอบ 

ด้วยขั้นตอนการดำาเนินงาน	 และปัจจัยนำาเข้าดังตารางที่	 1	 และ 

นำาข้อมูลที่ได้มาคำานวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย 

ใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ	 จากกระบวนการทำาสวนยางพาราคูณกับ 

ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดงัตารางที	่2	และแสดงผลให้อยูใ่นรปู 

ของกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (kgCO2equivalent) 

โดยวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละ 

กระบวนการ	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดของ 

การทำาสวนยางพารา	 และวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของแต่ละสถานการณ์เงื่อนไขซึ่งมีวิธ ี

การดำาเนินการที่แตกต่างกันดังตารางที่	3	

กาสูหรี  สาอีซา, วิสาขา  ภู่จินดา
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 ตารางที่	1	 กระบวนการทำาสวนยางพารา

กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ปจจัยนําเขา 

กระบวนการปลูกยางพารา 1. การเตรียมพื้นที่ 
2. การขนสงกลาพันธุยางพารา 
3. การปลูกยางพารา 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
วัสดุรองหลุม  

กระบวนการดูแลสวนยางพารา
กอนกรีด 

1. การกําจัดวัชพืชกอนกรีด 
2. การใสปุยยางพารากอนกรีด 
3. การขนสงวัตถุดิบ (ปุย ยาปราบวัชพืช) กอนกรีด  

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ยาปราบวัชพืช 
ปุยเคมี  ปุยอินทรีย 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

กระบวนการดูแลสวนยางพารา
หลังกรีด 

1. การกําจัดวัชพืชหลังกรีด 
2. การใสปุยยางพาราหลังกรีด 
3. การขนสงวัตถุดิบ (ปุย ยาปราบวัชพืช) หลังกรีด 

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ยาปราบวัชพืช 
ปุยเคมี  ปุยอินทรีย 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

กระบวนการกรีดยางพาราและ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง)  

1. การเดินทางไปกรีดยางพาราและการใชไฟสองสวาง 
2. การเดินทางไปเก็บผลผลิต (นํ้ายาง) 
3. การเดินทางไปจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) 

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ไฟฟา 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ตารางที ่2 คาการปลอยกาซเรือนกระจก (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2555) 

ช่ือ หนวย 
คาการปลอยกาซเรือนกระจก 
(kgCO2equivalent /หนวย) 

ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง(kWh) 0.5610 
น้ํามันดีเซล-เผาไหม ลิตร (l) 2.7080 
น้ํามันเบนซิน-เผาไหม ลิตร (l) 2.1896 
ปุยไนโตรเจน (N) รอยละของไนโตรเจนที่ใช (kg) 2.6 
ปุยโปแตสเซียม (K) รอยละของโปแตสเซียมที่ใช (kg) 0.1600 
ปุยฟอสเฟต (P) รอยละของฟอสเฟตที่ใช (kg) 0.252 
ปูนขาว,หินปูน (lime,CaCO3)  kg 1.0676 
ปุยอินทรีย(ขี้ไกแหง)-การผลิต kg 0.1097 
ปุยยูเรีย kg 5.5300 
ยาปราบวัชพืช Glyphosate kg 16.0000 
ยาปราบวัชพืช Paraquat kg 3.2300 

ตารางที3่ เงื่อนไขและสถานการณของการทําสวนยางพารา 
เง่ือนไข การเตรียมพื้นที่ การบํารุงรักษาตนยางพาราหลังกรีด การกําจัดวัชพืชหลังกรีด 

1 ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช 
2 ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา 
3 ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา 
4 ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช 
5 ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา 
6 ใชเครื่องจักร ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา 
7 ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชยาปราบวัชพืช 
8 ใชเครื่องจักร ใชปุยอินทรีย ใชยาปราบวัชพืช 

 ตารางที่	2	 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก,	2555)

กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ปจจัยนําเขา 

กระบวนการปลูกยางพารา 1. การเตรียมพื้นที่ 
2. การขนสงกลาพันธุยางพารา 
3. การปลูกยางพารา 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
วัสดุรองหลุม  

กระบวนการดูแลสวนยางพารา
กอนกรีด 

1. การกําจัดวัชพืชกอนกรีด 
2. การใสปุยยางพารากอนกรีด 
3. การขนสงวัตถุดิบ (ปุย ยาปราบวัชพืช) กอนกรีด  

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ยาปราบวัชพืช 
ปุยเคมี  ปุยอินทรีย 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

กระบวนการดูแลสวนยางพารา
หลังกรีด 

1. การกําจัดวัชพืชหลังกรีด 
2. การใสปุยยางพาราหลังกรีด 
3. การขนสงวัตถุดิบ (ปุย ยาปราบวัชพืช) หลังกรีด 

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ยาปราบวัชพืช 
ปุยเคมี  ปุยอินทรีย 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

กระบวนการกรีดยางพาราและ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง)  

1. การเดินทางไปกรีดยางพาราและการใชไฟสองสวาง 
2. การเดินทางไปเก็บผลผลิต (นํ้ายาง) 
3. การเดินทางไปจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) 

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ไฟฟา 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ตารางที ่2 คาการปลอยกาซเรือนกระจก (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2555) 

ช่ือ หนวย 
คาการปลอยกาซเรือนกระจก 
(kgCO2equivalent /หนวย) 

ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง(kWh) 0.5610 
น้ํามันดีเซล-เผาไหม ลิตร (l) 2.7080 
น้ํามันเบนซิน-เผาไหม ลิตร (l) 2.1896 
ปุยไนโตรเจน (N) รอยละของไนโตรเจนที่ใช (kg) 2.6 
ปุยโปแตสเซียม (K) รอยละของโปแตสเซียมที่ใช (kg) 0.1600 
ปุยฟอสเฟต (P) รอยละของฟอสเฟตที่ใช (kg) 0.252 
ปูนขาว,หินปูน (lime,CaCO3)  kg 1.0676 
ปุยอินทรีย(ขี้ไกแหง)-การผลิต kg 0.1097 
ปุยยูเรีย kg 5.5300 
ยาปราบวัชพืช Glyphosate kg 16.0000 
ยาปราบวัชพืช Paraquat kg 3.2300 

ตารางที3่ เงื่อนไขและสถานการณของการทําสวนยางพารา 
เง่ือนไข การเตรียมพื้นที่ การบํารุงรักษาตนยางพาราหลังกรีด การกําจัดวัชพืชหลังกรีด 

1 ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช 
2 ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา 
3 ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา 
4 ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช 
5 ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา 
6 ใชเครื่องจักร ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา 
7 ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชยาปราบวัชพืช 
8 ใชเครื่องจักร ใชปุยอินทรีย ใชยาปราบวัชพืช 

กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ปจจัยนําเขา 

กระบวนการปลูกยางพารา 1. การเตรียมพื้นที่ 
2. การขนสงกลาพันธุยางพารา 
3. การปลูกยางพารา 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
วัสดุรองหลุม  

กระบวนการดูแลสวนยางพารา
กอนกรีด 

1. การกําจัดวัชพืชกอนกรีด 
2. การใสปุยยางพารากอนกรีด 
3. การขนสงวัตถุดิบ (ปุย ยาปราบวัชพืช) กอนกรีด  

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ยาปราบวัชพืช 
ปุยเคมี  ปุยอินทรีย 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

กระบวนการดูแลสวนยางพารา
หลังกรีด 

1. การกําจัดวัชพืชหลังกรีด 
2. การใสปุยยางพาราหลังกรีด 
3. การขนสงวัตถุดิบ (ปุย ยาปราบวัชพืช) หลังกรีด 

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ยาปราบวัชพืช 
ปุยเคมี  ปุยอินทรีย 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

กระบวนการกรีดยางพาราและ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง)  

1. การเดินทางไปกรีดยางพาราและการใชไฟสองสวาง 
2. การเดินทางไปเก็บผลผลิต (นํ้ายาง) 
3. การเดินทางไปจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) 

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ไฟฟา 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ตารางที ่2 คาการปลอยกาซเรือนกระจก (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2555) 

ช่ือ หนวย 
คาการปลอยกาซเรือนกระจก 
(kgCO2equivalent /หนวย) 

ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง(kWh) 0.5610 
น้ํามันดีเซล-เผาไหม ลิตร (l) 2.7080 
น้ํามันเบนซิน-เผาไหม ลิตร (l) 2.1896 
ปุยไนโตรเจน (N) รอยละของไนโตรเจนที่ใช (kg) 2.6 
ปุยโปแตสเซียม (K) รอยละของโปแตสเซียมที่ใช (kg) 0.1600 
ปุยฟอสเฟต (P) รอยละของฟอสเฟตที่ใช (kg) 0.252 
ปูนขาว,หินปูน (lime,CaCO3)  kg 1.0676 
ปุยอินทรีย(ขี้ไกแหง)-การผลิต kg 0.1097 
ปุยยูเรีย kg 5.5300 
ยาปราบวัชพืช Glyphosate kg 16.0000 
ยาปราบวัชพืช Paraquat kg 3.2300 

ตารางที3่ เงื่อนไขและสถานการณของการทําสวนยางพารา 
เง่ือนไข การเตรียมพื้นที่ การบํารุงรักษาตนยางพาราหลังกรีด การกําจัดวัชพืชหลังกรีด 

1 ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช 
2 ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา 
3 ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา 
4 ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช 
5 ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา 
6 ใชเครื่องจักร ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา 
7 ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชยาปราบวัชพืช 
8 ใชเครื่องจักร ใชปุยอินทรีย ใชยาปราบวัชพืช 

กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ปจจัยนําเขา 

กระบวนการปลูกยางพารา 1. การเตรียมพื้นที่ 
2. การขนสงกลาพันธุยางพารา 
3. การปลูกยางพารา 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
วัสดุรองหลุม  

กระบวนการดูแลสวนยางพารา
กอนกรีด 

1. การกําจัดวัชพืชกอนกรีด 
2. การใสปุยยางพารากอนกรีด 
3. การขนสงวัตถุดิบ (ปุย ยาปราบวัชพืช) กอนกรีด  

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ยาปราบวัชพืช 
ปุยเคมี  ปุยอินทรีย 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

กระบวนการดูแลสวนยางพารา
หลังกรีด 

1. การกําจัดวัชพืชหลังกรีด 
2. การใสปุยยางพาราหลังกรีด 
3. การขนสงวัตถุดิบ (ปุย ยาปราบวัชพืช) หลังกรีด 

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ยาปราบวัชพืช 
ปุยเคมี  ปุยอินทรีย 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

กระบวนการกรีดยางพาราและ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง)  

1. การเดินทางไปกรีดยางพาราและการใชไฟสองสวาง 
2. การเดินทางไปเก็บผลผลิต (นํ้ายาง) 
3. การเดินทางไปจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) 

นํ้ามันเชื้อเพลิง  ไฟฟา 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ตารางที ่2 คาการปลอยกาซเรือนกระจก (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2555) 

ช่ือ หนวย 
คาการปลอยกาซเรือนกระจก 
(kgCO2equivalent /หนวย) 

ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง(kWh) 0.5610 
น้ํามันดีเซล-เผาไหม ลิตร (l) 2.7080 
น้ํามันเบนซิน-เผาไหม ลิตร (l) 2.1896 
ปุยไนโตรเจน (N) รอยละของไนโตรเจนที่ใช (kg) 2.6 
ปุยโปแตสเซียม (K) รอยละของโปแตสเซียมที่ใช (kg) 0.1600 
ปุยฟอสเฟต (P) รอยละของฟอสเฟตที่ใช (kg) 0.252 
ปูนขาว,หินปูน (lime,CaCO3)  kg 1.0676 
ปุยอินทรีย(ขี้ไกแหง)-การผลิต kg 0.1097 
ปุยยูเรีย kg 5.5300 
ยาปราบวัชพืช Glyphosate kg 16.0000 
ยาปราบวัชพืช Paraquat kg 3.2300 

ตารางที3่ เงื่อนไขและสถานการณของการทําสวนยางพารา 
เง่ือนไข การเตรียมพื้นที่ การบํารุงรักษาตนยางพาราหลังกรีด การกําจัดวัชพืชหลังกรีด 

1 ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช 
2 ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา 
3 ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา 
4 ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช 
5 ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา 
6 ใชเครื่องจักร ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา 
7 ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชยาปราบวัชพืช 
8 ใชเครื่องจักร ใชปุยอินทรีย ใชยาปราบวัชพืช 

 ตารางที่	3	 เงื่อนไขและสถานการณ์ของการทำาสวนยางพารา

กาสูหรี  สาอีซา, วิสาขา  ภู่จินดา
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30			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 จากการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีมีเงื่อนไขที่ขาดหาย 

2	 เงื่อนไข	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีความขัดแย้งกันในทางการปฏิบัติ	 คือ	 

เงื่อนไขที่	 7	 และเง่ือนไขท่ี	 8	 เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ย 

อินทรีย์ในการบำารุงรักษาดินและรักษาสิ่งแวดล้อม	 ก็จะไม่ใช้สาร 

เคมีจำาพวกยาปราบวัชพืชในการกำาจัดวัชพืช	 ซ่ึงเป็นการทำาลาย 

ดนิและสิง่แวดล้อมในสวนยางพาราทัง้นีผู้ว้จิยันำาผลทีไ่ด้มาทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยด้วย	 Independent	 Sample	 t-test	 ซ่ึงใช้ใน 

การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร	 2	 กลุ่ม	 

และ	One	 -	Way	ANOVA	ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความแตกต่าง 

ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตั้งแต่	 3	 กลุ่มข้ึนไป	 ท่ีระดับนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ	0.05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำาสวนยางพาราของ

แต่ละเงื่อนไขทั้งหมด	 6	 เงื่อนไข	 ตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา	

กระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด	 กระบวนการดูแลยางพารา

หลังกรีด	 และกระบวนการกรีดยางพาราและจำาหน่ายผลผลิต 

(นำ้ายาง)	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมจากกระบวนการปลกู 

ยางพารา	 คำานวณเฉพาะการใช้ปัจจัยนำาเข้าใน	 3	 ขั้นตอนเท่านั้น 

(ไม่รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการอ่ืนๆ) 

คือ	 ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่	 ขั้นตอนการขนส่งกล้าพันธุ์ยางพารา 

และขั้นตอนการปลูกยางพารา	 จากภาพที่	 1	 พบว่าเงื่อนไขที่	 6 

มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด	 เท่ากับ	 39.637 

kgCO2eq/ไร่	 ซึ่งทุกเงื่อนไขที่ใช้เครื่องจักรในการเตรียมพื้นที่ม ี

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการขนส่งกล้า 

ยางพารามากทีสุ่ด	รองลงมา	คอื	ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

จากขั้นตอนการเตรียมพื้นที่	 และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจกจากการใช้วัสดุรองหลุมน้อยที่สุด	 ส่วนเงื่อนไขที่ใช้แรงงาน 

คนในการเตรียมพื้นที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 

ขนส่งกล้ายางพารามากที่สุด	 รองลงมาคือปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากการใช้วัสดุรองหลุม	 และไม่มีปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นที่	 เนื่องจากไม่มีการใช้ 

นำ้ามันเชื้อเพลิง

จากการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีมีเงื่อนไขที่ขาดหาย 2 เงื่อนไข ซ่ึงเปนเงื่อนไขที่มีความขัดแยงกันในทางการปฏิบัติ 
คือ เงื่อนไขที ่7 และเงื่อนไขที ่8 เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรเลือกใชปุยอินทรียในการบํารุงรักษาดินและรักษาส่ิงแวดลอม ก็จะไมใช
สารเคมีจําพวกยาปราบวัชพืชในการกําจัดวัชพืช ซ่ึงเปนการทําลายดินและส่ิงแวดลอมในสวนยางพาราทั้งน้ีผูวิจัยนําผลที่ไดมา
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย  Independent Sample t-test ซ่ึงใชในการวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัว
แปร 2 กลุม และ One – Way ANOVA ที่ใชในการวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําสวนยางพาราของแตละเงื่อนไขทั้งหมด 6 เงื่อนไข ตั้งแตกระบวนการ
ปลูกยางพารา กระบวนการดูแลยางพารากอนกรีด กระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด และกระบวนการกรีดยางพาราและ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) สามารถสรุปไดดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารา  

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการปลูกยางพารา คํานวณเฉพาะการใชปจจัยนําเขาใน 3 ขั้นตอน
เทาน้ัน (ไมรวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการอ่ืนๆ) คือ ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ ขั้นตอนการขนสงกลาพันธุ
ยางพารา และขั้นตอนการปลูกยางพารา จากภาพที่ 1 พบวาเงื่อนไขที่ 6 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด เทากับ 
39.637 kgCO2eq/ไร  ซ่ึงทุกเงื่อนไขที่ใชเครื่องจักรในการเตรียมพื้นที่มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการขนสง
กลายางพารามากที่สุด  รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ และมีปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการใชวัสดุรองหลุมนอยที่สุด สวนเงื่อนไขที่ใชแรงงานคนในการเตรียมพื้นที่มีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการขนสงกลายางพารามากที่สุด รองลงมาคือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชวัสดุรองหลุม และไมมี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ เน่ืองจากไมมีการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 

ภาพที่ 2 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพารากอนกรีด 

ภาพที่	1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารา	

จากการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีมีเงื่อนไขที่ขาดหาย 2 เงื่อนไข ซ่ึงเปนเงื่อนไขที่มีความขัดแยงกันในทางการปฏิบัติ 
คือ เงื่อนไขที ่7 และเงื่อนไขที ่8 เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรเลือกใชปุยอินทรียในการบํารุงรักษาดินและรักษาส่ิงแวดลอม ก็จะไมใช
สารเคมีจําพวกยาปราบวัชพืชในการกําจัดวัชพืช ซ่ึงเปนการทําลายดินและส่ิงแวดลอมในสวนยางพาราทั้งน้ีผูวิจัยนําผลที่ไดมา
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย  Independent Sample t-test ซ่ึงใชในการวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัว
แปร 2 กลุม และ One – Way ANOVA ที่ใชในการวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําสวนยางพาราของแตละเงื่อนไขทั้งหมด 6 เงื่อนไข ตั้งแตกระบวนการ
ปลูกยางพารา กระบวนการดูแลยางพารากอนกรีด กระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด และกระบวนการกรีดยางพาราและ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) สามารถสรุปไดดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารา  

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการปลูกยางพารา คํานวณเฉพาะการใชปจจัยนําเขาใน 3 ขั้นตอน
เทาน้ัน (ไมรวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการอ่ืนๆ) คือ ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ ขั้นตอนการขนสงกลาพันธุ
ยางพารา และขั้นตอนการปลูกยางพารา จากภาพที่ 1 พบวาเงื่อนไขที่ 6 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด เทากับ 
39.637 kgCO2eq/ไร  ซ่ึงทุกเงื่อนไขที่ใชเครื่องจักรในการเตรียมพื้นที่มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการขนสง
กลายางพารามากที่สุด  รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ และมีปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการใชวัสดุรองหลุมนอยที่สุด สวนเงื่อนไขที่ใชแรงงานคนในการเตรียมพื้นที่มีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการขนสงกลายางพารามากที่สุด รองลงมาคือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชวัสดุรองหลุม และไมมี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ เน่ืองจากไมมีการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 

ภาพที่ 2 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพารากอนกรีด 
ภาพที่	2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด

กาสูหรี  สาอีซา, วิสาขา  ภู่จินดา
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559   31

	 สำาหรับปริมาณการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกรวมจาก

กระบวนการดูแลยางพาราก่อนเปิดกรีด	 เน่ืองด้วยเกษตรกรมีวิธี 

การดำาเนินการที่ไม่แตกต่างกัน	ดังนั้นการเก็บข้อมูลจะไม่เกี่ยวข้อง 

กับเงื่อนไขที่กำาหนด	 โดยคำานวณเฉพาะการใช้ปัจจัยนำาเข้าใน 

ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยก่อนกรีดซึ่งไม่มีการแบ่งประเภทปุ๋ย	 ขั้นตอน 

การกำาจัดวัชพืชก่อนกรีดซ่ึงไม่มีการแบ่งวิธีการกำาจัดวัชพืช	 และ 

ขั้นตอนการขนส่งวัตถุดิบก ่อนกรีดเท ่าน้ัน	 (ไม ่รวมปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการอื่นๆ)	 จากการเก็บ 

ข้อมูลพบว่า	 ทุกกลุ ่มตัวอย่างใช้ปุ ๋ยเคมีกับยางพาราก่อนกรีด 

การกำาจดัวชัพชืก่อนกรดีกลุม่ตวัอย่างใช้ยาปราบวชัพชืในการกำาจดั 

วัชพืชร้อยละ	 83	 และใช้เครื่องตัดหญ้าร้อยละ	 17	 และจาก 

ภาพที่	 2	พบว่า	 เงื่อนไขที่	 2	มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มากที่สุด	 เท่ากับ	 117.973	 kgCO2eq/ไร่	 /ปี	 และเงื่อนไขที่	 3 

มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยท่ีสุดเท่ากับ	 61.961 

kgCO2eq/ไร่/ปี	 ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั้นตอนพบว่าทุกเงื่อนไขมีปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยก่อนกรีด 

รองลงมา	 คือ	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอน

การกำาจัดวัชพืชก่อนกรีด	 และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

น้อยที่สุดจากขั้นตอนการขนส่งวัตถุดิบก่อนกรีด	 เน่ืองจากค่า 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของนำ้ามันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินและ 

ดีเซลนั่นมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ของปุ๋ยเคมี	และยาปราบวัชพืชชนิด	Glyphosate	

	 การดูแลยางพาราหลังการกรีดเป็นกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่ 

เปิดกรีดจนกระทั่งโค่นยางพารา	ซึ่งเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการ 

ดำาเนินการที่แตกต่างกัน	ทั้งการใส่ปุ๋ยหลังกรีดและการกำาจัดวัชพืช 

หลังกรีด	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงกำาหนดเป็นสถานการณ์เงื่อนไขดังตาราง 

ที่	 3	 ข้างต้น	 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก	 คือ	 การใช้ปุ๋ยเคมีกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 การใช้ยา 

ปราบวัชพืชกับการใช้เครื่องตัดหญ้า	 ทั้งน้ีปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด	 จะคำานวณ 

เฉพาะจากการใช้ปัจจัยนำาเข้าในขั้นตอนการใส่ปุ๋ยหลังกรีดกรีด 

การกำาจัดวัชพืชหลังกรีด	 และการขนส่งวัตถุดิบหลังกรีดเท่านั้น 

(ไม่รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการอ่ืนๆ) 

จากภาพที่	 3	 พบว่า	 เงื่อนไขที่	 1	 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจกรวมมากที่สุด	เท่ากับ	171.595	kgCO2eq/ไร่	/ปี	รองลงมา 

คอื	เงือ่นไขที	่4,	5,	2,	3	และ	6	มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

รวม	 เท่ากับ	 76.881,	 58.764,	 53.530,	 27.712	 และ	 25.996 

kgCO2eq/ไร่	 /ปี	 ตามลำาดับ	 โดยเงื่อนไขที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหลังกรีด 

และใช้ยาปราบวชัพชืในการกำาจดัวชัพชืหลงักรดีมปีรมิาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกรวมมากที่สุด	รองลงมา	คือ	ปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกรวมจากเงื่อนไขที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหลังกรีดและใช้เครื่อง 

ตัดหญ้าในการกำาจัดวัชพืชหลังกรีด	 และเงื่อนไขที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

และใช้เครือ่งตดัหญ้าในการกำาจดัวชัพชืหลังกรดีมปีรมิาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด	 และจากการเปรียบเทียบปริมาณการ 

ปล่อยก๊าซเรือนนกระจกในแต่ละขั้นตอนพบว่าขั้นตอนการใส่ปุ๋ย 

หลงักรดีมปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากขัน้ตอนการกำาจดัวชัพชืหลงั

กรดี		และขัน้ตอนการขนส่งวตัถดุบิหลงักรดีมปีรมิาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกน้อยที่สุด

สําหรับปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพารากอนเปดกรีด เน่ืองดวยเกษตรกรมีวิธีการ
ดําเนินการที่ไมแตกตางกัน ดังน้ันการเก็บขอมูลจะไมเก่ียวของกับเงื่อนไขที่กําหนด โดยคํานวณเฉพาะการใชปจจัยนําเขาใน
ขั้นตอนการใสปุยกอนกรีดซ่ึงไมมีการแบงประเภทปุย  ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชกอนกรีดซ่ึงไมมีการแบงวิธีการกําจัดวัชพืช และ
ขั้นตอนการขนสงวัตถุดิบกอนกรีดเทาน้ัน (ไมรวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการอ่ืนๆ) จากการเก็บขอมูล
พบวา ทุกกลุมตัวอยางใชปุยเคมีกับยางพารากอนกรีด การกําจัดวัชพืชกอนกรีดกลุมตัวอยางใชยาปราบวัชพืชในการกําจัดวัชพืช
รอยละ 83 และใชเครื่องตัดหญารอยละ 17  และจากภาพที่ 2 พบวา เงื่อนไขที่ 2 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด 
เทากับ 117.973 kgCO2eq/ไร /ป และเงื่อนไขที่ 3 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุดเทากับ 61.961 kgCO2eq/ไร 
/ป  ทั้งน้ีจากการเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละขั้นตอนพบวาทุกเงื่อนไขมีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกมากที่สุดจากขั้นตอนการใสปุยกอนกรีด รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการกําจัดวัชพืชกอน
กรีด และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุดจากขั้นตอนการขนสงวัตถุดิบกอนกรีด เน่ืองจากคาการปลอยกาซเรือน
กระจกของนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินและดีเซลน่ันมีคานอยที่สุดเม่ือเทียบกับคาการปลอยกาซเรือนกระจกของปุยเคมี และยา
ปราบวัชพืชชนิด Glyphosate  

 
ภาพที่ 3 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลหลังกรีด 

การดูแลยางพาราหลังการกรีดเปนกระบวนการที่เริ่มตั้งแตเปดกรีดจนกระทั่งโคนยางพารา ซ่ึงเกษตรกรกลุมตัวอยางมี
วิธีการดําเนินการที่แตกตางกัน ทั้งการใสปุยหลังกรีดและการกําจัดวัชพืชหลังกรีด ดังน้ันผูวิจัยจึงกําหนดเปนสถานการณเงื่อนไข
ดังตารางที่ 3 ขางตน เพื่อวิเคราะหความแตกตางของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก คือ การใชปุยเคมีกับการใชปุยอินทรีย 
การใชยาปราบวัชพชืกับการใชเครื่องตัดหญา  ทั้งน้ีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด 
จะคํานวณเฉพาะจากการใชปจจัยนําเขาในขั้นตอนการใสปุยหลังกรีดกรีด การกําจัดวัชพืชหลังกรีด และการขนสงวัตถุดิบหลัง
กรีดเทาน้ัน (ไมรวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการอ่ืนๆ) จากภาพที่ 3 พบวา เงื่อนไขที่ 1 มีปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกรวมมากที่สุด เทากับ 171.595 kgCO2eq/ไร /ป  รองลงมาคือ เงื่อนไขที่ 4,  5,  2,  3 และ 6 มีปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกรวม เทากับ 76.881,  58.764,   53.530, 27.712 และ 25.996 kgCO2eq/ไร /ป  ตามลําดับ โดย
เงื่อนไขที่มีการใชปุยเคมีหลังกรีดและใชยาปราบวัชพืชในการกําจัดวัชพืชหลังกรีดมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากเงื่อนไขที่มีการใชปุยเคมีหลังกรีดและใชเครื่องตัดหญาในการ
กําจัดวัชพืชหลังกรีด และเง่ือนไขที่ใชปุยอินทรียและใชเครื่องตัดหญาในการกําจัดวัชพืชหลังกรีดมีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกนอยที่สุด และจากการเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนนกระจกในแตละขั้นตอนพบวาขั้นตอนการใสปุยหลังกรีดมี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการกําจัดวัชพืชหลัง
กรีด  และขั้นตอนการขนสงวัตถุดิบหลังกรีดมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด 

ภาพที่	3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลหลังกรีด

กาสูหรี  สาอีซา, วิสาขา  ภู่จินดา
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	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกรีด 

ยางและจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง)	 คำานวณเฉพาะปัจจัยนำาเข้าจาก 

ขั้นตอนการใช้ไฟส่องในการกรีดยาง	 และการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงใน 

การเดินทางไปกรีดยาง	 เก็บนำ้ายางและจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง)	 

เท่านั้น	 (ไม่รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวน 

การอื่นๆ)	 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ 

กรีดยางและจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง)	 จะแปรผันตามจำานวนวัน 

กรีดยางพาราต่อปี	 ซึ่งจำานวนวันกรีดยางเฉลี่ยต่อปีของทุกเงื่อนไข 

เท่ากับ	238	วัน/ปี	จากภาพที่	4	พบว่า	เงื่อนไขที่	5	มีปริมาณการ 

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมมากทีส่ดุ	เท่ากบั	1,423.396	kgCO2eq/ปี 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการกรีดยางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการกรีดยางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) คํานวณเฉพาะปจจัยนําเขา
จากขั้นตอนการใชไฟสองในการกรีดยาง และการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยาง เก็บนํ้ายางและจําหนายผลผลิต 
(นํ้ายาง) เทาน้ัน (ไมรวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการอ่ืนๆ) โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กระบวนการกรีดยางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) จะแปรผันตามจํานวนวันกรีดยางพาราตอป ซ่ึงจํานวนวันกรีดยางเฉล่ียตอป
ของทุกเงื่อนไขเทากับ 238 วัน/ป จากภาพที่ 4 พบวา เงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมมากที่สุด เทากับ 
1,423.396 kgCO2eq/ป  เน่ืองจากเงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพารา เก็บนํ้ายางและ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง)  มากที่สุดเทากับ 2.83 ลิตร/วัน ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละ
ขั้นตอนพบวาขั้นตอนการเดินทางไปเก็บนํ้ายางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด 
รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเดินทางไปกรีดยางพาราและมีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการใชไฟสองในการใหแสงสวางในการกรีดยางพาราชวงกลางคืนนอยทีสุ่ด  

 
ภาพที่ 5 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งหมดจากกระบวนการทําสวนยางพารา 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งหมดของกระบวนการทําสวนยางพาราตั้งแตกระบวนการปลูกยางพารา
จนกระทั่งการจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง)  พบวา เงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเทากับ 1,587.272 
kgCO2eq/ไร/ป  เน่ืองจากเงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในกระบวนการเก็บเก่ียวและจําหนาย
ผลผลิต (นํ้ายาง) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกพบวา เงื่อนไขที่ 5 เปนกระบวนการที่กอใหเกิดกาซเรือน
กระจกมากที่สุดน้ันในการทําสวนยางพารา เน่ืองจากมีความถี่ในการใชปจจัยนําเขา(นํ้ามันเชื้อเพลิงและไฟฟา) ตอปมากที่สุด 
รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด ถัดมาคือ ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากกระบวนการดูแลยางพารากอนกรีด และมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารานอยที่สุด 

ภาพที่	4	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการกรีดยางและจำาหน่ายผลผลิต	(นำ้ายาง)

เนือ่งจากเงือ่นไขที	่5	มปีรมิาณการใช้นำา้มนัเชือ้เพลงิในการเดนิทาง 

ไปกรดียางพารา	เกบ็นำา้ยางและจำาหน่ายผลผลติ	(นำา้ยาง)		มากทีส่ดุ 

เท่ากับ	2.83	ลิตร/วัน	ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรอืนกระจกในแต่ละขัน้ตอนพบว่าขัน้ตอนการเดนิทางไปเกบ็นำา้ยาง 

และจำาหน่ายผลผลิต	(นำ้ายาง)	มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 

ขั้นตอนการเดินทางไปกรีดยางพาราและมีปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟส่องในการให้แสงสว่างในการกรีด 

ยางพาราช่วงกลางคืนน้อยที่สุด	

 
ภาพที่ 4 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการกรีดยางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการกรีดยางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) คํานวณเฉพาะปจจัยนําเขา
จากขั้นตอนการใชไฟสองในการกรีดยาง และการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยาง เก็บนํ้ายางและจําหนายผลผลิต 
(นํ้ายาง) เทาน้ัน (ไมรวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการอ่ืนๆ) โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กระบวนการกรีดยางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) จะแปรผันตามจํานวนวันกรีดยางพาราตอป ซ่ึงจํานวนวันกรีดยางเฉล่ียตอป
ของทุกเงื่อนไขเทากับ 238 วัน/ป จากภาพที่ 4 พบวา เงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมมากที่สุด เทากับ 
1,423.396 kgCO2eq/ป  เน่ืองจากเงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพารา เก็บนํ้ายางและ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง)  มากที่สุดเทากับ 2.83 ลิตร/วัน ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละ
ขั้นตอนพบวาขั้นตอนการเดินทางไปเก็บนํ้ายางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด 
รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเดินทางไปกรีดยางพาราและมีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการใชไฟสองในการใหแสงสวางในการกรีดยางพาราชวงกลางคืนนอยทีสุ่ด  

 
ภาพที่ 5 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งหมดจากกระบวนการทําสวนยางพารา 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งหมดของกระบวนการทําสวนยางพาราตั้งแตกระบวนการปลูกยางพารา
จนกระทั่งการจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง)  พบวา เงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเทากับ 1,587.272 
kgCO2eq/ไร/ป  เน่ืองจากเงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในกระบวนการเก็บเก่ียวและจําหนาย
ผลผลิต (นํ้ายาง) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกพบวา เงื่อนไขที่ 5 เปนกระบวนการที่กอใหเกิดกาซเรือน
กระจกมากที่สุดน้ันในการทําสวนยางพารา เน่ืองจากมีความถี่ในการใชปจจัยนําเขา(นํ้ามันเชื้อเพลิงและไฟฟา) ตอปมากที่สุด 
รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด ถัดมาคือ ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากกระบวนการดูแลยางพารากอนกรีด และมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารานอยที่สุด 

ภาพที่	5	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดจากกระบวนการทำาสวนยางพารา

กาสูหรี  สาอีซา, วิสาขา  ภู่จินดา
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ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Warit  Jawjit และคณะ (2009) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการปลอยกาซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม
ยางพาราในประเทศไทย พบวา การปลอยกาซเรือนกระจกของสวนยางพาราสวนใหญน้ันจะมาจากการใชพลังงานจากปโตรเลียม
และการใชปุยสังเคราะห   

 
ภาพที่ 6 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมเฉพาะตามสถานการณที่กําหนด  

ทั้งน้ีเพื่อวิเคราะหความแตกตางของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมเฉพาะตามสถานการณเงื่อนไขที่กําหนด 
(การเตรียมพื้นที่ การใสปุยหลังกรีด การกําจัดวัชพืชหลังกรีด) ดังภาพที่ 6 พบวา เงื่อนไขที่ 1 (ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชยา
ปราบวัชพืช) มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด เทากับ 158.958 kgCO2eq/ไร/ป  รองลงมา คือ เงื่อนไขที่ 4 (ใช
เครื่องจักรกล ใชปุยเคมี ใชยาปราบวัชพืช) เทากับ 74.134 kgCO2eq/ไร/ป  เงื่อนไขที่ 5 (ใชเครื่องจักรกล ใชปุยเคมี ใชเครื่อง
ตัดหญา) เทากับ 60.118 kgCO2eq/ไร/ป  เงื่อนไขที่ 2 (ใชแรงงานคน ใชปุยเคมี ใชเครื่องตัดหญา) เทากับ 45.541 kgCO2eq/
ไร/ป เงื่อนไขที่ 6 (ใชเครื่องจักรกล ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา)  เทากับ 24. 325 kgCO2eq/ไร/ป  และนอยที่สุด คือ 
เงื่อนไขที่ 3 (ใชแรงงานคน ใชปุยอินทรีย ใชเครื่องตัดหญา)  เทากับ 15.9 kgCO2eq/ไร/ป  โดยเงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขที่ 2 และ
เงื่อนไขที่ 3 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใสปุยหลังกรีดมากที่สุด รองลงมา คือ จากการกําจัดวัชพืช และไมมี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นที่  สวนเงื่อนไขที่ 4  เงื่อนไขที่ 5 และเงื่อนไขที่ 6 มีปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกมากที่สุดจากการใสปุยหลังกรีด  รองลงมา คือ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นที่ และมีปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากการกําจัดวัชพืชหลังกรีดต่ําที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ S. Petsri และคณะ (2013) ได
ศึกษาวิจัยเรื่องการปลอยกาซเรือนกระจกและการเปล่ียนแปลงการกักเก็บคารบอนของสวนยางพาราในประเทศไทยป 1990-
2004  พบวา การปลอยกาซเรือนกระจกน้ันสวนใหญมาจากการใชปุย การใชสารกําจัดวัชพืชมีการปลอยกาซเรือนกระจกเปน
สวนนอย   

จากทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย  Independent Sample t-test ซ่ึงใชในการวิเคราะหหาความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของตัวแปร 2 กลุม และ One – Way ANOVA ที่ใชในการวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปรตั้งแต 3 
กลุมขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นที่โดยใช
เครื่องจักรและใชแรงงานคนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กระบวนการบํารุงรักษาตนยางพาราหลังกรีดโดยการใชปุยเคมีและปุยอินทรียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการกําจัดวัชพืชหลังกรีดโดยการใชยาปราบวัชพืชและการใชเครื่องตัดหญาไมมี
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองการกําจัดวัชพืชหลังกรีดโดยการใชยาปราบวัชพืชชนิด Paraquat 
กับการใชเครื่องตัดหญาซ่ึงตองใชนํ้ามันเบนซิน น้ันมีคาการปลอยกาซเรือนกระจกที่ใกลเคียงทําใหมีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกไมแตกตางกัน และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมจากแตละเงื่อนไขไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงสรุปไดวาหากวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแยกตามแตละสถานการณที่แตกตางกันพบวา มี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่แตกตางกัน ยกเวนการกําจัดวัชพืชหลังกรีด แตเม่ือวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกรวมตามสถานการณที่กําหนดน้ันปรากฏวาแตละเงื่อนไขน้ันมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ไมแตกตางกัน  

ผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําสวน
ยางพารา จากการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการทําสวนยางพาราในแตละกระบวนการน้ัน พบวากระบวนการ

	 ปริมาณการปล่อยก ๊าซเรือนกระจกรวมท้ังหมดของ

กระบวนการทำาสวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพาราจน 

กระทั่งการจำาหน่ายผลผลิต	(นำ้ายาง)		พบว่า	เงื่อนไขที่	5	มีปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ	1,587.272	kgCO2eq/ 

ไร่/ปี	 เนื่องจากเงื่อนไขที่	 5	 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มากที่สุดในกระบวนการเก็บเก่ียวและจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง) 

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกพบว่า	เงือ่นไข 

ที่	 5	 เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดน้ันใน 

การทำาสวนยางพารา	 เน่ืองจากมีความถี่ในการใช้ปัจจัยนำาเข้า 

(นำ้ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า)	 ต่อปีมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด 

ถัดมาคือ	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแล 

ยางพาราก่อนกรีด	 และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 

กระบวนการปลูกยางพาราน้อยที่สุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

Warit		Jawjit	และคณะ	(2009)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย	 พบว่า 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของสวนยางพาราส่วนใหญ่นัน้จะมาจาก 

การใช้พลังงานจากปิโตรเลียมและการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์		

	 ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกรวมเฉพาะตามสถานการณ์เงื่อนไขที่กำาหนด 

(การเตรียมพื้นที่	 การใส่ปุ๋ยหลังกรีด	 การกำาจัดวัชพืชหลังกรีด) 

ดังภาพที่	 6	 พบว่า	 เงื่อนไขที่	 1	 (ใช้แรงงานคน	 ใช้ปุ๋ยเคมี	 ใช้ยา 

ปราบวัชพืช)	 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 

เท่ากับ	 158.958	 kgCO2eq/ไร่/ปี	 รองลงมา	 คือ	 เงื่อนไขที่	 4 

(ใช้เครื่องจักรกล	 ใช้ปุ๋ยเคมี	 ใช้ยาปราบวัชพืช)	 เท่ากับ	 74.134 

kgCO2eq/ไร่/ปี	 เงื่อนไขที่	5	(ใช้เครื่องจักรกล	ใช้ปุ๋ยเคมี	ใช้เครื่อง 

ตดัหญ้า)	เท่ากบั	60.118	kgCO2eq/ไร่/ปี	 เงือ่นไขที	่2	 (ใช้แรงงานคน 

ใช้ปุ๋ยเคมี	 ใช้เครื่องตัดหญ้า)	 เท่ากับ	 45.541	 kgCO2eq/ไร่/ป ี

เงื่อนไขที่	 6	 (ใช้เครื่องจักรกล	 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 ใช้เครื่องตัดหญ้า) 

เท่ากับ	 24.325	 kgCO2eq/ไร่/ปี	 และน้อยท่ีสุด	 คือ	 เง่ือนไขที่	 3 

(ใช้แรงงานคน	 ใช้ปุ ๋ยอินทรีย์	 ใช้เครื่องตัดหญ้า)	 เท่ากับ	 15.9 

kgCO2eq/ไร่/ปี	 	 โดยเงื่อนไขท่ี	 1	 เงื่อนไขท่ี	 2	 และเงื่อนไขที่	 3 

มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใส่ปุย๋หลงักรดีมากทีสุ่ด	 

รองลงมา	คือ	จากการกำาจัดวัชพืช	และไม่มีปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ี	 ส่วนเงื่อนไขท่ี	 4	 เงื่อนไขที่	 5 

และเงื่อนไขที่	 6	 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 

ภาพที่	6	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเฉพาะตามสถานการณ์ที่กำาหนด

จากการใส่ปุ๋ยหลังกรีด	 รองลงมา	 คือ	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจกจากการเตรียมพื้นที่	 และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจกจากการกำาจัดวัชพืชหลังกรีดตำ่าที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	 S.Petsri	 และคณะ	 (2013)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปล่ียนแปลงการกักเก็บคาร์บอน 

ของสวนยางพาราในประเทศไทยปี	1990-2004		พบว่า	การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกนั้นส่วนใหญ่มาจากการใช้ปุ๋ย	การใช้สารกำาจัดวัชพืช 

มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นส่วนน้อย		

	 จากทดสอบสมมตฐิานการวจิยัด้วย	 Independent	 Sample	 

t-test	 ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ 

ตัวแปร	 2	 กลุ่ม	 และ	One	 -	Way	ANOVA	ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปรตั้งแต่	 3	 กลุ่มขึ้นไป 

ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	 0.05	 พบว่า	 ปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นที่โดยใช้เครื่องจักรและ 

ใช้แรงงานคนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบำารุง 

รักษาต้นยางพาราหลังกรีดโดยการใช้ปุ ๋ยเคมีและปุ ๋ยอินทรีย์มี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ปริมาณ 

กาสูหรี  สาอีซา, วิสาขา  ภู่จินดา
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34			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำาจัดวัชพืชหลังกรีดโดยการ 

ใช้ยาปราบวัชพืชและการใช้เครื่องตัดหญ้าไม่มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เนื่องการกำาจัดวัชพืช 

หลังกรีดโดยการใช้ยาปราบวัชพืชชนิด	 Paraquat	 กับการใช ้

เครื่องตัดหญ้าซึ่งต้องใช้นำ้ามันเบนซิน	 น้ันมีค่าการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกที่ใกล้เคียงทำาให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ไม่แตกต่างกัน	 และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจาก 

แต่ละเงือ่นไขไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	 

0.05	ซึ่งสรุปได้ว่าหากวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แยกตามแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันพบว่า	มีปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกัน	 ยกเว้นการกำาจัดวัชพืชหลังกรีด 

แต่เมื่อวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตาม 

สถานการณ์ที่กำาหนดน้ันปรากฏว่าแต่ละเงื่อนไขน้ันมีปริมาณการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่แตกต่างกัน	

	 ผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางการ 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำาสวน 

ยางพารา	 จากการคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการ 

ทำาสวนยางพาราในแต่ละกระบวนการน้ัน	 พบว่ากระบวนการกรีด 

ยางและจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง)	 นั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกมากที่สุด	 เนื่องจากมีการใช้ปัจจัยนำาเข้า	 (นำ้ามัน 

เชื้อเพลิง)	 ที่ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซ่ึงมีค่าความถี่ต่อป ี

มากที่สุด	ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก	 สามารถทำาได้โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวน 

ยางพาราขนส่งผลผลิตนำ้ายางไปยังสถานรับซื้อนำ้ายางพร้อมกัน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งและลดปริมาณการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งนำ้ายางไปยังสถานที่จำาหน่าย 

ส่วนภาครัฐสามารถช่วยเหลือโดยการส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้ง 

สหกรณ์แปรรูปยางพาราในชุมชน	 และภาคเอกชนสามารถช่วยได้ 

โดยการเข้ามาจัดสร้างโรงงาน/สถานที่	รับซื้อนำ้ายางในบริเวณพื้นที่ 

ที่ใกล้เคียงกับชุมชนหรือบริเวณที่มีการทำาสวนยางพารา	 เพื่อลด 

ต้นทนุในการขนส่งและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 

ทั้งน้ีสามารถนำาผลงานวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นองค์ความรู้ 

หรอืเครือ่งมอืทีส่ามารถนำาไปใช้ในการปฏบิตังิานด้านการลดปรมิาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำาสวนยางพาราและ 

เผยแพร่ข้อมูลให้เกษตรผู้ปลูกยางพาราได้ใช้เป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติ

สรุปผลการวิจัย
	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำา 

สวนยางพารานั้นมีปริมาณที่แตกต่างกันตามสถานการณ์เง่ือนไขที่ 

มีความแตกต่างกัน	 โดยเงื่อนไขที่	 5	 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจกรวมตัง้แต่กระบวนการปลกูยางพาราจนกระทัง่การจำาหน่าย 

ผลผลิต	 (นำ้ายาง)	 มากที่สุด	 เท่ากับ	 1,587.272	 kgCO2eq/ไร่/ป ี

โดยกระบวนการกรีดยางและจำาหน่ายผลผลิต	 (นำ้ายาง)	 มีปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด	 และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเฉพาะเงื่อนไขที่กำาหนด	 พบว่า	 

เงื่อนไขที่ใช้แรงงานคนในการเตรียมพื้นที่		ใช้ปุ๋ยเคมีหลังกรีด	และ 

ใช้ยาปราบวัชพืชในการกำาจัดวัชพืชหลังกรีด	 มีปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด	 เท่ากับ	 158.958	 kgCO2eq/ไร่/ปี 

และผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทาง 

หรือองค์ความรู้ที่สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการลด 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการทำาสวนยางพารา

คำาแนะนำาเพิ่มเติม	:	ตัวอย่างวิธีการคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

กรีดยางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) น้ันมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด เน่ืองจากมีการใชปจจัยนําเขา (นํ้ามัน
เชื้อเพลิง) ที่กอใหเกิดปริมาณกาซเรือนกระจกซ่ึงมีคาความถี่ตอปมากที่สุด ดังน้ันแนวทางในการแกไขและลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก สามารถทําไดโดยการรวมกลุมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนสงผลผลิตนํ้ายางไปยังสถานรับซ้ือน้ ํายาง
พรอมกัน ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดตนทุนในการขนสงและลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการขนสงนํ้ายางไปยัง
สถานที่จําหนาย สวนภาครัฐสามารถชวยเหลือโดยการสงเสริมใหชุมชนจัดตั้งสหกรณแปรรูปยางพาราในชุมชน และภาคเอกชน
สามารถชวยไดโดยการเขามาจัดสรางโรงงาน/สถานที่ รับซ้ือนํ้ายางในบริเวณพื้นที่ที่ใกลเคียงกับชุมชนหรือบริเวณที่มีการทําสวน
ยางพารา เพื่อลดตนทุนในการขนสงและลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ทั้งน้ีสามารถนําผลงานวิจัยที่ไดไป
ประยุกตใชเพื่อเปนองคความรูหรือเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานดานการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
จากกระบวนการทําสวนยางพาราและเผยแพรขอมูลใหเกษตรผูปลูกยางพาราไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ

สรุปผลการวิจัย 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําสวนยางพาราน้ันมีปริมาณที่แตกตางกันตามสถานการณเง่ือนไข
ที่มีความแตกตางกัน โดยเงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมตั้งแตกระบวนการปลูกยางพาราจนกระทั่งการ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) มากที่สุด เทากับ 1,587.272 kgCO2eq/ไร/ป โดยกระบวนการกรีดยางและจําหนายผลผลิต(นํ้ายาง) มี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมเฉพาะเงื่อนไขที่กําหนด 
พบวา เงื่อนไขที่ใชแรงงานคนในการเตรียมพื้นที่  ใชปุยเคมีหลังกรีด และใชยาปราบวัชพืชในการกําจัดวัชพืชหลังกรีด มีปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด เทากับ 158.958 kgCO2eq/ไร/ป และผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อเปน
แนวทางหรือองคความรูที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานดานการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทํา
สวนยางพารา 

คําแนะนําเพ่ิมเติม : ตัวอยางวิธีการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
1. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง = ปริมาณการใชเชื้อเพลิง x คาการปลอยกาซเรือนกระจก 
ชนิดเช้ือเพลิง ปริมาณที่ใช(ลิตร) คาการปลอยกาซเรือน

กระจก 
kg CO2eq 

ดีเซล 3 2.708 8.124 
เบนซิน 3 2.1896 6.569 

2. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชวัสดุรองหลุม = ปริมาณการใชวัสดุรองหลุมตอไร x คาการปลอยกาซเรือน
กระจก 

ชนิดวัสดุรองหลุม ปริมาณตอไร (Kg) คาการปลอยกาซเรือนกระจก kg CO2eq/ไร 

หินฟอสเฟต 14 0.252 3.528 
ปูนขาว 10 1.0676 10.676 

3. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใสปุย = ปริมาณปุยที่ใชตอไร/ป x ความถี่ตอป x คาการปลอยกาซเรือนกระจก 
สูตรปุย รอยละ

ปุย 
ปริมาณปุย
ตอไร (Kg) 

ความถี่
คร้ังตอป 

ปริมาณที่ใชไร/ป
(Kg) 

คาการปลอย
กาซเรือนกระจก 

kg CO2eq/ไร-ป 

20-8-20        
N 20/100 0.2 50 2 0.2*50*2 = 20 2.6 20*2.6 = 52 
P 8/100 0.08 50 2 0.08*50*2 = 8 0.252 8*0.252 = 2.016 
K 20/100 0.2 50 2 0.2*50*2* = 20 0.16 20*0.16 = 3.2 
ปุยอินทรีย(ขี้
ไกแหง) 

- 50 2 50*2 = 100 0.1097 100*0.1097 = 10.97 

 

กาสูหรี  สาอีซา, วิสาขา  ภู่จินดา
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กรีดยางและจําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) น้ันมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด เน่ืองจากมีการใชปจจัยนําเขา (นํ้ามัน
เชื้อเพลิง) ที่กอใหเกิดปริมาณกาซเรือนกระจกซ่ึงมีคาความถี่ตอปมากที่สุด ดังน้ันแนวทางในการแกไขและลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก สามารถทําไดโดยการรวมกลุมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนสงผลผลิตนํ้ายางไปยังสถานรับซ้ือน้ ํายาง
พรอมกัน ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดตนทุนในการขนสงและลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการขนสงนํ้ายางไปยัง
สถานที่จําหนาย สวนภาครัฐสามารถชวยเหลือโดยการสงเสริมใหชุมชนจัดตั้งสหกรณแปรรูปยางพาราในชุมชน และภาคเอกชน
สามารถชวยไดโดยการเขามาจัดสรางโรงงาน/สถานที่ รับซ้ือนํ้ายางในบริเวณพื้นที่ที่ใกลเคียงกับชุมชนหรือบริเวณที่มีการทําสวน
ยางพารา เพื่อลดตนทุนในการขนสงและลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ทั้งน้ีสามารถนําผลงานวิจัยที่ไดไป
ประยุกตใชเพื่อเปนองคความรูหรือเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานดานการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
จากกระบวนการทําสวนยางพาราและเผยแพรขอมูลใหเกษตรผูปลูกยางพาราไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ

สรุปผลการวิจัย 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําสวนยางพาราน้ันมีปริมาณที่แตกตางกันตามสถานการณเง่ือนไข
ที่มีความแตกตางกัน โดยเงื่อนไขที่ 5 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมตั้งแตกระบวนการปลูกยางพาราจนกระทั่งการ
จําหนายผลผลิต (นํ้ายาง) มากที่สุด เทากับ 1,587.272 kgCO2eq/ไร/ป โดยกระบวนการกรีดยางและจําหนายผลผลิต(นํ้ายาง) มี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมเฉพาะเงื่อนไขที่กําหนด 
พบวา เงื่อนไขที่ใชแรงงานคนในการเตรียมพื้นที่  ใชปุยเคมีหลังกรีด และใชยาปราบวัชพืชในการกําจัดวัชพืชหลังกรีด มีปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด เทากับ 158.958 kgCO2eq/ไร/ป และผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อเปน
แนวทางหรือองคความรูที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานดานการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทํา
สวนยางพารา 

คําแนะนําเพ่ิมเติม : ตัวอยางวิธีการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
1. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง = ปริมาณการใชเชื้อเพลิง x คาการปลอยกาซเรือนกระจก 
ชนิดเช้ือเพลิง ปริมาณที่ใช(ลิตร) คาการปลอยกาซเรือน

กระจก 
kg CO2eq 

ดีเซล 3 2.708 8.124 
เบนซิน 3 2.1896 6.569 

2. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชวัสดุรองหลุม = ปริมาณการใชวัสดุรองหลุมตอไร x คาการปลอยกาซเรือน
กระจก 

ชนิดวัสดุรองหลุม ปริมาณตอไร (Kg) คาการปลอยกาซเรือนกระจก kg CO2eq/ไร 

หินฟอสเฟต 14 0.252 3.528 
ปูนขาว 10 1.0676 10.676 

3. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใสปุย = ปริมาณปุยที่ใชตอไร/ป x ความถี่ตอป x คาการปลอยกาซเรือนกระจก 
สูตรปุย รอยละ

ปุย 
ปริมาณปุย
ตอไร (Kg) 

ความถี่
คร้ังตอป 

ปริมาณที่ใชไร/ป
(Kg) 

คาการปลอย
กาซเรือนกระจก 

kg CO2eq/ไร-ป 

20-8-20        
N 20/100 0.2 50 2 0.2*50*2 = 20 2.6 20*2.6 = 52 
P 8/100 0.08 50 2 0.08*50*2 = 8 0.252 8*0.252 = 2.016 
K 20/100 0.2 50 2 0.2*50*2* = 20 0.16 20*0.16 = 3.2 
ปุยอินทรีย(ขี้
ไกแหง) 

- 50 2 50*2 = 100 0.1097 100*0.1097 = 10.97 

 4. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชยาปราบวัชพืชปราบวัชพืช = ปริมาณยาปราบวัชพืช x ความถี่ตอป x คาการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 
ช่ือยาปราบ

วัชพืช 
ปริมาณ
ตอไร (L) 

ความถี่
คร้ังตอป 

ความหนาแนน
g/cm3 

ปริมาณที่ใช(Kg) คาการปลอยกาซ
เรือนกระจก 

kg 
CO2eq/

ไร-ป 
Paraquat 0.5 2 1.25 0.5*2*1.25 =1.25 3.23 4.038 

Glyphosate 0.5 2 1.704 0.5*2*1.704 = 
1.704 

16 27.264 

5. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชไฟฟา = ปริมาณการใชไฟฟา (kWh) x คาการปลอยกาซเรือนกระจก  

ขนาดกําลังไฟ
(KW) 

ระยะการชารจ
แบตเตอร่ี(ชม./วัน) 

กิโลวัตต-
ช่ัวโมง/วัน 

กําลังไฟฟา KW-h/ป คาแฟก
เตอร CO2 

คา Kg CO2eq 
ตอป 

0.003 5 0.015 0.015*365 = 5.475 0.561 3.071 
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บทคัดย่อ
	 	 การศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ศึกษาโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก	 กำาหนดเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก	 และประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส ์

ผลไม้ภาคตะวันออก	 กลุ่มตัวอย่าง	 ผลไม้ภาคตะวันออก	 เฉพาะกล้วยไข่	 ทุเรียน	 มังคุด	 และลำาไย	 ได้แก่	 เกษตรกร	 และพ่อค้าหรือ 

ผู้ประกอบการรวบรวมผลผลิต	 และส่งออกผลไม้	 กล้วยไข่	 ทุเรียน	 มังคุด	 และลำาไย	 จังหวัดจันทบุรี	 จังหวัดระยอง	 และจังหวัดตราด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 การสังเกต	 การสัมภาษณ์	 และการประชุมกลุ่มย่อย	 (focus	 group)	 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล 

และการแปลผลความหมายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ	

ผลการวิจัย	พบว่า

	 	 ระบบโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก	 ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้	 พ่อค้าย่อย	 ผู้เก็บเกี่ยวหรือรับซื้อผลไม้จาก 

เกษตรกร	ล้ง	ผู้รวบรวม	และผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก	จัดจำาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ		

	 	 เกณฑ์ชีว้ดัมาตรฐานโลจสิตกิส์ผลไม้ภาคตะวนัออก	เป็นการกำาหนดตวัชีว้ดัตามกจิกรรมโลจสิตกิส์สำาหรบัเกษตรกร	และพ่อค้า 

หรือผู้ประกอบการ	 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน	 ประกอบด้วย	 สัดส่วนต้นทุนการจัดหาปัจจัยการผลิตต่อยอดขาย	 สัดส่วนต้นทุนการดูแล 

รักษาต่อมูลค่ายอดขาย	 สัดส่วนต้นทุนการเก็บเก่ียวและคัดคุณภาพต่อมูลค่ายอดขาย	 สัดส่วนต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่อมูลค่ายอดขาย 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขาย	และสัดส่วนต้นทุนคลังสินค้าต่อมูลค่ายอดขาย

	 	 ต้นทุนโลจิสติกส์ผลไม้	 เป็นต้นทุนทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกร	พ่อค้าย่อย	 ล้ง	 และพ่อค้าผู้ส่งออก	 จากการศึกษา 

พบว่า	 ต้นทุนโลจิสติกส์กล้วยไข่	 เกษตรกร	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 8.00	 บาท	 พ่อค้าย่อย	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการจัดหา 

ปัจจัยการผลิต	3.00	บาท	ล้ง	สูงสุด	คือ	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	2.00	บาท	ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก	สูงสุด	คือด้านคลังสินค้า 

3.00	 บาท	 ต้นทุนโลจิสติกส์ทุเรียน	 เป็นการคิดราคาขายทุเรียนส่งออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 60	 บาท	 พบว่า	 ต้นทุนโลจิสติกส์ทุเรียน 

เกษตรกร	สูงสุด	คือ	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	8.00	บาท	พ่อค้าย่อย	สูงสุด	คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	3.00	บาท	ล้ง	สูงสุด 

คือ	 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 2.00	 บาท	พ่อค้า/ผู้ส่งออก	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการขนส่ง	 2.50	 บาท	 ต้นทุนโลจิสติกส์มังคุด	 เกษตรกร 

สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 6.00	 บาท	พ่อค้าย่อย	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	 2.00	 บาท	 ล้ง	 สูงสุด	 คือ 

ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	2.00	บาท	พ่อค้า/ผู้ส่งออก	สูงสุด	คือ	ด้านการบรรจุภัณฑ์	 3.00	บาท	 	ต้นทุนโลจิสติกส์ลำาไย	 เกษตรกร 

สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 7.00	 บาท	 พ่อค้าย่อย	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 2.50	 บาท	 ล้ง	 สูงสุด	 คือ 

ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	2.25	บาท	พ่อค้า/ผู้ส่งออก	สูงสุด	คือ	ด้านการบรรจุภัณฑ์	3.00	บาท	ด้านการ

ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก, สำาราญ  ชำาโสม, ดวงมณี  ทองคำา, ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล, กชกร  มิ่มกระโทก 
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	 	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์กล้วยไข่	เกษตรกร	สูงสุด	คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.12	พ่อค้าย่อย	สูงสุด	คือด้านการจัดหา 

ปัจจัยการผลิต	 0.05	 ล้ง	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.03	 พ่อค้า/ผู้ส่งออก	 สูงสุด	 คือ	 ด้านคลังสินค้า	 0.05	 ประสิทธิภาพ 

โลจิสติกส์ทุเรียน	 เกษตรกร	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.13	 พ่อค้าย่อย	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.05 

ล้ง	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.03	 ด้านการขนส่ง	 0.03	 และด้านคลังสินค้า	 0.03	 พ่อค้า/ผู้ส่งออก	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการ 

ขนส่ง	 0.04	 และ	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์มังคุด	 เกษตรกร	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.10	 และด้านการดูรักษา	 0.10 

พ่อค้าย่อย	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.03	 ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	 0.03	 และด้านการขนส่ง	 0.03	 ล้ง	 สูงสุด 

คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.03	 ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	0.03	 ด้านการขนส่ง	 0.03	 และด้านคลังสินค้า	 0.03	 พ่อค้า/ 

ผู้ส่งออก	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการบรรจุภัณฑ์	 0.05	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ลำาไย	 เกษตรกร	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.16 

พ่อค้าย่อย	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.06	 	 ล้ง	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	 0.05	 พ่อค้า/ผู้ส่งออก 

สูงสุด	คือ	ด้านการบรรจุภัณฑ์	0.13		

คำาสำาคัญ	:	ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์	ผลไม้ภาคตะวันออก	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)

Abstract
	 	 The	 research	 titled	 “the	 Study	 of	 Fruit	 Logistic	 Efficiency	 in	 the	 Eastern	 Region	 Preparing	 for	 the 

ASEAN	 Economic	 Community	was	 aimed	 to	 study	 the	 logistic	 system,	 to	 set	 the	 logistic	 standard	 benchmark, 

and	to	evaluate	the	fruit	 logistic	performance	 in	the	eastern	region.	The	research	 instrument	and	procedure	for 

data	collection	included	a	questionnaire,	observation,	interview,	and	focus	group	discussion.	Descriptive	statistics	 

were	employed	for	both	quantitative	and	qualitative	data	analysis.

	 	 The	following	four	main	results	were	revealed	as	follows.

	 	 The	fruit	logistic	system	in	the	eastern	region	was	consisted	of	farmers,	traders,	purchasers,	entrepreneurs,	 

exporters,	and	domestic	and	overseas	distributors.

	 	 The	logistic	standard	benchmark	of	the	fruit	 in	the	eastern	region	was	indicators	of	the	logistic	activity 

for	farmers,	merchants,	or	traders.	The	standard	benchmark	included	the	ratio	of	procurement	cost,	maintenance 

cost,	harvesting	and	selecting	cost,	packaging	cost,	transportation	cost,	and	warehouse	cost	per	gross	sales.

	 	 The	fruit	logistic	cost	on	golden	bananas	was	found	at	the	highest	level	in	farmers,	showing	input	factor 

cost	of	8.00	baht.	The	 input	 factor	cost	of	3.00	baht	was	shown	 in	 traders	and	 the	2.00	baht	 input	 factor	cost 

appeared	 in	 purchasers.	 The	warehouse	 cost	 of	 3.00	 baht	was	 found	 at	 the	 highest	 level	 in	 entrepreneurs	 or 

exporters.	The	durian	 logistic	cost	was	 the	export	price	of	60	baht	a	kilo.	The	 fruit	 logistic	cost	on	durians	was 

marked	the	highest	level	in	farmers,	showing	the	input	factor	cost	of	8.00	baht.	The	input	factor	cost	of	3.00	baht 

was	shown	in	traders	and	the	2.00	baht	input	factor	cost	was	identified	in	purchasers.	The	transportation	cost	of 

2.50	baht	was	found	at	the	highest	level	in	entrepreneurs	or	exporters.	The	mangosteen	logistic	cost	was	found 

at	the	highest	level	on	farmers,	showing	the	input	factor	cost	of	6.00	baht.	The	harvesting	and	selecting	cost	of 

2.00	baht	was	found	in	traders.	The	input	factor	cost	of	2.00	baht	was	shown	in	purchasers.	The	packaging	cost 

of	3.00	baht	was	found	at	the	highest	level	in	entrepreneurs	or	exporters.	The	longan	logistic	cost	was	found	at 

the	highest	level	on	farmers,	showing	the	 input	factor	cost	of	7.00	baht.	The	 input	factor	cost	of	2.50	baht	was 

shown	in	traders.	The	harvesting	and	selecting	cost	of	2.25	baht	was	found	in	purchasers.	The	packaging	cost	of 

3.00	baht	was	found	in	entrepreneurs	or	exporters.
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	 	 The	goldens	banana	 logistic	efficiency	was	 found	at	 the	highest	 level	 in	 farmers,	 showing	 input	 factor 

cost	 of	 0.12.	 The	 input	 factor	 cost	 of	 0.05	was	 shown	 in	 traders	 and	 the	 0.03	 input	 factor	 cost	 appeared	 in 

purchasers.	 The	 warehouse	 cost	 of	 0.05	 was	 found	 at	 the	 highest	 level	 in	 entrepreneurs	 or	 exporters. 

The	 durian	 logistic	 efficiency	 was	 found	 at	 the	 highest	 level	 in	 farmers,	 showing	 input	 factor	 cost	 of	 0.13. 

The	 input	 factor	 cost	 of	 0.05	was	 shown	 in	 traders.	 The	 0.03	 input	 factor	 cost,	 the	 transportation	 cost	 of	 0.03 

as	well	as	the	warehouse	cost	of	0.03	appeared	in	purchasers.	The	transportation	cost	of	0.04	was	found	at	the 

highest	 level	 in	 entrepreneurs	 or	 exporters.	 The	mangosteen	 logistic	 efficiency	was	 found	 at	 the	 highest	 level 

in	 farmers,	 showing	 input	 factor	 cost	 of	 0.10	 and	maintenance	 cost	 of	 0.10.	 The	 input	 factor	 cost	 of	 0.03, 

harvesting/selecting	 cost	 of	 0.03,	 and	 transportation	 cost	 of	 0.03	were	 found	 at	 the	 highest	 level	 in	 traders. 

The	input	factor	cost	of	0.03,	harvesting/selecting	cost	of	0.03,	transportation	cost	of	0.03,	and	warehouse	cost	of 

0.03	 were	 found	 at	 the	 highest	 level	 in	 purchasers.	 The	 packaging	 cost	 was	 found	 at	 the	 highest	 level	 in 

entrepreneurs	 or	 exporters.	 The	 longan	 logistic	 efficiency	was	 found	 at	 the	 highest	 level	 in	 farmers,	 showing 

input	 factor	 cost	 of	 0.16.	 The	 input	 factor	 cost	 of	 0.06	was	 shown	 in	 traders.	 The	 harvesting/selecting	 cost	 of 

0.05	was	 shown	 in	 purchasers.	 The	 packaging	 cost	 of	 0.13	was	 found	 at	 the	 highest	 level	 in	 entrepreneurs	 or 

exporters.

Keywords	:	efficiency	logistics,	fruit	of	east	region,	Asian	Economic	Community	
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บทนำา
	 กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล	 (2555)	 กล่าวว่าประเทศไทย 

เป็นผู้นำาการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำาคัญและมีชื่อเสียง 

ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย	 ปัจจุบันมีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทำาสวน 

ผลไม้ประมาณ	 1.923	 ล้านครัวเรือน	 คิดเป็นร้อยละ	 30	 ของ 

ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด	 (6.5	 ล้านครัวเรือน)	 มีพื้นที่ปลูกไม้ผล 

57	ชนิด	รวม	8.176	ล้านไร่	ผลผลิตปีละประมาณ	7.486	ล้านตัน	 

คิดเป็นมูลค่า	 ตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้ประมาณ	 90,361 

ล้านบาท	 สร้างรายได้และนำาเงินตราจากการส่งออกผลไม้เข้าสู่ 

ประเทศรวม	ปีละประมาณ	29,685	ล้านบาท	 โดยผลไม้ที่มีมูลค่า 

การส่งออกสูงสุด	 คือลำาไย	 รองลงมา	 ได้แก่	 ทุเรียน	 ส้ม	 มะม่วง 

มังคุด	ลิ้นจี่	และกล้วย	ตามลำาดับ

	 สมาคมผู ้ค ้าและส่งออกผลไม้ไทย	 (2555)	 กล่าวว ่า 

คุณแลมซอซิง	 รองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยฮงผลไม้	 จำากัด 

บริษัทผู ้ส่งออกผลไม้ไทยรายใหญ่มานานร่วม	 25	 ปี	 กล่าวว่า 

หาก	 สภาพอากาศทางภาคตะวันออกฤดูฝนมาช้า	 จะส่งผลให	้ 

ทุเรียน	 มังคุด	 ฯลฯ	 มีคุณภาพท่ีดีต่อเน่ือง	 แต่หากฝนมาเร็วจะ 

ส่งผลให้มังคุดมีปัญหาเน้ือแก้ว	 ยางไหล	 คุณภาพด้อยลง	 ราคา 

ตกตำ่าและตลาดหยุดเดิน	

	 แนวโน้มความต้องการของตลาดจีน	 กับผลกระทบอัน 

ยิ่งใหญ่จากปัญหาด้านแรงงาน	 เศรษฐกิจของประเทศจีนดีขึ้น 

เรื่อยๆ	ปัจจุบัน	คนจีน	100	คน	อาจจะมีคนรวย	5	คน	ซึ่งผลไม้ไทย		 

ไปจนียงัเป็นสนิค้าสำาหรบัคนมเีงนิ	ผลไม้ไทยเกรดเอไปจนี	เกรดรอง 

จากนี้ไปตลาดสิงคโปร์	 มาเลเซีย	 ฯลฯ	 แต่ยังมีคนจีนระดับกลาง 

และล่างอกีจำานวนมาก	ทีย่งัไม่มโีอกาสได้กนิผลไม้ไทย	ตลาดกลุม่นี้		 

จึงเป็นตลาดที่สำาคัญมาก	ที่สำาคัญเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมไม่มี 

ผลไม้	แต่ประเทศไทยมีมากมาย	ไม่ว่าจะเป็น	ทุเรียน	มังคุด	ลำาไย	 

กล้วยไข่	ลองกอง	ฯลฯ	ซึ่งความต้องการของผลไม้ไทยในตลาดจีน	

ยังมีอีกมากแต่ขอให้ผลไม้ไทยมีคุณภาพ	 ในช่วงที่ผลไม้ตะวันออก

เกบ็เกีย่วพร้อมๆกนั	บรษิทัไทยฮงผลไม้	ส่งออกผลไม้ไปวนัละหลาย

ตูค้อนเทนเนอร์	แต่ปรมิาณนีก้ย็งัน้อยมากเมือ่เทยีบกบัปรมิาณผลไม้

ของบริษัทส่งออกกว่า	30	บริษัทจากประเทศไทย	

	 สำานักส่งเสริมสินค้าส่งออก	(2555)	กล่าวว่า	การส่งออกผัก	 

ผลไม้สด	 แช่เย็น	 แช่แข็ง	 เดือน	 มกราคมถึงเดือนมิถุนายน	 2555 

มีปริมาณ	771,182	ตัน	คิดเป็นมูลค่า	570.42	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 

เพิ่มขึ้น	 15.71%	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	 2554	 และ 

คิดเป็นสัดส่วน	 0.5%	 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย	 จุดแข็ง 

คอื	ผลผลติผกัผลไม้ของไทยมคีวามหลากหลายและต่อเนือ่งตลอดปี	 

ทำาให้มีความได้เปรียบด้านประเภทสินค้า	 และมีความยืดหยุ่นด้าน 

ปริมาณการส่งออก	 สินค้าผลไม้ของไทยเป็นท่ีนิยมและได้รับ 

การยอมรับจากผู้บริโภคในต่างประเทศ	ปัญหาและอุปสรรค	 คือ	 

ปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ	 ขาดระบบขนส่งและ 

โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ	 EU	 หรือ	 European	Union	 ได้ออก 

กฎระเบียบให้มีการตรวจเข้มสินค้าผักไทย	 เพื่อตรวจยาฆ่าแมลง 

ตกค้าง	 การปนเปื้อนทาง	 จุลชีววิทยา	 และแมลงศัตรูพืช	 พื้นที ่

เพาะปลูกมีขนาดเล็ก	 ทำาให้ต้นทุนการจัดการและควบคุมคุณภาพ 

การผลิตมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง	เช่น	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย 

ดังนั้น	 จึงกำาหนดกลยุทธ์สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการผลิต 

ให้ได้มาตรฐาน	 ส่งเสริมให้มีการสร้าง	 Brand	 ของผลไม้ไทยโดย 

เน้นเรื่องเอกลักษณ์ด้านคุณค่าและสายพันธุ์	 ที่โดดเด่นของผลไม้ไทย	 

ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 (Packaging)	 ให้สามารถยืดอาย ุ

ของผลผลิต	และเหมาะสมกับตลาดเพื่อการส่งออก	หน่วยงานของ 

รัฐควบคุมกำากับดูแลการเพาะปลูกให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมกับ 

ความต้องการของตลาด

	 AEC	 หรือ	 Asian	 Economics	 Community	 คือการ 

รวมตัวของชาติในอาเซียน	 10	 ประเทศ	 โดยมี	 ไทย	 พม่า	 ลาว	 

เวียดนาม	มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	 กัมพูชา	 และ 

บรูไน	เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน	จะมีรูปแบบ 

คล้ายๆ	กลุ่ม	Euro	Zone	นั่นเอง	จะทำาให้มีผลประโยชน์	อำานาจ 

ต่อรองต่างๆ	 กับคู่ค้าได้มากขึ้น	 และการนำาเข้า	 ส่งออกของชาติ 

ในอาเซียนก็จะเสรี	 ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ 

ขอไว้ไม่ลดภาษีนำาเข้า	(ศูนย์ความรู้ประชาคมอาเซียน,	2555)

	 ดังนั้น	 การศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกส ์ผลไม ้ภาค 

ตะวันออก	จึงเป็นการศึกษาตัวชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์	ตาม	SCOR	 

Model	 มิติทางด้านต้นทุน	 ด้านเวลา	 และด้านความน่าเชื่อถือ 

เพือ่พฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพโลจสิตกิส์ผลไม้ภาคตะวนัออก	

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน		ในปี	พ.ศ.	2558

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก

	 2.	 เพื่อกำาหนดเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานโลจิสติกส์ผลไม้ 

ภาคตะวันออก

	 3.	 เพือ่ประเมนิประสิทธภิาพโลจสิตกิส์ผลไม้ภาคตะวนัออก

 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	 ประชากรที่ทำาการวิจัยครั้งนี้เป็นเกษตรกรและพ่อค้าหรือผู้

ประกอบการรวบรวมผลผลิตผลเพื่อส่งออกผลไม้ในภาคตะวันออก	

ได้แก่	กล้วยไข่	ทุเรียน	มังคุด	และลำาไย	 ในจังหวัดระยอง	จังหวัด

จันทบุรี	และจังหวัดตราด
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	 กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 เลือกแบบเจาะจงเป็น

เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่	ทุเรียน	มังคุด	และลำาไย	ในจังหวัดระยอง	

จังหวัดจันทบุรี	และจังหวัดตราด	จำานวน	39	คน	และพ่อค้าหรือผู้

ประกอบการรวบรวมผลผลิตผลเพื่อส่งออกผลไม้ในภาคตะวันออก	

ได้แก่	กล้วยไข่	ทุเรียน	มังคุด	และลำาไย	 ในจังหวัดระยอง	จังหวัด

จันทบุรี	และจังหวัดตราด	จำานวน	53	แห่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	คือ	โดยวิธีการ 

ในการดำาเนินงานมีการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมท้ังภายใน	 และ 

ภายนอกสหกรณ์ประกอบด้วย	 การตอบแบบสอบถาม	 การจัดเวที 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In	dept	interview)	 

การสนทนากลุ่มย่อย	 (Focus	 group	 discussion)	 สัมมนาเชิง 

ปฏบัิตกิาร	(Work	Shop)		ประกอบด้วย	แบบสอบถาม	แบบสอบถาม 

กิจกรรมโลจิสติกส์ผลไม้ตะวันออก	 ลักษณะของแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มเกษตรกร	 และพ่อค้าหรือ 

ผูป้ระกอบการรวบรวมผลผลติผลเพือ่แบบสอบถามต้นทนุกจิกรรม 

โลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก	ลักษณะของแบบสอบถามจากกลุ่ม 

ตัวอย่าง		2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มเกษตรกร	และพ่อค้าหรือผู้ประกอบการ

รวบรวมผลผลิตผลเพื่อส่งออก	 และแบบประเมินประสิทธิภาพ 

โลจิสติกส์

ผลการวิจัย
	 ตอนที่	1	ระบบโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก

	 ระบบโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออกเป็นการศึกษาข้อมูล	

ตั้งแต่ต้นนำ้าคือเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ภาคตะวันออก	 เฉพาะทุเรียน	

มังคุด	 ลำาไย	 และกล้วยไข่	 เนื่องจากเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ปริมาณ

และมูลค่าส่งออกสูงที่สุด	กลางนำ้า	คือพ่อค้าย่อยหรือล้ง	ผู้ทำาหน้าที่	

รวบรวมผลไม้เพื่อขายต่อหรือส่งออก	และปลายนำ้า	 คือบริษัทหรือ

ผู้ประกอบการ	 ผู้ทำาหน้าที่	 จัดจำาหน่ายทั้งภายในประเทศและต่าง

ประเทศ	มีผลการวิจัยดังนี้

	 เกษตรกรทำาหน้าทีผ่ลติกล้วยไข่ให้ได้คณุภาพและมาตรฐาน 

นำามาขายให้กับพ่อค้า	 พ่อค้าทำาหน้าท่ีรับซ้ือรวบรวมผลผลิต	 และ 

ส่งขายให้กับล้ง	 พ่อค้าย่อย	 หรือผู้รับซื้อ	 เป็นทีมงานของล้งทั้ง 

คนไทยและคนจีน	มีกิจกรรม	สำารวจผลผลิตจากเกษตรกร	ต่อรอง 

ราคาซื้อผลไม้	 เก็บเกี่ยว	คัดคุณภาพ	รวบรวม	และขนส่ง	ไปยังล้ง 

หรือโรงงาน	ที่รับผลไม้	สอบทวนคุณภาพ	นำ้าหนัก	บรรจุภัณฑ์	และ 

คลงัสนิค้า	ผูป้ระกอบการ	กำาหนดราคาซ้ือขาย	จดัทำาเอกสารส่งออก	 

ขนส่ง	คลังสินค้า	และจำาหน่าย

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
 2. เพื่อกําหนดเกณฑชี้วัดมาตรฐานโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ทําการวิจัยครั้งน้ีเปนเกษตรกรและพอคาหรือผูประกอบการรวบรวมผลผลิตผลเพื่อสงออกผลไมในภาค

ตะวันออก ไดแก กลวยไข ทุเรียน มังคุด และลําไย ในจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  เลือกแบบเจาะจงเปนเกษตรกรที่ปลูกกลวยไข ทุเรียน มังคุด และลําไย ในจังหวัด

ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จํานวน 39 คน และพอคาหรือผูประกอบการรวบรวมผลผลิตผลเพื่อสงออกผลไมใน

ภาคตะวันออก ไดแก กลวยไข ทุเรียน มังคุด และลําไย ในจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จํานวน 53 แหง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  คือ โดยวิธีการในการดําเนินงานมีการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวมทั้งภายใน 
และภายนอกสหกรณประกอบดวย การตอบแบบสอบถาม การจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสัมภาษณเชิงลึก (In dept 
interview) การสนทนากลุมยอย (Focus group discussion) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop)  ประกอบดวย 
แบบสอบถาม แบบสอบถามกิจกรรมโลจิสติกสผลไมตะวันออก ลักษณะของแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุม
เกษตรกร และพอคาหรือผูประกอบการรวบรวมผลผลิตผลเพื่อแบบสอบถามตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
ลักษณะของแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง  2 กลุม คือ กลุมเกษตรกร และพอคาหรือผูประกอบการรวบรวมผลผลิตผลเพื่อ
สงออก และแบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส 
ผลการวิจัย 
 ตอนที ่ 1 ระบบโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
 ระบบโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออกเปนการศึกษาขอมูล ตั้งแตตนนํ้าคือเกษตรกรผูผลิตผลไมภาคตะวันออก เฉพาะ
ทุเรียน มังคุด ลําไย และกลวยไข  เน่ืองจากเปนผลไมเศรษฐกิจที่ปริมาณและมูลคาสงออกสูงที่สุด กลางนํ้า คือพอคายอยหรือลง 
ผูทําหนาที ่รวบรวมผลไมเพื่อขายตอหรือสงออก  และปลายนํ้า คือบริษัทหรือผูประกอบการ ผูทําหนาที ่จัดจําหนายทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ มีผลการวิจัยดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 ระบบโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 

เกษตรกร 

การจัดหาปจจัยการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและคัดคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การขนสง 

พอคายอย 

การรวบรวม การคัดเกรด การชั่งนํ้าหนัก การบรรจุภัณฑ การขนสง 

ลง 

การรับผลไม การคัดเกรด การชั่งนํ้าหนัก การปรับคุณภาพ การบรรจุภัณฑ คลังสินคา 

ผูประกอบการ/ผูสงออก 

การจัดทําเอกสารสงออก การขนสง สินคาคงคลัง การจําหนาย 

ภาพที่	1	ระบบโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก

	 ตอนที	่2	เกณฑ์ชีว้ดัมาตรฐานโลจสิตกิส์ผลไม้ภาคตะวนัออก
	 เกณฑ์ชีว้ดัมาตรฐานโลจสิตกิส์ผลไม้ภาคตะวนัออก	เป็นการ 
กำาหนดตัวชี้วัดตามกิจกรรมโลจิสติกส์สำาหรับเกษตรกร	 และพ่อค้า 
หรือผู้ประกอบการ	 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานดังกล่าว	 จะใช้สำาหรับ 
ประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ต่อไป
	 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานโลจิสติกส ์ผลไม ้ภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย

ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก, สำาราญ  ชำาโสม, ดวงมณี  ทองคำา, ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล, กชกร  มิ่มกระโทก 
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42			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 1.	 สัดส่วนต้นทุนการจัดหาปัจจัยการผลิตต่อยอดขาย
	 2.	 สัดส่วนต้นทุนการดูแลรักษาต่อมูลค่ายอดขาย	
	 3.	 สัดส่วนต้นทุนการเก็บเก่ียวและคัดคุณภาพต่อมูลค่า 
ยอดขาย	
	 4.	 สัดส่วนต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่อมูลค่ายอดขาย	
	 5.	 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขาย	
	 6.	 สัดส่วนต้นทุนคลังสินค้าต่อมูลค่ายอดขาย	

	 ตอนที่	3	ต้นทุนโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก
1.	ต้นทุนโลจิสติกส์กล้วยไข่

 เกษตรกรทําหนาที่ผลิตกลวยไขใหไดคุณภาพและมาตรฐาน นํามาขายใหกับพอคา พอคาทําหนาที่รับซ้ือรวบรวม
ผลผลิต และสงขายใหกับลง พอคายอย หรือผูรับซ้ือ เปนทีมงานของลงทั้งคนไทยและคนจีน มีกิจกรรม สํารวจผลผลิตจาก
เกษตรกร ตอรองราคาซ้ือผลไม เก็บเก่ียว คัดคุณภาพ รวบรวม และขนสง ไปยังลง หรือโรงงาน ที่รับผลไม สอบทวนคุณภาพ 
นํ้าหนัก บรรจุภัณฑ และคลังสินคา ผูประกอบการ กําหนดราคาซ้ือขาย จัดทําเอกสารสงออก ขนสง คลังสินคา และจําหนาย 

 
 ตอนที่ 2 เกณฑช้ีวัดมาตรฐานโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
 เกณฑชี้วัดมาตรฐานโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก เปนการกําหนดตัวชี้วัดตามกิจกรรมโลจิสติกสสําหรับเกษตรกร 
และพอคาหรือผูประกอบการ เกณฑชี้วัดมาตรฐานดังกลาว จะใชสําหรับประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสตอไป 
 เกณฑชี้วัดมาตรฐานโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก ประกอบดวย 
 1. สัดสวนตนทุนการจัดหาปจจัยการผลิตตอยอดขาย 
 2. สัดสวนตนทุนการดูแลรักษาตอมูลคายอดขาย  
 3. สัดสวนตนทุนการเก็บเก่ียวและคัดคุณภาพตอมูลคายอดขาย  
 4. สัดสวนตนทุนการบรรจุภัณฑตอมูลคายอดขาย  
 5. สัดสวนตนทุนการขนสงตอมูลคายอดขาย  
 6. สัดสวนตนทุนคลังสินคาตอมูลคายอดขาย  
 
 ตอนที่ 3 ตนทุนโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 

1. ตนทุนโลจิสติกสกลวยไข 

 
 

ตนทุนโลจิสติกสกลวยไข เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 8.00 บาท ดานการดูรักษา 0.09 บาท ดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.00 บาท และดานการขนสง  1.00 บาท  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 3.00 บาท ดานการดู
รักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.00 บาท และดานการขนสง 1.50 บาท ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 
2.00บาท ดานการดูรักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.00 บาท ดานการบรรจุภัณฑ 1.50 บาท ดานการ
ขนสง 2.00 บาท และดานคลังสินคา 2.00 บาท พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท  ดานการบรรจุภัณฑ 
2.00บาท ดานการขนสง 2.50 บาทและดานคลังสินคา 3.00 บาท 

2. ตนทุนโลจิสติกสทุเรียน 

 

	 ต้นทุนโลจิสติกส์กล้วยไข่	 เกษตรกร	 ด้านการจัดหาปัจจัย 
การผลิต	8.00	บาท	ด้านการดูรักษา	0.09	บาท	ด้านการเก็บเกี่ยว/ 
การคัดคุณภาพ	2.00	บาท	และด้านการขนส่ง	1.00	บาท	พ่อค้าย่อย 
ด้านการจดัหาปัจจยัการผลติ	3.00	บาท	ด้านการดรูกัษา	1.00	บาท 
ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	 1.00	 บาท	 และด้านการขนส่ง	 
1.50	บาท	ล้ง	 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 2.00	บาท	ด้านการ 
ดูรักษา	1.00	บาท	ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	1.00	บาท 
ด้านการบรรจุภัณฑ์	 1.50	 บาท	 ด้านการขนส่ง	 2.00	 บาท	 และ 
ด้านคลังสินค้า	 2.00	 บาท	 พ่อค้า/ผู้ส่งออก	 ด้านการจัดหาปัจจัย 
การผลิต	2.00	บาท	ด้านการบรรจุภัณฑ์	2.00	บาท	ด้านการขนส่ง	 
2.50	บาท	และด้านคลังสินค้า	3.00	บาท

2.	ต้นทุนโลจิสติกส์ทุเรียน

	 ต้นทุนโลจิสติกส์ทุเรียน	 เกษตรกร	 ด้านการจัดหาปัจจัย 
การผลิต	8.00	บาท	ด้านการดูรักษา	6.00	บาท	ด้านการเก็บเกี่ยว/ 
การคัดคุณภาพ	5.00	บาท	และด้านการขนส่ง	1.00	บาท	พ่อค้าย่อย 
ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	3.00	บาท	ด้านการดูรักษา	1.00	บาท 
ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	 2.00	 บาท	 ด้านการขนส่ง 
1.50	 บาท	 และคลังสินค้า	 1.00	 บาท	 ล้ง	 ด้านการจัดหาปัจจัย 

 เกษตรกรทําหนาที่ผลิตกลวยไขใหไดคุณภาพและมาตรฐาน นํามาขายใหกับพอคา พอคาทําหนาที่รับซ้ือรวบรวม
ผลผลิต และสงขายใหกับลง พอคายอย หรือผูรับซ้ือ เปนทีมงานของลงทั้งคนไทยและคนจีน มีกิจกรรม สํารวจผลผลิตจาก
เกษตรกร ตอรองราคาซ้ือผลไม เก็บเก่ียว คัดคุณภาพ รวบรวม และขนสง ไปยังลง หรือโรงงาน ที่รับผลไม สอบทวนคุณภาพ 
นํ้าหนัก บรรจุภัณฑ และคลังสินคา ผูประกอบการ กําหนดราคาซ้ือขาย จัดทําเอกสารสงออก ขนสง คลังสินคา และจําหนาย 

 
 ตอนที่ 2 เกณฑช้ีวัดมาตรฐานโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
 เกณฑชี้วัดมาตรฐานโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก เปนการกําหนดตัวชี้วัดตามกิจกรรมโลจิสติกสสําหรับเกษตรกร 
และพอคาหรือผูประกอบการ เกณฑชี้วัดมาตรฐานดังกลาว จะใชสําหรับประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสตอไป 
 เกณฑชี้วัดมาตรฐานโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก ประกอบดวย 
 1. สัดสวนตนทุนการจัดหาปจจัยการผลิตตอยอดขาย 
 2. สัดสวนตนทุนการดูแลรักษาตอมูลคายอดขาย  
 3. สัดสวนตนทุนการเก็บเก่ียวและคัดคุณภาพตอมูลคายอดขาย  
 4. สัดสวนตนทุนการบรรจุภัณฑตอมูลคายอดขาย  
 5. สัดสวนตนทุนการขนสงตอมูลคายอดขาย  
 6. สัดสวนตนทุนคลังสินคาตอมูลคายอดขาย  
 
 ตอนที่ 3 ตนทุนโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 

1. ตนทุนโลจิสติกสกลวยไข 

 
 

ตนทุนโลจิสติกสกลวยไข เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 8.00 บาท ดานการดูรักษา 0.09 บาท ดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.00 บาท และดานการขนสง  1.00 บาท  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 3.00 บาท ดานการดู
รักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.00 บาท และดานการขนสง 1.50 บาท ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 
2.00บาท ดานการดูรักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.00 บาท ดานการบรรจุภัณฑ 1.50 บาท ดานการ
ขนสง 2.00 บาท และดานคลังสินคา 2.00 บาท พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท  ดานการบรรจุภัณฑ 
2.00บาท ดานการขนสง 2.50 บาทและดานคลังสินคา 3.00 บาท 

2. ตนทุนโลจิสติกสทุเรียน 

 

การผลิต	2.00	บาท	ด้านการดูรักษา	1.00	บาท	ด้านการเก็บเกี่ยว/ 
การคัดคุณภาพ	 1.00	 บาท	 ด้านการบรรจุภัณฑ์	 1.00	 บาท 
ด้านการขนส่ง	1.50	บาท	และด้านคลังสินค้า	1.50	บาท	พ่อค้า/ 
ผู้ส่งออก	 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 2.00	 บาท	 ด้านการบรรจุ
ภัณฑ์	 1.00	 บาท	 ด้านการขนส่ง	 2.50	 บาท	 และด้านคลังสินค้า	
2.00	บาท

ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก, สำาราญ  ชำาโสม, ดวงมณี  ทองคำา, ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล, กชกร  มิ่มกระโทก 
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3.	ต้นทุนโลจิสติกส์มังคุด

ตนทุนโลจิสติกสทุเรียน เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 8.00 บาท  ดานการดูรักษา 6.00 บาทดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 5.00 บาท และดานการขนสง 1.00 บาท พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 3.00 บาท ดานการดู
รักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.00 บาท ดานการขนสง 1.50 บาท และคลังสินคา 1.00  บาท ลง ดาน
การจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท ดานการดูรักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.00 บาท ดานการบรรจุ
ภัณฑ 1.00 บาท ดานการขนสง 1.50 บาท และดานคลังสินคา 1.50 บาท พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 
บาท ดานการบรรจุภัณฑ 1.00 บาท ดานการขนสง 2.50 บาท และดานคลังสินคา 2.00 บาท 

 
3. ตนทุนโลจิสติกสมังคุด 

 
ตนทุนโลจิสติกสมังคุด เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 6.00 บาท  ดานการดูรักษา 6.00 บาท ดานการเก็บ

เก่ียว/การคัดคุณภาพ 5.00 บาท การบรรจุภัณฑ 0.50 บาท และดานการขนสง 1.00 บาท พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการ
ผลิต 2.00 บาท ดานการดูรักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.00 บาท การบรรจุภัณฑ 0.50 บาท ดานการ
ขนสง 1.50 บาท และคลังสินคา 0.50 บาท ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท ดานการดูรักษา 1.00 บาท ดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.00 บาท ดานการบรรจุภัณฑ 1.00 บาท ดานการขนสง 2.00 บาท และดานคลังสินคา 1.50 บาท  
พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท  ดานการบรรจุภัณฑ 3.00 บาท  ดานการขนสง 2.50 บาท และดาน
คลังสินคา 2.00 บาท 

 
4. ตนทุนโลจิสติกสลําไย 

 
 ตนทุนโลจิสติกสลําไย เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 7.00 บาท ดานการดูรักษา 3.00 บาทดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.50 บาท และดานการขนสง 1.00 บาท พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.50 บาท ดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.50 บาท ดานการขนสง 1.50 บาท และคลังสินคา 1.00 บาท ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 1.50 
บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.25 บาท ดานการบรรจุภัณฑ 1.50 บาท ดานการขนสง 2.00 บาท และดานคลังสินคา 
1.50 บาท พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 1.00 บาท ดานการบรรจุภัณฑ 3.00 บาท ดานการขนสง 2.00 บาท 
และดานคลังสินคา 2.00 บาท 
 
 

	 ต้นทุนโลจิสติกส์มังคุด	 เกษตรกร	ด้านการจัดหาปัจจัยการ
ผลิต	6.00	บาท		ด้านการดูรักษา	6.00	บาท	ด้านการเก็บเกี่ยว/การ
คดัคณุภาพ	5.00	บาท	การบรรจภุณัฑ์	0.50	บาท	และด้านการขนส่ง	
1.00	บาท	พ่อค้าย่อย	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	2.00	บาท	ด้าน
การดรูกัษา	1.00	บาท	ด้านการเกบ็เกีย่ว/การคดัคณุภาพ	2.00	บาท	
การบรรจภุณัฑ์	0.50	บาท	ด้านการขนส่ง	1.50	บาท	และคลงัสนิค้า	

0.50	บาท	ล้ง	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	2.00	บาท	ด้านการดู 
รักษา	 1.00	 บาท	 ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	 2.00	 บาท 

ด้านการบรรจุภัณฑ์	 1.00	 บาท	 ด้านการขนส่ง	 2.00	 บาท	 และ 

ด้านคลังสินค้า	 1.50	บาท	 	พ่อค้า/ผู้ส่งออก	ด้านการจัดหาปัจจัย 

การผลิต	2.00	บาท	ด้านการบรรจุภัณฑ์	3.00	บาท	ด้านการขนส่ง 

2.50	บาท	และด้านคลังสินค้า	2.00	บาท

4.	ต้นทุนโลจิสติกส์ลำาไย

ตนทุนโลจิสติกสทุเรียน เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 8.00 บาท  ดานการดูรักษา 6.00 บาทดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 5.00 บาท และดานการขนสง 1.00 บาท พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 3.00 บาท ดานการดู
รักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.00 บาท ดานการขนสง 1.50 บาท และคลังสินคา 1.00  บาท ลง ดาน
การจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท ดานการดูรักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.00 บาท ดานการบรรจุ
ภัณฑ 1.00 บาท ดานการขนสง 1.50 บาท และดานคลังสินคา 1.50 บาท พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 
บาท ดานการบรรจุภัณฑ 1.00 บาท ดานการขนสง 2.50 บาท และดานคลังสินคา 2.00 บาท 

 
3. ตนทุนโลจิสติกสมังคุด 

 
ตนทุนโลจิสติกสมังคุด เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 6.00 บาท  ดานการดูรักษา 6.00 บาท ดานการเก็บ

เก่ียว/การคัดคุณภาพ 5.00 บาท การบรรจุภัณฑ 0.50 บาท และดานการขนสง 1.00 บาท พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการ
ผลิต 2.00 บาท ดานการดูรักษา 1.00 บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.00 บาท การบรรจุภัณฑ 0.50 บาท ดานการ
ขนสง 1.50 บาท และคลังสินคา 0.50 บาท ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท ดานการดูรักษา 1.00 บาท ดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.00 บาท ดานการบรรจุภัณฑ 1.00 บาท ดานการขนสง 2.00 บาท และดานคลังสินคา 1.50 บาท  
พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท  ดานการบรรจุภัณฑ 3.00 บาท  ดานการขนสง 2.50 บาท และดาน
คลังสินคา 2.00 บาท 

 
4. ตนทุนโลจิสติกสลําไย 

 
 ตนทุนโลจิสติกสลําไย เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 7.00 บาท ดานการดูรักษา 3.00 บาทดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.50 บาท และดานการขนสง 1.00 บาท พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.50 บาท ดานการเก็บ
เก่ียว/การคัดคุณภาพ 1.50 บาท ดานการขนสง 1.50 บาท และคลังสินคา 1.00 บาท ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 1.50 
บาท ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.25 บาท ดานการบรรจุภัณฑ 1.50 บาท ดานการขนสง 2.00 บาท และดานคลังสินคา 
1.50 บาท พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 1.00 บาท ดานการบรรจุภัณฑ 3.00 บาท ดานการขนสง 2.00 บาท 
และดานคลังสินคา 2.00 บาท 
 
 

	 ต้นทุนโลจิสติกส์ลำาไย	 เกษตรกร	 ด้านการจัดหาปัจจัย 

การผลิต	7.00	บาท	ด้านการดูรักษา	3.00	บาทด้านการเก็บเกี่ยว/ 

การคดัคณุภาพ	1.50	บาท	และด้านการขนส่ง	1.00	บาท	พ่อค้าย่อย	 

ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	2.50	บาท	ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัด 

คุณภาพ	 1.50	 บาท	 ด้านการขนส่ง	 1.50	 บาท	 และคลังสินค้า 

1.00	บาท	ล้ง	 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 1.50	บาท	ด้านการ 

เก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	2.25	บาท	ด้านการบรรจุภัณฑ์	1.50	บาท	 

ด้านการขนส่ง	2.00	บาท	และด้านคลังสินค้า	1.50	บาท	พ่อค้า/ 

ผูส่้งออก	ด้านการจดัหาปัจจยัการผลติ	1.00	บาท	ด้านการบรรจภุณัฑ์ 

3.00	บาท	ด้านการขนส่ง	2.00	บาท	และด้านคลังสินค้า	2.00	บาท

ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก, สำาราญ  ชำาโสม, ดวงมณี  ทองคำา, ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล, กชกร  มิ่มกระโทก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

44   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์กล้วยไข่	 เป็นการคิดราคาขายกล้วยไข่ส่งออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 65	 บาท	 พบว่า	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

กล้วยไข่	ที่มีค่าสูงที่สุดคือ	เกษตรกร	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.12		พ่อค้าย่อย	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.05	ล้ง	ด้านการจัดหา 

ปัจจัยการผลิต	0.03	พ่อค้า/ผู้ส่งออก	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.03		

 ตารางที่	2	ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทุเรียน

ตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพโลจิสติกสกลวยไข 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.12 0.05 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.09 0.02 0.02 - 
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.03 0.02 0.02 - 
4. การบรรจุภัณฑ - - 0.02 0.03 
5. การขนสง 0.02 0.02 0.03 0.04 
6. คลังสินคา - - 0.03 0.05 

 ประสิทธิภาพโลจิสติกสกลวยไข  เปนการคิดราคาขายกลวยไขสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 65 บาท พบวา ประสิทธิภาพโล
จิสติกสกลวยไข ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.12  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.05 
ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03   
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพโลจิสติกสทุเรียน 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.13 0.05 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.10 0.02 0.02   
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.08 0.03 0.02   
4. การบรรจุภัณฑ     0.02 0.02 
5. การขนสง 0.02 0.03 0.03 0.04 
6. คลังสินคา   0.02 0.03 0.03 

 
ประสิทธิภาพโลจิสติกสทุเรียน  เปนการคิดราคาขายทุเรียนสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 60 บาท พบวา ประสิทธิภาพโลจิ

สติกสทุเรียน ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.13 พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.05  ลง 
ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03  

 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพโลจิสติกสมังคุด 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.10 0.03 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.10 0.02 0.02   
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.09 0.03 0.03   
4. การบรรจุภัณฑ 0.01 0.01 0.02 0.05 
5. การขนสง 0.02 0.03 0.03 0.04 
6. คลังสินคา   0.01 0.03 0.03 

 
ประสิทธิภาพโลจิสติกสมังคุด  เปนการคิดราคาขายกลวยไขสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 58 บาท พบวา ประสิทธิภาพโลจิ

สติกสทุเรียน ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.10  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 ลง 
ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03   
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพโลจิสติกสลําไย 
 
 
 
 

	 ตอนที่	4	การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก

 ตารางที่	1	ประสิทธิภาพโลจิสติกส์กล้วยไข่ตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพโลจิสติกสกลวยไข 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.12 0.05 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.09 0.02 0.02 - 
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.03 0.02 0.02 - 
4. การบรรจุภัณฑ - - 0.02 0.03 
5. การขนสง 0.02 0.02 0.03 0.04 
6. คลังสินคา - - 0.03 0.05 

 ประสิทธิภาพโลจิสติกสกลวยไข  เปนการคิดราคาขายกลวยไขสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 65 บาท พบวา ประสิทธิภาพโล
จิสติกสกลวยไข ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.12  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.05 
ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03   
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพโลจิสติกสทุเรียน 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.13 0.05 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.10 0.02 0.02   
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.08 0.03 0.02   
4. การบรรจุภัณฑ     0.02 0.02 
5. การขนสง 0.02 0.03 0.03 0.04 
6. คลังสินคา   0.02 0.03 0.03 

 
ประสิทธิภาพโลจิสติกสทุเรียน  เปนการคิดราคาขายทุเรียนสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 60 บาท พบวา ประสิทธิภาพโลจิ

สติกสทุเรียน ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.13 พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.05  ลง 
ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03  

 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพโลจิสติกสมังคุด 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.10 0.03 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.10 0.02 0.02   
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.09 0.03 0.03   
4. การบรรจุภัณฑ 0.01 0.01 0.02 0.05 
5. การขนสง 0.02 0.03 0.03 0.04 
6. คลังสินคา   0.01 0.03 0.03 

 
ประสิทธิภาพโลจิสติกสมังคุด  เปนการคิดราคาขายกลวยไขสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 58 บาท พบวา ประสิทธิภาพโลจิ

สติกสทุเรียน ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.10  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 ลง 
ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03   
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพโลจิสติกสลําไย 
 
 
 
 

ตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพโลจิสติกสกลวยไข 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.12 0.05 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.09 0.02 0.02 - 
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.03 0.02 0.02 - 
4. การบรรจุภัณฑ - - 0.02 0.03 
5. การขนสง 0.02 0.02 0.03 0.04 
6. คลังสินคา - - 0.03 0.05 

 ประสิทธิภาพโลจิสติกสกลวยไข  เปนการคิดราคาขายกลวยไขสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 65 บาท พบวา ประสิทธิภาพโล
จิสติกสกลวยไข ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.12  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.05 
ลง ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03   
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพโลจิสติกสทุเรียน 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.13 0.05 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.10 0.02 0.02   
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.08 0.03 0.02   
4. การบรรจุภัณฑ     0.02 0.02 
5. การขนสง 0.02 0.03 0.03 0.04 
6. คลังสินคา   0.02 0.03 0.03 

 
ประสิทธิภาพโลจิสติกสทุเรียน  เปนการคิดราคาขายทุเรียนสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 60 บาท พบวา ประสิทธิภาพโลจิ

สติกสทุเรียน ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.13 พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.05  ลง 
ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03  

 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพโลจิสติกสมังคุด 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.10 0.03 0.03 0.03 
2. การดูแลรักษา 0.10 0.02 0.02   
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.09 0.03 0.03   
4. การบรรจุภัณฑ 0.01 0.01 0.02 0.05 
5. การขนสง 0.02 0.03 0.03 0.04 
6. คลังสินคา   0.01 0.03 0.03 

 
ประสิทธิภาพโลจิสติกสมังคุด  เปนการคิดราคาขายกลวยไขสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 58 บาท พบวา ประสิทธิภาพโลจิ

สติกสทุเรียน ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.10  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 ลง 
ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03   
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพโลจิสติกสลําไย 
 
 
 
 

	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทุเรียน	เป็นการคิดราคาขายทุเรียนส่งออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ	60	บาท	พบว่า	ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทุเรียน 

ที่มีค่าสูงที่สุดคือ	 เกษตรกร	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.13	พ่อค้าย่อย	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.05	ล้ง	ด้านการจัดหาปัจจัย 

การผลิต	0.03	พ่อค้า/ผู้ส่งออก	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.03	

 ตารางที่	3	ประสิทธิภาพโลจิสติกส์มังคุด

	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์มังคุด	เป็นการคิดราคาขายกล้วยไข่ส่งออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ	58	บาท	พบว่า	ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทุเรียน	 

ที่มีค่าสูงที่สุดคือ	 เกษตรกร	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.10	พ่อค้าย่อย	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.03	ล้ง	ด้านการจัดหาปัจจัย 

การผลิต	0.03	พ่อค้า/ผู้ส่งออก	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.03		

ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก, สำาราญ  ชำาโสม, ดวงมณี  ทองคำา, ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล, กชกร  มิ่มกระโทก 
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559   45

 ตารางที่	4	ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ลำาไย

	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ลำาไย	 เป็นการคิดราคาขายลำาไย 

ส่งออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ	45	บาท	พบว่า	ประสิทธิภาพ	 โลจิสติกส์ 

ลำาไย	 ที่มีค่าสูงที่สุดคือ	 เกษตรกร	 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต 

0.16		พ่อค้าย่อย	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต		0.06	ล้ง	ด้านการ 

จัดหาปัจจัยการผลิต	 0.03	 พ่อค้า/ผู้ส่งออก	 ด้านการจัดหาปัจจัย 

การผลิต	0.02		

สรุปและอภิปรายผล
	 ระบบโลจสิตกิส์ผลไม้ภาคตะวนัออก	ประกอบด้วยเกษตรกร 

ผู้ผลิตผลไม้	 พ่อค้าย่อย	 ผู้เก็บเก่ียวหรือรับซ้ือผลไม้จากเกษตรกร	 

ล้ง	ผู้รวบรวม	และผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก	จัดจำาหน่ายภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ		

	 เกณฑ์ชีว้ดัมาตรฐานโลจสิตกิส์ผลไม้ภาคตะวนัออก	เป็นการ 

กำาหนดตัวชี้วัดตามกิจกรรมโลจิสติกส์สำาหรับเกษตรกร	 และพ่อค้า 

หรือผู้ประกอบการ	 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน	 ประกอบด้วย	 สัดส่วน 

ต้นทนุการจดัหาปัจจยัการผลติต่อยอดขาย		สดัส่วนต้นทนุการดแูล 

รกัษาต่อมลูค่ายอดขาย	สดัส่วนต้นทนุการเกบ็เกีย่วและคดัคุณภาพ 

ต่อมูลค่ายอดขาย	 สัดส่วนต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่อมูลค่ายอดขาย 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขาย	 และสัดส่วนต้นทุน 

คลังสินค้าต่อมูลค่ายอดขาย

	 ต้นทุนโลจิสติกส์ผลไม้	 เป็นต้นทุนทุกกิจกรรมโลจิสติกส ์

ของเกษตรกร	 พ่อค้าย่อย	 ล้ง	 และพ่อค้าผู้ส่งออก	 จากการศึกษา 

พบว่า	ต้นทุนโลจิสติกส์กล้วยไข่	เกษตรกร	สูงสุด	คือ	ด้านการจัดหา 

ปัจจัยการผลิต	 8.00	 บาท	 พ่อค้าย่อย	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการจัดหา 

ปัจจัยการผลิต	 3.00	 บาท	 ล้ง	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการจัดหาปัจจัย 

การผลิต	 2.00บาท	 ผุ้ประกอบการหรือผู้ส่งออก	 สูงสุด	 คือด้าน 

คลังสินค้า	 3.00	 บาท	 ต้นทุนโลจิสติกส์ทุเรียน	 เป็นการคิดราคา 

ขายทุเรียนส่งออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ	60	บาท	พบว่า	ต้นทุนโลจิสติกส์ 

ทเุรยีน	เกษตรกร	สงูสดุ	คอื	ด้านการจดัหาปัจจยัการผลติ	8.00	บาท	

พ่อค้าย่อย	สูงสุด	คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	3.00	บาท	ล้ง 

สูงสุด	คือ	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	2.00	บาท	พ่อค้า/ผู้ส่งออก 

สูงสุด	 คือ	 ด้านการขนส่ง	 2.50	 บาท	 ต้นทุนโลจิสติกส์มังคุด 

เกษตรกร	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 6.00	 บาท 

ที่ รายการ เกษตรกร พอคายอย ลง พอคา/ผูสงออก 
1. การจัดหาปจจัยการผลิต 0.16 0.06 0.03 0.02 
2. การดูแลรักษา 0.07    
3. การเก็บเก่ียว/คัดคุณภาพ 0.03 0.03 0.05   
4. การบรรจุภัณฑ     0.03 0.13 
5. การขนสง 0.02 0.03 0.04 0.04 
6. คลังสินคา   0.02 0.03 0.04 

 
ประสิทธิภาพโลจิสติกสลําไย  เปนการคิดราคาขายลําไยสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 45 บาท พบวา ประสิทธิภาพ     โลจิ

สติกสลําไย ที่มีคาสูงที่สุดคือ เกษตรกร ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.16  พอคายอย ดานการจัดหาปจจัยการผลิต  0.06 ลง 
ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.02   

สรุปและอภิปรายผล 
ระบบโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก ประกอบดวยเกษตรกรผูผลิตผลไม พอคายอย ผูเก็บเก่ียวหรือรับซ้ือผลไมจาก

เกษตรกร ลง ผูรวบรวม และผูประกอบการหรือผูสงออก จัดจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ   
 เกณฑชี้วัดมาตรฐานโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก เปนการกําหนดตัวชี้วัดตามกิจกรรมโลจิสติกสสําหรับเกษตรกร 
และพอคาหรือผูประกอบการ เกณฑชี้วัดมาตรฐาน ประกอบดวย สัดสวนตนทุนการจัดหาปจจัยการผลิตตอยอดขาย  สัดสวน
ตนทุนการดูแลรักษาตอมูลคายอดขาย สัดสวนตนทุนการเก็บเก่ียวและคัดคุณภาพตอมูลคายอดขาย สัดสวนตนทุนการบรรจุ
ภัณฑตอมูลคายอดขาย สัดสวนตนทุนการขนสงตอมูลคายอดขาย และสัดสวนตนทุนคลังสินคาตอมูลคายอดขาย 
 ตนทุนโลจิสติกสผลไม เปนตนทุนทุกกิจกรรมโลจิสติกสของเกษตรกร พอคายอย ลง และพอคาผูสงออก จากการศึกษา 
พบวา ตนทุนโลจิสติกสกลวยไข เกษตรกร สูงสุด คือ ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 8.00 บาท พอคายอย สูงสุด คือ ดานการ
จัดหาปจจัยการผลิต 3.00 บาท ลง สูงสุด คือ ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00บาท ผุประกอบการหรือผูสงออก สูงสุด คือ
ดานคลังสินคา 3.00 บาท ตนทุนโลจิสติกสทุเรียน  เปนการคิดราคาขายทุเรียนสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 60 บาท พบวา ตนทุนโล
จิสติกสทเุรียน เกษตรกร สูงสุด คือ ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 8.00 บาท พอคายอย สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 
3.00 บาท ลง สูงสุด คือ ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท พอคา/ผูสงออก สูงสุด คือ ดานการขนสง 2.50 บาท ตนทุนโล
จิสติกสมังคุด เกษตรกร สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 6.00 บาท  พอคายอย สูงสุด คือ ดานการเก็บเก่ียว/การคัด
คุณภาพ 2.00 บาท ลง สูงสุด คือ ดานการจัดหาปจจัยการผลิต 2.00 บาท  พอคา/ผูสงออก สูงสุด คือ ดานการบรรจุภัณฑ 3.00 
บาท  ตนทุนโลจิสติกสลําไย เกษตรกร สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 7.00 บาท พอคายอย สูงสุด คือดานการจัดหา
ปจจัยการผลิต 2.50 บาท ลง สูงสุด คือ ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 2.25 บาท พอคา/ผูสงออก สูงสุด คือ ดานการบรรจุ
ภัณฑ 3.00 บาท ดานการ 
 ประสิทธิภาพโลจิสติกสกลวยไข เกษตรกร สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.12  พอคายอย สูงสุด คือดานการ
จัดหาปจจัยการผลิต 0.05 ลง สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 พอคา/ผูสงออก สูงสุด คือ ดานคลังสินคา 0.05 
ประสิทธิภาพโลจิสติกสทุเรียน เกษตรกร สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.13 พอคายอย สูงสุด คือ ดานการจัดหาปจจัย
การผลิต 0.05  ลง สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 ดานการขนสง 0.03 และดานคลังสินคา 0.03  พอคา/ผูสงออก 
สูงสุด คือ ดานการขนสง 0.04 และ ประสิทธิภาพโลจิสติกสมังคุด เกษตรกร สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.10  และ
ดานการดูรักษา 0.10 พอคายอย สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 0.03 และดาน
การขนสง 0.03 ลง สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.03 ดานการเก็บเก่ียว/การคัดคุณภาพ 0.03 ดานการขนสง 0.03 
และดานคลังสินคา 0.03  พอคา/ผูสงออก สูงสุด คือ ดานการบรรจุภัณฑ 0.05  ประสิทธิภาพโลจิสติกสลําไย เกษตรกร สูงสุด 
คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.16 พอคายอย สูงสุด คือดานการจัดหาปจจัยการผลิต 0.06  ลง สูงสุด คือ ดานการเก็บเก่ียว/
การคัดคุณภาพ 0.05 พอคา/ผูสงออก สูงสุด คือ ดานการบรรจุภัณฑ 0.13 
 จากขอสรุประบบโลจิสติกสผลไมภาคตะวันออก ดังกลาว สอดคลองกับ สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน (ม.ป.ป.) พบวา 
ระบบโลจิสติกสของผลไมภาคตะวันออก เกษตรกร ในฐานะผูผลิตมีกิจกรรมหลักที่ดําเนินการ ไดแก การจัดหาปจจัยการผลิต 
การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการคัดคุณภาพ การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ การขนสงและการกระจายสินคา พอคารวบรวม 
ซ่ึงในการรับซ้ือผลไมจะมีพอคารวบรวม 2 ระดับ ไดแก พอคารวบรวมทองที่หรือทองถิ่น พอคารับซ้ือกรุงเทพฯและตางจังหวัด 

พ่อค้าย่อย	สูงสุด	คือ	ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	2.00	บาท 

ล้ง	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 2.00	 บาท	 พ่อค้า/ 

ผู้ส่งออก	สูงสุด	คือ	ด้านการบรรจุภัณฑ์	3.00	บาท	ต้นทุนโลจิสติกส์ 

ลำาไย	เกษตรกร	สูงสุด	คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	7.00	บาท	

พ่อค้าย่อย	สูงสุด	คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	2.50	บาท	ล้ง	 

สูงสุด	 คือ	 ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	 2.25	 บาท	 พ่อค้า/ 

ผู้ส่งออก	สูงสุด	คือ	ด้านการบรรจุภัณฑ์	3.00	บาท	ด้านการ

	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์กล้วยไข่	 เกษตรกร	 สูงสุด	 คือด้าน 

การจัดหาปัจจัยการผลิต	0.12	พ่อค้าย่อย	สูงสุด	คือด้านการจัดหา

ปัจจัยการผลิต	 0.05	 ล้ง	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต 

0.03	พ่อค้า/ผู้ส่งออก	สูงสุด	คือ	ด้านคลังสินค้า	0.05	ประสิทธิภาพ 

โลจิสติกส์ทุเรียน	เกษตรกร	สูงสุด	คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต 

0.13	พ่อค้าย่อย	สูงสุด	คือ	ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.05	ล้ง 

สูงสุด	คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	0.03	ด้านการขนส่ง	0.03	 

และด้านคลังสินค้า	0.03		พ่อค้า/ผู้ส่งออก	สูงสุด	คือ	ด้านการขนส่ง	 

0.04	 และ	 ประสิทธิภาพโลจิสติกส์มังคุด	 เกษตรกร	 สูงสุด	 คือ 

ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.10	 และด้านการดูรักษา	 0.10 

พ่อค้าย่อย	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.03	 ด้าน 

การเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	 0.03	 และด้านการขนส่ง	 0.03	 ล้ง 

สูงสุด	 คือด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต	 0.03	 ด้านการเก็บเกี่ยว/ 

การคัดคุณภาพ	 0.03	 ด้านการขนส่ง	 0.03	 และด้านคลังสินค้า 

0.03	 	 พ่อค้า/ผู ้ส่งออก	 สูงสุด	 คือ	 ด้านการบรรจุภัณฑ์	 0.05 

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ลำาไย	 เกษตรกร	 สูงสุด	 คือด้านการจัดหา 

ปัจจัยการผลิต	0.16	พ่อค้าย่อย	สูงสุด	คือด้านการจัดหาปัจจัยการ

ผลิต	0.06	ล้ง	สูงสุด	คือ	ด้านการเก็บเกี่ยว/การคัดคุณภาพ	0.05	

พ่อค้า/ผู้ส่งออก	สูงสุด	คือ	ด้านการบรรจุภัณฑ์	0.13

	 จากข้อสรุประบบโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก	 ดังกล่าว	 

สอดคล้องกับ	 ส ่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน	 (ม.ป.ป.)	 พบว่า 

ระบบโลจิสติกส์ของผลไม้ภาคตะวันออก	เกษตรกร	ในฐานะผู้ผลิต 

มีกิจกรรมหลักที่ดำาเนินการ	 ได้แก่	 การจัดหาปัจจัยการผลิต 

การดแูลรกัษา	การเกบ็เกีย่วและการคดัคณุภาพ	การเกบ็รักษาและ 

บรรจุภัณฑ์	การขนส่งและการกระจายสินค้า	พ่อค้ารวบรวม	ซึ่งใน 

การรับซื้อผลไม้จะมีพ่อค้ารวบรวม	2	ระดับ	 ได้แก่	พ่อค้ารวบรวม 

ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก, สำาราญ  ชำาโสม, ดวงมณี  ทองคำา, ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล, กชกร  มิ่มกระโทก 
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ท้องที่หรือท้องถิ่น	 พ่อค้ารับซ้ือกรุงเทพฯและต่างจังหวัด	 ในแต่ละ 

ระดบัจะมกีารดำาเนนิการลกัษณะเดยีวกนัคอื	การจดัซือ้	การคดัเกรด 

หรอืคณุภาพ	การบรรจหุบีห่อ	การจำาหน่าย	การควบคมุสนิค้าคงคลงั	 

การติดต่อสื่อสาร	 การขนส่ง	 หรือตัวแทนผู้ส่งออก	 เป็นคนกลางที่

ทำาหน้าทีร่บัซือ้ผลไม้จากเกษตรกรพ่อค้ารวบรวมท้องทีห่รอืท้องถิน่	 

สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร	ซึง่มกีจิกรรมหลกัคอื	การเลอืกสถานทีต่ัง้ 

สำานักงานหรือโรงบรรจุหีบห่อ	การจัดซื้อ	การคัดเกรดหรือคุณภาพ	 

การบรรจหุบีห่อ	จำาหน่าย	การควบคมุสนิค้าคงคลงั	การตดิต่อสือ่สาร	 

การขนส่ง	ผู้ส่งออก	จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร	พ่อค้ารวบรวม 

ท้องถิ่น	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ผู ้ส่งออกส่วนใหญ่นอกจากจะ 

ดำาเนินการเองแล้ว	 ยังดำาเนินการผ่านล้งหรือตัวแทนผู้ส่งออก 

หลายๆ	ราย	รวมทั้งดำาเนินการผ่านสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรด้วย 

กิจกรรมหลักของผู ้ส่งออกประกอบด้วย	 การเลือกสถานที่ตั้ง 

สำานักงานหรือโรงบรรจุหีบห่อ	การจัดซื้อ	การคัดเกรดหรือคุณภาพ 

การบรรจุหีบห่อ	การจำาหน่าย	การควบคุมสินค้าคงคลัง	การติดต่อ 

สื่อสาร	 การขนส่ง	 การตรวจสอบคุณภาพ	 การจัดการเอกสาร 

ส่งออก	การบริการลูกค้า

	 จากต้นทุนโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก	 สอดคล้องกับ 

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน	 (ม.ป.ป.)	 คือ	 กิจกรรมท่ีเป็นต้นทุน 

โลจิสติกส์ของทุเรียน	 และมังคุดจะพบว่ามีกิจกรรมที่ซำ้าซ้อน	 โดย 

เฉพาะแรงงานในการคัดเกรด/คุณภาพซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการ 

ดำาเนินการตั้งแต่ในสวนของเกษตรกร	 ในขณะที่ผู ้ประกอบการ	

แต่ละระดับก็ยังคงมีกิจกรรมน้ี	 เช่นเดียวกัน	 นอกจากเป็นการเพิ่ม 

ต้นทนุ	โลจสิตกิส์แล้วยงัส่งผลให้เกดิการสญูเสยีทัง้คณุภาพ	นำา้หนกั 

และการส่งมอบที่ล่าช้าอีกด้วย	

ปัญหาที่พบจากการศึกษา
	 ปัญหาของเกษตรกร

	 1.	 แรงงานหายาก	แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าว

	 2.	 เกษตรกรกำาหนดราคาเองไม่ได้

	 3.	 ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน	 ทำาให้ส่งผลถึงระยะ 

การเก็บเกี่ยวและคุณภาพของผลผลิต

	 4.	 ราคามังคุดไม่คงที่	 ในแต่ละวันมีการขึ้นและลงอย่าง

รวดเร็ว	 โดยต้นฤดูมีราคาสูงถึง	 300	 บาท	 แต่ช่วงปลายฤดูตำ่าสุด 

ถึง	8	บาท

	 5.	 การคัดขนาดมังคุด	 ชาวสวนกับล้งคัดขนาดไม่เท่ากัน 

วิธีแก้ไขคือต้องการให้มีเครื่องคัดมังคุด

	 6.	 ต้นทุนการทำาลำาไยค่อนข้างสูง

	 ปัญหาของผู้ประกอบการ

	 1.	 ปัญหาด้านแรงงาน	ขาดแรงงานที่ถูกกฎหมาย	แรงงาน

ที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะไม่อยู่ประจำา	ย้ายที่ทำางานบ่อย	เนื่องจาก

มีนายหน้าขนย้ายแรงงาน

	 2.	 การกำาหนดคุณภาพปลายทาง	แต่ละประเทศไม่เท่ากัน	

ประเทศที่เข้มงวดมากคือญี่ปุ่น	และประเทศที่เข้มงวดน้อย	คือ	จีน

และอเมริกา

	 3.	 ต้นทุนการขนส่งสูง	ทำาให้เสียเปรียบเวียดนาม

	 4.	 ขาดระบบโลจสิตกิส์ทีเ่อือ้อำานวย	เนือ่งจากมกีารแย่งรบั

ซือ้ผลผลติกนัเพือ่ให้ผลผลติบรรจเุตม็ตูค้อนเทนเนอร์จงึจะสามารถ

ขนส่งสินค้าได้

	 5.	 การกำาหนดราคารับซื้อปลายทางไม่ได้

	 6.	 ควบคุมคุณภาพได้ยาก	 เช่นการป้องกันการชำ้าหรือ 

เสียหาย	ตั้งแต่การบรรจุตั้งแต่ต้นทาง

	 7.	 ผู้ประกอบการคนไทยไม่มทีนุพอ	ทีจ่ะสามารถส่งผลผลติ

ไปจำาหน่ายเองที่ปลายทาง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การจัดระเบียบพ่อค้าคนกลาง

	 2.	 ตลาดกลาง	สำาหรับซื้อขายผลไม้	ไม่ต้องการให้มีพ่อค้า

คนกลาง	

	 3.	 มีแหล่งรับซื้อมาตรฐาน	ในการคัดขนาด

	 4.	 การสร้างช่องทาง	 การตลาดใหม่ๆ	 เพื่อกระจายสินค้า

เกษตร	ไปทั่วประเทศ

	 5.	 การส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรอย่าง 

จริงจัง

	 6.	 การกำาหนดโควตาต่างๆ	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จันทบุรี	ควรมีการกระจายให้ทั่วถึงชาวสวนทุกสวน

	 7.	 การจดังานผลไม้เมอืงจนัทร์	ประชาสัมพนัธ์อย่างจรงิจงั	 

โดยประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ	ทั่วถึงทุกช่องทาง

	 8.	 การส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรทางด้านการตลาด 

วิชาการสมัยใหม่	เช่น	การปลูก	และการแปรรูป

	 9.	 มกีารรบัรองราคาทีแ่น่นอน	ราคาขัน้ตำา่ของมงัคดุไม่ควร

ตำ่ากว่า	15	บาท/กิโลกรัม

	 10.	ต้องการให้มีการส่งเสริมให้กินมังคุดธรรมชาติ	 (ท่ีไม่ใช่ 

มังคุดผิวมัน)	 รวมถึงการส่งออกด้วย	 เน่ืองจากมังคุดธรรมชาติมี

รสชาติอร่อยกว่ามังคุดผิวมัน	และไม่มีสารพิษตกค้าง

	 11.	มีกฎหมายควบคุมแรงงานถูกกฎหมาย

	 12.	การให้อำานวยความสะดวกด้านแรงงาน	 เช่น	 มีการ 

ผ่อนผัน	ยืดหยุ่น	ทางระเบียบหรือกฎหมาย

ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก, สำาราญ  ชำาโสม, ดวงมณี  ทองคำา, ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล, กชกร  มิ่มกระโทก 
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	 13.	การมีกฎหมายควบคุม	 การทำาล้งผลไม้จากต่างชาติ	

ทำาให้อาชีพล้ง	 เป็นอาชีพเฉพาะคนไทยเท่านั้น	 เนื่องจากเดิมเป็น

อาชีพที่คนไทยทำาเอง	 แต่ปัจจุบันคนไทยมีหน้าท่ีเพียงรวบรวม

เท่านั้น

	 14.	การให้หาตลาดรับรองผลผลิตเพิ่มข้ึน	 เช่น	 ประเทศ 

อินเดีย	โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

	 15.	การให้สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ท่ีไม่ได้ขนาด	 

โดยการแปรรูป

	 16.	การให้เกษตรกรผลิตผลไม้ท่ีมีคุณภาพมากขึ้น	 โดย 

การเปิดอบรมให้เกษตรกรตั้งแต่การปลูก	 การควบคุมสารเคม ี

ตลอดจนการขนส่ง	เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค

	 17.	การมีหน่วยงานศูนย์กลางประสานพูดคุย	 และให  ้

คำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
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บทบาท	ผลกระทบ	และมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในเขตชุมชนชาวประมง 

ของจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา	:	กรณีศึกษา	อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

Roles,	Impacts	and	Resolution	Measures	Concerning	Transnational	Workers		in 

Fishing	Community		of	Thai-	Cambodian	Borderzone	Province	:	A	Case	Study

of	Amphoe	Laemsing,	Chanthaburi	Province.	

อัศวิน		แก้วพิทักษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท	 ผลกระทบ	 แนวทางรวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ 

ในเขตชุมชนชาวประมง	 อำาเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงบูรณาการ	 (Mixed	Method)	 ระหว่างการวิจัย 

เชิงสำารวจและการวิจัยในเชิงคุณภาพเชิงประวัติศาสตร์	 การวิจัยเชิงสำารวจ	 จะใช้กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 ประชาชนในอำาเภอแหลมสิงห์ที่ม ี

ความเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชา	 จำานวน	 200	 คน	 เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับแรงงาน 

ข้ามชาติ	 และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงประวัติศาสตร์	 จะใช้การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จาก 

คำาบอกเล่า	โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก	ได้แก่	แรงงานข้ามชาติ	นายจ้างเรือประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชามีบทบาทต่อชุมชนชาวประมง	 อำาเภอแหลมสิงห์	 ในฐานะที่เป็นหน้าที ่

(Function)	 หนึ่งของระบบการทำาประมงท่ีมีการพัฒนาเชิงทุนนิยม	 กล่าวคือ	 ระบบการทำาประมงก่อนหน้าทุนนิยมนั้น	 ระบบประมง 

พื้นบ้านทั้งการผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตสินค้าอิสระรายย่อย	 มิได้มีความจำาเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา	 แต่หลังจากที่มี 

การพัฒนาพลังการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีการประมงสมัยใหม่และทำาให้เกิดความสัมพันธ์แบบทุนนิยม	 แรงงานข้ามชาติก็เป็นปัจจัย 

จำาเป็นของการทำาประมงแหลมสิงห์	 สำาหรับการเปรียบเทียบผลกระทบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติระหว่างก่อนและหลังนโยบายคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 จะพบว่า	 ด้านเศรษฐกิจ	 มีผลกระทบปานกลางไม่แตกต่างกัน	 	 ด้านสังคมมีผลกระทบน้อยลง	 ด้านการเมือง 

การปกครอง	 มีผลกระทบน้อยลงค่อนข้างมาก	 และด้านสาธารณสุข	 มีผลกระทบน้อยลง	 มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ 

พบว่า	 สามารถนำาเสนอเป็นแบบจำาลอง	 (Model)	 เป็น	 2	 ระดับ	 คือ	 มาตรการระดับแรกเพื่อการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง	 ควรใช้ 

การจัดการประมงร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชน	 และมาตรการลำาดับที่สองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 เช่น	 รัฐควรให้มีการจดทะเบียน 

แรงงานข้ามชาติตลอดท้ังปี	 รัฐควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่เหมาะสม	 และการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน 

แรงงานข้ามชาติในชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่	เป็นต้น

คำาสำาคัญ	:	บทบาท	ผลกระทบ	แรงงานข้ามชาติ

อัศวิน  แก้วพิทักษ์
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Abstract
	 	 The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 to	 study	 roles,	 impacts,	 and	 resolution	measures	 concerning 

transnational	 workers	 in	 fishing	 community	 of	 Amphoe	 Laemsing,	 Chanthaburi	 Province.	 The	 used	 research 

method	was	mixed	method	 between	 survey	 research	 and	 historical	 qualitative	 research.	 The	 sample	 of	 the 

survey	 research	 was	 200	 people	 in	 Amphoe	 Laemsing	 who	 were	 involved	 in	 the	 worker	 situation.	 The	 

instrument	was	a	set	of	questionnaires	concerning	impacts	of	transnational	workers	and	the	data	were	analyzed 

by	descriptive	statistics.	In	addition,	the	oral	history	method	based	on	the	qualitative	research	was	used	through 

the	following	key	Informant	:	transnational	workers,	fishing	employers,	and	involving	entrepreneurs.	

	 	 The	 findings	 showed	 that	 Cambodian	 transnational	workers	 in	 Amphoe	 Laemsing	 had	 the	 functional 

role	 as	 the	 capitalist	 in	 fishing	 development.	 We	 found	 precapitalist	 fishing	 system	 through	 artisanal	 fishing 

both	 subsistence	 production	 and	 petty	 commodity	 product,	 Transnational	workers	 had	 no	 neccessary	 function 

for	 fishing	 in	Amphoe	Laemsing.	After	productive	application	 through	modern	fishing	 technology,	 these	workers 

had	 neccessary	 	 function	 for	 the	 new	 productive	 relation	 of	 fishing	 production	 capitalist.	 In	 case	 of	 impact 

comparison	 concerning	 the	 Cambodian	workers,	 between	 and	 after	 policy	 implementation	 of	 National	 Council 

for	 Peace	 and	Order,	 we	 found	 that	 economic	 impacts	made	 no	 difference,	 social	 and	 health	 impacts	were 

decreased,	 as	 well	 as	 governmental	 and	 political	 impacts	 were	 rarely	 decreased.	 Finally,	 we	 found	 that 

resolution	measures	 concerning	 transnational	 worker	 problems	 had	 two	 levels.	 The	 first	 level	 concerning 

structural	measures	was	 fishery	 co-management	 between	 state	 and	 community.	 The	 second	 level	 concerning 

immediate	measures	 such	 as	 all	 year	 round	 registration	 system	 of	 transnational	 workers,	 fair	 fee	 for	 the 

registration	and	organization	of	the		grievance	center	for	transnational	workers,	resided	in	the	community.		

   

Keywords	:	roles,	impacts,	transnational	workers

อัศวิน  แก้วพิทักษ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

50			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

บทนำา
	 แรงงานประมงเป็นที่ขาดแคลนมาเป็นเวลานาน	 ตั้งแต ่

สมัยที่เริ่มมีการใช้แรงงานข้ามชาติ	 เน่ืองจากก่อนหน้า	 มีแรงงาน 

ไทยจากภาคอีสานลงไปทำางานในอาชีพประมงทางจังหวัดภาคใต ้

ของประเทศไทย	เช่น	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	สุราษฎร์ธานี 

และสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการประมงเป็นอาชีพหลักของจังหวัด 

โดยเฉพาะคนท้องถิ่นเองก็ไม่อยากทำางานในอาชีพนี้	 เนื่องจากงาน 

ประมงเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย	 ยากลำาบาก	 สกปรก	 และทำางานที ่

ห่างไกลจากครอบครัวหลายวันไปอยู่กลางทะเลนานๆ	 แม้ว่างาน 

ประมงจะได้รับเงินค่าจ้าง	 และค่าตอบแทนจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์ 

ในการหาปลาได้	 แต่ก็ยังมีคนไทยทำาน้อยอยู่ดี	 จนกระทั่งปี	 2532	 

ที่เกิดพายุเกย์ขึ้นที่อ่าวไทย	 ซ่ึงทำาให้ลูกเรือประมงท้ังคนไทยและ 

แรงงานข้ามชาติเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก	 หลักจากน้ันคนไทยที ่

อพยพมาทำาอาชีพประมงก็ได้อพยพกลับ	 และไม่ได้กลับมาทำา 

อาชีพประมงอีกเลย	 ทำาให้แรงงานในอาชีพประมงขาดแคลน 

อย่างหนัก	 หลังจากปี	 2532	 เป็นต้นมา	 เจ้าของเรือประมง 

ส่วนใหญ่เกือบทุกลำาจะใช้แรงงานข้ามชาติเป็นลูกเรือ	 (สุคนธา 

จันทรุปราคากุล.	2551:	1	)

	 อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล	 

เป็นเมืองท่าค้าขายที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี	 ในอดีต 

เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวเมืองได้	 จึงต้อง 

จอดอยู่บริเวณปากแม่นำ้าแห่งนี้และใช้เรือขนาดเล็กขนถ่ายสินค้า 

ไปขึ้นที่ท่าแฉลบ	 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

รัชกาลที่	 5	 ทรงเสด็จประพาสต้นทางเรือมาถึงจันทบุรีทรงเสด็จ 

จอดเรือประทับพักที่ปากแม่นำ้าแห่งนี้หลายครั้ง)	สมัยก่อนชาวบ้าน 

ในชุมชนมักประกอบอาชีพประมงและใช้เรือแจวกันแทบทุกบ้าน 

(ธีรวัลย์	ศิลารัตน์.	2550	:	53)

	 ต่อมาเมื่อปี	 พ.ศ.2508	 เรือแจวถูกยกเลิกใช้และหันมาใช ้

เรือยนต์แทน	 อาชีพของชาวบ้านโดยทั่วไป	 คือ	 การทำาประมง 

เป็นหลัก	 ในสมัยนั้นจะเป็นการทำาประมงแบบชายฝั่งเพื่อยังชีพ 

แบบเศรษฐกิจพอเพียง	 หาปลามาเพื่อบริโภคเลี้ยงครอบครัว 

ยังไม่ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติเพราะเป็นประมงขนาดเล็กที ่

ไม่ต้องใช้แรงงานมาก	 ต่อมาได้พัฒนามาเป็นประมงพาณิชย์ที่ต้อง 

มีการจ้างแรงงานจำานวนมากในการออกหาปลา	เป็นระบบทุนนิยม 

ที่ชาวบ้านได้ทำากิจการเรือประมงเพื่อขาย	 ต่างจากเมื่อก่อนที่ทำา 

ประมงเพื่อยังชีพแบบพอเพียง	 แรงงานประมงในสมัยน้ันจะเป็น

แรงงานไทยจากภาคอีสาน	 แต่เน่ืองด้วยเกิดพายุเกย์ที่เกิดขึ้นใน 

อ่าวไทยในปี	พ.ศ.2532	ทำาให้มลีกูเรอืประมงเสยีชีวติเป็นจำานวนมาก 

ส่งผลให้ต่อมาแรงงานไทยท่ีมาจากภาคอีสานได้อพยพกลับถิ่นฐาน	 

เป็นผลทำาให้แรงงานประมงขาดแคลน	 (ประเสริฐ	 เนินริมหนอง.	

สัมภาษณ์.	2557)	

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.2538	 เป็นต้นมาได้เริ่มมีแรงงานข้ามชาต ิ

กัมพูชาเข้ามาในเขตชุมชนชาวประมงอำาเภอแหลมสิงห์	 จังหวัด 

จันทบุรี	 เน่ืองด้วยพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาทำาให  ้

การเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาสามารถเข้ามา 

หางานทำาได้โดยง่าย	 โดยเฉพาะอาชีพประมงทะเลในอำาเภอ 

แหลมสิงห์ทีเ่ป็นแหล่งชุมชนทำาประมงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัจนัทบรุี 

และเนื่องด้วยกิจการเรือประมงที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

เป็นผลทำาให้แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาเข้ามาทำางานในอาชีพ

ประมงเป็นส่วนใหญ่	(วิรัช	ลิ้นทอง.	สัมภาษณ์.	2557)

	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงบทบาท

และผลกระทบอันเกิดจากแรงงานข้ามชาติในเขตชุมชนชาวประมง 

ว่า	 แรงงานข้ามชาติกัมพูชาได้มีบทบาทอะไรที่จำาเป็นต่อชุมชน 

ชาวประมง	 อำาเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 และของแรงงาน 

ข้ามชาติกัมพูชา	 ได้สร้างผลกระทบต่างๆอะไรบ้าง	และในการก้าว 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน	ปีพ.ศ.2558	จะมีการหลั่งไหล 

ด้านแรงงาน	 มีการเปิดพรมแดนอย่างเสรี	 จะมีเงื่อนไขใหม่ๆ 

ที่เกิดขึ้น	 จะมีมาตรการอย่างไรในการรับมือกับแรงงานข้ามชาติใน 

เขตชุมชนชาวประมง

	 ผู้วจิยัจงึทำาการศึกษาเพือ่หาคำาตอบเกีย่วกบัแรงงานข้ามชาต ิ

ในอำาเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรีว่าได้เข้ามามีบทบาทหรือสร้าง 

ผลกระทบในด้านใดมากกว่ากัน	 ส่ิงเหล่าน้ี	 เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา 

เพื่อจะได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 โดยใช้พื้นที่ในเขต 

อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรีเป็นกรณีศึกษา	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาบทบาทของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อชุมชน 

ชาวประมง	อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง 

การปกครองและสาธารณสุข	 ของแรงงานข้ามชาติ	 ที่มีต่อชุมชน 

ชาวประมง	อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

	 3.	 เพือ่ศกึษามาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาต	ิ 

ในเขตชุมชนชาวประมง	อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงบูรณาการ	 (Mixed	Method)	 

โดยใช้วิจัยเชิงสำารวจเพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 

การเมืองการปกครองและสาธารณสุขและการวิจัยในเชิงคุณภาพ 

เชิงประวัติศาสตร์	โดยมุ่งศึกษาบทบาท	และมาตรการในการแก้ไข 

ปัญหาแรงงานข้ามชาติ	 ในเขตชุมชนชาวประมง	อำาเภอแหลมสิงห์	 

จังหวัดจันทบุรี	

อัศวิน  แก้วพิทักษ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559   51

	 การวิจัยเชิงสำารวจ	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	ประชาชนผู้ที่มีความ 

เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชา	 ในเขตชุมชนชาวประมง 

แหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 จำานวน	 200	 คน	 เครื่องมือที่ใช้เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง 

การปกครองและสาธารณสุขเก่ียวกับแรงงานข้ามชาติ	 ทั้งก่อน 

และหลังนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ในเขต 

ชุมชนชาวประมงอำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	แบ่งเป็น	3	ตอน	คือ

 ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปลักษณะ 

แบบปลายปิด	(Close	-	End)	และเลือกตอบ	(Check	-	List)	ได้แก่	 

เพศ	การศึกษา	อาชีพ	และลักษณะแบบปลายเปิด	(Open	-	End)	 

ได้แก่	อายุและระยะเวลาที่อยู่อาศัย

 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด	(Close	-	

End)	และเลอืกตอบ	(Check	-	List)	เกีย่วกบัผลกระทบของแรงงาน 

ข้ามชาติ	 ในเขตท้องถ่ินการทำาประมง	 อำาเภอแหลมสิงห์	 จังหวัด 

จนัทบรีุ	ก่อนการประกาศนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	 

(คสช.)โดยใช้คำาถามปลายปิดทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม	ด้านการเมืองการปกครอง	และด้านสาธารณสุข	

 ตอนท่ี	3	เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด	(Close	- 

End)	 และเลือกตอบ	 (Check	 -	 List)	 เกี่ยวกับผลกระทบของ 

แรงงานข้ามชาติ	 ในเขตท้องถิ่นการทำาประมง	 อำาเภอแหลมสิงห์	

จังหวัดจันทบุรี	 หลังการประกาศนโยบายของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ	 (คสช.)โดยใช้คำาถามปลายปิดทั้ง	4	ด้าน	 ได้แก่	ด้าน

เศรษฐกจิ	ด้านสงัคม	ด้านการเมอืงการปกครอง	และด้านสาธารณสขุ

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และมีเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย	

ได้แก่	คะแนนระหว่าง	1.00	-	1.79	หมายถึง	เป็นระดับไม่เห็นด้วย 

คะแนนระหว่าง	1.80	-	2.59	หมายถึง	เป็นระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย	 

คะแนนระหว่าง	2.60	-	3.39	หมายถึง	เป็นระดับไม่แน่ใจ	คะแนน 

ระหว่าง	3.40	-	4.19	หมายถึง	เป็นระดับค่อนข้างเห็นด้วย	คะแนน 

ระหว่าง	 4.20	 -	 5.00	 หมายถึง	 เป็นระดับเห็นด้วยมาก	 (ชัยยนต์	 

ประดิษฐศิลป์,2555)

	 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงประวัติศาสตร์	 ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ	 ดังนี้	 (ชัยยนต ์

ประดิษฐศิลป์,2555)

	 1)	 การวจิยัเอกสาร	เอกสารทีจ่ะใช้ในการวจิยันีจ้ะแบ่งออก 

เป็น	2	ประเภท	คือ

	 	 ก.	เอกสารชั้นต้น	 (Primary	 Data)	 เป็นข้อมูลที่ยัง 

ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 การเก็บรวบรวมจากแนวการ 

สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของแรงงานข้ามชาติ	 ในเขตชุมชน 

ชาวประมง	อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	

	 	 ข.	เอกสารชั้นรอง	 (Secondary	 Data)	 เป็นเอกสาร 

ที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆคือ	 ได้แก่	 เอกสารทาง

ราชการ	หนังสือ	วารสาร	วิทยานิพนธ์	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง 

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 2)	 การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่า	 (Oral 

History)	ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั	ได้แก่	แรงงานข้ามชาติ	นายจ้างเรือประมง 

และผู้ประกอบการ	เช่น	บ้านเช่า	

ผลการวิจัย
	 1.	 บทบาทของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่มีต่อชุมชน 

ชาวประมง	อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	เป็นบทบาทในฐานะ 

ทีเ่ป็นหน้าที	่(Function)	หนึง่ของระบบการทำาประมงทีม่กีารพฒันา 

เชิงทุนนิยม	 จากการศึกษาพบว่า	 ชุมชนชาวประมงของอำาเภอ 

แหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	สามารถแบ่งออกได้	เป็น	4	ช่วง	ดังนี้

	 	 1.1	 ระบบการใช้แรงงานครอบครัว	

	 	 1.2	 ระบบการจ้างแรงงานในท้องถิ่น

	 	 1.3	 ระบบการจ้างแรงงานต่างถิ่นอีสาน	

	 	 1.4	 ระบบการจ้างแรงงานข้ามชาติ	

	 	 1.1	 ระบบการใช้แรงงานครอบครัว	

	 	 การใช้แรงงานในครอบครัวของการประมงในแหลม

สิงห์เกิดขึ้นภายใต้รูปแบบการผลิต	 เรียกว่า	 ผู้ผลิตรายย่อยอิสระ	

(Petty	Primary	Producer)	หมายความว่า	 เป็นรูปแบบการผลิต

ของชาวประมงทั่วไปโดยจะเป็นเจ้าของเรือขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า 

เรือประมงพื้นบ้าน	 โดยจะใช้เป็นอุปกรณ์สำาคัญในการทำาประมง 

วิธีการหาปลาของเรือประมงพื้นบ้านจะมีอุปกรณ์ไม่มาก	 อาทิ 

เบ็ดราว	 ลอบ	 แหลนแทงกุ้งและ	 แห	 เป็นต้น	 รูปแบบการผลิต 

แบบน้ีมีเป้าหมายเพื่อยังชีพ	 เน้นวิธีการเอาไว้บริโภค	 คือ	 การกิน 

การใช้มากกว่าการทำาประมงเพือ่มุง่สูก่ารขายเป็นหลกั	พลงัการผลติ 

(Power	 Production)	 ของชาวประมงแหลมสิงห์	 ใช้เทคโนโลยี 

ที่แตกต่างกัน	2	ช่วง	คือ	(ประเสริฐ	เนินริมหนอง.	สัมภาษณ์.	2557)	

	 1.	 ช่วงการใช้เรือแจว

	 2.	 ช่วงการใช้เครื่องยนต์

	 1.	 ช่วงการใช้เรือแจว

	 	 การทำาประมงพื้นบ้านในช่วงแรกของแหลมสิงห์นั้น	 จะมี 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตคือการใช้เรือที่ทำาด้วยไม้ซุงทั้งต้นหรือ 

ทั้งท่อน	 หรือที่เรียกว่า	 เรือแจว	 วิธีการคือการขุดด้านบนให้เป็น 

รางแล้วเบิกปากออกให้กว้าง	 ถากหัวและท้ายให้เรียวเชิดขึ้น 

ตามส่วน	เรียกว่า	เรือขุด	ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านจะใช้เรือประเภทนี้ 

แจวเรือออกไปหาปลา	 ชาวประมงในแหลมสิงห์ส่วนมากจะเป็น 

เจ้าของปัจจัยการผลิต

อัศวิน  แก้วพิทักษ์
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	 2.	 ช่วงการใช้เครื่องยนต์
	 การทำาประมงพื้นบ้านของแหลมสิงห์	 มีการพัฒนาโดยมี 
เทคโนโลยีในการผลิตจากเรือแจวธรรมดา	 มาเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์ 
ดีเซล	 ขณะนั้นเครื่องยนต์เรือประมงพื้นบ้านจะมีขนาดเล็ก	 ได้แก่	 
เครื่องยันม่า	2	แรงครึ่งถึง	3	แรง	ราคาเครื่องยนต์สมัยนั้นประมาณ	 
1,000	 กว่าบาท	 แรงงานท่ีจะใช้ในการทำาประมงพื้นบ้านจะใช้ 
แรงงานในครอบครัว	การที่ออกทะเลไปลึกมีเครื่องยนต์	จะทำาให้ได้ 
ปลามากขึ้น	ต้องใช้คนมากกว่า	1	คน
	 1.2	ระบบการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
	 การทำาประมงแหลมสิงห์เริ่มมีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
หลังจากที่ได ้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากเดิมที่มี 
เป้าหมายการผลิตเพื่อยังชีพเป็นหลัก	 เน้นวิธีการเอาไว้บริโภค 
นำาไปสู่การจ้างแรงงานจากเดิมท่ีไม่ได้จ้าง	 เน่ืองจากมีการพัฒนา 
เทคโนโลยีการผลิต	 คือ	 การใช้อวนในการจับสัตว์นำ้า	 การพัฒนา 
เทคโนโลยีการผลิต	 โดยการใช้อวนเข้ามาทำาให้การทำาประมง 
พื้นบ้านของแหลมสิงห์เปลี่ยนเป็นประมงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น	เพราะ
เป้าหมายการผลิตท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีมีเป้าหมายการผลิตเพื่อ 
ยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อขาย	
	 การจ้างแรงงานในท้องถิน่ทำาการประมง	 ด้วยเหตทุีเ่คร่ืองมือ 
ในการทำาประมงมีขนาดใหญ่ขึ้น	 เช่น	 เรือและอวน	 จึงจำาเป็นจะ 
ต้องใช้แรงงานที่มากกว่าเดิมในการทำาการประมง	 ทำาให้แรงงานใน 
ครอบครัวไม่เพียงพอต่อการทำาประมงแบบเดิมอีกต่อไป	 ส่งผลให ้
ต้องมกีารจ้างแรงงานในท้องถิน่เพือ่มาเป็นพลงัในการผลติขบัเคลือ่น 
ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยขึ้นจากเดิม
	 1.3	ระบบการจ้างแรงงานต่างถิ่นอีสาน
	 การประมงแหลมสิงห์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดมี 
ความเจริญ	 ทั้งทางด้านการตลาดที่มีแพปลาสิงห์อำานวยรองรับ 
การซื้อสัตว์นำ้า	 เป้าหมายการผลิตเป็นการผลิตเพื่อขายอย่างเต็ม 
รูปแบบ	 เรือประมงจะมีการพัฒนาพลังการผลิตที่มากขึ้น	 โดยมี 
เทคโนโลยีการผลิตที่มีความก้าวหน้า	เช่น	การใช้อวนที่มีขนาดใหญ่	 
การต่อเรอืประมงขนาดใหญ่ทีส่ามารถออกไปหาปลานอกน่านนำา้ได้ 
สามารถเป็นทีอ่าศยัหลบันอนให้กบัแรงงานประมงและมเีครือ่งยนต์ 
ดีเซลที่มีแรงม้ามากขึ้น
	 เนื่องด้วยเทคโนโลยีการผลิตของเรือประมงแหลมสิงห์ม ี
ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น	การจ้างแรงงานท้องถิ่นจึงไม่เพียงพอ 
ต่อปริมาณงานของเรือประมง	และแรงงานในท้องถิ่นส่วนหนึ่งหันไป 
ประกอบอาชพีอืน่	 ทำาให้ปัจจยัด้านแรงงานมคีวามขาดแคลนแรงงาน 
อีสานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเจ้าของเรือประมงแหลมสิงห ์
ภาคอีสานสมัยนั้นจะมีอาชีพทำานาเกือบทุกจังหวัด	 เม่ือหลังจาก 
เสร็จหน้าทำานาแล้วแรงงานอีสานจะว่างงาน	 เนื่องด้วยสมัยนั้น 
โรงงานอุตสาหกรรมยังมีไม่มาก	 แรงงานส่วนน้ีจึงหางานทำาโดยมุ่ง 
ไปรบัจ้างเป็นแรงงานประมงในภาคตะวนัออกและภาคใต้ของประเทศ 
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือจังหวัดจันทบุรี

	 	 ต่อมา	เกิดเหตุการณ์พายุเกย์ขึ้นในอ่าวไทย	พ.ศ.2532 
เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียต่อวงการเรือประมงเป็น 
อย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมงและลูกเรือ 
เป็นส่ิงที่บ่ันทอนต่อการประกอบอาชีพน้ี	 โดยเฉพาะแรงงานอีสาน 
ที่เสียชีวิตเป็นจำานวนมาก	 ดังนั้น	 เหตุการณ์นี้จึงเป็นส่วนที่ทำาให ้
แรงงานอีสาน	 ภายหลังที่จะทำามาหากินในการขายแรงงานกับ 
เรือประมง	ทางด้านครอบครัวจะไม่ให้มา	กล่าวคือ	ความเข็ดขยาด
ของแรงงานอีสานที่ไม่อยากกลับมาทำาประมง
	 1.4	ระบบการจ้างแรงงานข้ามชาติ
	 แรงงานประมงในแหลมสิงห์ในช่วงนี้เกิดการขาดแคลน	
เนื่องด้วยเหตุการณ์พายุเกย์เข้าถล่มอ่าวไทยพ.ศ.2532	 ส่งผลให้ 
แรงงานอีสานเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก	 เรือประมงแหลมสิงห์ท่ีได ้
ทำาการประมงทางภาคใต้ได้รับผลกระทบ	ทำาให้เรือประมงอับปาง 
เป็นจำานวนมาก	 หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแรงงานอีสานจึง 
กลับบ้านเกิดไม่กลับมาเป็นแรงงานประมง	 ขณะเดียวกันแรงงาน 
ข้ามชาตกิมัพชูาได้เริม่เข้ามาขายแรงงานประมงในอำาเภอแหลมสงิห์ 
ปัจจัยที่ทำาให้แรงงานข้ามชาติกัมพูชาเข้ามาขายแรงงานประมง 
แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ
	 1.	 ปัจจัยในการผลักดัน	(PUSH	FACTOR)
	 2.	 ปัจจัยที่ดึงดูดให้มา	(PULL	FACTOR)
	 1.	 ปัจจัยในการผลักดัน	(PUSH	FACTOR)
	 แรงงานข้ามชาติกัมพูชามีความเป็นอยู ่อย่างอดอยาก 
เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่รุนแรง	 ต้องอยู่ด้วยความยาก 
ลำาบากจากสงครามภายในประเทศกัมพูชา	 ส่งผลให้ชาวกัมพูชา 
อพยพหนีมาตามแนวชายแดนประเทศไทยเข้ามาหางานทำา
	 2.	 ปัจจัยที่ดึงดูดให้มา	(PULL	FACTOR)
	 แรงงานข้ามชาตกิมัพชูาส่วนมากทีเ่ข้ามาขายแรงงานประมง	 
เพราะมักมองว่าค่าเงินของไทยมีมากกว่าค่าเงินของกัมพูชา	จึงเป็น 
ส่ิงที่ทำาให้เกิดความอยากที่จะเข้ามาขายแรงงานประมงเพื่อส่งเงิน 
กลับมาให้พ่อแม่ที่อยู่ในประเทศของตน
	 แรงงานข้ามชาตกิมัพชูาเข้ามาขายแรงงานให้กบัเจ้าของเรอื 
ประมงแหลมสิงห์	 โดยมีความสัมพันธ์กับนายจ้างแบบการจ้าง 
โดยมีข้อตกลงสัญญาในลักษณะคำาพูดไม่มีกระดาษสัญญาแต่
ประการใด	 ซึ่งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามามักได้เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน 
แล้วแต่ว่าจะตกลงกับเจ้าของเรือประมงว่า	ซึ่งจะมีอยู่	3	อย่าง	คือ 
เงินเดือน	รายวัน	หรือเปอร์เซ็นต์
	 ต่อมา	 ในช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามา 
บริหารประเทศ	 ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่	70	สั่งมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และการค้ามนษุย์	เรือ่ง	มาตรการชัว่คราวในการแก้ไขปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	 ซึ่งเจ้าของเรือประมงแหลมสิงห์ได้ให ้
ความร่วมมอืกบัทางราชการ	นำาแรงงานข้ามชาตกิมัพชูาจดทะเบยีน
ถูกต้องตามกฎหมาย	
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	 อย่างไรก็ดี	 ในระบบการทำาประมงก่อนหน้าทุนนิยม	 คือ 

ระบบประมงพื้นบ้านนั้น	มิได้มีความจำาเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติ 

ชาวกัมพูชา	 เนื่องจาก	 การประมงพื้นบ้านน้ันเป็นการประมง 

ขนาดเล็กโดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตยังชีพเป็นหลัก	 ดังนั้น 

แรงงานที่ใช้ในระบบประมงแบบน้ีจึงยังมิใช่แรงงานรับจ้างแต่เป็น 

การใช้แรงงานของตวัชาวประมงเองและแรงงานงานภายในครอบครวั  

แต่ต่อมามีการพัฒนาพลังการผลิตโดยนำาเครื่องยนต์ดีเซล	 ซ่ึง 

เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้	 ส่งผลให้จะต้องมีการใช้แรงงาน 

เพ่ิมขึน้	 แต่กย็งัมไิด้มกีารจ้างแรงงานประจำาเป็นทางการ	 ชาวประมง 

พื้นบ้านดังกล่าวก็จะใช้แรงงานของญาติสนิทมิตรสหาย	 โดยอาศัย 

การแบ่งผลผลิตปลาที่จับได้แทนค่าจ้าง	 อย่างไรก็ดี	 ในช่วงนี้ 

เป้าหมายการทำาประมงได้เริ่มมีลักษณะการผลิตเพื่อขายควบคู ่

ไปกับการทำาประมงเอาไว้บริโภค

	 หลังจากที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้อวนในระบบ 

ประมงพาณิชย์ในระดับสูงขึ้น	 จึงจำาเป็นต้องมีการใช้คนมากขึ้น	 

เช่น	 อวนลาก	 อวนล้อม	 ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ 

ใช้แรงงานในการประมงแหลมสิงห์	 กล่าวคือ	 การพัฒนาพลังการ 

ผลิตได้นำาไปสู่การปรับความสัมพันธ์ทางการผลิตในแบบทุนนิยม 

คือ	 ความจำาเป็นจะต้องมีการจ้างแรงงานประจำาในการทำาประมง 

และทำาให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบนายจ้างกับลูกจ้างในการทำา

ประมงแหลมสิงห์	 จึงมีความจำาเป็นจะต้องมีการจ้างแรงงานเข้า 

มาทำาการประมง	 เนื่องมาจาก	 การใช้แรงงานแบบที่ไม่ต้องจ้างใน 

ครอบครัวหรือญาติสนิทมิตรสหายในรูปแบบเดิมไม่เพียงพอต่อ 

การขับเคลื่อนประมงพาณิชย์ให้ดำาเนินไปได้	 การเข้ามาของระบบ

การจ้างแรงงานในการทำาประมงพาณิชย์ของแหลมสิงห์ได้เริ่มต้น 

จากการจ้างแรงงานช่ัวคราวในท้องถิ่น	 เช่น	 ชาวนาที่ว่างงานหลัง 

ฤดูทำานาในอำาเภอท่าใหม่	 เป็นต้น	 ต่อมามีการจ้างแรงงานถาวร 

ที่อยู ่ตลอดจากอีสาน	 เนื่องจากแรงงานชั่วคราวในท้องถิ่นได ้

เปลี่ยนอาชีพไปสู่การเจียรนัยพลอย	 เพราะว่าได้เงินดีกว่า	 (ธวัชชัย	

หลวงอินทร์.	สัมภาษณ์.	2557)

	 ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุเกย์	 ทำาให้แรงงาน 

อสีานในการทำาประมงแหลมสงิห์ต้องเสยีชวีติจำานวนมาก	ประกอบ 

กับการมีทางเลือกในการจ้างงานในพื้นที่ใกล้เคียงที่เริ่มมีการจัดตั้ง 

โรงงานในภาคอีสาน	 จึงทำาให้การประมงแหลมสิงห์ต้องขาดแรงงาน 

อีสาน	 และมีความจำาเป็นต้องอาศัยแรงงานจากกัมพูชาเข้ามาแทน 

แรงงานอีสาน	ดังนั้น	บทบาทของแรงงานกัมพูชาจึงมีความจำาเป็น 

ที่ขาดไม่ได้	 ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการทำาประมงพาณิชย์ใน 

อำาเภอแหลมสิงห์	(วินัย	ลิ้นทอง.	สัมภาษณ์.	2557)

	 2.	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองการปกครอง

และสาธารณสุข	 ของแรงงานข้ามชาติ	 ที่มีต่อชุมชนชาวประมง	

อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

 ตารางที่	1	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังนโยบาย	(คสช.)	จำาแนกตามผลกระทบรายด้าน	(n	=	200)

แรงงานเขามาทําการประมง เน่ืองมาจาก การใชแรงงานแบบที่ไมตองจางในครอบครัวหรือญาติสนิทมิตรสหายในรูปแบบเดิมไม
เพียงพอตอการขับเคล่ือนประมงพาณิชยใหดําเนินไปได การเขามาของระบบการจางแรงงานในการทําประมงพาณิชยของแหลม
สิงหไดเริ่มตนจากการจางแรงงานชั่วคราวในทองถิ่น เชน ชาวนาที่วางงานหลังฤดูทํานาในอําเภอทาใหม เปนตน ตอมามีการจาง
แรงงานถาวรที่อยูตลอดจากอีสาน เน่ืองจากแรงงานช่ัวคราวในทองถิ่นไดเปล่ียนอาชีพไปสูการเจียรนัยพลอย เพราะวาไดเงิน
ดีกวา (ธวัชชัย หลวงอินทร. สัมภาษณ. 2557) 

ตอมาเม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติพายุเกย ทําใหแรงงานอีสานในการทําประมงแหลมสิงหตองเสียชีวิตจํานวนมาก 
ประกอบกับการมีทางเลือกในการจางงานในพื้นที่ใกลเคียงที่เริ่มมีการจัดตั้งโรงงานในภาคอีสาน จึงทําใหการประมงแหลมสิงห
ตองขาดแรงงานอีสาน และมีความจําเปนตองอาศัยแรงงานจากกัมพูชาเขามาแทนแรงงานอีสาน  ดังน้ัน บทบาทของแรงงาน
กัมพูชาจึงมีความจําเปนที่ขาดไมได ในฐานะสวนหน่ึงของระบบการทําประมงพาณิชยในอําเภอแหลมสิงห (วินัย ล้ินทอง. 
สัมภาษณ. 2557) 
 2.ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและสาธารณสุข ของแรงงานขามชาติ ที่มีตอชุมชนชาวประมง 
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุร ี

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกอนและหลังนโยบาย(คสช.)จําแนกตามผลกระทบรายดาน (n = 200) 
ผลกระทบรายดาน 

 
กอน (คสช.) หลัง (คสช.) ผลการ

เปรียบเทียบ x� การแปลผล x� การแปลผล 

ดานเศรษฐกิจ 3.38 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง ไมแตกตางกัน 

ดานสังคม 2.94 ปานกลาง 2.11 คอนขางนอย แตกตางกัน 
ดานการเมืองการปกครอง 3.49 คอนขางมาก 1.64 นอย แตกตางกัน

คอนขางมาก 
ดานสาธารณสุข 3.51 คอนขางมาก 3.06 ปานกลาง แตกตางกัน 

รวม 3.33 ปานกลาง 2.46 คอนขางนอย แตกตางกัน 

ผลการศึกษาผลกระทบของแรงงานขามชาติกัมพูชาทั้งในเชิงลบและเชิงบวกโดยเปรียบเทียบระหวางชวงกอนและหลัง
นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติน้ัน พบวา  

2.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจโดยภาพรวม กอนนโยบาย(คสช.)น้ัน มีผลระดับปานกลาง (x�  = 3.38) เม่ือ
เปรียบเทียบที่เกิดขึ้นหลังที่มีการใชนโยบายของ(คสช.) พบวามีผลอยูในระดับปานปานกลาง (x�  = 3.01) เชนเดียวกัน ดังน้ันจึง
สามารถสรุปไดวาผลกระทบของแรงงานขามชาตกิอนและหลังนโยบาย(คสช.) จึงไมแตกตางกัน ถาพิจารณาผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจในรายประเด็นแลว จะมีขอคนพบที่สําคัญดังน้ี  

ในประเด็นเรื่องการทดแทนแรงงานไทยพบวา กอนนโยบาย(คสช.) มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก (x�  = 4.35)  
เม่ือเปรียบเทียบผลกระทบหลังนโยบาย(คสช.) ก็มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก (x�  = 4.63) เชนกัน จึงสรุปไดวาผลกระทบระหวาง
กอนและหลังนโยบาย(คสช.)จึง ไมแตกตางกัน 

  ในประเด็นเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการประมงพบวา กอนนโยบาย(คสช.) มีผลกระทบเกิดขึ้นคอนขางมาก 
(x�  = 3.47)  เม่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบหลังนโยบาย(คสช.) ก็มีผลกระทบคอนขางมาก (x�  = 4.49) เชนกัน จึงสรุปไดวา
ผลกระทบระหวางกอนและหลังนโยบาย(คสช.)จึง ไมแตกตางกัน 
   ในประเด็นเรื่องการลดตนทุนคาจางแรงงานพบวา กอนนโยบาย(คสช.) มีผลกระทบเกิดขึ้นคอนขางนอย (x�  

= 2.16)  เม่ือเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย(คสช.) จะมีผลกระทบนอย (x�  = 1.70)  จึงสรุปไดวาผลกระทบระหวางกอนและ
หลังนโยบาย(คสช.)น้ันแตกตางกัน 

  ในประเด็นเรื่องการแยงอาชีพคนในพื้นทีพ่บวา กอนนโยบาย(คสช.) มีผลกระทบเกิดขึ้นคอนขางนอย (x�  = 

2.19)  เม่ือเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย(คสช.) ก็มีผลกระทบคอนขางนอย (x�  = 1.94) เชนกัน จึงสรุปไดวาผลกระทบระหวาง
กอนและหลังนโยบาย(คสช.)จึงไมแตกตางกัน 

  ในประเด็นเรื่องการสรางรายไดใหผูประกอบการตอเน่ืองพบวา กอนนโยบาย(คสช.) มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก 
(x�  = 4.53)  เม่ือเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย(คสช.) ก็มีผลกระทบมาก (x�  = 4.67) เชนกัน จึงสรุปไดวาผลกระทบระหวาง
กอนและหลังนโยบาย(คสช.)จึงไมแตกตางกัน 

	 ผลการศึกษาผลกระทบของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาทั้งใน 

เชิงลบและเชิงบวกโดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนและหลัง 

นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น	พบว่า	

	 2.1	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวม	 ก่อนนโยบาย 

(คสช.)	นั้น	มีผลระดับปานกลาง	(x	■ =	3.38)	เมื่อเปรียบเทียบที่ 

เกิดขึ้นหลังที่มีการใช้นโยบายของ	 (คสช.)	 พบว่ามีผลอยู่ในระดับ 

ปานปานกลาง	 (x	■	=	3.01)	 เช่นเดียวกัน	ดังนั้นจึงสามารถสรุป 

ได้ว่าผลกระทบของแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังนโยบาย	 (คสช.)	

จึงไม่แตกต่างกัน	 ถ้าพิจารณาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในราย

ประเด็นแล้ว	จะมีข้อค้นพบที่สำาคัญดังนี้	

ในประเดน็เรือ่งการทดแทนแรงงานไทยพบว่า	ก่อนนโยบาย	(คสช.)	 

มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก	(x	■	=	4.35)	เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบ 

หลังนโยบาย	 (คสช.)	 ก็มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก	 (x	 ■	 =	 4.63) 

เช่นกัน	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและหลังนโยบาย 

(คสช.)	จึงไม่แตกต่างกัน

		 ในประเด็นเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการประมงพบว่า 

ก่อนนโยบาย	(คสช.)	มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างมาก	(x	■	=	3.47)		 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบหลังนโยบาย	 (คสช.)	 ก็มีผลกระทบ 

ค่อนข้างมาก	(x	■		=	4.49)	เช่นกันจึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่าง 

ก่อนและหลังนโยบาย	(คสช.)	จึงไม่แตกต่างกัน

อัศวิน  แก้วพิทักษ์
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	 ในประเด็นเรื่องการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานพบว่า	 ก่อน 

นโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย	 (x	■	 =	 2.16) 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบน้อย 

(x	■	=	1.70)	จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและหลังนโยบาย	

(คสช.)	นั้นแตกต่างกัน

		 ในประเดน็เรือ่งการแย่งอาชีพคนในพืน้ทีพ่บว่า	ก่อนนโยบาย 

(คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย	 (x	 ■	 =	 2.19)	 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 ก็มีผลกระทบค่อนข้างน้อย 

(x	■	 =	 1.94)	 เช่นกัน	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและ 

หลังนโยบาย	(คสช.)	จึงไม่แตกต่างกัน

	 ในประเด็นเร่ืองการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการต่อเนื่อง 

พบว่า	ก่อนนโยบาย	(คสช.)	มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก	(x	■	=	4.53) 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 ก็มีผลกระทบมาก 

(x	■	 =	 4.67)	 เช่นกัน	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและ 

หลังนโยบาย	(คสช.)	จึงไม่แตกต่างกัน

	 ในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนงานบ่อยพบว่า	 ก่อนนโยบาย	 

(คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างมาก	 (x	 ■	 =	 3.55)	 เม่ือ 

เปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบน้อย 

(x	■	=	1.64)	จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและหลังนโยบาย	 

(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างมาก

		 2.2	ผลกระทบด้านสังคมโดยภาพรวม	 ก่อนนโยบาย 

(คสช.)	 นั้นพบว่า	 มีผลระดับปานกลาง	 (x	 ■	 =	 2.94)	 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับหลังที่มีการใช้นโยบายของ	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบ 

ค่อนข้างน้อย	 (x	 ■ =	 2.11)	 ดังน้ัน	 จึงสามารถสรุปได้ว่าผล 

กระทบของแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จึง 

แตกต่างกัน	 ถ้าพิจารณาผลกระทบทางด้านสังคมในรายประเด็น 

แล้วจะมีข้อค้นพบที่สำาคัญดังนี้	

		 ในประเด็นเรื่องการเกิดป ัญหาเด็กไร ้สัญชาติพบว ่า 

ก่อนนโยบาย	(คสช.)	มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก	(x	■		=	4.33)	เมื่อ 

เปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบปานกลาง 

(x	■	=	2.81)	จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและหลังนโยบาย	 

(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างน้อย

		 ในประเด็นเรื่องปัญหาการทะเลาะวิวาทกันเองพบว่า	 ก่อน

นโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดข้ึนค่อนข้างมาก	 (x	■ =	 3.72) 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบค่อนข้าง 

น้อย	 (x	 ■	 =	 2.16)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและ 

หลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างน้อย

		 ในประเด็นเรื่องการกักขังแรงงานของผู้ประกอบการพบว่า	 

ก่อนนโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นน้อย	 (x	 ■	 =	 1.41) 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบน้อย 

(x	■	=	1.12)	จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและหลังนโยบาย 

(คสช.)	นั้น	ไม่แตกต่างกัน

		 ในประเด็นเรื่องการเข้ามาแย่ง	 ไฟฟ้า	 นำ้าประปาพบว่า	 

ก่อนนโยบาย	(คสช.)	มีผลกระทบเกิดขึ้นปานกลาง	(x	■	=	2.98)		 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 ซึ่งมีผลกระทบค่อนข้าง 

น้อย	 (x	 ■	 =	 2.55)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและ 

หลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกัน

		 ในประเด็นเรื่องปัญหาการทะเลาะวิวาทกับคนในพื้นท่ี 

พบว่า	 ก่อนนโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย 

(x	■	 =	 2.26)	 	 เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผล 

กระทบค่อนข้างน้อย	(x	■	=	1.93)	จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่าง 

ก่อนและหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	ไม่แตกต่างกัน

	 2.3	ผลกระทบด้านการเมืองการปกครองโดยภาพรวม 

ก ่อนนโยบาย	 (คสช.)	 นั้นพบว ่า	 มีผลระดับค ่อนข ้างมาก 

(x	 ■	 =	 3.49)	 เมื่อเปรียบเทียบกับหลังที่มีการใช้นโยบายของ 

(คสช.)	 จะมีผลกระทบน้อย	 (x	 ■	 =	 1.64)	 ดังนั้น	 จึงสามารถ 

สรุปได้ว่าผลกระทบของแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังนโยบาย	 

(คสช.)	 จึงแตกต่างกันค่อนข้างมาก	 ถ้าพิจารณาผลกระทบทาง 

ด้านการเมอืงการปกครองในรายประเดน็แล้ว	จะมข้ีอค้นพบทีส่ำาคญั 

ดังนี้

		 ในประเดน็เรือ่งการเลือกจบักมุแรงงานไทยมากกว่ากมัพชูา 

พบว่า	 ก่อนนโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นปานกลาง 

(x	■	 =	 2.32)	 เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผล 

กระทบน้อย	 (x	■	 =	 1.48)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อน 

และหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างน้อย

	 ในประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่เก็บส่วยรายเดือนจากแรงงาน 

เถื่อนพบว่า	ก่อนนโยบาย	(คสช.)	มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างมาก	 

(x	■ =	 4.12)	 เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผล 

กระทบน้อย	 (x	■	 =	 1.72)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อน 

และหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างมาก

		 ในประเดน็เรือ่งเจ้าหน้าทีจ่บักมุแรงงานเถือ่นเป็นเงนิใต้โต๊ะ 

พบว่า	 ก่อนนโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างมาก 

(x	■	 =	 4.15)	 เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผล 

กระทบน้อย	 (x	■	 =	 1.64)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อน 

และหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างมาก

		 ในประเด็นเรื่องการจ้างแรงงานกัมพูชาเป็นม็อบทางการ 

เมืองพบว่า	ก่อนนโยบาย	(คสช.)	มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย	 

(x	■	 =	 1.85)	 	 เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผล 

กระทบน้อย	 (x	■	 =	 1.27)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อน 

และหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกัน

อัศวิน  แก้วพิทักษ์
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		 ในประเดน็เรือ่งระบบนายหน้านำาเข้าแรงงานเถ่ือนการเมอืง 

พบว่า	ก่อนนโยบาย	(คสช.)	มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก	(x	■	=	4.27)		 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบค่อนข้าง 

น้อย	 (x	 ■	 =	 1.90)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและ 

หลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างมาก

	 ในประเด็นเรื่องแรงงานเถ่ือนมีผลกระทบต่อความมั่นคง

พบว่า	ก่อนนโยบาย	(คสช.)	มีผลกระทบเกิดขึ้นมาก	(x	■	=	4.23)			 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบค่อนข้าง 

น้อย	 (x	 ■	 	 =	 1.80)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและ 

หลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างมาก

	 2.4	ผลกระทบด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม	 ก่อนนโยบาย 

(คสช.)	 นั้นพบว่า	 มีผลระดับค่อนข้างมาก	 (x	 ■	 =	 3.51)	 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับหลังที่มีการใช้นโยบายของ	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบ 

ปานกลาง	 (x	■	 =	 3.06)	 ดังน้ัน	 จึงสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบ 

ของแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จึงแตกต่างกัน 

ถ้าพิจารณาผลกระทบทางด้านสาธารณสุขในรายประเด็นแล้ว 

จะมีข้อค้นพบที่สำาคัญดังนี้

	 ในประเด็นเรื่องแรงงานกัมพูชาได้นำาโรคเข้ามาพบว่า	 ก่อน 

นโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างมาก	 (x	■	 =	 3.57)		 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผลกระทบค่อนข้าง 

น้อย	 (x	■	 =	 2.07)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อนและหลัง 

นโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกันค่อนข้างน้อย

	 ในประเด็นเรื่องการแย่งใช้บริการโรงพยาบาลแหลมสิงห ์

พบว่า	 ก่อนนโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างมาก 

(x	■	 =	 3.42)	 	 เม่ือเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 ก็มีผล 

กระทบค่อนข้างมาก	 (x	■	 =	 3.80)	 เช่นเดียวกัน	 จึงสรุปได้ว่าผล 

กระทบระหว่างก่อนและหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	ไม่แตกต่างกัน

	 ในประเดน็เรือ่งแรงงานมพีฤตกิรรมขับถ่ายไม่ถกูสขุลกัษณะ 

พบว่า	 ก่อนนโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นปานกลาง 

(x	■	 =	 2.77)	 เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 ก็มีผล 

กระทบปานกลาง	 (x	 ■	 =	 2.32)	 เช่นเดียวกัน	 จึงสรุปได้ว่าผล 

กระทบระหว่างก่อนและหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	ไม่แตกต่างกัน

		 ในประเด็นเรื่องราชการเสียงบประมาณ	 ด้านการดูแล

สุขภาพพบว่า	 ก่อนนโยบาย	 (คสช.)	 มีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้าง

มาก	(x	■	=	4.17)	เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	(คสช.)	จะมี 

ผลกระทบมาก	(x	■	=	4.31)	จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่างก่อน

และหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกัน

		 ในประเด็นเรื่องกัมพูชาท้ิงขยะไม่เป็นท่ีเป็นทางพบว่า 

ก ่อนนโยบาย	 (คสช. ) 	 มีผลกระทบเกิด ข้ึนค ่อนข ้างมาก 

(x	■ =	 3.61)	 เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนโยบาย	 (คสช.)	 จะมีผล 

กระทบปานกลาง	 (x	■	 =	 2.78)	 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบระหว่าง 

ก่อนและหลังนโยบาย	(คสช.)	นั้น	แตกต่างกัน

	 3.	 ผลการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหา 

แรงงานข้ามชาติกัมพูชา	 ในเขตชุมชนชาวประมง	 ดังเช่น	 อำาเภอ 

แหลมสิงห์	 สามารถนำาเสนอเป็นแบบจำาลอง	 (Model)	 ในการ 

แก้ปัญหาออกเป็น	2	ระดับ	ดังนี้	

	 	 1.	มาตรการการแก้ไขปัญหาในระดับเชิงโครงสร้าง 

ควรใช้การจัดการประมงร่วมกัน	 กล่าวคือ	 ปัญหาแรงงานข้ามชาต ิ

กัมพูชาในเขตชุมชนประมงไทย	ดังกรณีเช่น	แหลมสิงห์เป็นปัญหา 

ในเชงิโครงสร้างทีจ่ำาเป็นจะต้องมกีารดำาเนนิการในระยะยาว	เนือ่งจาก 

การใช้แรงงานข้ามชาติน้ันมีความเกี่ยวโยงกับระบบการทำาประมง 

ที่มีพัฒนาการแบบทุนนิยมและเกี่ยวพันกับปัญหาระบบกรรมสิทธ์ิ 

การเป็นเจ้าของทรัพยากรทางทะเล	 ในการจัดการประมงจึงต้อง 

มีมาตรการในเชิงกฎหมายเพื่อให้เกิดเป็นกติกาที่สามารถบังคับ 

ใช้ได้อย่างแท้จริง	 สมาคมชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยใน 

ฐานะภาคชุมชน	 ได้เสนอมาตรการเพื่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ 

การประมง	ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นมาตรการการจัดการประมงร่วมกัน 

ระหว่างรัฐกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างอย่างระยะยาวได	้ 

เนื่องจาก	 ทะเลและทรัพยากรประมงมีพัฒนาการของชาวประมง 

ที่ใช้เครื่องมือหลากหลายประเภท	 หลายชนิดเป็นเครื่องมือที ่

ไม่เหมาะสม	 บางเครื่องมือไม่มีกติกาควบคุม	 จนทำาให้ทรัพยากร 

ประมงเริ่มเสื่อมโทรมลง	 ชาวประมงในหลายท้องที่มีศักยภาพใน 

การร่วมบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างได้ผลและมีข้อเสนอ 

มาตรการคุ้มครองพื้นที่จับสัตว์นำ้ามีข้อจำากัดทางกฎหมาย	ที่กำาหนด 

ให้รวมศูนย์อำานาจการตัดสินใจและการดำาเนินการไว้ที่ส่วนกลาง 

เป็นหลักทำาให้ไม่เท่าทันต่อการคุ้มครองทรัพยากรประมง	 และ 

แก้ปัญหาวิกฤติของสัตว์นำ้าได้	(กังวาลย์	จันทรโชติ,2541	หน้า	19) 

พระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.2490	 ได้ใช้บังคับมายาวนาน 

แม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง	 แต่มีบางจุดที่ยังไม่สามารถ 

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาการรวมศูนย์อำานาจให้เกิดการกระจาย 

อำานาจได้	 และเพื่อให้เกิดการรับรองสิทธิและการมีส่วนร่วมของ

บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการมีส่วนร่วมในการ

บำารุงรักษา	ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่ตนได้อย่างยั่งยืน	 มาตรการการจัดการร่วมกัน 

ระหว่างรัฐกับชุมชน	 เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำาคัญ	 ได้แก่ 

การปรับองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 1.ให้มีคณะกรรมการนโยบาย 

การประมงแห่งชาติขึ้น	 2.เสนอให้มีคณะกรรมการประมง 

จังหวัดขึ้น	 3.เสนอให้ชุมชนจัดตั้ง	 “องค์กรชุมชนประมง”	 ขึ้น	 

4.กำาหนดให้เขตการประมงทะเลที่อยู่ในน่านำ้าไทย	 แบ่งออกเป็น 

เขตประมงทะเลชายฝั่ง	 เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง	 และเขต 

ประมงนำ้าจืด

อัศวิน  แก้วพิทักษ์
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	 	 2.	มาตรการในการแก้ไขปัญหาในระดับเฉพาะหน้า 

ในปัจจุบันปัญหาแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในเขตชุมชนประมงไทย	 

อยู่ภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ซ่ึง 

จะพบว่ายังมีปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไข	ดังนี้	

	 	 	 2.1	 รัฐควรให้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาต ิ

ตลอดทั้งปี	 เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 มี 

นโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานข้ามชาติ	 โดยให้เจ้าของเรือ 

ประมงนำาแรงงานข้ามชาติมาจนทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ณ	 ศูนย์จดทะเบียนข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จ	 ภายในระยะเวลาที่ 

กำาหนด	 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ	 เม่ือหมดเขตระยะเวลาท่ีรัฐกำาหนด	 

เจ้าของเรือประมงไม่สามารถพาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายไป 

จดทะเบียนอย่างถูกต้องได้	 ส่งผลให้เจ้าของเรือประมงต้องจ้าง 

แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย	 เม่ือมีการตรวจสอบจากทาง 

เจ้าหน้าที่รัฐ	 ทำาให้นายจ้างมีความผิดตามกฎหมาย	 (ประเสริฐ 

เนินริมหนอง.	สัมภาษณ์.	2557)	

	 	 	 2.2	 รัฐควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

แรงงานข้ามชาติที่เหมาะสม	เนื่องจาก	อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม

ในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติของคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ	 (คสช.)	 เฉลี่ยต่อคนราคา	 3,080	 บาท	 ซ่ึงเป็นราคาที่ 

แพงเกินกำาลังของแรงงานข้ามชาติจะรับได้	 เพราะมีแรงงาน 

ข้ามชาติหลายรายท่ีเลือกจะไม่เข้ารับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมาย	 ส่งผลให้นโยบายของรัฐท่ีมีเป้าประสงค์ที่จะนำา 

แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายเข้าระบบที่สามารถตรวจสอบได้นั้น	 

เป็นไปโดยยาก	ดังนั้น	 รัฐควรปรับราคาค่าธรรมเนียมที่แพงเกินไป	 

ให้มีราคาที่มีความเหมาะสมมากกว่าน้ี	 จึงจะทำาให้แรงงานข้ามชาติ 

สามารถจ่ายได้โดยไม่เดือดร้อนและเข้ามาสู่ระบบท่ีถูกต้องมากขึ้น	

(ประเสริฐ	เนินริมหนอง.	สัมภาษณ์.	2557)

	 	 	 2.3	 การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนแรงงานข้ามชาติใน 

ชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่	 เน่ืองจาก	 คณะรักษาความ 

สงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 มีนโยบายที่จะรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ 

ในสายตาของคนต่างชาติที่มองประเทศไทยเป็นประเทศที่มี 

การค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะกิจการประมงทะเล	 ถึงแม้ว่าจากการ 

สำารวจจากกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า	 แหลมสิงห์ไม่มีการกักขังแรงงาน 

ประมงไม่ให้เข้าฝั ่งนั้น	 เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว 

ควรตั้งศูนย์ร้องเรียนสำาหรับแรงงานข้ามชาติข้ึน	 เพื่อเป็นการรับ 

เรื่องร้องเรียนอันจะเกิดจากการเอาเปรียบของนายจ้าง	 การขูดรีด 

จากเจ้าหน้าที่รัฐ	 อันจะทำาให้แรงงานข้ามชาติได้รับผลกระทบ 

และก่อให้เกิดความเสียหาย	 ซ่ึงศูนย์ร้องเรียนน้ีจะเป็นหน่วยงาน 

ที่ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติโดยตรงเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลใน 

การให้ความคุม้ครองแรงงานในการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	

(ทอน	เบง.	สัมภาษณ์.	2558)

	 	 	 2.4	 การจัดให้มีการทำาประกันสังคมให้กับแรงงาน

ข้ามชาติ	เนื่องจาก	การทำางานของแรงงานข้ามชาติจะมีความเสี่ยง 

ต่อการได้รับอันตรายจากงานที่ทำานั้น	เพื่อให้แรงงานมีหลักประกัน 

ว่าเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการทำางาน	 จะได้รับการ 

คุ ้มครองชดเชยเป็นค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาล	 ดังนั้น 

จะทำาให้แรงงานข้ามชาติไม่เปลี่ยนงานบ่อย	 และให้ความคุ้มครอง 

แรงงาน	 หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางานให ้

นายจ้าง	 แรงงานสามารถรับสิทธิกองทุนเงินทดแทนได้	 ทั้งนี้จะ 

ทำาให้แรงงานข้ามชาติมีแรงงจูงใจที่จะทำางาน	 เพราะมีประกันสังคม 

คุ้มครองด้านความปลอดภัยและสามารถทำาให้แรงงานทำางานกับ 

นายจ้างได้นานขึ้น	(เสรี	สมัครสมาน.	สัมภาษณ์.	2557)

	 	 	 2.5	 การทำาศูนย์ข้อมูลประวัติออนไลน์แรงงาน 

ข้ามชาติในชุมชน	 เนื่องจาก	 การตรวจสอบข้อมูลประวัติของ 

แรงงานข้ามชาตเิป็นเรือ่งในระดบัหน่วยงานราชการ	เช่น	สำานกังาน 

จัดหางานจังหวัด	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	การที่ผู้ประกอบการ 

เช่น	บ้านเช่า	หรือ	 เจ้าของเรือประมง	จะทำาการตรวจสอบประวัติ 

แรงงานข้ามชาติก่อนที่จะรับเข้ทำางานหรือเช่นบ้าน	 กระทำาได ้

โดยยากที่จะตรวจสอบ	 ทั้งน้ี	 เม่ือแรงงานข้ามชาติจดทะเบียน 

ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น	 การตรวจสอบประวัติมักเป็นไป 

โดยง่าย	 ดังนั้นควรมีศูนย์ในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องการ 

ตรวจสอบประวตัแิรงงานข้ามชาตว่ิาได้มกีารจดทะเบยีนคร้ังสดุท้าย 

เมื่อใดหรือมีประวัติทำาผิดกฎหมายอะไรบ้าง	 นำาไปประกอบการ 

ตัดสินใจของนายจ้างและผู้ประกอบการต่อเนื่อง	 เช่น	 บ้านเช่า 

ในการจ้างงานหรือให้ทำาการเช่า	 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

(วินัย	ลิ้นทอง.	สัมภาษณ์.	2557)

	 	 	 2.6	 การให้รางวลันำาจบักบัผูท้ีแ่จ้งเบาะแสขบวนการ 

นายหน้านำาเข้าแรงงานเถื่อน	 เนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชาวประมง 

แหลมสงิห์จากการวจิยัสำารวจพบว่า	 มผีลกระทบมาก	 เรือ่งนายหน้า 

นำาเข้าแรงงานเถือ่น	ซึง่หลงันโยบายของคสช.	พบว่าน้อยลงกว่าเดมิ 

แต่กย็งัคงไม่หมดไป	อย่างไรกต็าม	เพือ่ให้การรองรบัการเคลือ่นย้าย 

แรงงานในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ให้มีความเข้มงวด 

และมีประสิทธิภาพมากกว่านี้	เช่น	การจ่ายเงินรางวัลอย่างเหมาะสม 

และรวดเร็วให้แก่ผู้ที่แจ้งข่าวและทำาให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม 

กลุ่มขบวนการและกลุ่มแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้	 

จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำางานต่อผู้แจ้งข่าวสารให้กับทาง 

ราชการและผู้จับกุม	(ประเสริฐ	เนินริมหนอง.	สัมภาษณ์.	2557)

อัศวิน  แก้วพิทักษ์
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	 	 	 2.7	 การเพิ่มบทลงโทษสถานหนักเกี่ยวกับการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่ข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการลักลอบ

หลบหนีเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติท่ีผิดกฎหมาย	 เนื่องจาก 

การลักลอบเข้ามาของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในชุมชนประมง 

แหลมสิงห์นั้น	 ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่มีส่วนในการเข้ามาอย่างผิด 

กฎหมายของแรงงานข้ามชาตกิมัพชูาหรอืเปิดช่องทางให้ขบวนการ

นายหน้านำาเข้าแรงงานเถือ่นสามารถลกัลอบทำาการค้าแรงงานเถือ่น 

หรอืรบัสนิบนกบัขบวนการดงักล่าว	ทัง้นี	้เพือ่ไม่ให้เป็นตวัอย่างและ 

ก่อให้เกิดการทำาลายความม่ันคงของประเทศ	 เน่ืองจากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการหลั่งไหลแรงงานอย่างเสรี	 ถึง 

แม้ว่าตามกฎของอาเซียนจะต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะ	 7	 วิชาชีพ

เท่านัน้	แต่ในทางปฏบิตัแิรงงานไร้ฝีมอืมกัลกัลอบเข้ามามากขึน้เช่น

กัน	(เสรี	สมัครสมาน.	สัมภาษณ์.	2557)

	 	 	 2.8	 การเพิ่มบทลงโทษแก่บุคคลที่นำาพาหรือผู้ให้ที่ 

พกัพิงแก่แรงงานข้ามชาตทิีลั่กลอบทำางานผิดกฎหมายในประเทศไทย	 

เนื่องจาก	 หลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 มี 

นโยบายที่เข้มงวดเร่ืองแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้น 

แต่กฎหมายทีบ่งัคบัใช้อยูไ่ม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัทีเ่ปิด

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 การหลั่งไหลของแรงงานไร้ฝีมือ 

เป็นไปโดยง่าย	ซึ่งบทลงโทษที่ใช้อยู่อาจน้อยเกินไป	ทำาให้ผู้กระทำา 

ความผดิไม่รูส้กึเกรงกลวัต่อบทลงโทษทีไ่ด้รบั	ส่งผลให้บคุคลเหล่านี ้

กลบัมาทำาความผดิอกี	ดงันัน้	เพือ่ให้เกดิความเดด็ขาดทางกฎหมาย 

อนัเป็นผลให้ผูก้ระทำาความผดิเกดิความเกรงกลวัต่อบทลงโทษทีจ่ะ 

ได้รับ	(เสรี	สมัครสมาน.	สัมภาษณ์.	2557)

	 	 	 2.9	 ควรมีการตรวจสอบและขยายผลหลังจาก

การจับกุมขบวนการนายหน้านำาเข้าแรงงานเถ่ือนให้มากกว่าเดิม	

เนื่องจาก	 การจับกุมแต่ละครั้งจะสาวไม่ถึงตัวผู้บงการ	 มักจะได้ 

เฉพาะผู้กระทำาผิดรายเล็กๆ	 ท่ีผ่านมาทำาให้ขบวนการนายหน้า 

นำาเข้าแรงงานเถื่อนยังคงสามารถกรทำาผิดกฎหมายได้ตลอด	 

เพราะไม่ได้ถูกจัดการแบบถอนรากถอนโคน	 ดังนั้น	 จะต้องมีการ 

ขายาผลเพือ่ให้ได้ตวัผูท้ีบ่งการใหญ่มาลงโทษตามกฎหมาย	เป็นการ

ขจัดปัญหาที่ต้นเหตุอันจะนำามาสู่การทำาลายความม่ันคงของชาติ	

(วินัย	ลิ้นทอง.	สัมภาษณ์.	2557)

	 	 	 2.10	 ควรให้แรงงานข้ามชาติจ่ายเงินประกันตน 

ป้องกันการหลบหนี	 เน่ืองจาก	 ลักษณะการทำางานของแรงงาน 

ข้ามชาติกัมพูชาที่ทำางานประมง	 ในชุมชนประมงแหลมสิงห์	 มีการ 

เปลี่ยนงานบ่อย	 โดยมากมักจะอยู่กับเจ้าของเรือประมงแต่ละลำา

ได้ไม่นาน	 บางครั้งเบิกเงินค่าแรงแล้วหลบหนี	 ซึ่งนโยบายคสช.ยัง

ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้	 เนื่องจากการจ้างงานไม่มีหนังสือเป็น

ลายลักษณ์อักษร	 มักจะจ้างด้วยวาจา	 ดังนั้น	 ควรมีมาตรการใน

การให้แรงงานจ่ายเงินประกันตน	 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด	 ทั้งนี้เพื่อให้ 

ผู้ประกอบการมีหลักประกันในกรณีที่แรงงานข้ามชาติเปลี่ยนงาน 

ทำาให้ผู ้ประกอบการสามารถยึดเงินประกันตนเอาไว้ได้	 (วินัย 

ลิ้นทอง.	สัมภาษณ์.	2557)

	 	 	 2.11	 การกำาหนดให้แรงงานข้ามชาติกลับไปคลอด 

ยังประเทศของตน	 เน่ืองจาก	 ปัญหาเด็กไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นใน 

ชุมชนประมงแหลมสิงห์	 จากการสำารวจพบว่า	 ก่อนและหลังการ

เข้ามาของนโยบาย	 (คสช.)	 ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้	 เพราะยัง 

ไม่มีมาตรการที่เด่นชัดในการเอาจริงเอาจังกับปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้น	 รัฐควรมีกฎหมายกำาหนดให้นายจ้างให้สิทธิในการลาคลอด 

กับแรงงานข้ามชาติที่ประสงค์จะกลับไปคลอดยังประเทศของ 

ตนได้	 ซึ่งหลังจากคลอด	 3	 เดือน	 แรงงานสามารถกลับมาทำางาน 

ได้ตามปกติ	 เพื่อเป็นการลดปัญหาเด็กไร้สัญชาติที่จะเกิดขึ้นใน 

ประเทศ	(ธวัชชัย	หลวงอินทร์.	สัมภาษณ์.	2557)

	 	 	 2.12	 การคุมกำาเนิดแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาใน 

ประเทศไทย	เนื่องจาก	แรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้ามาในประเทศ 

ไทยมีการลงหลักปักฐาน	 พักอาศัยกันเป็นครอบครัว	 มีลูกที่เกิด 

จากพ่อแม่แรงงานข้ามชาติกัมพูชาในชุมชนประมงแหลมสิงห ์

ส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กไร้สัญชาติเพิ่มขึ้น	 ดังนั้น	 รัฐควรจัดสรรเงิน 

งบประมาณให้สาธารณสุขชุมชนลงพื้นที่ในการคุมกำาเนิดแรงงาน 

ข้ามชาติ	 ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศ	 เพื่อลดปัญหาเด็กไร้สัญชาต ิ

ที่จะเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน	(มนัส	เจริญสิทธิ์.	สัมภาษณ์.	2557)

สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาท	 ผลกระทบและมาตรการ 

แก้ไขเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในเขตชุมชนชาวประมงของจังหวัด 

ชายแดนไทย-กมัพชูา	:	กรณศีกึษา	อำาเภอแหลมสงิห์	จงัหวดัจนัทบรุี	 

มีข้อค้นพบว่า	 บทบาทของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่มีต่อ 

ชุมชนชาวประมง	 อำาเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 เป็นบทบาท 

ในฐานะที่เป็นหน้าที่	 (Function)	 หนึ่งของระบบการทำาประมงท่ี 

มีการพัฒนาเชิงทุนนิยม	 กล่าวคือ	 ในระบบการทำาประมงก่อน 

หน้าทุนนิยม	คือระบบประมงพื้นบ้านนั้น	มิได้มีความจำาเป็นต้องใช้

แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา	 เนื่องจาก	 การประมงพื้นบ้านนั้นเป็น 

การประมงขนาดเล็กโดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตยังชีพเป็นหลัก	 

แต่หลังจากที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการจับปลา	เช่น	การใช้อวนใน 

ระบบประมงพาณิชย์	คือการทำาประมงเพื่อมุ่งขายเป็นหลัก	ก็เริ่มมี 

ความจำาเป็นจะต้องมีการจ้างแรงงานเข้ามาทำาการประมง	 การทำา 

ประมงพาณิชย์ก็ได้พัฒนาจากการจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่อยู ่ 

ใกล้เคียงกับอำาเภอแหลมสิงห์ไปการจ้างแรงงานอีสาน	 ในที่สุด 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุเกย์	 ทำาให้แรงงานอีสานในการทำา 

อัศวิน  แก้วพิทักษ์
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ประมงแหลมสิงห์ต้องเสียชีวิตจำานวนมาก	 จึงเกิดความจำาเป็นที่

จะต้องอาศัยแรงงานจากกัมพูชาเข้ามาแทนแรงงานอีสาน	 ดังน้ัน 

แรงงานกมัพชูาจงึมบีทบาททีจ่ำาเป็นต่อระบบการทำาประมงพาณชิย์ 

ในอำาเภอแหลมสิงห์

	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองการปกครองและ 

สาธารณสุข	 ของแรงงานข้ามชาติ	 ที่มีต่อชุมชนชาวประมง	 อำาเภอ 

แหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 ผลการศึกษาโดยเปรียบเทียบระหว่าง 

ในช่วงก่อนและหลังนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น 

พบว่า	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในภาพรวมในช่วงก่อนและหลัง 

นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีผลกระทบปานกลาง 

ไม่แตกต่างกัน	 ผลกระทบด้านสังคมในภาพรวมโดยในช่วงก่อน 

และหลังนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติน้ันมีผลกระทบ 

น้อยลง	 ผลกระทบด้านการเมืองการปกครองในภาพรวมโดยใน 

ช่วงก่อนและหลังนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นมีผล 

กระทบน้อยลงค่อนข้างมาก	และผลกระทบด้านสาธารณสุขโดยใน 

ช่วงก่อนและหลังนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นมีผล 

กระทบน้อยลง	

	 ผลการศึกษาเก่ียวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงาน

ข้ามชาติกัมพูชา	ในเขตชุมชนชาวประมง	ดังเช่น	อำาเภอแหลมสิงห์	 

สามารถนำาเสนอเป็นแบบจำาลอง	 (Model)	 ในการแก้ปัญหา 

ออกเป็น	 2	 ระดับ	 คือ	 1.	 มาตรการการแก้ไขปัญหาในระดับเชิง 

โครงสร้าง	ควรใช้การจดัการประมงร่วมกนั	กล่าวคอื	ปัญหาแรงงาน 

ข้ามชาติกัมพูชาในเขตชุมชนประมงไทย	 ดังกรณีเช่น	 แหลมสิงห์ 

เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่จำาเป็นจะต้องมีการดำาเนินการใน

ระยะยาว	 เนื่องจากการใช้แรงงานข้ามชาตินั้นมีความเกี่ยวโยงกับ

ระบบการทำาประมงท่ีมีพัฒนาการแบบทุนนิยมและเกี่ยวพันกับ

ปัญหาระบบกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของทรัพยากรทางทะเล	 ในการ

จัดการประมงจึงต้องมีมาตรการในเชิงกฎหมายเพื่อให้เกิดเป็นกติ

กาที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง	 สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน

แห่งประเทศไทยในฐานะภาคชุมชน	 ได้เสนอมาตรการเพ่ือร่างแก้ไข 

พระราชบัญญัติการประมง	ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นมาตรการการจัดการ 

ประมงร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างอย่าง 

ระยะยาวได้	และ	2.	มาตรการในการแก้ไขปัญหาในระดบัเฉพาะหน้า 

ในปัจจุบันปัญหาแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในเขตชุมชนประมงไทย 

อยู่ภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	ซึ่งจะ 

พบว่ายังมีปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไข	 เช่น	 2.1	 รัฐควรให้มีการจด 

ทะเบยีนแรงงานข้ามชาตติลอดทัง้ปี	 2.2	 รฐัควรจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม 

ในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่เหมาะสม	2.3	การจัดตั้งศูนย์ 

ร้องเรยีนแรงงานข้ามชาตใินชมุชนทีม่แีรงงานข้ามชาตอิาศยัอยู	่ฯลฯ

	 จากทฤษฎีของพัฒนาการทุนนิยมประมง	จะพบว่า	 ในการ 

ทำาประมงเพิ่งเข้าสู่ระบบทุนนิยมสามารถแบ่งออกเป็น	3	ช่วง	ดังนี้	

	 1.	 การประมงก่อนทุนนิยม	 คือการประมงพื้นบ้านเพื่อ 

ยังชีพเป็นการประมงก่อนทุนนิยม	 ซึ่งปรากฏที่เห็นเด่นชัด	 คือ 

ประมงพื้นบ้าน	 (Artisanal	 Fishing)	 เป็นการประมงเพื่อยังชีพ 

โดยใช้เรือประมงขนาดเล็กและการประมงแบบผู ้ผลิตสินค้า 

รายย่อย	 (Petty	 Commodity	 Production)	 ที่มีลักษณะของ 

ผู้ผลิตรายย่อย

	 2.	 การประมงในระบบทุนนิยมขนาดย ่อม	 (Petty 

Capitalism)	 เป็นการทำาการประมงที่เรียกว่า	 ประมงพาณิชย์ 

(Commercial	 Fishing)	 ประมงพาณิชย์ในที่นี้เป็นการประมง 

ที่จำาเป็นต้องอาศัยระบบการจ้างแรงงาน	 ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ ์

ในเชิงนายจ้างกับลูกจ้างแต่ยังมีลักษณะของการจ้างงานไม่มากนัก 

และยังมีการแข่งขันกันในการทำาประมง

	 3.	 การประมงแบบในระบบอุตสาหกรรมทุนนิยม 

(Industrial	Capitalism)	เป็นการประมงขนาดใหญ่ทีม่กีารจ้างงาน 

จำานวนมากและมีการผูกขาดในการทำาประมง	 การประมงในแบบนี ้

เกี่ยวข้องกับการจับปลา	 การขายปลารวมถึง	 การแปรรูป	 การจัด 

จำาหน่ายตามผลิตภัณฑ์ปลา	 เป็นการผลิตเพื่อขาย	 (commodity	 

production)	 และแสวงหามูลค่าส่วนเกิน	 (surplus	 value)	 ใน 

รูปของกำาไร	(วิฑูรย์	ปัญญากุล,2547	หน้า18)

	 จากข้อค้นพบ	 (Finding)	 ของวิทยานิพนธ์น้ี	 จะพบว่า 

พัฒนาการทุนนิยมของประมงแหลมสิงห์นั้น	 ยังมีลักษณะของการ 

ประมงแบบทนุนยิมขนาดย่อมและยงัไม่สามารถพฒันาไปสูท่นุนยิม 

ในระบบประมงอุตสาหกรรมได้	 ที่เป็นเช่นนี้	 อาจจะเกิดจาก 

เงื่อนไขที่สำาคัญหลายประการคือ

	 1.	 ช่องทางการตลาดแคบ	ไม่มโีรงงานอตุสาหกรรมแปรรปู 

จากผลติภณัฑ์ปลา	ทีจ่ะสามารถเป็นทีร่องรบัจำานวนสตัว์นำา้จำานวน

มาก	

	 2.	 ทนุในการทำากจิการประมงไม่มาก	 จงึมเีทคโนโลยทีีไ่ม่สงู 

เรือประมงจึงมีขนาดเล็ก	

	 3.	 ศักยภาพในการจับสัตว์นำ้าที่ไม่มาก	 เนื่องจากเป็นเรือ 

ประมงขนาดเล็ก	ความสามารถในการจับปลาจึงไม่สูงนัก

	 เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของแรงงานที่ มีต ่อประมง 

แหลมสิงห์	 จะพบว่าผลข้อค้นพบแรงงานข้ามชาติมีความจำาเป็น 

ที่ขาดไม่ได้ของประมงแหลมสิงห์ในปัจจุบัน	 แต่แรงงานข้ามชาติ 

เหล่านี้ก็มิได้มีการถูกขูดรีดในลักษณะที่เรียกว่า	 การค้ามนุษย์	 

เนือ่งจากการค้ามนษุย์ทีเ่กดิขึน้ทัว่ไปในระดบัโลกนัน้มสีาเหตมุาจาก 

ปัจจัยที่สำาคัญคือ	ขาดการรับรู้ถึงสิทธิของตนเอง	การไม่มีข้อมูลถึง 

ความเสี่ยงในการเป็นทาส	 การขาดองค์กรปกป้องที่เข้มแข็งพอ 

การไม่มคีวามมัน่คงในทีอ่ยูอ่าศัย	ระบบปกป้องทางกฎหมายการค้า 

มนุษย์ยังไม่ดีพอและการมีลักษณะเป็นคนชายขอบ	เช่น	การกักขัง 

แรงงานบนเรอืเพือ่ทำาการประมงเป็นเวลาหลายเดอืนหรอืการทีเ่ป็น 

อัศวิน  แก้วพิทักษ์
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เช่นนี้ที่ยังไม่ปรากฏแรงงานค้ามนุษย์ในประมงแหลมสิงห์	 เด่นชัดนัก 

เนื่องจาก	สาเหตุสำาคัญหลายประการ	ดังนี้

	 1.	 ประมงแหลมสงิห์ไม่ได้พฒันาถงึขัน้ประมงอตุสาหกรรม 

แบบทุนนิยม	 ที่จำาเป็นต้องหากำาไรสูงสุดจากแรงงานข้ามชาติเพื่อ 

ขูดรีดส่วนเกินให้ได้มากที่สุด	

	 2.	 เรือประมงแหลมสิงห์เป็นเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก	 

จึงออกทะเลไม่นานเหมือนกับเรือประมงอุตสาหกรรมที่ออกทะเล 

เป็นปีไม่ได้เข้าฝั่ง

	 3.	 เจ้าของเรือประมงแหลมสิงห์มีหลักมนุษยธรรมต่อ 

แรงงานข้ามชาติกัมพูชามากกว่าการเห็นประโยชน์จากการทำางาน 

ประมงเพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 การวิจัยเชิงสำารวจเรื่องแรงงานข้ามชาติ	 ในเขตชุมชน 

ชาวประมงทั้งหมด	ในเขตภาคตะวันออก

	 2.	 ศึกษาแรงงานข้ามชาติในยุคที่ไทยเป็นส่วนหน่ึงของ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 3.	 การวจิยัเพือ่พฒันาทฤษฎเีกีย่วกบัพฒันาการทนุนยิมใน 

ประเทศไทย
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แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี

Guideline	to	Improve	the	Elderly’s	Quality	of	Life	in	Chantaburi	Province

พัชรินทร์	รุจิรานุกูล,	ธันวดี	ดอนวิเศษ

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
		 	 การวิจัยครั้งน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 จำาแนก 

ตามสถานภาพภูมิหลัง	 และนำาเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในจังหวัดจันทบุรี	 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย 

เชิงสำารวจ	 (Survey	 Research)	 โดยใช้แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัด 

จันทบุรีที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง	จำานวน	396	คน	จากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	(Stratified	random	sampling)	ตามอำาเภอแบบสอบถาม 

ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	จำานวน	31	ข้อ	ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	.25	-	.88	 

และค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	 .96	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	 (SPSS)	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 การทดสอบค่าที	 (t–test)	 ส่วนการนำาเสนอ 

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในจังหวัดจันทบุรีใช้วิธีการสนทนากลุ่ม	ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1)	ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า 

อยู่ในระดับดี	5	ด้าน	และระดับปานกลาง	1	ด้าน	เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อยคือ	ด้านคุณธรรม	ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ด้านสังคม	ด้านสุขภาพอนามัย	ด้านสติปัญญา	และด้านเศรษฐกิจ

	 	 2)	เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 จำาแนกตามสถานภาพภูมิหลัง	 ได้แก่	 เพศ	 ระดับ 

การศึกษา	 รายได้	 โดยรวมพบว่า	 มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 แต่เมื่อจำาแนกตามสถานภาพภูมิหลัง	 ได้แก ่

การมีโรคประจำาตัว	 และการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	 โดยรวมพบว่า	 มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 		

	 	 3)	แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 ควรมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูง 

อายุให้ครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพอนามัย	ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	ด้านสติปัญญา	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านคุณธรรม	และด้านสังคม

คำาสำาคัญ	:	ผู้สูงอายุ,	คุณภาพชีวิต

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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Abstract
	 	 This	 research	 aimed	 to	 study	 the	 elderly’s	 quality	 of	 life	 and	 to	 propose	 guidelines	 to	 improve	 the 

elderly’s	 quality	 of	 life	 in	 Chantaburi	 Province.	 Survey	 research	 was	 conducted	 with	 the	 application	 of 

questionnaires.	 The	 samples	 were	 396	 elderly	 people	 from	 different	 districts	 retrieved	 by	 stratified	 random 

sampling	method.	The	5-rating	scale	questionnaires	consisted	of	31	 items	with	the	discrimination	of	 .25-.88,	and 

the	 reliability	 .96	were	 used.	 The	data	was	 analyzed	by	 SPSS	program,	 percentage,	means,	 standard	deviation, 

One-way	ANOVA,	and	T-test.	The	guideline	to	 improve	the	elderly’s	quality	of	 life	was	presented	through	focus 

group	discussion.	The	results	found:

	 	 1)	In	over	all,	the	elderly’s	quality	of	life	in	Chantaburi	Province	was	in	good	condition.	

When	studied	by	each	aspect,	it	found	5	aspects	of	the	quality	of	life	were	in	good	condition	while	1	aspect	was 

in	moderate	condition.	when	ordered	by	level	of	the	condition	of	the	quality	of	life,	 it	was	presented	as	moral,	 

physical	environment,	society,	health,	intelligence,	and	economy	respectively.	

	 	 2)	When	 classified	 by	 gender,	 education,	 and	 incomes	 the	 study	 revealed	 different	 conditions	 of 

quality	 of	 life	 with	 no	 statistical	 significance.	 However,	 when	 classified	 by	 underlying	 disease,	 and	 the 

membership	 of	 the	 elderly	 club,	 the	 study	 revealed	 different	 conditions	 of	 quality	 of	 life	 with	 statistical 

significance	of	.05.

		 	 3)	The	 guideline	 to	 improve	 the	 elderly’s	 quality	 of	 life	 in	 Chantaburi	 Province	 showed	 that	 the 

improvement	 of	 the	 quality	 of	 life	 should	 cover	 all	 areas-health,	 physical	 environment,	 intelligence,	 economy, 

moral,	and	society.	

Keywords	:	Elderly,	Quality	of	Life

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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บทนำา
	 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ	 คือ	 การทำาให้คนใน 

ประเทศชาติส่วนใหญ่	 อยู่ดีกินดี	 	 มีความพอเพียง	 มีความสมดุล 

ในการดำาเนินชีวิต	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 สภาพแวดล้อม	

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 และการพัฒนาเทคโนโลยี	 อันจะ 

นำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การมีชีวิตที่มีคุณภาพเป็นสิ่งท่ีคนทุกคน 

ปรารถนา	 เป้าหมายของการพัฒนาประชากรในประเทศไทย 

ย่อมต้องการจะให้ประชากรในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มุ่งเน้น 

การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน 

ส่วนใหญ่ของประเทศ	 เพื่อให้เกิดคุณภาพมากท่ีสุดในทุกกลุ่มอาย	ุ 

โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ	 

ประชากรวัยสูงอายุ	ซึ่งมีความแตกต่างจากประชากรวัยอื่น	เป็นวัย 

ปั้นปลายของชีวิต	 ดังน้ันปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านโดยเฉพาะ 

ด้านสังคมและสาธารณสุขจึงแตกต่างจากคนในวัยอื่น	 ปัจจุบัน 

จำานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและทั่วโลก	 ซึ่ง 

เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

ทำาให้อัตราการตายลดลง	 ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรของ 

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป	 อัตราส่วนของประชากรสูงอายุเป็น 

ภาระเลี้ยงดูสูงขึ้น	 ในขณะที่จำานวนประชากรในวัยทำางานลดลง	 

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,	2555	:	8)

		 ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึง่ทีม่จีำานวนประชากรผู้สูงอาย ุ

เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมาก	 ข้อมูลสถิติจากมูลนิธิสถาบันวิจัย 

และพฒันาผูส้งูอายไุทย	(2555	:	8)	พบว่า	ประชากรของประเทศไทย 

เพิ่มขึ้นจาก	 26.2	 ล้านคน	 เป็นกว่า	 63	 ล้านคน	 ในช่วง	 50	 ปี 

ที่ผ่านมา	 จำานวนประชากรวัยสูงอายุ	 (อายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไป) 

ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นลำาดับเช่นกัน	 จาก	 1.2	 ล้านคนในปี	 พ.ศ.2503 

เป็นประมาณ	8.5	ล้านคน	 ในปี	พ.ศ.2553	 โดยสัดส่วนประชากร 

สูงอายุในระยะแรกๆ	 เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ	 และเริ่มเพิ่มในอัตราที ่

รวดเร็วขึ้นนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2523	 เป็นต้นมา	 สัดส่วนประชากร 

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 4.6	 ในปี	 พ.ศ.2503	 เป็นร้อยละ	 5.5 

ในปี	พ.ศ.2523	และร้อยละ	13.2	ในปี	พ.ศ.2553	ซึ่งการที่จำานวน 

ประชากรผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วนั้นย่อมจะส่งผล 

กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 

โดยเฉพาะภาครฐัทีจ่ะต้องจดัสรรงบประมาณเพิม่ขึน้สำาหรบัรองรบั 

สถานการณ์	 เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีอัตราเจ็บป่วยสูงและ 

ใช้ระยะเวลาในการรักษาท่ียาวนาน	 มีการพึ่งพาตนเองได้น้อย 

การจัดสวัสดิการในการรักษาพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง	 

ดังนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงถือได้ว่าเป็นอีกมิติของปัญหา 

ประชากรที่กำาลังทวีความสำาคัญและเป็นท่ีน่าสนใจอย่างกว้างขวาง	 

ทั้งนี้สังคมไทยยังมีการขยายตัวและเติบโตเป็นชุมชนเมือง	 ที่เป็น 

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกจิและสังคมอย่างรวดเรว็	 

ทำาให้มีการหล่ังไหลของแรงงานและการย้ายถิ่นของประชากรเข้า 

มาสู่ชุมชนเมืองมากขึ้น	 ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม 

จากเดิมที่ มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย	 ประกอบด้วยปู ่ย ่า 

ตายาย	พ่อแม่	และลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกัน	ที่คอยช่วยกันดูแล 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียง	 พ่อแม่	 

และลูกเท่านั้น	 ทำาให้ผู้สูงอายุซึ่งแต่เดิมเคยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญ 

ในครอบครัวกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ครอบครัวและสังคมให้ความ 

สำาคัญน้อยลง

		 จงัหวดัจนัทบรุถีอืว่าเป็นจงัหวดัทีม่เีศรษฐกจิเจรญิก้าวหน้า 

จังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออก	 มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย	 ดังนั้น 

ความเป็นเมืองจึงเริ่มมีค่อนข้างสูงขึ้น	 มีการหลั่งไหลของแรงงาน 

และการย้ายถิ่นของประชากรจากภาคอื่นๆ	 เข้ามามากขึ้น	 ด้วย 

สภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป	 ทุกคนในสังคมต่างก็ต้องดูแล 

และช่วยเหลือตนเอง	รวมทั้งต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมตลอดเวลา	 ปัจจุบันในจังหวัดจันทบุรีมีจำานวนผู้สูงอายุ 

ประมาณ	 38,440	 คน	 (สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี,	 

2556)	 ซึ่งถือว่ามีจำานวนไม่น้อย	 จากการขยายตัวและเติบโตเป็น 

ชมุชนเมอืงเริม่มมีากขึน้นี	้ผู้สูงอายกุลายเป็นกลุ่มบคุคลทีค่รอบครวั 

และสงัคมให้ความสำาคญัน้อยลง	จงึทำาให้ผูส้งูอายปุระสบกับปัญหา 

ต่างๆ	มากมาย	ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรีจึงเป็น 

อีกกลุ่มหนึ่งที่จำาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ	 

ตามความจำาเป็นพื้นฐาน	 เพราะจากสถานการณ์ด้านประชากร 

ที่กล่าวมาในข้างต้น	 จะพบว่าประชากรผู้สูงอายุไทยที่มีจำานวน 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองเหล่าน้ี	 หากมีการเตรียมความ 

พร้อมเข้าสู่	 “สังคมผู้สูงอายุ”	 จะทำาให้สามารถพึ่งตนเองได้ดี	 และ 

สามารถดำารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า	 แม้ว่า 

จะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิต	 ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มประชากรที ่

เป็นพลังสำาคัญของชาติ	 แทนที่จะเป็นภาระของครอบครัว	 ชุมชน 

และสังคมไทย	 ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำาไพพรรณี	 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ที่ตั้ง 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 ได้ตระหนักเห็นความสำาคัญของการพัฒนา 

ท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากร 

ผูส้งูอาย	ุ จงึมคีวามสนใจทีศ่กึษาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีพ่กัอาศยั 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ที่มีสถานภาพภูมิหลังต่างกัน	 และนำาเสนอแนวทางการส่งเสริม 

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีพ่กัอาศยัในจงัหวดัจนัทบรุ	ีเพือ่เป็นข้อมลู 

และแนวทางในการการเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายสุำาหรบั 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		 1.	 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี

		 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พัก 

อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	จำาแนกตามสถานภาพภูมิหลัง

		 3.	 เพือ่เสนอแนวทางการส่งเสรมิคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ 

ที่พักอาศัยในจังหวัดจันทบุรี	

ขอบเขตของการวิจัย
		 1.	 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาแนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 เริ่มต้นจากการศึกษา 

ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 

โดยการสำารวจคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 กำาหนดกรอบแนวคิด 

เรื่องคุณภาพชีวิตออกเป็นใน	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านสุขภาพอนามัย	 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ด้านสติปัญญา	 ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านคุณธรรม	 และด้านสังคม	 โดยปรับมาจากเกณฑ์ช้ีวัดความ 

จำาเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	 พ.ศ.2555-2559	 กรมการพัฒนาชุมชน	 

กระทรวงมหาดไทย	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

		 2.	 ตัวแปรที่ศึกษา	

		 	 ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 สถานภาพภูมิหลังของผู้สูงอายุที่ใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 รายได้	 โรคประจำาตัว	 

และการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

	 	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

ในจงัหวดัจนัทบรุ	ีใน	6	ด้าน	คอื	ด้านสขุภาพอนามยั	ด้านส่ิงแวดล้อม 

ทางกายภาพ	 ด้านสติปัญญา	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านคุณธรรม	 และ

ด้านสังคม

วิธีดำาเนินการวิจัย
		 ขั้นตอนที่	1	การวิจัยเชิงสำารวจ	(Survey	Research)

		 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากร	ได้แก่	ผูส้งูอายทุีม่อีาย	ุ60	ปีขึน้ไป	ทีพ่กัอาศยั

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	จำานวน	38,440	คน	(สำานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดจันทบุรี,	2556)

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้มาโดยวิธีการสุ่มจากประชากรแบบ 

แบ่งชั้นภูมิ	 (Stratified	 random	sampling)	ตามอำาเภอ	 ได้กลุ่ม 

ตัวอย่างผู ้สูงอายุที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัด 

จันทบุรี	 ทั้งสิ้นจำานวน	 396	 คน	 ตามสูตรการกำาหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยความคลาดเคลื่อน	 .05	 ของยามาเน่	 (Yamane, 

1970	:	580	-	581)	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัย 

ได้สร้างขึ้นสำาหรับศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 ซ่ึงข้อคำาถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

2	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	สถานภาพภูมิหลังของผู้สูงอายุ	โดยมีลักษณะ 

คำาถามเป็นแบบเลือกตอบ	 (Check	 List)	 และแบบปลายเปิด 

(Open	Ended)	

		 	 ตอนที่	 2	 การสำารวจคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พัก

อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 โดยมีลักษณะคำาถามเป็นแบบประเมิน

ค่า	(Rating	Scale)	ตามแบบของลิเคอร์ท	

	 3.	 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย	 ศึกษาเอกสารและงาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเกณฑ์ชี้วัด 

ความจำาเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	 พ.ศ.2555-2559	 กรมการพัฒนา 

ชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาคุณภาพ 

ชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 โดยปรับมาจาก 

เกณฑ์ช้ีวัดความจำาเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	 พ.ศ.2555-2559	 กรมการ

พัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	นำาแบบ 

สอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง	 

(Validity)	 จากน้ันนำาแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิมา 

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม	 นำาแบบสอบถามที่ได ้

ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับผู้สูงอายุท่ีไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 30	 คน	 แล้ววิเคราะห์หาค่าอำานาจจำาแนก 

รายข้อ	 (Discrimination)	 โดยวิธีหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s	 Product	 -	Moment	 Correlation	 Coefficient)	

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ	 ซึ่งอยู ่ระหว่าง 

.25	 -	 .88	 นำาแบบสอบถามที่มีค่าอำานาจจำาแนกแต่ละข้อ	 ตั้งแต ่

.20	 ขึ้นไป	 มาหาค่าความเชื่อมั่น	 (reliability)	 ของแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับ	 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (alpha	 coefficient)	 ของ 

ครอนบาค	 (Cronbach,	1990	 :	202-204)	และได้ค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถาม	 เท่ากับ	 .96	 นำาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจ 

สอบความเช่ือม่ัน	 (reliability)	 และมีความสมบูรณ์ไปใช้ใน 

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

		 4.	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยทำาหนังสือขอความร่วมมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสำานักงานพัฒนาชุมชนแต่ละอำาเภอ	 

จำานวน	 10	 อำาเภอในจังหวัดจันทบุรี	 เพื่อขอความร่วมมือและ 

อำานวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมข้อมลูกบัผูส้งูอายใุนเขตพืน้ท่ี 

รับผิดชอบ	 จากน้ันนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับ 

ผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 โดยได้ไปเก็บข้อมูลในชมรมผู้สูงอายุ 

และชุมชนต่างๆ	ในแต่ละอำาเภอของจังหวัดจันทบุรี	 เนื่องจากกลุ่ม 

ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุ	 ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการอ่านข้อคำาถาม 

ให้ฟังทีละข้อ	สำาหรับจำานวนแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด	396	ชุด 

ได้รับกลับคืนมา	396	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	100	

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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		 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่	 1 

สถานภาพภูมิหลังของผู้สูงอายุ	 นำามาวิเคราะห์ผลโดยการหาค่า 

ความถี่	 ค่าร้อยละ	 พร้อมนำาเสนอในรูปของตารางประกอบ 

ความเรียง	 ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่	 2	 การสำารวจ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 นำามา 

วิเคราะห์ผลข้อมูลตามลำาดับขั้นตอนดังนี้

	 	 5.1	 กำาหนดค่าของคะแนนแต่ละข้อ	 โดยแบ่งออกเป็น 

ระดับตามแบบของลิเคอร์ท	 (Likert)	 จากน้ันนำาข้อมูลมาแปล 

ความหมายของคะแนน	 ตามเกณฑ์ของจอห์น	 ดับเบ้ิลยู	 เบสต ์

(John	W.	Best,	1970)	ดังนี้

	 	 ดีมาก	 	 ให้นำ้าหนักคะแนนเท่ากับ	 5

	 	 ดี	 	 	 	 ให้นำ้าหนักคะแนนเท่ากับ		 4

	 	 ปานกลาง	 ให้นำ้าหนักคะแนนเท่ากับ		 3

	 	 พอใช้	 	 ให้นำ้าหนักคะแนนเท่ากับ		 2

	 	 ไม่ดี	 	 	 ให้นำ้าหนักคะแนนเท่ากับ		 1

	 	 5.2	 การแปลความหมายของคะแนน	 ผู้วิจัยกำาหนด 

เกณฑ์สำาหรับวัดระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ใน 

จังหวัดจันทบุรี	ทั้ง	5	ระดับ	โดยเอาคะแนนเฉลี่ย	 (QUOTE)	ของ 

คะแนนเป็นตัวชี้วัด	 โดยกำาหนดเป็นเกณฑ์และแปลความหมาย 

ของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของจอห์น	 ดับเบ้ิลยู	 เบสต์	 (John 

W.	Best,	1970)	ดังนี้

	 	 4.50	-	5.00	 หมายถึง	 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ	

	 	 	 	 	 	 ดีมาก

	 	 3.50	-	4.49	 หมายถึง	 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี

	 	 2.50	-	3.49	 หมายถึง	 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ	

	 	 	 	 	 	 ปานกลาง

	 	 1.50	-	2.49	 หมายถึง	 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ	

	 	 	 	 	 	 พอใช้

	 	 1.00	-	1.49	 หมายถึง	 มคีณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัไม่ดี

	 6.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

		 	 6.1	 สถานภาพภูมิหลังของผู้สูงอายุ	ได้แก่	เพศ	ระดับ 

การศึกษา	รายได้	โรคประจำาตัว	และการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	 

ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่	ค่าร้อยละ

	 	 6.2	 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ใน 

จังหวัดจันทบุรี	 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย	 (QUOTE)	 และหาค่า 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)

	 	 6.3	 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พัก 

อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 จำาแนกตาม	 ระดับการศึกษา	 ใช้การ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 จำาแนก 

ตาม	เพศ	รายได้	โรคประจำาตัว	และการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	 

ใช้การทดสอบค่าที	(t-test)	

  ขั้นตอนที	่2		การสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)  

ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม	 1	 กลุ่ม	 จำานวน	 12	 คน	 ประกอบด้วย 

ตัวแทนผู้สูงอายุ	 ตัวแทนผู้นำาชุมชนอย่างเป็นทางการ	และตัวแทน

หน่วยงานภาครัฐ	 โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 

(Purposive	Sampling)	ใช้ระยะเวลาประมาณ	3	ชั่วโมง	ผู้วิจัยมี 

เกณฑ์ในการเลือกผู้เข้าร่วมสนทนา	เพื่อใหม้ีความถูกต้องเหมาะสม

และมีความน่าเชื่อถือ	ดังนี้

	 1.	 กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ	มีเกณฑ์ในการคัดเลือก	ดังนี้

	 	 	 1.1	 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	

	 	 	 1.2	 มีที่พักอาศัยในจังหวัดจันทบุรี

	 	 	 1.3	 มคีวามต้องการส่งเสรมิคณุภาพชวีติของตนเอง

	 2.	 กลุ่มตวัแทนผู้นำาชุมชนอย่างเป็นทางการ	มเีกณฑ์ในการ 

คัดเลือก	ดังนี้

	 	 	 2.1	 เป็นผูด้ำารงตำาแหน่งผูน้ำาชมุชนอย่างเป็นทางการ

	 	 	 2.2	 ทำางานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สูงอายุ

	 	 	 2.3	 มคีวามต้องการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุ

	 3.	 กลุ่มตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ

	 	 	 3.1	 เป็นผูด้ำารงตำาแหน่งในหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง

กับการพัฒนาผู้สูงอายุ

	 	 	 3.2	 หน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี

	 	 	 3.3	 มคีวามต้องการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุ

สรุปผลการวิจัย
		 1.	 ระดับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุที่พักอาศัยอยู ่ใน 

จังหวัดจันทบุรี	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับดี	5	ด้าน	และระดับปานกลาง	1	ด้าน	เรียงตาม 

ลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านคุณธรรม	ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพ	ด้านสังคม	ด้านสุขภาพอนามัย	ด้านสติปัญญา	และ 

ด้านเศรษฐกิจ		

	 	 1.1	 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยโดยรวมอยู่ใน

ระดบัด	ีเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยูใ่นระดบัด	ี8	ข้อ	และระดบั

ปานกลาง	2	ข้อ	 เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย	3	อันดับ

แรก	 ได้แก่	 ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลตนเองได้ในกิจวัตร

ประจำาวัน	เช่น	การกิน	การนอน	การขับถ่าย	เป็นต้น	ความสามารถ

ในการเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย	และการได้

รับบริการจากบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล	เช่น	

บัตรทอง	 30	บาท	บัตรผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	 ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่	

การมีสุขภาพแข็งแรงดี	ไม่มีโรคประจำาตัว

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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	 	 1.2	 คณุภาพชวีติด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพโดยรวม 

อยู่ในระดับดี	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยู่ในระดับดีทั้ง	7	ข้อ	 

เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย	 3	 อันดับแรก	 ได้แก  ่

สถานที่พักเป็นหลักแหล่ง	มีสถานภาพคงทนถาวรไม่น้อยกว่า	5	ปี	 

สถานที่พักอาศัยมีนำ้าสะอาดสำาหรับดื่ม	 และใช้เพียงพอตลอดปี 

และสถานที่พักมีห้องนำ้าท่ีสะอาด	 ถูกสุขลักษณะและพื้นไม่ลื่น 

ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่	สถานที่พักอาศัยไม่ถูกรบกวนจากมลภาวะ 

ทางอากาศ	เสียง	นำ้า	ขยะ	และสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 	 1.3	 คุณภาพชีวิตด้านสติปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับด	ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าอยู่ในระดับดี	 2	 ข้อ	 และระดับ 

ปานกลาง	 1	 ข้อ	 เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย	 ได้แก ่

ความสามารถจดจำาเรื่องราวต่างๆ	 ที่ผ่านมาในอดีตได้เป็นอย่างด	ี 

ความสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อทันโลก	 ทันเหตุการณ์	 และ 

นำามาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 และความสามารถอ่าน 

ออกและเขียนภาษาไทยได้

	 	 1.4	 คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 

3	 ข้อ	 เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 การมีรายได้ 

เพียงพอต่อการครองชีพ	การเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน	และ 

การประกอบอาชีพเสริม	เพื่อเพิ่มพูนรายได้

	 	 1.5	 คุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดับดี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง	3	ข้อ	เรียงตาม 

ลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 การไม่ติดสิ่งเสพติดและ 

อบายมุขต่างๆ	 เช่น	 การไม่ดื่มสุรา	 การไม่สูบบุหรี่	 การไม่เล่น 

การพนัน	เป็นต้น	การได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างสมำ่าเสมอ	 

เช่น	การทำาบุญตักบาตร	สวดมนต์	ฟังเทศน์	ฟังธรรม	หรือการทำา 

ละหมาด	 เป็นต้น	 และการได้อบรมจริยธรรมให้กับบุตรหลานใน 

ครอบครัวให้เป็นคนดี

	 	 1.6	 คุณภาพชีวิตด้านสังคม	 โดยรวมอยู ่ในระดับด ี

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู ่ในระดับมาก	 4	 ข้อ	 และ 

ระดับปานกลาง	 1	 ข้อ	 เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 

3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 การได้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	 เช่น 

การเลือกตั้ง	 ส.ส.	 สมาชิก	 อบต.	 เป็นต้น	 การได้รับความเคารพ 

นับถือและยอมรับจากคนในครอบครัวหรือคนในสังคมรอบข้าง 

และการได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมต่างๆ	 เช่น 

ชมรมผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	 ส่วนอันดับสุดท้ายคือการได้รับคำาปรึกษา 

เมื่อมีปัญหาหรือต้องการปรับทุกข์จากหน่วยงานของรัฐ

 2.	 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พัก 

อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	จำาแนกตามสถานภาพภูมิหลัง

	 	 2.1	 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	จำาแนกตามเพศ	โดยรวมพบว่า	 เพศชายและ 

เพศหญิงมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาเป็นร้ายด้าน	 พบว่า	 ด้านคุณธรรม	 เพศชายและ 

เพศหญงิมคีณุภาพชวีติแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั	 

.05	ส่วนด้านที่เหลือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 	 2.2	 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	จำาแนกตามการศึกษา	พบว่า	

	 	 	 	 2.2.1	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่

ในจังหวัดจันทบุรี	 ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 เมื่อ 

พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านสุขภาพอนามัย	ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพ	 และด้านคุณธรรมอยู่ในระดับดี	 ส่วนด้านสติปัญญา	 

ด้านเศรษฐกิจ	และด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง

		 		 	 	 2.2.2	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ใน 

จังหวัดจันทบุรี	 ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา	 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับดี	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ด้านสติปัญญา	 ด้านคุณธรรม	 และ 

ด้านสังคมอยู่ในระดับดี	ส่วนด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง

	 		 	 	 2.2.3	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ 

ในจังหวัดจันทบุรี	 ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับดี	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ด้านสติปัญญา	 ด้านคุณธรรม	 และ 

ด้านสังคมอยู่ในระดับดี	ส่วนด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง

	 		 	 	 2.2.4	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ใน 

จังหวัดจันทบุรี	 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับดี	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ด้านสติปัญญา	 ด้านคุณธรรม	 และ 

ด้านสังคมอยู่ในระดับดี	ส่วนด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 	 	 2.2.5	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ใน 

จังหวัดจันทบุรี	 ที่จบการศึกษาระดับอื่นๆ	 โดยรวมอยู่ในระดับดี 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านสขุภาพอนามยั	ด้านสิง่แวดล้อม 

ทางกายภาพ	 ด้านสตปัิญญา	 ด้านเศรษฐกจิ	 และด้านคณุธรรมอยูใ่น 

ระดับดี	ส่วนด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 2.3	 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู ่ในจังหวัดจันทบุรี	 จำาแนกตามการศึกษา	 โดยรวมพบว่า 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า	 ในด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ	 ด้านสตปัิญญา	 ด้านเศรษฐกจิ	 

และด้านสังคม	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัด 

จันทบุรี	 จำาแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ	 .05	 ส่วนด้านสุขภาพอนามัยและด้านคุณธรรมที่แตกต่าง 

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ	 เมื่อพบความแตกต่าง	 จึงทำาการทดสอบ 

รายคู่เพื่อหาความแตกต่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	จำาแนกตามอายุ	พบว่า	

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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	 	 	 	 2.3.1	 คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	

ของผู ้สูงอายุที่พักอาศัยอยู ่ในจังหวัดจันทบุรี	 ท่ีจบระดับชั้น

มัธยมศึกษากับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษากับไม่ได้เรียนหนังสือ 

มัธยมศึกษากับปริญญาตรี	 และประถมศึกษากับปริญญาตร ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

		 	 	 	 2.3.2	 คุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา	 ของผู้สูงอาย ุ

ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 ที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับเรียนจบ 

ประถมศึกษา	ไม่ได้เรียนหนังสือกับเรียนจบมัธยมศึกษา	ไม่ได้เรียน 

หนังสือกับเรียนจบอื่นๆ	 ไม่ได้เรียนหนังสือกับเรียนปริญญาตรี 

เรียนจบประถมศึกษากับเรียนจบอื่นๆ	 และเรียนประถมศึกษากับ 

เรยีนจบปรญิญาตรี	แตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

		 	 	 	 2.3.3	 คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ	 ของผู้สูงอายุ 

ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 ที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับเรียนจบ 

ประถมศึกษา	ไม่ได้เรียนหนังสือกับเรียนจบมัธยมศึกษา	ไม่ได้เรียน 

หนงัสอืกบัเรยีนจบอืน่ๆ	 และไม่ได้เรยีนหนงัสอืกบัเรยีนจบปรญิญาตรี 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

		 		 	 	 2.3.4	 คุณภาพชีวิตด้านสังคม	 ของผู้สูงอายุที่พัก 

อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 ที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับเรียนจบประถม 

ศึกษา	 ไม่ได้เรียนหนังสือกับเรียนจบมัธยมศึกษา	 และไม่ได้เรียน 

หนังสือกับเรียนจบปริญญาตรี	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05

	 	 2.4	 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 จำาแนกตามรายได้	 โดยรวมพบว่า	 ผู้ที่มี 

รายได้จากกองทุนอุดหนุนของรัฐบาลทางเดียว	 และผู้ที่มีรายได ้

ทั้งจากกองทุนรัฐบาลและการประกอบอาชีพอื่นๆ	 มีคุณภาพชีวิต 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	ด้านสติปัญญา	ด้านเศรษฐกิจ	และด้านคุณธรรม	ผู้ที่มีรายได้ 

จากกองทุนอุดหนุนของรัฐบาลทางเดียวและผู้ที่มีรายได้ทั้งจาก 

กองทุนรัฐบาลและการประกอบอาชีพอื่นๆ	 มีคุณภาพชีวิตแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ส่วนด้านท่ีเหลือแตกต่าง 

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 	 2.5	 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 จำาแนกตามโรคประจำาตัว	 โดยรวมพบว่า 

ผู้ที่ไม่มีโรคประจำาตัวและผู้ท่ีมีโรคประจำาตัวมีคุณภาพชีวิตแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 ด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านสติปัญญา	 และด้านเศรษฐกิจ 

ผู้ที่ไม่มีโรคประจำาตัวและผู้ท่ีมีโรคประจำาตัวมีคุณภาพชีวิตแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ส่วนด้านท่ีเหลือแตกต่าง 

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 	 2.6	 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 จำาแนกตามการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	 

โดยรวมพบว่า	 ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและผู้ท่ีเป็นสมาชิก 

ชมรมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.05	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ	 ด้านคุณธรรม	 และด้านสังคม	 ผู้ที่ 

ไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมี 

คุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

ส่วนด้านที่เหลือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 3.	 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพชวีติของผู้สงูอายทุีพ่กัอาศยั 

ในจังหวัดจันทบุรี	 จากการสนทนากลุ่ม	 พบว่า	 ควรมีการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพอนามัย	 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ	 ด้านสติปัญญา	 ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านคุณธรรม	และด้านสังคม

	 	 3.1	 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 

อนามัย	 พบว่า	 ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการดูแลรักษา 

สุขภาพอนามัย	 โดยการฝึกอบรมเพื่อให้ผู ้สูงอายุมีความรู ้และ 

สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ด้วยตนเอง	 โดยการจัดให้มี 

อสม.	 เข้าไปแนะนำาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การรับประทาน

อาหารที่เหมาะสม	 การออกกำาลังกาย	 ที่บ้านโดยไม่ต้องออกมา 

นอกบ้าน	 ควรมกีารจดัสวสัดิการเฉพาะผูส้งูอาย	ุ เช่น	 มโีรงพยาบาล 

สำาหรบัผูส้งูอายโุดยเฉพาะ	 เช่นเดยีวกบัโรงพยาบาลสงฆ์	 โรงพยาบาล 

เด็ก	 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรักษาและวินิจฉัยโรคได้อย่าง 

แม่นยำา	 ควรจัดให้มีสถานที่หรือห้องออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุ 

โดยเฉพาะในชุมชน	 และเครื่องออกกำาลังกายต้องเหมาะสมกับ 

ผู้สูงอายุในแต่ละวัย	 ควรจัดให้มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำา 

กิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	 การออกกำาลังกาย	 การดูแลรักษาสุขภาพ 

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 และควรมีเครื่องปฐมพยาบาล 

เบื้องต้นสำาหรับผู้สูงอายุไว้ในสถานที่ต่างๆ	เช่น	สวนสาธารณะ	วัด	 

สถานที่ราชการ	ถนน	ห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น	เพื่อจะได้ให้บริการ 

แก่ผู้สูงอายุได้ทันท่วงทีหากมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน	

	 	 3.2	 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อม

ทางกายภาพ	พบว่า	 ควรมีห้องนำ้าสำาหรับผู้สูงอายุในสถานที่ต่างๆ	 

อย่างเพยีงพอและควรเป็นแบบโถชกัโครกนัง่และมรีาวจบั	พืน้ไม่ลืน่	 

ควรมีรถโดยสารประจำาทางสำาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	 โดยมีที่ขึ้น

ไม่สูงมาก	เบาะนั่งไม่คับแคบ	และมีราวจับตลอดทาง	ควรมีการจัด 

ทำาทางเดินเท้าสำาหรับผู ้สูงอายุให้มีความเหมาะสม	 ปลอดภัย 

ควรจัดให้มีที่นั่งสำาหรับผู้สูงอายุเป็นระยะตามสถานที่ต่างๆ	เพื่อให้ 

ผู้สูงอายุได้นั่งพักผ่อนขณะเดินทาง	 และที่อยู่อาศัยของผู้อายุควร 

มีมุมหรือสถานที่สำาหรับการออกกำาลังกาย	 หรือจัดไว้บริเวณท่ี 

สาธารณะ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ในการออกกำาลังกาย	

	 	 3.3	 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา 

พบว่า	 ควรมีการจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุเป็นประจำาเพื่อให ้

ผู้สูงอายุได้พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน	 จัดมุมหนังสือ 

ในห้องสมุดชุมชนโดยมีหนังสือสำาหรับให้ผู้สูงอายุได้อ่านอย่าง 

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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เหมาะสม	 เช่น	 หนังสือธรรมะ	 หนังสือการรักษาสุขภาพ	 ซีดีเพลง	 

ซีดีธรรมะ	 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายและศึกษาหาความรู้เพื่อ 

นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	 บุตรหลานควรเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุโดย

การหาสื่อเพื่อพัฒนา	 ฟื้นฟู	 สมองให้คิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกัน 

โรคสมองเสื่อม	 รัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ในด้าน 

ต่างๆ	 เช่น	 ด้าน	 IT	 การใช้คอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์มือถือ	 เครื่องใช้ 

ไฟฟ้าต่างๆ	 เพื่อให้ผู ้สูงอายุใช้เป็น	 ช่วยเหลือตัวเองและดูแล 

ตัวเองได้	 จัดให้มีสื่อตามช่องทางต่างๆ	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 

ให้เป็นช่องของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	 เช่นเดียวกับท่ีมีช่องของเด็ก	 

เพื่อให้ความรู ้แก ่ผู ้อายุในด้านต่างๆ	 เช ่น	 การดูแลสุขภาพ 

การรับประทานอาหาร	การออกกำาลังกาย	การประกอบอาชีพ	

	 	 3.4	 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ	

พบว่า	 ควรมีจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ตรงตามความถนัดสำาหรับผู้สูงอาย	ุ 

เพื่อให้เกิดรายได้มีเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน	 สามารถช่วยเหลือ 

ตัวเองในระดับหนึ่ง	 และทำาให้ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง 

ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	 การส่งเสริมอาชีพสำาหรับผู้สูงอาย ุ

ที่สามารถทำาได้ที่บ้าน	 เช่น	 งานฝีมือท่ีไม่ต้องใช้ฝีมือความประณีต 

มากนัก	 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	นำาผลิตภัณฑ ์

จากกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุไปจำาหน่ายในตลาดต่างๆ	 โดยรัฐบาล 

ส่งเสริมด้านงบประมาณ	 และด้านการตลาด	 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุม ี

การออมในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์หรือการออมเองที่บ้านโดย

การหยอดกระปุก	

	 	 3.5	 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรม 

พบว่า	 ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจิตใจ	 เช่น	 การเข้าวัด 

ฟังธรรมเป็นประจำา	 ควรมีการพาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานตามวัด 

ต่างๆ	 เพื่อช่วยกันฟื้นฟูบำารุงรักษาศาสนาและสถานโบราณต่างๆ	 

โดยรัฐบาลหรือ	 อบต.	 สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหาร 

พร้อมมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแลด้านสุขภาพ	 มีการยกย่อง 

ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติตนดีเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน	 เพื่อเป็นขวัญและ 

กำาลังใจแก่ผู้สูงอายุ	

		 	 3.6	 แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพชวีติด้านสงัคม	พบว่า	 

ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชน 

ตามความเหมาะสมและให้ความสำาคญัในการรบัฟังการแสดงความ 

คิดเห็นจากผู้สูงอายุ	 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ชุมชนในกิจกรรมต่างๆ	อย่างน้อยคณะละ	1-2	คน	เพื่อให้ผู้สูงอายุ 

ได้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเกิดความภาคภูมิใจ	 ส่งเสริม 

ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนกับคนในวัยต่างๆ	 เพื่อสร้าง 

ความสัมพันธ ์ที่ดีต ่อกัน	 ส ่งเสริมกิจกรรมชมรมผู ้สูงอายุใน 

สถานการณ์ต่างๆ	 ของประเทศไทย	 เช่น	 นำ้าท่วม	 โดยให้ผู้สูงอายุ 

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เหมาะสม	เช่น	การทำาอาหาร	การคิด	 

การตัดสินใจ	 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มคุณค่า 

ให้กับผู้สูงอายุ	 เช่น	 การเป็นอาสาสมัครให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ	 ใน 

ฐานะที่เป็นครูภูมิปัญญา	 โดยใช้ความรู้ประสบการณ์มาทำาให้ผู้ 

สูงอายุภาคภูมิใจในความมีคุณค่า	 มีประโยชน์ของตนเอง	 เพื่อให้ 

สังคมยอมรับ	ไม่ถูกลืม

 

อภิปรายผล
 1.	 คุณภาพชวีติของผู้สูงอายทุีพั่กอาศัยอยูใ่นจังหวดัจนัทบรุ ี

โดยรวมอยู่ในระดับดี	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ใน 

ระดับดี	 5	 ด้าน	 และระดับปานกลาง	 1	 ด้าน	 เรียงตามลำาดับ 

คะแนนจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านคุณธรรม	 ด้านส่ิงแวดล้อม 

ทางกายภาพ	ด้านสังคม	ด้านสุขภาพอนามัย	ด้านสติปัญญา	และ 

ด้านเศรษฐกจิเมือ่พจิารณาคณุภาพชวีติด้านสขุภาพอนามยัโดยรวม 

อยู่ในระดับดี	 ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบัน	 วิทยาการทางด้านการแพทย์ 

มีความทันสมัย	 ประกอบกับการคมนาคมสะดวกสบาย	 มีการจัด 

สวสัดกิารด้านการรกัษาพยาบาลให้ประชาชน	 ทำาให้การเข้าถงึบรกิาร 

ทางด้านการแพทย์ทำาได้ไม่ลำาบาก	 ดังน้ันคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ

อนามัยของผู้สูงอายุจึงอยู่ในระดับดี			

	 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

โดยรวมอยู ่ในระดับดี	 และพบว่า	 สถานที่พักเป็นหลักแหล่ง 

มสีถานภาพคงทนถาวรไม่น้อยกว่า	5	 ปี	สถานทีพ่กัอาศยัมนีำา้สะอาด 

สำาหรับดื่ม	 และใช้เพียงพอตลอดปีอยู่ในระดับดี	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศึกษาของ	 รณรุทธิ์	 บุตรแสนคม	 (2540)	 ที่พบว่า	 ผู้สูงอายุ 

ส่วนใหญ่มีนำ้าสำาหรับด่ืมและใช้เพียงพอตลอดปี	 ทั้งนี้ด้วยในปัจจุบัน 

บ้านเรือนมีการสร้างและใช้วัสดุที่ค่อนข้างดี	 และคงทน	 จึงทำาให้ม ี

ความถาวรมั่นคง	 ดังนั้นคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ของผู้สูงอายุจึงอยู่ในระดับดี	

	 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญาโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับดี	พบว่า		ความสามารถจดจำาเรื่องราวต่างๆ	ที่ผ่านมาในอดีต 

ได้เป็นอย่างดี	 ความสามารถรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารเพื่อทันโลก 

ทันเหตุการณ์	 และนำามาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันอยู่ใน

ระดับดี	 ทั้งน้ีเพราะผู้สูงอายุมองว่าในปัจจุบันมีวิชาการสมัยใหม่

เกดิขึน้เรือ่ยๆ	จงึควรศึกษาหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา	มเิช่นนัน้จะตาม

บุตรหลานไม่ทัน	จึงทำาให้ผู้สูงอายุสนใจด้านข่าวสารข้อมูล	ซึ่งได้แก่	

โทรทศัน์	วทิย	ุหนงัสือพมิพ์	เพราะสามารถทำาความเข้าใจได้ง่าย	และ

ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้อีกทางหนึ่งให้กับผู้สูงอายุ	ดังนั้นคุณภาพชีวิต

ด้านสติปัญญาของผู้สูงอายุจึงอยู่ในระดับดี	

		 เมือ่คณุภาพชวีติด้านเศรษฐกจิโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	

ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมอ่อนแอ	

สมรรถภาพในการทำางานก็ลดลง	 (ศิราณี	 ปันคำา,	 2542)	 ดังนั้นใน

ช่วงวัยสูงอายุนี้สภาพการเปลี่ยนแปลงของรายได้จึงมีผลกระทบ

ต่อผู้สูงอายุ	เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว	ทั้งนี้

เป็นเพราะปัญหาด้านสุขภาพส่วนหนึ่ง	 จึงมีความจำาเป็นต้องพึ่งพา

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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เรื่องรายได้จากบุตรหลานเป็นส่วนใหญ่	 ดังนั้นคุณภาพชีวิตด้าน 

ด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุจึงอยู่ในระดับปานกลาง

		 เมือ่พิจารณาคณุภาพชีวติด้านคณุธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัดี	 

และยังพบว่า	การไม่ติดสิง่เสพตดิและอบายมขุต่างๆ	เช่น	การไม่ดื่ม 

สุรา	การไม่สูบบุหรี่	การไม่เล่นการพนัน	เป็นต้น	อยู่ในระดับดี	ทั้งนี้ 

เพราะผู้สูงอายุรับรู้ว่าสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ	 เหล่าน้ีเป็นส่ิง 

ไม่ดี	 มีพิษมีภัยต่อตนเองและสังคม	 ประกอบกับการได้ปฏิบัต ิ

กิจกรรมทางศาสนาอย่างสมำ่าเสมอ	 เช่น	 การทำาบุญตักบาตร 

สวดมนต์	 ฟังเทศน์	 ฟังธรรม	 หรือการทำาละหมาด	 เป็นต้น	 ทำาให้

ผู ้สูงอายุยิ่งมีความเช่ือและศรัทธาต่อศาสนา	 รวมท้ังหลักธรรม 

คำาสอนของศาสนา	 อันช่วยให้ผู ้สูงอายุไม่ค่อยข้องเกี่ยวกับกับ

อบายมขุ	และทำาให้จติใจในวยัชรามคีวามสขุอกีด้วย	ดงันัน้คณุภาพ 

ชีวิตด้านคุณธรรมของผู้สูงอายุจึงอยู่ในระดับดี	

		 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตด้านสังคม	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 

และพบว่า	การได้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	การได้รับความเคารพ 

นับถอืและยอมรบัจากคนในครอบครวัหรอืคนในสงัคมรอบข้าง	และ 

การได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมต่างๆ	 อยู่ใน 

ระดับดี	 สอดคล้องกับการศึกษาของศิราณี	 ปันคำา	 (2542)	 พบว่า	 

กิจกรรมในท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าร่วมทุกครั้งมากที่สุด	 คือ 

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	 ส่วนอันดับสุดท้ายคือการได้รับคำา 

ปรึกษาเมื่อมีปัญหาหรือต้องการปรับทุกข์จากหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี้เป็นเพราะบริการที่จัดโดยภาครัฐ	 มักมีไม่ทั่วถึงและไม่ตอบ 

สนองความต้องการของผู้สูงอายุ	อาจเนื่องมากจากผู้สูงอายุเป็นวัย 

ที่ต้องการการสนใจเอาใจใส่และยอมรับจากคนในครอบครัวหรือ 

คนในสงัคมรอบข้าง	ทำาให้เข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมเป็นจำานวนมาก	

ดังนั้นคุณภาพชีวิตด้านสังคมของผู้สูงอายุจึงอยู่ในระดับดี

		 2.	 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัย 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 จำาแนกตามสถานภาพภูมิหลัง	 เมื่อพิจารณา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี	 จำาแนก

ตามเพศ	 โดยรวมพบว่า	 เพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิต 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 ด้านคุณธรรม	 เพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากใน 

ปัจจบุนัเราจะพบเหน็ผูส้งูอายเุพศหญงิจะมคีวามสนใจในการปฏบิตั ิ

ธรรมอย่างสมำ่าเสมอ	 ชอบฟังพระสงฆ์แสดงธรรมทางสถานีวิทยุ 

และโทรทัศน์มากกว่าเพศชาย

		 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู ่ใน 

จังหวัดจันทบุรี	 จำาแนกตามการศึกษา	 โดยรวมพบว่า	 แตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ด้านสติปัญญา	 ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านสังคม	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัด 

จันทบุรี	 จำาแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ	 .05	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงจะมี 

โอกาสในการทำางานที่ดี	 มีรายได้ดี	 การพัฒนาทางสติปัญญา 

ความคิด	 การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ	 จะสามารถทำาได้ดีกว่า 

ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อย

	 เมือ่คุณภาพชีวติของผู้สูงอายทุีพ่กัอาศัยอยูใ่นจงัหวดัจนัทบรุี	 

จำาแนกตามรายได้	 โดยรวมพบว่า	 ผู้ที่มีรายได้จากกองทุนอุดหนุน 

ของรัฐบาลทางเดียว	 และผู้ที่มีรายได้ทั้งจากกองทุนรัฐบาลและ 

การประกอบอาชีพอื่นๆ	 มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย 

สำาคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นร้ายด้าน	 พบว่า	 ด้านสติปัญญา 

ด้านเศรษฐกิจ	 และด้านคุณธรรม	 ผู้ที่มีรายได้จากกองทุนอุดหนุน 

ของรัฐบาลทางเดียวและผู้ที่มีรายได้ทั้งจากกองทุนรัฐบาลและ 

การประกอบอาชีพอื่นๆ	 มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ

ประกอบอาชีพอื่นๆ	ได้	จะรอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเดียว 

ทำาให้รายรับไม่มี	 ในแต่ละวันมีแต่รายจ่าย	 จึงมีความจำาเป็นต้อง

พึ่งพาเรื่องรายได้จากบุตรหลานเป็นส่วนใหญ่	

		 เมือ่คุณภาพชีวติของผู้สูงอายทุีพ่กัอาศัยอยูใ่นจงัหวดัจนัทบรุี	

จำาแนกตามโรคประจำาตัว	โดยรวมพบว่า	ผู้ที่ไม่มีโรคประจำาตัวและ 

ผู้ที่มีโรคประจำาตัวมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านสุขภาพ 

อนามัย	 ด้านสติปัญญา	 และด้านเศรษฐกิจ	 ผู้ที่ไม่มีโรคประจำาตัว 

และผู้ที่มีโรคประจำาตัวมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นสิ่งที่พบอยู่เสมอในปัจจุบันว่า	ผู้สูงอายุ 

ที่ไม่มีโรคประจำาตัว	 ก็แสดงถึงการมีสุขภาพร่างกายที่ดี	 ปราศจาก 

โรคภัยไข้เจ็บ	 ความสามารถด้านสติปัญญาความคิด	 และความ 

สามารถในการประกอบอาชีพย่อมทำาได้ดีกว่าผู้ที่มีโรคประจำาตัว	

		 เมื่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุที่พักอาศัยอยู ่ในจังหวัด 

จันทบุรี	 จำาแนกตามการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	 โดยรวมพบว่า	 

ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านสขุภาพอนามยั	ด้านสิง่แวดล้อม 

ทางกายภาพ	ด้านคุณธรรม	และด้านสังคม	ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกชมรม 

ผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้ผู ้สูงอายุที่ได้เป็น 

สมาชิกชมรมหรือกลุ่มจะมีโอกาสในการรับรู ้เรื่องราวต่างๆ	 ได ้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	การพบปะพูดคุย	สังสรรค์	การมีปฏิสัมพันธ์กับ 

บุคคลอื่นๆ	 จะมีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่ม	 จึงทำา 

ให้คุณภาพด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ด้านคุณธรรม	และด้านสังคม	ของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกัน

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
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ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 รฐับาลควรจดัทำาโครงการเตรยีมความพร้อมประชาชน 

เข้าสู่วัยเกษียณ	 โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล 

คุณภาพชีวิตของประชาชน	 เช่น	 กรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวง 

สาธารณสุข	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 

หรือกระทรวงศึกษาธิการ

	 2.	 มีการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินผ่านธนาคารของ 

รัฐบาลโดยรัฐบาลสมทบส่วนหนึ่ง	เช่นเดียวกับ	กบข.	ของข้าราชการ 

และนำาเงินออมเข้าสู่เงินบำานาญเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 เพื่อผู้สูงอายุ 

จะได้มีรายได้สำาหรับใช้ในการดำาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม	 โดยอาจ 

นำาร่องในจังหวัดหรือภาคที่มีความพร้อมและเหมาะสมก่อน

	 3.	 รัฐบาลควรกำาหนดกฎหมายให้บุตรต้องดูแล	 เลี้ยงด ู

พ่อแม่ให้มีความสุขในด้านต่างๆ	ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 ไม่ปล่อย 

ให้พ่อแม่ต้องอยู่บ้านลำาพัง	 ต้องมีคนดูแล	 ไม่ทอดทิ้ง	 เช่นเดียวกับ 

ประเทศจีน	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม	มีความกตัญญูต่อ 

พ่อแม่	และยึดถือเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติสืบทอดตลอดไป

	 4.	 รัฐบาลควรจัดตั้งโครงการสถานสงเคราะห์คนชราใน 

พื้นที่	 1	 ตำาบล	 1	 ศูนย์ดูแลคนชรา	 โดยให้การอนุเคราะห์ดูแล 

ผู้สูงอายุที่ไร้ญาติ	 ไม่มีบุตรหลานดูแล	 โดยมีองค์การบริหารส่วน 

ตำาบลแต่ละตำาบลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 ร่วมกับกรมการ 

พัฒนาชุมชน	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงศึกษาธิการ	และกรมการศาสนา	

	 5.	 รัฐบาลต้องจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างกระทรวง 

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยกำาหนดขอบเขตการทำางานให้ชัดเจน

	 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

		 ควรศึกษาสำารวจเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ 

พักอาศัยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ	 เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของ 

ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนาผู้สูง 

อายุในแต่ละภูมิภาคได้อย่างตรงตามความเป็นจริง	 และควรศึกษา 

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยในแต่ละ 

ด้านในเชิงลึก	 	
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง

Factors	Affecting	Public	Mind	of	Bachelor	Degree	students

	in	Rayong	Province

ปรีชา	คำามาดี
1
 ประสพชัย	พสุนนท์

2

1
คณะบริหารศาสตร์	วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง			

2
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ
	 	 การศึกษาวิจัยเรื่องน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	 ท่ีมี 

ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน	จำาแนกตามเพศ	สถาบัน	คณะวิชา	และระดับชั้นปี	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน	และปัจจัยภายนอก 

กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	 และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับ 

อุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	 จำานวน	 350	 คน	 สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าการทดสอบ	 เพื่อวัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	 (t-test)	 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (F-test)	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันโพรดักโมเมนต์	 (Pearson	 product 

moment	 correlation	 coefficient)	 โดยมีการทดสอบระดับนัยสำาคัญที่	 0.01	 และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ 

(multiple	regression	analysis)	การทดสอบระดับนัยสำาคัญที่	0.05	

	 	 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้	

	 	 1.	ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกมีผลต่อจิตสาธารณะมากกว่าปัจจัยภายใน	โดยปัจจัยภายนอกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 

(Mean	=	4.00)	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	การสนับสนุนจากครอบครัว	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	และปัจจัยภายในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	 

(Mean	 =	 3.31)	 การรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 และปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา	 ประกอบไปด้วย	 เพศ	 สถาบัน 

ระดับชั้นปี	คณะวิชาที่ต่างกัน	ไม่ทำาให้นักศึกษามีจิตสาธารณะแตกต่างกัน	

	 	 2.	ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ	ปัจจัยภายใน	(R	=	-0.272)	ได้แก่	การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

และการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และปัจจัยภายนอก	 (R	 =0.200)	 ได้แก่การสนับสนุนจากครอบครัว	 มีความสัมพันธ์กับการม ี

จิตสาธารณะของนักศึกษา	โดยพบว่าปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

	 	 3.	ผลการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย	 ระหว่างการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาและปัจจัยที่มีผลต่อการม ี

จิตสาธารณะ	 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีต่อการมีจิตสาธารณะในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่าปัจจัยภายในมีผลต่อการม ี

จิตสาธารณะของนักศึกษา	ร้อยละ	8.5	ในขณะที่ปัจจัยภายนอกมีผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาเพียงร้อยละ	6.0

คำาสำาคัญ	:	ปัจจัย,	จิตสาธารณะ,	อุดมศึกษา
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Abstract
	 	 The	 objectives	 of	 this	 study	 were	 (1)	 to	 study	 factors	 affecting	 public	 mind	 of	 Bachelor	 Degree 

students	 in	 Rayong	 Province,	 (2)	 to	 compare	 public	mind	 of	 Bachelor	 Degree	 of	 students	 in	 Rayong	 Province, 

who	had	 the	diffidence	of	 individual	characteristics,	 (3)	 to	 study	 internal	and	external	 factors	 in	public	mind	of 

Bachelor	 Degree	 students	 in	 Rayong	 Province,	 and	 (4)	 to	 study	 factors	 affecting	 public	 mind	 of	 Bachelor 

Degree	 students	 in	 Rayong	 Province.	 The	 samples	 were	 350	 Bachelor	 Degree	 students	 in	 Rayong	 Province. 

The	descriptive	statistics	were	Pearson’s	product	-	Moment	Correlation	coefficient	and	Multiple	Regression	Analysis.

	 	 The	 research	 findings	were;	 1)	 external	 factors	 of	 public	mind	 had	more	 effect	 than	 internal	 factors. 

External	 factors	 gained	 ‘high’	 level	 of	 public	mind	 (x =	 4.00),	 internal	 factors	 gained	 ‘moderate’	 level	 of 

public	 mind	 (x	 =	 3.31),	 and	 individual	 characteristics	 of	 students	 were	 not	 affected	 public	 mind	 at	 the 

0.05	 level.	 2)	 Internal	 factors	 (‘self-perception	 and	 ‘morality-perception’)	 had	 significant	 relationship	 with 

public	mind	levels	at	 the	0.01	3)	 Internal	 factors	affecting	public	mind	were	8.5%	and	external	 factors	affecting 

public	mind	were	6.0%

Keywords	:	Factor,	Bachelor	Degree	of		student	,	Public	Mind
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บทนำา
	 ด้วยสถานะด้านสงัคมของประเทศไทยปัจจบุนัคนไทยกำาลัง

ประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมท่ีเป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหล 

ทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู ่ประเทศ	 ท้ังทางสื่อและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ	 โดยขาดการคัดกรอง	 การเลือกวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ทำาให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง	 โดยเฉพาะเด็กและ 

เยาวชน	ประกอบกบัวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ทำาให้สถาบนัครอบครวั	

สถาบันศึกษาและสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูให้

ความรู้	 ปลูกฝังศีลธรรมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมลดลง	 นำาไปสู่ 

ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม	 และบริโภคนิยมเพ่ิมมากขึ้น	 

ดังนั้นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสู่ความ 

เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการใช้ทรัพยากร	โดยมีส่วนหนึ่ง 

เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง	 

พร้อมเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำาความรู้ให้เกิด 

ภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาจิตใจคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของสมาชิก 

สังคมต่อไป	(บุญญาธิดา	ยอดสุวรรณ,	2556)

	 จิตสาธารณะ	หมายถึง	ความรู้สึก	ความคิดเห็นของบุคคล 

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากกระบวนการรับรู้	 ทำาให้เกิดการ 

วิเคราะห์	 วิพากษ์	 วิจารณ์	 มีความรัก	 ความเอื้ออาทร	 ต่อบุคคล 

ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก	 คำานึงประโยชน์ส่วนรวมควบคู่กับประโยชน ์

ส่วนตน	 มีความรู้สึกเป็นเจ้าของส่วนรวมเกิดความปรารถนาที่จะ 

แก้ไขปัญหาเหล่านั้น	 เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพลัง 

ของการรวมกลุ ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมรวมทั้ง 

การปฏิบัติร่วมกันกับผู้อื่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 

ต่อเนื่อง	(เรียม	นมรักษ์,	2552)

	 ในปัจจบุนัเรือ่งจติสาธารณะถกูให้ความสำาคญัเป็นอย่างมาก 

โดยปรากฏอยู่ในค่านิยมหลัก	12	ประการ	พ.ศ.2557	ตามนโยบาย 

ของ	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ข้อท่ี	 2	 กล่าวไว้ว่า	 “ซื่อสัตย์ 

เสียสละ	 อดทน	 มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม”	 ข้อที่	 6 

“มีศีลธรรม	 รักษาความสัตย์	 หวังดีต่อผู้อื่น	 เผื่อแผ่และแบ่งปัน”	 

และข้อ	 12	 “คำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	 และต่อชาติ 

มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง”	 จากค่านิยม	 12	 ประการ 

แสดงให้เห็นว่าเรื่องจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เกิดเป็น 

ค่านิยมของคนไทย	 (สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย	 สำานักงานปลัดกระทรวง	 กระทรวง 

ศึกษาธิการ,	2557)		

	 จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนา 

สังคมและประเทศชาติ	 โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง	 

ผู้คนต่างมุ่งหวังในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง	 เพิกเฉย 

ต่อส่วนรวม	 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ	 เพื่อหา 

แนวทางป้องกันมิให้จิตสาธารณะหรือการมีจิตสำานึกต่อส่วนรวม 

ลดน้อยลงในสังคมไทย	 โดยเฉพาะเยาวชนไทยเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่	

จึงจำาเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง	 (พรพรหม 

พรรคพวก,	 2550)	 จากทีผู้่วจัิยได้ปฏบัิติงานสอนในระดับปรญิญาตร ี

ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนช่วงระยะที่สำาคัญ	 และพบว่านักศึกษายังขาด 

การมีจิตสาธารณะ	และในพื้นที่อุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	ถือเป็น 

พื้นที่ที่น่าศึกษาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ	เพราะการมีจิตสาธารณะนั้น 

ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนได้เข้าใจและเห็นความสำาคัญเพ่ือนำาไปสู ่

การเรียนรู้และเกิดความตระหนักเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

	 ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง 

และศึกษาปัจจัยภายใน	 คือ	 การรับรู ้ความสามารถของตนเอง 

การคล้อยตามคนอื่น	 และการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 รวมท้ัง 

ปัจจัยภายนอก	คือ	การสนับสนุนจากครอบครัว	การสนับสนุนจาก 

สถาบันการศึกษา	และการสนับสนุนจากเพื่อน	 โดยศึกษาว่าปัจจัย

ดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะหรือไม่	 เพื่อหาแนวทาง 

การเสรมิสร้างจติสาธารณะให้แก่นกัศกึษาในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 

โดยหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการสถาบันอุดมศึกษา 

ได้ใช ้เป ็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทาง	 วางแผน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอดแทรกไว้ในหลักสูตร	 เพื่อ 

ปลูกฝังและพัฒนาจิตสาธารณะในระดับที่สูงขึ้นให้แก่ผู ้เรียน 

รวมถงึการกำาหนดมาตรการกลไกในการป้องกนัและแก้ปัญหาสงัคม 

ต่อไป	 ให้ผู้เรียนได้ออกไปประกอบอาชีพ	 รับใช้สังคมส่วนรวมเพื่อ 

เป็นพลเมอืงทีด่	ีและเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าของประเทศชาตต่ิอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของ 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	 ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

ต่างกัน	จำาแนกตามเพศ	สถาบัน	คณะวิชา	และระดับชั้นปี

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	 ปัจจัยภายใน	 และ 

ปัจจยัภายนอกกบัการมจีติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

ในจังหวัดระยอง

	 3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของ 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง

ปรีชา คำามาดี, ประสพชัย พสุนนท์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผู้วิจัยสามารถกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้	ดังภาพประกอบที่	1

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังภาพประกอบที่ 1 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
ทฤษฎีและแนวความคิดในการวิจัย 
 แนวความคิดเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการมีจิตสาธารณะ 
  งานวิจัยที่เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะไดมีผูที่ศึกษาไวหลายทาน ดังน้ี ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม 
สัญจร (2543: 13) ไดสรุปวาจิตสาธารณะ หรือจิตสํานึกทางสังคม อยูภายใตอิทธิพลของปจจัยส่ิงแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกดังน้ี 

ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่เก่ียวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย ภาวะทางสังคมเปนภาวะที่ลึกซ้ึงที่มีผลตอ
จิตสํานึกดานตาง ๆ ของมนุษย เปนภาวะที่ไดอบรมกลอมเกลาและสะสมอยูในสวนของการรับรูทีละเล็กทีละนอย ทําใหเกิด
สํานึกที่มีรูปแบบหลากหลายภาวะแวดลอมทางสังคมน้ีเริ่มตั้งแตพอแม พี่นอง ญาติ เพื่อน ครู ส่ือมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจน
ระดับองคกร วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดลอมดานส่ือสารมวลชน และสวนที่กํากับสํานึก
ของบุคคล คือ การไดสัมผัสจากการใชชีวิตที่มีพลังตอการเกิดสํานึก อาทิ การไปโรงเรียน ไปทํางาน ดูละคร ฟงผูคนสนทนากัน 
เปนตน 
  ปจจัยภายใน สํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะหของแตละบุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณคาและ
ความดีงาม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองใหเปนไปทางใดทาง
หน่ึง โดยเกิดจากการรับรู จากการเรียนรู การมองเห็น การคิด แลวนํามาเพื่อตัดสินใจวาตองการสรางสํานึกแบบใด ก็จะมีการ
ฝกฝนและสรางสํานึกเหลาน้ัน การเกิดจิตสํานึกไมสามารถสรุปแยกแยะไดวาเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอกเพียงอยางใด

ปจจัยภายนอก 
- การสนับสนุนจากครอบครัว 
- การสนับสนุนจากสถาบัน 
การศึกษา 
- การสนับสนุนจากเพื่อน 

 

จิตสาธารณะ 
- ดานความตระหนักถึงปญหา 
  ในสังคม 
- ดานความรัก ความเอ้ืออาทร  
  และความสามัคคี 
- ดานการมีสวนรวมใน  
   กิจกรรมสังคม 
- ดานความรับผิดชอบตอ 
   สาธารณะ 

 

ปจจัยภายใน 
- การรับรูความสามารถของ 
   ตนเอง 
- การคลอยตามผูอ่ืน 
- การรับรูดานคุณธรรม 
   จริยธรรม 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- สถาบัน 
- คณะ 
- ระดับชั้นป 

 

ทฤษฎีและแนวความคิดในการวิจัย
 แนวความคิดเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ

	 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะได้มีผู้ที่ 

ศึกษาไว้หลายท่าน	 ดังนี้	 ไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	 และสังคม	 สัญจร	 

(2543	 :	 13)	 ได้สรุปว่าจิตสาธารณะ	 หรือจิตสำานึกทางสังคม 

อยูภ่ายใต้อทิธพิลของปัจจยัสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกดงันี้

	 ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับภาวะทางสัมพันธ์ภาพ 

ของมนุษย์	 ภาวะทางสังคมเป็นภาวะท่ีลึกซ้ึงท่ีมีผลต่อจิตสำานึก 

ด้านต่างๆ	 ของมนุษย์	 เป็นภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลาและสะสม 

อยูใ่นส่วนของการรบัรูท้ลีะเลก็ทลีะน้อย	ทำาให้เกดิสำานกึทีม่รีปูแบบ 

หลากหลายภาวะแวดล้อมทางสังคมนี้เริ่มตั้งแต่พ่อแม่	พี่น้อง	ญาติ	 

เพือ่น	คร	ูสื่อมวลชน	บุคคลทั่วไป	ตลอดจนระดับองค์กร	วัฒนธรรม	 

ประเพณี	 ความเชื่อ	 กฎหมาย	 ศาสนา	 รวมทั้งภาวะแวดล้อมด้าน 

สื่อสารมวลชน	และส่วนที่กำากับสำานึกของบุคคล	คือ	การได้สัมผัส 

จากการใช้ชีวิตที่มีพลังต่อการเกิดสำานึก	 อาทิ	 การไปโรงเรียน 

ไปทำางาน	ดูละคร	ฟังผู้คนสนทนากัน	เป็นต้น

	 ปัจจัยภายใน	สำานึกที่เกิดจากปัจจัยภายใน	หมายถึง	การคิด 

วเิคราะห์ของแต่ละบคุคลในการพจิารณาตัดสนิคณุค่าและความดงีาม 

ซึง่ส่งผลต่อพฤตกิรรมและการประพฤตปิฏิบตัโิดยเฉพาะการปฏบิตัิ 

ทางจิตใจ	เพื่อขัดเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง	โดยเกิดจาก 

การรับรู้	จากการเรียนรู้	การมองเห็น	การคิด	แล้วนำามาเพื่อตัดสินใจ 

ว่าต้องการสร้างสำานึกแบบใด	 ก็จะมีการฝึกฝนและสร้างสำานึก 

เหล่าน้ัน	 การเกิดจิตสำานึกไม่สามารถสรุปแยกแยะได้ว่าเกิดจาก 

ปัจจัยภายในหรือภายนอกเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง	 เพราะทุก 

สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	 จิตสำานึกที่มาจากภายนอก 

เป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ	 กระทบต่อความรู้สึกของบุคคลแล้ว 

กลายเป็นจิตสำานึกโดยธรรมชาติ	 และมักไม่รู้ตัว	 แต่จิตสำานึกที่เกิด 

จากปัจจัยภายในเป็นความจงใจเลือกสรร	บุคคลระลึกรู้ตนเองเป็น 

อย่างดี	เป็นสำานึกที่สร้างขึ้นเอง	ระหว่างปัจจัยภายในและภายนอก	

เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน	 ดังนั้นการพัฒนาจิตสำานึก 

จึงต้องกระทำาควบคู่กันไปทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

ปรีชา คำามาดี, ประสพชัย พสุนนท์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

74			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 แนวความคิดเรื่ององค์ประกอบของจิตสาธารณะ

	 บญุญานนท์	ศรโีท	(2554	:	16-17)	ได้กล่าวถงึองค์ประกอบ 

ของการมีจิตสาธารณะ	ว่าประกอบด้วย

	 1.	 ด้านความตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม	 บุคคล 

มีการรับรู้ว่าสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และคิดว่าผลกระทบ 

ของปัญหามีต่อตนเอง	ครอบครัว	สังคม	ประเทศชาติ	เป็นภาวะที่ 

จำาเป็นต้องป้องกันและแก้ปัญหาให้อยู่ในภาวะปกติสุข	

	 2.	 ด้านความรกั	เอือ้อาทร	สามคัค	ีการรวมกลุม่ของบคุคล 

ในสังคมมีความหลากหลายจึงจำาเป็นต้องสร้างขึ้นบนฐานแห่ง 

ความรัก	ความเมตตา	ความเอื้ออาทรและสามัคคี

	 3.	 ด้านการวิเคราะห์	 วิพากษ์วิจารณ์	 สังเคราะห์ถึง 

สถานการณ์ในสังคม	 ท้ังการจำาแนกสาเหตุ	 และสิ่งที่ทำาให้เกิด 

ปัญหาในสังคม	 รวมถึงผลกระทบของปัญหาในด้านต่างๆ	 ว่ามี 

ความสัมพันธ์กันอย่างไร	 และร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้	 ความ 

คิดเห็นกับผู้อื่น	ถึงสภาพปัญหา	แนวทางป้องกันและแก้ไข

	 4.	 ด้านการลงมือทำา	 หรือร่วมมือกันในการป้องกัน	 และ 

แก้ไขปัญหาในสังคม	 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 โดยการริเริ่มของ 

ตนเอง	หรือเข้าร่วมในกลุ่มต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือสังคม	 โดยการเสีย 

สละทรัพย์	สิ่งของ	เวลา	แรงกาย	การช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 

การช่วยในการเสนอความคิด	 แนวทางการแก้ไขปัญหา	 หรือการ 

กระทำาอื่น	 ที่จะส่งผลให้เกิดการผลักดัน	 และการเคลื่อนไหวใน 

การพัฒนาสังคมตามความรู้	และความสามารถของตน

	 5.	 ด้านการมีเครือข่ายในการทำากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ 

สังคม	 ต้องการมีการประสานเพื่อดำาเนินการตามแนวทางในการ 

ช่วยเหลือสังคม	 โดยการจัดตั้งกลุ่ม	 ชมรม	 เพื่อร่วมมือกับองค์กร 

ของรัฐบาลและเอกชน	ในการกระทำาเพื่อช่วยเหลือสังคม	

	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 บุญญานนท์	 ศรีโท	 (2554	 :	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มี 

ความสมัพันธ์กบัระดบัการมจีติสาธารณะของสมาชิกครอบครวัอาสา	 

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว	 โดยกลุ่มตัวอย่างคือ	 สมาชิกครอบครัว 

อาสา	 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว	 ผลวิจัยพบว่า	 (1)	 ค่าเฉล่ียของ 

คะแนนระดับการมีจิตสาธารณะของสมาชิกครอบครัวอาสามูลนิธิ 

เครือข่ายครอบครัว	 เท่ากับ	 4.01	 ซึ่งเป็นระดับการมีจิตสาธารณะ 

ที่อยู่ในระดับมากที่สุด	 (2)	 ระดับการศึกษาสูงสุด	และรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือนต่างกันมีระดับการมีจิตสาธารณะที่แตกต่างกันอย่างมีนัย 

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	(3)	 เพศ	และอาชีพต่างกันมีระดับการ 

มีจิตสาธารณะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

(4)	ระดับการศึกษาสูงสุด	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	มีความสัมพันธ์ 

กับระดับการมีจิตสาธารณะของสมาชิกครอบครัวอาสา	 อย่างมีนัย	 

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 (5)	 เพศ	 และอาชีพ	 มีความสัมพันธ์ 

กับระดับการมีจิตสาธารณะของสมาชิกครอบครัวอาสา	 อย่างมีนัย 

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 (6)	 การรับรู้ในตนเอง	 ประกอบด้วย 

การรบัรูด้้านความสามารถของตนเอง	 การรบัรูด้้านคณุธรร	 จรยิธรรม	

มีความสัมพันธ์กับระดับการมีจิตสาธารณะของสมาชิกครอบครัว 

อาสา	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	(7)	การสนับสนุน 

ทางสังคม	ประกอบด้วย	การสนับสนุนจากครอบครัว	การสนับสนุน 

จากเพื่อน	และการสนับสนุนจากที่ทำางาน	มีความสัมพันธ์กับระดับ 

การมจีติสาธารณะของสมาชกิครอบครวัอาสา	อย่างมนียัสำาคญัทาง 

สถิติที่ระดับ	.01

	 จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นดังกล่าว	 จึงอาจสรุป 

ประเดน็ได้ว่า	การรบัรูใ้นตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม	ซึง่เป็น 

ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	 มีความสัมพันธ์กับระดับการ 

มีจิตสาธารณะ	 โดยส่งผลให้เกิดความมีจิตสาธารณะ	 ในด้านความ 

ตระหนักถึงปัญหาในสังคม	 ด้านความรัก	 ความเอื้ออาทร	 และ 

ความสามัคคี	 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม	 และด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	 ซึ่งเป็นสมมติฐานในการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง	ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 

คือ	 นักศึกษาในระดับ	 อุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	 ปีการศึกษา 

2557	ระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1-4	จำานวนทั้งสิ้น	2,241	คน	และ 

การกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยคำานวณจากการใช้สูตร 

ของ	Taro	Yamane	(1973)	พบว่า	ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง	345	คน 

แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่		350	คนโดยวิธีการเลือก 

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	(Stratified	Sampling	Design)	

ปรีชา คำามาดี, ประสพชัย พสุนนท์
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ตาราง 1 
แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจําแนกตามสถาบัน 

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ประชากร กลุมตัวอยาง รอยละ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

1,500 234 66.9 

2. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 481 75 21.4 
3. หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดระยอง 

 
260 

 
41 

 
11.7 

รวม 2,241 350 100.0 
 

เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง 
ๆ ที่เก่ียวของกับปจจัยที่ทําใหเกิดจิตสาธารณะ โดยนําแบบสอบถามของ บุญญานนท     ศรีโท, พรพรหม พรรคพวก, บุญธิดา 
ยอดสุวรรณ และออมใจ วงษมณฑา มาพิจารณาปรับปรุงดวย 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของ เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดคําถาม แลวนําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแกไข หลังจากน้ันดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงภายใน(IOC) โดยขอคําถามแตละขอมีคา  
IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 หลังจากน้ันทําการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยจํานวน 30 ตัวอยาง โดยใชเกณฑสัมประสิทธ
อัลฟา (Alpha Cooefficient) (Cronbach, 1951) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.871  

วิธีรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะห การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีผูดําเนินการวิจัย ไดดําเนินการเก็บขอมูล
จากนักศึกษาสถาบันตาง ๆ ในจังหวัดระยองดวยตนเอง โดยทําการประสานงานกับสถาบันการศึกษา และประสานงานกับ
อาจารย ที่การสอนในขณะน้ัน และทําการชี้แจงความสําคัญของการตอบแบบสอบถาม  โดยใหความม่ันใจในการตอบ
แบบสอบถามวาผลการศึกษางานวิจัยจะเปนไปในลักษณะของภาพรวม ไมมีผลตอสถาบันการศึกษา หรือตัวของผูตอบ
แบบสอบถามแตอยางได  ทั้งน้ีเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเกิดความเต็มใจและม่ันใจการตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แตละรายการจากน้ันใช
วิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS for Window โดยแบงการวิเคราะห
ดังน้ี 
 1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา โดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) โดยการหาคาความถี่ รอยละ 
 2.วิเคราะหเปรียบเทียบของคาเฉล่ียผลการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง  ที่มีปจจัย
สวนบุคคล จําแนกตาม  เพศ สถาบัน คณะวิชา และระดับชั้นป  โดยใชสถิติ t-test และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) 
 3.วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันโพรดักโมเมนต (Pearson product moment correlation 
coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ทั้งโดยรวมและ
รายดาน 
 4. วิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กับ
การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดาน 
 

ผลการวิจัย 
  1.  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล จากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง พบวา
สวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 52.3 เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง รอย
ละ 66.9  เปนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรพลังงานและส่ิงแวดลอม รอยละ 29.7 เปนนักศึกษาระดับชั้นปที่ 2  รอยละ 36.0 

	 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล	 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการ

ศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน 

การรวบรวมข้อมูล	 โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ	 ที่ 

เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำาให้เกิดจิตสาธารณะ	 โดยนำาแบบสอบถาม 

ของ	บญุญานนท์		ศรโีท,	พรพรหม	พรรคพวก,	บญุธดิา	ยอดสวุรรณ	 

และอ้อมใจ	วงษ์มณฑา	มาพิจารณาปรับปรุงด้วย

 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ	 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ 

นำามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำาหนดคำาถาม	แล้วนำาแบบสอบถาม 

ฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา	 เพื่อพิจารณาตรวจ 

สอบปรับปรุงแก้ไข	 หลังจากนั้นดำาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ภายใน	 (IOC)	 โดยข้อคำาถามแต่ละข้อมีค่า	 IOC	 อยู ่ระหว่าง 

0.60-1.00	 หลังจากนั้นทำาการทดสอบค่าความเชื่อม่ันของ 

แบบสอบถาม	 (Reliability)	 โดยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

วิจัยจำานวน	 30	 ตัวอย่าง	 โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์อัลฟ่า	 (Alpha 

Cooefficient)	 (Cronbach,	 1951)	 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 

0.871	

 วธิรีวบรวมข้อมลู	และสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์	การดำาเนนิ 

การวิจัยในครั้งนี้ผู ้ดำาเนินการวิจัย	 ได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลจาก 

นักศึกษาสถาบันต่างๆ	 ในจังหวัดระยองด้วยตนเอง	 โดยทำาการ 

ประสานงานกับสถาบันการศึกษา	 และประสานงานกับอาจารย์	 

ที่การสอนในขณะนั้น	 และทำาการช้ีแจงความสำาคัญของการตอบ 

แบบสอบถาม	 โดยให้ความมั่นใจในการตอบแบบสอบถามว่าผล 

การศึกษางานวิจัยจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวม	 ไม่มีผลต่อ 

สถาบันการศึกษา	หรือตัวของผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด	ทั้งนี้ 

เพื่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเกิดความเต็มใจและมั่นใจการตอบ 

แบบสอบถาม

 การวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูและตรวจสอบ 

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	 แต่ละรายการจากนั้นใช้วิธีการ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง 

สังคมศาสตร์	SPSS	for	Window	โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา	 โดยใช้สถิติ 

เชิงบรรยาย	(Descriptive	Statistic)	โดยการหาค่าความถี่	ร้อยละ

	 2.	 วเิคราะห์เปรยีบเทยีบของค่าเฉล่ียผลการมจีติสาธารณะ 

ของนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในจงัหวดัระยอง	ทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคล	 

จำาแนกตาม	 เพศ	 สถาบัน	 คณะวิชา	 และระดับช้ันปี	 โดยใช้สถิติ	 

t-test	 และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	

ANOVA)

	 3.	 วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนัโพรดกั 

โมเมนต์	(Pearson	product	moment	correlation	coefficient)	 

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา	ทั้งโดยรวมและรายด้าน

	 4.	 วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ	 (multiple 

regression	 analysis)	 ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา	ทั้งโดยรวมและรายด้าน

ผลการวิจัย
	 	1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	 จากกลุ ่ม 

ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง	พบว่า 

ส่วนมากเป็นเพศหญิง	ร้อยละ	52.3	เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 วิทยาเขตระยอง	 ร้อยละ 

66.9	 เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ	29.7	เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่	2	ร้อยละ	36.0

ปรีชา คำามาดี, ประสพชัย พสุนนท์
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76			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

	 2.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยภายในและปัจจัย 

ภายนอก	 จากตารางท่ี	 1	 พบว ่าป ัจจัยภายนอกมีค ่าเฉลี่ย 

จิตสาธารณะมากกว่าปัจจัยภายใน	 โดยปัจจัยภายนอกมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมาก	 (Mean	 =	 4.00)	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

การสนับสนุนจากครอบครัว	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 (Mean	 =	 4.28) 

และปัจจัยภายในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	 (Mean	=	3.31)	 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	 การรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 มีค่า 

เฉลี่ยสูงสุด	(Mean	=	3.46)	

 
ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะหคาเฉล่ียปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

ขอความ Mean S.D. แปลผล 
ปจจัยภายใน 
1. การรับรูความสามารถของตนเอง 3.08 0.352 ปานกลาง 
2. การคลอยตามคนอ่ืน 3.39 0.324 ปานกลาง 
3. การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม 3.46 0.266 มาก 

สรุปผลปจจัยภายใน 3.31 0.206 ปานกลาง 
ปจจัยภายนอก 
1. การสนับสนุนจากครอบครัว 4.28 0.333 มากที่สุด 
2. การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 3.71 0.359 มาก 
3. การสนับสุนนจากเพื่อน 4.01 0.930 มาก 

สรุปผลปจจัยภายนอก 4.00 0.339 มาก 
  
 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  จากตารางที่ 1 พบวาปจจัยภายนอกมีคาเฉล่ียจิต
สาธารณะมากกวาปจจัยภายใน โดยปจจัยภายนอกมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (Mean=4.00) เม่ือพิจารณารายขอพบวา การ
สนับสนุนจากครอบครัว มีคาเฉล่ียสูงสุด (Mean = 4.28) และปจจัยภายในมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (Mean =3.31) เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉล่ียสูงสุด (Mean= 3.46)  

3.  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
นักศึกษา ประกอบไปดวย เพศ สถาบัน ระดับชั้นป คณะวิชาที่ตางกัน มีคาเฉล่ียการมีจิตสาธารณะไมแตกตางกันทางสถิติ   
 
ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยรวมและรายดานระหวางปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก กับการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษา              (n=350) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  4.  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กับการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา จากตารางที ่2  พบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะ  ภาพรวมปจจัยภายใน (R = -0.272) มีความสัมพันธกับการมี
จิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  รวมถึงเม่ือพิจารณารายดานพบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะ ไดแก 
การรับรูความสามารถของตนเอง การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม แตไมพบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะในดานการคลอย
ตามผูอ่ืน  และภาพรวมปจจัยภายนอก (R =0.200) ไมพบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะ โดยรายดานที่ไมมีความสัมพันธ
กับการมีจิตสาธารณะ ไดแก การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา แตกลับพบวาการสนับสนุนจากครอบครัวและการสนับสนุน
จากเพื่อน มีความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  
 

ปจจัย จิตสาธารณะ p-value 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

ปจจัยภายใน  -.272**  .000 
-การรับรูความสามารถของตนเอง  -.234**  .000 
-การคลอยตามผูอ่ืน -.124 .020 
-การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม .171** .001 
ปจจัยภายนอก  .200  .020 
-การสนับสนุนจากครอบครัว  .594**  .000 
-การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา -.106 .047 
-การสนับสนุนจากเพื่อน .151** .005 

ตารางที่	1	แสดงผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

	 3.	 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่การมจีติสาธารณะของนกัศกึษา 

จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา	 

ประกอบไปด้วย	 เพศ	 สถาบัน	 ระดับชั้นปี	 คณะวิชาที่ต่างกัน 

มีค่าเฉลี่ยการมีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกันทางสถิติ		

 
ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะหคาเฉล่ียปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

ขอความ Mean S.D. แปลผล 
ปจจัยภายใน 
1. การรับรูความสามารถของตนเอง 3.08 0.352 ปานกลาง 
2. การคลอยตามคนอ่ืน 3.39 0.324 ปานกลาง 
3. การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม 3.46 0.266 มาก 

สรุปผลปจจัยภายใน 3.31 0.206 ปานกลาง 
ปจจัยภายนอก 
1. การสนับสนุนจากครอบครัว 4.28 0.333 มากที่สุด 
2. การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 3.71 0.359 มาก 
3. การสนับสุนนจากเพื่อน 4.01 0.930 มาก 

สรุปผลปจจัยภายนอก 4.00 0.339 มาก 
  
 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  จากตารางที่ 1 พบวาปจจัยภายนอกมีคาเฉล่ียจิต
สาธารณะมากกวาปจจัยภายใน โดยปจจัยภายนอกมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (Mean=4.00) เม่ือพิจารณารายขอพบวา การ
สนับสนุนจากครอบครัว มีคาเฉล่ียสูงสุด (Mean = 4.28) และปจจัยภายในมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (Mean =3.31) เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉล่ียสูงสุด (Mean= 3.46)  

3.  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
นักศึกษา ประกอบไปดวย เพศ สถาบัน ระดับชั้นป คณะวิชาที่ตางกัน มีคาเฉล่ียการมีจิตสาธารณะไมแตกตางกันทางสถิติ   
 
ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยรวมและรายดานระหวางปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก กับการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษา              (n=350) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  4.  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กับการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา จากตารางที ่2  พบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะ  ภาพรวมปจจัยภายใน (R = -0.272) มีความสัมพันธกับการมี
จิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  รวมถึงเม่ือพิจารณารายดานพบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะ ไดแก 
การรับรูความสามารถของตนเอง การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม แตไมพบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะในดานการคลอย
ตามผูอ่ืน  และภาพรวมปจจัยภายนอก (R =0.200) ไมพบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะ โดยรายดานที่ไมมีความสัมพันธ
กับการมีจิตสาธารณะ ไดแก การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา แตกลับพบวาการสนับสนุนจากครอบครัวและการสนับสนุน
จากเพื่อน มีความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  
 

ปจจัย จิตสาธารณะ p-value 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

ปจจัยภายใน  -.272**  .000 
-การรับรูความสามารถของตนเอง  -.234**  .000 
-การคลอยตามผูอ่ืน -.124 .020 
-การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม .171** .001 
ปจจัยภายนอก  .200  .020 
-การสนับสนุนจากครอบครัว  .594**  .000 
-การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา -.106 .047 
-การสนับสนุนจากเพื่อน .151** .005 

ตารางที่	2	แสดงผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยรวมและรายด้านระหว่างปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก

กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา	 	 	 	 	 	 	 (n=350)

**มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

		 4.	 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั 

ภายในและปัจจัยภายนอก	 กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

จากตารางที่	 2	 พบความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ	 ภาพรวม 

ปัจจัยภายใน	 (R	=	 -0.272)	มีความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ	 

อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01		รวมถงึเมือ่พจิารณารายด้าน 

พบความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ	ได้แก่	การรับรู้ความสามารถ 

ของตนเอง	การรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	แต่ไม่พบความสัมพันธ์ 

กับการมีจิตสาธารณะในด้านการคล้อยตามผู้อ่ืน	 และภาพรวมปัจจัย 

ภายนอก	 (R	 =	 0.200)	 ไม่พบความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ 

โดยรายด้านที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ	 ได้แก่ 

การสนบัสนนุจากสถาบนัการศกึษา	แต่กลบัพบว่าการสนบัสนนุจาก 

ครอบครัวและการสนับสนุนจากเพื่อน	 มีความสัมพันธ์กับการมี 

จิตสาธารณะของนักศึกษา	ที่ระดับนัยสำาคัญ	0.01	

ปรีชา คำามาดี, ประสพชัย พสุนนท์
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ตารางที่	3	แสดงผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย	ของปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา

	 5.	 ผลการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 ระหว่าง 

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีต่อการมีจิตสาธารณะโดยรวม 

และแยกรายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัยภายในอธิบายการมีจิตสาธารณะ 

ของนักศึกษาได้	 ร ้อยละ	 8.5	 (R2	 =	 0.085)	 เมื่อพิจารณา 

รายตัวแปรแล้ว	 มีเพียงตัวแปรเดียวที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ 

ตัวแปรตามได้	 คือ	 การรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 มีค่าเบต้า 

เท่ากับ	-0.387		ในขณะที่ปัจจัยภายนอกอธิบายการมีจิตสาธารณะ

ของนักศึกษาได้ร้อยละ	6.0	 (R2	=	0.060)	ต่อการมีจิตสาธารณะ 

ของนักศึกษา	อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	0.05	 โดยทุกตัวแปรสามารถ 

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้	 ตัวแปรพยากรณ์ที่ 

สามารถอธิบายได้มากที่สุดคือ	 การสนับสนุนจากครอบครัว	 มีค่า 

เบต้าเท่ากับ	 -0.230	 รองลงมาคือการสนับสนุนจากเพื่อน	 มีค่า 

เบต้าเท่ากับ	 0.148	 และการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษามีค่า 

เบต้าเท่ากับ	-0.118

อภิปรายผลการศึกษา
 1.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลการม ี

จติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาใน	จงัหวดัระยองศกึษา 

พบว่าปัจจัยภายนอกมีผลต่อจิตสาธารณะมากกว่าปัจจัยภายใน 

โดยปัจจัยภายนอกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า	 การสนับสนุนจากครอบครัว	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 สอดคล้องกับ 

ณัฐพงศ์	 ดีไพร	 และศักดิ์สายันต์	 ใยสามเสน,	 2553	 ท่ีศึกษาเรื่อง	 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา	 มหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย ของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตสาธารณะของนักศกึษา 
 

ตัวแปรอิสระ 
   ปจจัยภายใน 

B S.E. Beta T Sig. 

การรับรูความสามารถของตนเอง (X1) 0.149 0.078 0.157 1.915 0.056 
การคลอยตามผูอ่ืน (X2) 0.004 0.075 0.003 0.053 0.958 
การรบัรูดานคุณธรรมจริยธรรม (X3) -0.577 0.140 -0.387 -4.131 0.000* 
R= 0.292   R Square = 0.085   Adjusted R Square = 0.077   Std. Error of the Estimate = 0.29551   
Sig. = 0.05* 

ตัวแปรอิสระ 
   ปจจัยภายนอก 

B S.E. Beta T Sig. 

การสนับสนุนจากครอบครัว (X4) -0.212 0.052 -0.230 -4.073 0.000* 
การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา (X5) -0.101 0.048 -0.118 -2.119 0.035* 
การสนับสนุนจากเพื่อน (X6) 0.143 0.057 0.148 2.507 0.013* 
R= 0.245   R Square = 0.060   Adjusted R Square = 0.052   Std. Error of the Estimate = 0.29952   
Sig. = 0.05* 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.  ผลการศึกษาการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีตอการมีจิตสาธารณะ
โดยรวมและแยกรายดาน พบวา ปจจัยภายในอธิบายการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาได รอยละ 8.5    (R2 = 0.085) เม่ือ
พิจารณารายตัวแปรแลว มีเพียงตัวแปรเดียวที่อธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามได คือ การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม  มี
คาเบตาเทากับ -0.387  ในขณะที่ปจจัยภายนอกอธิบายการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาไดรอยละ  6.0  (R2 = 0.060) ตอการมี
จิตสาธารณะของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยทุกตัวแปรสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามได  ตัว
แปรพยากรณที่สามารถอธิบายไดมากที่สุดคือ การสนับสนุนจากครอบครัว มีคาเบตาเทากับ -0.230 รองลงมาคือการสนับสนุน
จากเพื่อน มีคาเบตาเทากับ 0.148 และการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษามีคาเบตาเทากับ -0.118 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน จังหวัดระยอง
ศึกษา พบวาปจจัยภายนอกมีผลตอจิตสาธารณะมากกวาปจจัยภายใน  โดยปจจัยภายนอกมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา การสนับสนุนจากครอบครัว มีคาเฉล่ียสูงสุด สอดคลองกับ ณัฐพงศ ดีไพร และศักดิ์สายันต ใยสามเสน, 
2553 ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่พบวา ปจจัย
ทางสังคม ไดแก การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา 

2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
ระยอง  ปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ สถาบัน ระดับชั้นป คณะวิชาที่แตกตางกัน มีคาเฉล่ียการมีจิตสาธารณะไม
แตกตางกัน อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาแตละบุคคลก็มีปจจัยสวนบุคคล มีจิตลักษณะ และประสบการณในการดําเนินชีวิตที่ไม
ตางกันมาก ดังน้ันปจจัยสวนบุคคลจึงไมอาจเปนตัวกําหนดการมีจิตสาธารณะของบุคคลได  

 3. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กับการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา พบความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะที่มาจากปจจัยภายใน โดยพบวาภาพรวมปจจัยภายในน้ันมีความสัมพันธกับการ
มีจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเม่ือพิจาราณารายดานพบวา การรับรูความสามารถของตนเอง และ
การรับรูดานคุณธรรมจริยธรรม มีความสัมพันธกับการมีจิตสาธารณะ  และภาพรวมปจจัยภายนอกไมพบความสัมพันธกับการมี
จิตสาธารณะ แตเม่ือพิจารณารายดาน ไดแกการสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธกับการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญญานนท ศรีโท, 2554 ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการ
มีจิตสาธารณะของสมาชิกครอบครัวอาสามูลนิธิเครือขายครอบครัว ที่พบวาปจจัยการรับรูในตนเอง ซ่ึงไดแก การรับรู

*มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ที่พบว่า	 ปัจจัยทางสังคม	 ได้แก่ 

การสนับสนุนจากครอบครัว	 และการสนับสนุนจากเพื่อน	 มีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน 

บุคคลกับจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด

ระยอง	ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วย	เพศ	สถาบัน	ระดับชั้นปี 

คณะวิชาที่แตกต่างกัน	 มีค่าเฉล่ียการมีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน 

อาจเนื่องมาจากนักศึกษาแต่ละบุคคลก็มีปัจจัยส่วนบุคคล	 มีจิต 

ลักษณะ	 และประสบการณ์ในการดำาเนินชีวิตที่ไม่ต่างกันมาก 

ดังน้ันปัจจัยส่วนบุคคลจึงไม่อาจเป็นตัวกำาหนดการมีจิตสาธารณะ 

ของบุคคลได้	

 3.	 การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ภายในและปัจจัยภายนอก	 กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

พบความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะที่มาจากปัจจัยภายใน	 โดย 

พบว่าภาพรวมปัจจยัภายในนัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัการมจีติสาธารณะ	 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	 โดยเมื่อพิจาราณารายด้าน 

พบว่า	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 และการรับรู้ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม	มคีวามสัมพนัธ์กบัการมจีติสาธารณะ	และภาพรวมปัจจยั 

ภายนอกไม่พบความสัมพนัธ์กบัการมจีติสาธารณะ	แต่เมือ่พจิารณา 

รายด้าน	 ได้แก่การสนับสนุนจากครอบครัว	 และการสนับสนุน 

จากเพื่อน	 มีความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญญานนท์	 ศรีโท,	 2554	 ที่ศึกษา 

เรือ่ง	ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการมจีติสาธารณะของสมาชกิ 

ครอบครัวอาสามูลนิธิเครือข่ายครอบครัว	 ที่พบว่าปัจจัยการรับรู ้

ปรีชา คำามาดี, ประสพชัย พสุนนท์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

78			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

ในตนเอง	ซึ่งได้แก่	การรับรู้ความสามารถของตนเอง	และการรับรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม	ซึ่ง

ได้แก่	การสนบัสนนุจากครอบครวั	การสนบัสนนุจากเพือ่น	และการ

สนับสนุนจากที่ทำางาน	มีความสัมพันธ์กับระดับการมีจิตสาธารณะ

ของสมาชิกครอบครัวอาสา	 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว	 อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

 4.	 การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู	ระหว่างจติสาธารณะ

ของนักศึกษาและปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีจิตสาธารณะ	 พบว่า 

ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีผลต่อการมีจิตสาธารณะ 

ของนักศึกษา	 โดยปัจจัยภายใน	 เม่ือพิจารณารายตัวแปรแล้ว 

มีเพียงตัวแปรเดียวที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได	้ 

คือ	 การรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 มีค่าเบต้าเท่ากับ	 -0.387 

และปัจจัยภายนอกมีผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ได้แก่	 การสนับสนุนจากครอบครัว	มีค่าเบต้าเท่ากับ	 -0.230	และ 

การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา	 มีค่าเบต้าเท่ากับ	 -0.118 

ค่าเบต้าที่ติดลบแสดงให้เห็นการส่งผลการมีจิตสาธารณะในทาง 

ตรงกันข้าม	 นั่นคือหากแม้ว่านักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนจาก 

ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก	 แต่ก็ไม่สามารถทำาให้นักศึกษาม ี

จิตสาธารณะที่เพิ่มขึ้นได้	อาจเนื่องมากจาก	พฤติกรรมการต่อต้าน 

ของวัยรุ่น	ที่เมื่อยิ่งอยากให้ทำาหรือออกคำาสั่งเขาจะไม่ทำาและต่อต้าน	 

แต่เขาสามารถที่จะรับรู้การกระทำานั้นได้ด้วยตนเอง	ที่สอดคล้องกับ 

พนม	เกตุมาน	ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น,	2550	ที่พบว่า	วัยรุ่นเป็นวัย 

ที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้มากที่สุดวัยหนึ่ง	 ซึ่งแสดงออกเป็นปัญหา 

พฤติกรรมได้	 หลายประการ	 เช่น	 ดื้อ	 ไม่เช่ือฟัง	 ละเมิดกฎเกณฑ์ 

กติกาต่างๆ	มีแฟนและมีเพศสัมพันธ์	 ใช้ยาเสพติด	ทำาผิดกฎหมาย 

เป็นต้น	 และการสนับสนุนจากเพื่อน	 มีค่าเบต้าเท่ากับ	 0.148	 

สอดคล้องกับ	ณัฐพงศ์	 ดีไพร	และศักดิ์สายันต์	 ใยสามเสน,	 2553	 

ที่ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา	 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ทีพ่บว่าการสนบัสนนุจาก 

เพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา	 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่าการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ที่มาจากปัจจัยภายนอก	 มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่	 4.00	 ซึ่งอยู่ใน 

ระดับมาก	เมื่อพิจารณารายด้านได้แก่	การสนับสนุนจากครอบครัว	 

การสนับสนุนจากเพื่อน	 และการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด	 ซึ่งเป็นการเน้นการรับรู้ 

การมีจิตสาธารณะที่มาจากภายนอกเป็นหลัก	 ดังนั้น	 การปลูกฝัง 

สร้างความมีจิตสาธารณะจึงควรให้ความสนใจด้านปัจจัยภายใน 

เพิ่มขึ้น

	 2.	 ผลการวิจัยพบว่า	 ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่	 รู้สึกเฉยๆ 

กับปัญหาทางสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง	และ	มีนักศึกษาบางส่วน 

เห็นด้วยกับคำาว่า	 “โกงบ้างไม่เป็นไร	 ขอให้ทำางานมีผลงานก็พอ”		 

นั่นแสดงให้เห็นว่า	 ยังมีนักศึกษาที่มีความคิดที่เป็นผลร้ายกับการ 

จิตสาธารณะเป็นอย่าง	ดังนั้น	จึงเห็นควรให้สถาบันครอบครัวและ

สถาบันการศึกษาหาวิธีการต่างๆ	 เปล่ียนความคิดของนักศึกษาที ่

ที่มีความรู้สึกลักษณะเช่นน้ี	 โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต้องเร่ง 

พัฒนา	 กิจกรรม	 และหลักสูตรโดยเน้น	 ความซื่อสัตย์และการ 

ช่วยเหลือผู้อื่น	 เพื่อเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา 

อีกด้วย

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ	 ที่นอกเหนือจากการวิจัย 

ในครั้งนี้	 และอาจมีความสัมพันธ์	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางการ 

มีจิตสาธารณะของนักศึกษา	เช่น	ทัศนคติ	อิทธิพลของสื่อ	เป็นต้น

	 2.	 ควรศึกษาโดยการศึกษาเชิงคุณภาพใช้วิธีสัมภาษณ ์

เชิงลึก	 ร่วมกับการสังเกต	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย	 และเพื่อ 

ทราบถึงแรงจูงใจการมีจิตสาธารณะในประเด็นอื่นๆ

	 3.	 ศึกษาระดับความมีจิตสาธารณะของนักศึกษา	โดยการ 

เพิ่มกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม	 เช่น	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 บุคลากร 

ต่างๆ	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	สำาหรบัประเมนินกัศกึษา	เพือ่เพิม่ความ

เชื่อมั่นในผลการศึกษาให้มากขึ้น	

	 4.	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะของกลุ่ม 

ตวัอย่างอืน่ทีห่ลากหลายเช่น	ชุมชน	กลุ่มอาชีพ	หน่วยงานต่างๆ	ด้วย

ปรีชา คำามาดี, ประสพชัย พสุนนท์
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การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก	

ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดตราด

Change	management	of	the	small	retailer	in	Muang	district,	Trat	province

สัมฤทธิ์	สกุลปกรณ์

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กในปัจจุบันของประเทศไทย 

โดยเฉพาะในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดตราด	 2)	 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสำาหรับร้านค้าปลีกของผู้ประกอบการ 

ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดตราด	3)	 เพื่อศึกษาปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการจากการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจ 

ค้าปลีกในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดตราด	 จำาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล	 ใช้ตัวอย่างในการศึกษา	 จำานวน	 191	 คน	 โดยวิธีการ 

สุ่มตัวอย่างง่าย	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.95	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ 

จำานวนร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน		ค่า	t	-	test		และ	ANOVA

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	 ส่วนใหญ่เป็น	 เพศหญิง	 ร้อยละ	 69.1	 มีอายุน้อยกว่า	 31	 ปี	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 29.32	 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา	 คิดเป็นร้อยละ	 28.80	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนตำ่ากว่า	 50,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 48.17 

ประเภทร้านค้าเป็นร้านโชว์ห่วย	 (ร้านขายของชำาท่ัวไป)	 คิดเป็นร้อยละ	 48.69	 การดำาเนินธุรกิจเป็นธุรกิจของครอบครัว	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 53.4	 การตัดสินใจโดยเจ้าของร้านคนเดียว	 คิดเป็นร้อยละ	 57.07	 สมาชิกในครอบครัว	 1-3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 59.69 

ไม่มีพนักงานในร้าน	 คิดเป็นร้อยละ	 65.97	 ระยะเวลาดำาเนินธุรกิจ	 1-5	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 50.26	 และแหล่งเงินทุนเป็นเงินส่วนตัว 

คิดเป็นร้อยละ	94.24

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	 ในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดตราด 

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการเปลี่ยนแปลง	 ด้านการผนึกกำาลังและขยายผลการเปล่ียนแปลง	 ด้านการสร้างความรู้เพื่อความยั่งยืน 

ของร้านค้าในภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ส่วนด้านการวางแผนกลยุทธ์	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อศึกษาความคิดเห็นด้านการบริหาร 

จัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	 จำาแนกตามข้อมูลภูมิหลังของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	 ในภาพรวม 

พบว่า	 เพศ	 อายุ	 รูปแบบการดำาเนินธุรกิจ	 จำานวนพนักงานในร้านค้า	 ระยะเวลาดำาเนินธุรกิจ	 และแหล่งเงินทุนต่างกัน	 มีการบริหาร 

จัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกแตกต่างกัน	 อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ส่วนระดับการศึกษา	 ระดับรายได้ 

ต่อเดือน	 ประเภทร้านค้า	 การตัดสินใจ	 และจำานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน	 มีการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจร้านค้าปลีกแตกต่างกันแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ	 ได้แก่	 ต้นทุน 

ราคาสินค้าสูง	 จำานวนร้านค้าประเภทเดียวกันเพิ่มขึ้นทำาให้ลูกค้าลดลง	 ประเภทสินค้ามีเพิ่มมากขึ้นทำาให้ไม่สามารถจัดหามาให้พร้อมกับ 

ความต้องการลูกค้าได้ครบ	 ลูกจ้างทำางานได้ไม่นานหาลูกจ้างเป็นงานยาก	 และลูกค้าเปล่ียนไปซ้ือสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามากขึ้น 

เข้าร้านน้อยลง	

สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์
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Abstract
	 	 The	objectives	 of	 this	 research	were;	 1)	 to	 study	 current	 changes	 in	 conducting	 the	 retail	 businesses 

in	Thailand	especially	in	the	region	of	Muang	district,	Trat	province,	2)	to	study	froms	of	change	management	for 

the	retail	businesses	in	Muang	district,	Trat	province,	3)	to	study	the	problems,	obstacles,	and	recommendations 

from	the	entrepreneurs	of	 the	 retail	businesses	 in	Muang	district,	Trat	province.	The	sample	 included	191	 retail 

operators	which	were	classified	by	their	personal	status	and	randomly	chosen.	The	research	tools	 included	the	 

use	of	the	questionnaire	from	with	reliability	value	of	0.95.	The	statistical	tools	used	 in	analyzing	data	 included 

the	percentage,	the	mean	average,	the	standard	deviation,	t-test,	and	the	ANOVA.

	 	 The	 results,	 as	 indicated	 in	 the	 parentheses,	 showed	 that	 the	majority	 of	 the	 retail	 operators	were 

female	(69.1%),	those	who	were	younger	than	31	of	age	(29.32%),	those	with	academic	qualification	of	National 

Diploma	 (28.80%),	 those	with	monthly	 income	less	 than	50,000	THB	 (48.17%),	 running	 the	small	 retail	 shops	or 

small	 groceries	 (48.69%),	 running	 family	 businesses	 (53.4%),	 decisions	 solely	made	 by	 an	 operator/	 owner	 of 

the	 business	 (57.07%),	 having	 1-3	 family	members	 (59.69%),	 operating	 with	 no	 subordinates	 (65.97%),	 being 

in	the	business	for	1-5	years	(50.26%),	and	self-funding	the	business	(94.24%).

	 	 The	 research	 also	 found	 that	 change	management	 executed	 by	 the	 retail	 operators	 in	 the	 region	 of 

Muang	 district,	 Trat	 province,	 that	 covered	 the	 aspects	 of	 the	 development	 for	 adaptability,	 the	 consolidation 

and	change	expansion,	and	the	creation	of	knowledge	for	sustainability	of	business,	were	at	a	high	level	in	overall.	 

Regarding	 the	 aspect	 of	 strategic	 planning,	 it	 was	 only	 at	moderate	 level.	Where	 studied	 the	 opinions	 related 

to	 change	management	 of	 the	 retail	 operators	 as	 classified	 by	 their	 backgrounds,	 in	 overall,	 found	 that	 the 

differences	 in	 gender,	 age,	 forms	 of	 business,	 number	 of	 employee,	 length	 of	 conducting	 the	 business,	 and 

sources	 of	 capital	 had	 no	 impact	 on	 change	management	 attempted	 by	 the	 retail	 operators	 with	 no	 statistic 

significant	difference.	Where	 it	came	to	the	differences	 in	education	backgrounds,	monthly-income	levels,	 types 

of	 retailing,	 decision-making,	 and	 the	 numbers	 of	 family	member	 had	 affected	 on	 the	 change	management 

attempted	by	the	retail	operator	with	static	significant	difference	value	of	0.05.	Problems	and	obstacles	that	the 

retailers	 had	 to	 deal	with	were	 that	 of	 high	 costs	merchandise,	 the	 growing	 number	 of	 similar	 type	 of	 retail 

shops	that	drew	customers	away,	greater	number	of	goods	that	made	impossible	for	the	shops	to	keep	up	with 

in	order	 to	satisfy	 the	demands	of	customers,	 lack	of	 the	availability	of	employers,	and	customers	 switched	 to 

shop	at	department	stores.

สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์
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บทนำา
	 ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศไทย	 เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงมา 

ควบคู่กับเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน	 โดยในปัจจุบัน

รูปแบบการค้าปลีกของประเทศไทยมี	 2	 แบบ	 คือ	 ธุรกิจค้าปลีก 

แบบดั้งเดิม	 และ	 ธุรกิจค้าปลีกแบบทันสมัย	 ซึ่งมีการดำาเนินธุรกิจ 

ทางการค้าที่แตกต่างกัน	 จากความแตกต่างของการดำาเนินธุรกิจ 

ทั้งสองช่องทางนี้มีผลมาจากการตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภค	และการเพิ่มความต้องการให้กับผู้บริโภค	ตลอดจนระบบ 

เทคโนโลยีที่เข้าใกล้ถึงผู้บริโภค	 ทุกวันนี้ผู ้บริโภคสามารถหาซื้อ 

สินค้าได้ในทั้งสองช่องทางข้ึนอยู่กับความต้องการท่ีจะซ้ือสินค้ากับ 

ทางร้านค้าปลีก	 เน่ืองจากผู้ซ้ือเป็นผู้กำาหนดทิศทางในการซื้อหา 

สินค้า	 ทำาให้ธุรกิจค้าปลีกจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภค	ดังนั้นปัจจุบันพบว่าการค้าปลีกสมัยใหม่ 

ย่างก้าวใกล้เข้าสู่แหล่งชุมชนมากยิ่งขึ้น	 เป็นผลให้การค้าปลีกแบบ 

ดัง้เดมิได้รบัผลกระทบให้เกดิการเปลีย่นแปลงในลกัษณะการดำาเนนิ

การจะต้องแข่งขันดำาเนินงานทางการค้าเพื่อความอยู่รอด

	 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	 มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักตั้งแต่ 

อดีตจนถึงปัจจุบัน	 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านสังคม	 

เศรษฐกจิ	การเมอืง	วฒันธรรม	ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

ภายในประเทศจากสังคมเกษตรกรรม	 มาสู่สังคมอุตสาหกรรม 

ประกอบกับการพัฒนาของธุรกิจค้าปลีกแบบต่างๆ	 เม่ือกล่าวถึง 

ร้านค้าปลีกจะหมายถึงร้านค้าปลีกทั้งหมด	 แต่ก็ยังไม่ได้ลดความ 

สำาคัญของร้านค้าปลีกขนาดเล็กเพราะจำานวนร้านค้าปลีกมักจะ 

ขยายเพิม่มากขึน้ตามอตัราการเพิม่ของพลเมอืง	กล่าวคอืท้องถิน่ใด 

มปีระชาชนอาศยัอยูม่ากร้านค้าปลกีเปิดใหม่กม็มีากขึน้ตามไปด้วย 

และชนิดของสินค้าปลีกมักจะเป็นไปตามความต้องการสินค้าของ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านน้ัน	 ลักษณะของร้านค้าปลีกที่เปิดใหม่ 

ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเป็นร้านค้าขนาดใหญ่	 และร้านค้าขาย 

สินค้าตามสะดวกที่เปิดตลอด	24	ชั่วโมง	 เนื่องจากกลุ่มคนทำางาน 

นอกบ้านเป็นจำานวนมากซ่ึงเรียกได้ว่าพฤติกรรมความเป็นอยู่ใน 

ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปมาก	 ครอบครัวสมัยใหม่ทั้งสามีและภรรยา 

จะต้องออกไปทำางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ	 เพราะสังคมหันไปชื่นชม 

วัตถุนิยมโดยเฉพาะเงินตรา	 ประกอบกับอัตราค่าครองชีพสูงมาก 

และกลุ ่ม	 คนงานเหล่านี้บางครั้งต้องทางานดึกไม่มีเวลาแวะ 

ที่ไหนเลย	 เมื่อกลับบ้านก็อาจจะแวะร้านหน้าปากซอยหรือร้าน 

สะดวกซื้อ	 หรือปั๊มน้ามันที่ใกล้บ้าน	 ที่เปิดตลอด	 24	 ชั่วโมงแล้วก็ 

กลับบ้าน	 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเห็นว่าลูกค้าของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก	 

ส่วนหนึ่งจะหายไปทำาให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่คง	เหลืออยู่ในฐานะ 

ไม่มั่นคงเหมือนเดิม	ส่วนหนึ่งก็ต้องปิดกิจการไป

	 ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปี	 2540	 ได้ส่งผล 

กระทบต่อวงการธรุกจิทกุรปูแบบ	ไม่เว้นกระทัง่วงการธรุกจิค้าปลีก 

ก็ประสบกับสถานการณ์ชะลอตัว	ปัญหาทางด้านการเงินกลายเป็น 

ชนวนสำาคัญที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับแวดวงธุรกิจค้าปลีกไทย 

และ	กลายเป็นจดุเริม่ต้นการแข่งขนัธรุกจิค้าปลกีในรปูแบบดสิเคาท์ 

สโตร์ที่ทวีความรุนแรงและเข้มข้น	 ขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่งเป็นผลพวงที ่

เกิดขึ้นจากกลุ่มยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกข้ามชาติ	 ที่ขยายการ 

ลงทุนในไทยการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกอย่างเสรีของต่างชาติ 

ในขณะนี้	 โดยเฉพาะกลุ่มดิสเคานท์สโตร์ขนาดใหญ่	 เริ่มส่งผล 

กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย	 ในพื้นที่ที่ห้างดิสเคานท์สโตร์	 

เข้าไปเปิด	 ดำาเนินการแล้ว	 เพราะพื้นที่ขนาดใหญ่มีสินค้าและ 

บริการหลากหลาย	 ในราคาที่ถูกทำาให้ผู้บริโภค	 เปล่ียนพฤติกรรม 

การซื้อสินค้าจากร้านค้าใกล้บ้านไปเป็นดิสเคานท์สโตร์แทน	 ส่งผล 

ให้ผู้ประกอบการร้านค้าดั้งเดิมจำานวนมากไม่สามารถประกอบ 

กิจการอยู ่ได้	 นอกจากนี้ปัญหาที่ธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและ 

ขนาดเล็กเผชิญคือ	 การเปิดร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในตัวเมือง 

รวมทั้งเป็นการเปิดแบบครบวงจรมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหาร	 

และการบริการตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 ดังน้ันในปี	 2544	 ธุรกิจค้าปลีก 

ในเมืองไทยแต่ละรูปแบบย่อมมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน 

ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป	โดยกลุ่มที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 

ในสภาวะการแข่งขนัทีท่วคีวามรนุแรงนีค้อื	กลุม่ผูป้ระกอบการร้าน

ค้าปลีกขนาดเล็กและกลุ่มห้างสรรพสินค้า	 ขณะที่กลุ่มดิสเคานท์ 

สโตร์	 และคอนวีเนียนสโตร์นั้นเป็นกลุ่มที่ต้องเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อ 

รักษาส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่ามหาศาล	

	 ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มีบทบาทสำาคัญมากขึ้น 

สำาหรับผู้บริโภค	 เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย	 ใช้กลยุทธ ์

ด้านราคาถูก	และมีทำาเล	ที่ตั้งสะดวกมีพื้นที่จอดรถ	ทำาให้เกิดการ 

ขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามพฤติกรรม 

ผู ้บริโภค	 ทำาให้ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม	 ซึ่งแต่เดิมเป็นแหล่ง 

เชื่อมโยงและกระจายสินค้าในขั้นสุดท้ายสู่ผู ้บริโภค	 ซึ่งมีความ 

สัมพันธ์อันใกล้ชิดกัน	 การเป็นอยู่แบบพึงพาอาศัย	 เป็นศูนย์รวม 

ของกลุ่มคนในชุมชน	 กระจายข่าวสาร	 หรือแม้แต่ช่วยเหลือเรื่อง 

การเงินโดยการให้หยิบยืมได้แบบสังคมไทย	 ร้านค้าที่ไม่สามารถ 

ปรบัเปลีย่นการดำาเนนิธรุกจิจำาเป็นต้องปิดตวัลง	เพราะร้านค้าปลกี 

แบบดั้งเดิมจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชุมชน	 ขายสินค้า 

เฉพาะที่จำาเป็นต่อการอุปโภค	 บริโภค	 ไม่มีความหลากหลาย 

มรีปูแบบการดำาเนนิงานแบบครอบครวั	ไม่ซบัซ้อน		และมเีงินลงทนุ 

ไม่สูงมาก

	 จังหวัดตราดซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน 

ประเทศเพื่อนบ้าน	 คือประเทศกัมพูชา	 ซ่ึงเหมาะกับการทำาธุรกิจ 

กับประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้	 อีกทั้งยังเป็นเมืองผลไม้	 

มีแหล่งท่องเที่ยว	 ทางทะเล	 เช่น	 ชายหาด	 และเกาะที่มีชื่อเสียง	 

อย่างเช่นเกาะช้าง	เกาะกูด	เป็นต้น	ทำาให้มีบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ 

ประกอบการในพื้นที่เขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดตราดปัจจุบัน	 2	 ราย 

สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์
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ได้แก่	 	 เทสโก้โลตัส	 และ	 แมคโคร	 การเข้ามาของห้างค้าปลีก 

ขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวลงมาถึงภูมิภาค	 (ต่างจังหวัด)	 ส่งผลต่อ 

การดำาเนินธุรกิจของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีปริมาณการขาย 

ลดลงอย่างมาก	 จนต้องมีการปิดกิจการหรือเปลี่ยนประเภทสินค้า 

บางร้านอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่หันไปใช้ 

บริการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แทน	 จากปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

อีกทั้งผู้ทำาการวิจัยเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก	 จึงสนใจที่จะศึกษา 

เรื่องดังกล่าว	 จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจัย	 การบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงของผู ้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	 ในเขต 

อำาเภอเมือง	จังหวัดตราด	เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจค้าปลีก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจค้าปลีกใน 

ปัจจบุนัของประเทศไทย	โดยเฉพาะในเขตอำาเภอเมอืง	จงัหวดัตราด

	 2.	 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

สำาหรับร้านค้าปลีกของผู้ประกอบการ	 ในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัด 

ตราด

	 3.	 เพื่อศึกษาปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะของ 

ผู้ประกอบการจากการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจค้าปลีกในเขต 

อำาเภอเมือง	จังหวัดตราด

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า 

ปลีกที่ขึ้นทะเบียนการค้า	 ในเขตอำาเภอเมืองตราด	 จังหวัดตราด	 

จำานวน	370	ราย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ผู้ประกอบการ 

ธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอำาเภอเมืองตราด	 จังหวัดตราด	 โดยแบ่ง 

พื้นที่	 14	 ตำาบล	 อ้างอิงกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง 

ของ	Krejcie	and	Morgan	จะได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ	188	ราย 

เมื่อแจกแจงตามสัดส่วนแต่ละตำาบลจึงจัดเก็บจำานวน	 191	 ราย 

โดยใช้วิธีเลือกแบบง่าย	 แล้วนำามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

โดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา	 จำานวน	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน	 ใช้อธิบายข้อมูลตัวแปรภูมิหลังของผู้ประกอบการ	 และ

การเปลี่ยนแปลงของร้านค้าปลีก	 ในเขตอำาเภอเมือง	จ.ตราด	และ

สถิติเชิงอนุมาน	 ใช้การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 

สำาหรับกลุ่มตัวแปร	 2	 กลุ่ม	 โดยใช้อัตราส่วนวิกฤติค่าที	 (t-test) 

และการทดสอบเพื่อความเปรียบเทียบความแตกต่างสำาหรับกลุ่ม

ตัวแปร	 ที่มากกว่า	 2	 กลุ่ม	 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 

(ANOVA)

ผลการวิจัย
	 จากการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	 ในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดตราด 

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก 

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้ดังนี้

	 ผลการสำารวจ	 พบว่า	 ผู ้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก 

ส่วนใหญ่เป็น	เพศหญิง	ร้อยละ	69.1	มีอายุน้อยกว่า	31	ปี	คิดเป็น 

ร้อยละ	 29.32	 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา	 คิดเป็นร้อยละ 

28.80	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนตำ่ากว่า	 50,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 

48.17	 ประเภทร้านค้าเป็นร้านโชว์ห่วย	 (ร้านขายของชำาทั่วไป) 

คิดเป็นร้อยละ	 48.69	 การดำาเนินธุรกิจเป็นธุรกิจของครอบครัว 

คิดเป็นร้อยละ	53.4	การตัดสินใจโดยเจ้าของร้านคนเดียว	คิดเป็น 

ร้อยละ	57.07	สมาชิกในครอบครัว	1-3	คน	คิดเป็นร้อยละ	59.69	 

ไม่มีพนักงานในร้าน	คิดเป็นร้อยละ	65.97	ระยะเวลาดำาเนินธุรกิจ 

1-5	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 50.26	 และแหล่งเงินทุนเป็นเงินส่วนตัว 

คิดเป็นร้อยละ	94.24

	 2.	 ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดตราด 

ใน	4	ด้าน	สรุปได้ดังนี้

	 	 2.1	 ด้านการวางแผนกลยุทธ์	 ในภาพรวมอยู่ในระดับ	 

ปานกลาง	 โดยที่ในระดับมาก	 มีการปรึกษาพูดคุยของสมาชิกใน 

ร้านเกี่ยวกับแผนงานที่จะทำา	 เป็นอันดับสูงสุด	 ตามด้วย	 วางแผน 

การทำางานให้เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงเป็นอันดับ	 2	 ซึ่งใน 

ระดับปานกลาง	 เริ่มจาก	 สร้างวิสัยทัศน์ของร้านที่ตรงกับการ 

เปลี่ยนแปลง	สมาชิกในร้านมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลง	กระตุ้น 

ให้สมาชิกในร้านทำาตามการเปล่ียนแปลง	 สมาชิกในร้านเข้าใจใน 

การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 สมาชิกในร้านยอมรับต่อการ 

เปลี่ยนแปลงและคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านตามลำาดับ

	 	 2.2	 ด้านการพฒันาขดีความสามารถการเปล่ียนแปลง 

ในภาพรวม	 อยู ่ในระดับ	 มาก	 โดยที่	 ทุกข้ออยู ่ในระดับมาก 

เริม่จากมกีารจดัการสภาพคล่องทางการเงนิของร้านมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 

ตามมาด้วยมีระบบการบริหารจัดการ	 และส่ังซื้อสินค้าในร้าน 

มีระบบการจัดเรียงสินค้าเพื่อสะดวกต่อการซื้อของลูกค้า	 มีการ 

ฝึกฝนให้พนักงานก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	 มีการนำาระบบเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงมาใช้	 มีการจัดการระบบเงินทุนใน 

การเปลีย่นแปลงร้านค้ามกีารพฒันาพนกังานให้พร้อมต่อการทำางาน	

และมีการโฆษณา	 ประขาสัมพันธ์	 และส่งเสริมการขายสินค้าแก่

ลูกค้า	ตามลำาดับ

	 	 2.3	 ด้านการผนึกกำาลังและขยายผลการเปลี่ยนแปลง 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบั	มาก	โดยที	่6	อนัดบัแรกอยูใ่นระดบัมาก	เริม่

จาก	สร้างความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัลกูค้าและพนกังาน		เพิม่ประเภท	 
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และคุณภาพสินค้าเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า	 มีการเพิ่ม 
สินค้า	 และบริการใหม่	 มีการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในอดีตมา 
พัฒนาร้านค้าเพื่อความสำาเร็จต่อการเปลี่ยนแปลง	 และการม ี
ส่วนร่วมของลกูค้าและพนกังานเป็นแนวทางการตดัสนิใจดำาเนนิงาน 
ของร้านค้า	และ	มีการสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกในร้านต่อการ 
เปลี่ยนแปลง	ตามลำาดับ	 ซึ่งในระดับ	ปานกลาง	คือ	 สร้างกำาลังใจ 
ด้วยรางวัลแก่พนักงาน	เป็นอันดับสุดท้าย
	 	 2.4	 ด้านการสร้างความรู้เพื่อความยั่งยืนของร้านค้า 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยท่ี	 6	 อันดับแรกอยู่ในระดับมาก 
เริ่มจากสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับร้านค้า	และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
ฝึกฝนพนักงานให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายนอกเพื่อใช้ในการจัดการ 
ร้านค้า	มรีะบบให้พนกังานสอนงานกนัภายในร้านค้า	ศกึษารปูแบบ 
การค้าเพื่อใช้ในการพัฒนาร้าน	 และพนักงานมีการเรียนรู้งานเพื่อ 
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	ซึ่งในระดับปานกลาง	 
คือ	จัดคนทำางานแทนได้เมื่อมีการขาดงาน	เป็นอันดับสุดท้าย
	 3.	 ปัญหา	 อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทางด้าน 
ต่างๆ	ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก	ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดตราด
	 	 3.1	 ตันทุนราคาสินค้าสูง
	 	 3.2	 จำานวนร้านค้าประเภทเดยีวกนัเพิม่ขึน้	ทำาให้ลกูค้า
ลดลง
	 	 3.3	 ประเภทสนิค้ามเีพิม่มากข้ึน	ทำาให้ไม่สามารถจดัหา
มาให้พร้อมกับความต้องการลูกค้าได้ครบ
	 	 3.4	 ลกูจ้างทำางานได้ไม่นาน	และหาลกูจ้างเป็นงานยาก
	 	 3.5	 ลูกค้าเปลี่ยนไปซ้ือสินค้าตามห้างสรรพสินค้า 
	 	 	 	 มากขึ้น	และเข้าร้านน้อยลง
	 4.	 จากสมมติฐาน	 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มีภูมิหลัง 
แตกต่างกันมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการวางแผนกลยุทธ์	 
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ	 การผนึกกำาลังและขยายผล 
การเปลี่ยนแปลงและด้านการสร้างความรู ้เพื่อความยั่งยืนของ 
ร้านค้าที่แตกต่างกัน	จึงได้ทำาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์	ดังนี้
	 	 4.1	 ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีทีเ่ป็นเพศชาย	และเพศ
หญิงมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้านค้าปลีกใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ทุกด้าน 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
	 	 4.2	 ผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกในช่วงอายุต่างๆ	 มี 
การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงของธรุกจิร้านค้าปลกีในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน	 และเม่ือพิจารณารายด้าน	 ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ทางสถิติ
	 	 4.3	 ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีในระดบัการศกึษาต่างๆ 
มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้านค้าปลีกใน 
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านการพัฒนา 
ขีดความสามารถการเปลี่ยนแปลง	 กับระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 =	 0.001)	 ส่วนด้าน 
การวางแผนกลยุทธ ์ 	 ด ้านการผนึกกำาลังและขยายผลการ 
เปล่ียนแปลงและด้านการสร้างความรู้เพื่อความยั่งยืนของร้านค้า	 
ไม่แตกต่างกัน
	 	 เมื่อทำาการแจกแจงคำาถามรายข้อด้านการพัฒนาขีด 
ความสามารถการเปลีย่นแปลงเพือ่ให้ทราบความสมัพนัธ์ทีล่ะเอยีด 
ยิ่งขึ้น	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ในข้อมี 
ระบบการจัดเรียงสินค้าเพื่อสะดวกต่อการซื้อของลูกค้า	(p	=	0.001)	 
ข้อมกีารจดัการระบบเงนิทนุในการเปล่ียนแปลงร้านค้า	(p	=	0.012)	 
และข้อมีการโฆษณาประขาสัมพันธ์	 และส่งเสริมการขายสินค้า 
แก่ลูกค้า	(p	=	0.008)
	 	 4.4	 ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีในระดบัรายได้ต่อเดอืน 
ทีต่่างกนัมกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงของธรุกจิร้านค้าปลกี 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้านการ 
วางแผนกลยุทธ์	 กับระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 =	 0.020)	 ส่วน	 ด้านการพัฒนาขีด 
ความสามารถการเปลี่ยนแปลงด้านการผนึกกำาลังและขยายผล 
การเปลี่ยนแปลง	 และด้านการสร้างความรู้เพื่อความยั่งยืนของ 
ร้านค้า	ไม่แตกต่างกัน
	 	 เม่ือทำาการแจกแจงคำาถามรายข้อด้านการวางแผน 
กลยุทธ์เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น	 พบว่า	 มีความ 
สัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ในข้อสมาชิกในร้านยอมรับ 
ต่อการเปล่ียนแปลง	 (p	 =	 0.028)	 ข้อสมาชิกในร้านเข้าใจใน 
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 (p	 =	 0.053)	 และข้อวางแผนการ 
ทำางานให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง	(p	=	0.024)
	 	 4.5	 ผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกมีประเภทร้านค้า 
แตกต่างกันมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้านค้า 
ปลีกในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้าน 
การพัฒนาขีดความสามารถการเปลี่ยนแปลงกับประเภทร้านค้าที ่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 =	 0.001)	 
ส่วนด้านการวางแผนกลยุทธ์	 ด้านการผนึกกำาลังและขยายผลการ 
เปลี่ยนแปลง	 และด้านการสร้างความรู้เพื่อความยั่งยืนของร้านค้า	 
ไม่แตกต่างกัน
	 	 เมื่อทำาการแจกแจงคำาถามรายข้อด้านการพัฒนาขีด 
ความสามารถการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ ท่ี 
ละเอียดยิ่งขึ้น	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ
ในข้อมีการฝึกฝนให้พนักงานก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	(p	=	0.035)	 
ข้อมีระบบการบริหารจัดการ	และสั่งซื้อสินค้าในร้าน	(p	=	0.003)	 
ข้อมีระบบการจัดเรียงสินค้าเพื่อสะดวกต่อการซื้อของลูกค้า 
(p	 =	 0.009)	 ข้อมีการจัดการระบบเงินทุนในการเปลี่ยนแปลง 
ร้านค้า	 (p	=	 0.000)	 และข้อมีการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน 
ของร้าน	(p	=	0.001)
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	 	 4.6	 ผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีดำาเนินธุรกิจของ 

ครอบครวัและธรุกจิของตนเองมกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง 

ของธุรกิจร้านค้าปลีกในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 และเม่ือพิจารณา 

รายด้าน	ทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ

	 	 4.7	 ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีตดัสนิใจโดยเจ้าของร้าน 

คนเดียว	 และโดยสมาชิกในร้านค้าร่วมกันในการบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้านค้าปลีกในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านการวางแผนกลยุทธ์	กับการตัดสิน 

ใจที่แตกต ่างกันมีความสัมพันธ ์อย ่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p	=	0.039)	ส่วนด้านการพัฒนาขีดความสามารถการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการผนึกกำาลังและขยายผลการเปลี่ยนแปลง	 และด้านการสร้าง 

ความรู้เพื่อความยั่งยืนของร้านค้า	ไม่แตกต่างกัน

	 	 เมือ่ทำาการแจกแจงคำาถามรายข้อด้านการวางแผนกลยทุธ์ 

เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ท่ีละเอียดยิ่งข้ึน	 พบว่ามีความสัมพันธ ์

อย่างมีนัยสำาคัญ	ในข้อคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้าน	 (p	=	0.016)	 

ข้อสมาชิกในร้านยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	 (p	 =	 0.002)	 ข้อ 

สมาชิกในร้านเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 (p	 =	 0.008)	

และข้อมีการปรึกษา	 พูดคุยของสมาชิกในร้านเก่ียวกับแผนงานที่

จะทำา	(p	=	0.032)

	 	 4.8	 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีมีจำานวนสมาชิกใน 

ครอบครวัแตกต่างกนัมกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ 

ร้านค้าปลีกในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการเปลี่ยนแปลงกับสมาชิกใน 

ร้านค้าที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ

(p=	 0.054)	 และด้านการสร้างความรู้เพื่อความยั่งยืนของร้านค้า 

กับสมาชิกในร้านค้าท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ	 (p=	 0.000)	 ส่วนด้านการวางแผนกลยุทธ์	 และด้าน 

การผนึกกำาลังและขยายผลการเปลี่ยนแปลง	ไม่แตกต่างกัน

	 	 เมื่อทำาการแจกแจงคำาถามรายข้อด้านการพัฒนาขีด 

ความสามารถการเปลีย่นแปลงเพือ่ให้ทราบความสมัพนัธ์ทีล่ะเอยีด 

ยิ่งขึ้น	 พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญ	 ในข้อมีการฝึกฝน 

ให้พนักงานก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	(p	=	0.008)	ข้อมีการจัดการ 

ระบบเงินทุนในการเปลี่ยนแปลงร้านค้า	 (p	 =	 0.015)	 และข้อ 

มีการนำาระบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงมาใช้ 

(p	=	0.000)

	 	 และเมื่อทำาการแจกแจงคำาถามรายข้อด้านการสร้าง

ความรู ้เพื่อความยั่งยืนของร้านค้าเพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ที ่

ละเอียดยิ่งขึ้น	พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญ	ในข้อพนักงาน 

มีการเรียนรู้งานเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว 

(p	=	0.000)	 ข้อจดัคนทำางานแทนได้เมือ่มกีารขาดงาน	 (p	=	0.004)	 

ข้อฝึกฝนพนักงานให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

(p	=	0.000)	ข้อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับร้านค้า	และชุมชน 

ที่เกี่ยวข้อง	(p	=	0.013)	และข้อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดการร้านค้า	(p	=	0.004)

	 	 4.9	 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มีจำานวนพนักงานใน 

ร้านค้าแตกต่างกันมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ร้านค้าปลีกในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 และเมื่อพิจารณารายด้าน 

ทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ

	 	 4.10		 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มีระยะเวลาดำาเนิน 

ธุรกิจแตกต่างกันมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ร้านค้าปลีกในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 และเมื่อพิจารณารายด้าน 

ทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ

	 	 4.11		 ผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มีแหล่งเงินทุน 

แตกต่างกันมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้าน 

ค้าปลีกในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 และเมื่อพิจารณารายด้าน 

ทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผล
	 ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัด 

ตราด	ส่วนใหญ่เป็น	เพศหญิง	มีอายุน้อยกว่า	31	ปี	ระดับการศึกษา 

อนุปริญญา	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนตำ่ากว่า	 50,000	 บาท	 ประเภท 

ร้านค้าเป็นร้านโชว์ห่วย	 (ร้านขายของชำาทั่วไป)	 ดำาเนินธุรกิจเป็น 

แบบครอบครัว	 ตัดสินใจโดยเจ้าของร้านคนเดียว	 มีสมาชิกใน 

ครอบครัว	 1-3	 คน	 ส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานในร้าน	 ดำาเนินธุรกิจ 

มาแล้ว	1-5	ปี	และแหล่งเงินทุนเป็นเงินส่วนตัว	

	 จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

ของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก	 ในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัด 

ตราด	จำาแนกเป็นรายด้าน	ได้ดังนี้

	 1.	 ด้านการวางแผนกลยุทธ์

	 	 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการ 

การเปล่ียนแปลงด้านการวางแผนกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ	 

ปานกลางโดยให้ความสำาคัญกับการปรึกษาพูดคุยของสมาชิกใน

ร้านเกี่ยวกับแผนงานที่จะทำา	 และวางแผนการทำางานให้เหมาะสม 

ต่อการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม 

ยุทธศาสตร์และสื่อสารการเปลี่ยนแปลง	(โกวิทย์	กังสนันท์	2550	:	 

11-26)	 กล่าวถึงการสร้างวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงร่วม	 (Shared	 

change	vision)	โดยต้องมีการปรึกษาพูดคุย	เพื่อนำาไปสู่การสร้าง 

วิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์	 และแผนงาน	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวิสัยทัศน์ 

การเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีประสิทธิผลควรตอบสนองจุดมุ่งหมาย 

3	ประการ	(Kotter	1996	:	72)

สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์
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	 2.	 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการเปลี่ยนแปลง

	 	 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาขีดความสามารถการเปล่ียนแปลง

ในภาพรวม	 อยู่ในระดับมากโดยท่ีทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อนำาผล 

การวิเคราะห์กับปัจจัยท่ีมีนัยสำาคัญท้ังระดับการศึกษา	 ประเภท 

ร้านค้า	 และสมาชิกในครอบครัวการจัดการระบบเงินทุนในการ 

เปลี่ยนแปลงร้านค้าเป็นหัวข้อร่วมที่มีนัยสำาคัญ	 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 

องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีก	 (ผุสดี	 รุมาคม	 2536	 : 

85-89)	 ฐานะทางการเงินของกิจการ	 (Situation	 Budget) 

ผู้บริหารกิจการค้าปลีกจะต้องวางแผนทางการเงินเพื่อให้มีเงินทุน 

เพียงพอที่จะดำาเนินกิจการต่อไปจนประสบผลสำาเร็จมีฐานะทาง 

การเงินที่มั่นคงกิจการร้านค้าปลีกจะต้องมีเงินทุนเพื่อนำามาใช้ตาม 

วัตถุประสงค์

	 3.	 ด้านการผนึกกำาลังและขยายผลการเปลี่ยนแปลง

	 	 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการผนึกกำาลังและขยายผลการเปลี่ยนแปลง 

ในภาพรวมอยู่ในระดับ	 มาก	 โดยที่	 6	 อันดับแรกอยู่ในระดับมาก 

เริ่มจากสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าและพนักงานอยู่ใน 

อันดับแรก	 ซึ่งสอดคล้องกับอิทธิพลทางสังคมเพื่อนร่วมงานและ 

ผู้นำา	 (Social	 and	 leader	 influence)	 การผนึกกำาลังและขยาย 

ผลการเปลี่ยนแปลง	(โกวิทย์	กังสนันท์	2550:	11-26)	ยังเกี่ยวข้อง 

กับอิทธิพลสังคมเพื่อนร่วมงานและอิทธิพลของผู้นำา	 ข้อคิดเห็น 

และการป้อนกลับของเพื่อนร่วมงานมีผลกระทบต่อทัศนคติ	 ซึ่ง 

อาจเป็นในทิศทางบวกหรือลบก็ได้	 ในส่วนลูกค้าสำาคัญอย่างมาก 

ที่ต้องทราบพฤติกรรมผู ้บริโภคเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายด้าน 

ดำารงศักดิ์	ชัยสนิท	 (2538	ก	 :	104)	กล่าวว่าความจำาเป็นต้องเอา 

ใจใส่ต่อหลักการขั้นพื้นฐาน	 ดำารงศักดิ์	 ชัยสนิท	 (2538	 ก	 :	 104) 

กล่าวว่าความจำาเป็นต้องเอาใจใส่ต่อหลักการขั้นพื้นฐาน	 เรื่องการ

สร้างความผูกพันที่มั่นคงกับลูกค้า	 (Forming	Strong	Customer	 

Bonds)

	 ต่อมาคือ	 การเพิ่มสินค้าและบริการใหม่เพิ่มประเภทและ 

คุณภาพสินค้าเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าซ่ึงตรงกับการ

เปลี่ยนแปลงทางการตลาด	 (ดำารงศักดิ์	 ชัยสนิท	 2538	ข:	 39-42)	

อกีทัง้กลยทุธ์ทางด้านการตลาดจำาเป็นต้องคำานงึส่วนประสมทางการ

ตลาด	(Marketing	Mix)	ซึ่งผลิตภัณฑ์	เป็นหนึ่งใน	4P	

	 4.	 ด้านการสร้างความรู้เพื่อความยั่งยืนของร้านค้า

	 	 เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างความรู ้เพื่อความยั่งยืน 

ของร้านค้า	ในภาพรวมอยู่ในระดับ	มาก	โดยที่	6	อันดับแรกอยู่ใน 

ระดับมาก	 เริ่มจาก	 ฝึกฝนพนักงานให้มีความสามารถในการแก้ไข 

ปัญหาเฉพาะหน้า	กับ	สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับร้านค้า	และ 

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง	 อยู่ในอันดับแรก	 ซึ่งตรงกับข้อที่มีนัยสำาคัญกับ 

ปัจจยัจำานวนสมาชกิในครอบครวั	 แสดงให้เหน็ว่าสำาหรบัร้านค้าปลกี 

ที่มีสมาชิกในครอบครัวร่วมเป็นพนักงานในร้านจำาเป็นต้องมีการ 

ฝึกฝนให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องสำาคัญ	 ซึ่งใน 

ตัวอย่างข้อคิดพิชิตใจลูกค้า	 (Kabodian.	 1996)	 กล่าวไว้ว่า 

การสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าเป็นบันไดที่สำาคัญขั้นแรก 

ในการบรรลุความพอใจของลูกค้าการทำาให้เหนอืกว่าความคาดหวงั 

ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเป็นเป้าหมายสูงสุดของความพอใจ 

ของลูกค้า	 และในกลยุทธ์	 4F	 การอยู่รอดของธุรกิจขนาดย่อม 

(วิชัย	 โถสุวรรณจินดา	 2546	 :	 12-13)	 หัวข้อความเป็นมิตร 

(Friendly)	กล่าวว่า	การสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับองค์การอื่น 

ซ่ึงทำาให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่มีขีดจำากัด	 

ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งของธุรกิจขนาดย่อมที่สามารถเข้าถึง 

ความสัมพันธ์กับร้านค้า	 และชุมชนได้ง่ายกว่าขนาดใหญ่	 ซึ่งสมาชิก 

ในครอบครัวอย่างเช่นลูกและหลาน	ที่จำาเป็นต้องช่วยงานในร้าน 

ก็เป็นเหมือนลูกหลานของคนในชุมชน

 สรปุโดยรวมในการบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงร้านค้า 

การปรกึษา	พดูคยุ	เป็นสิง่สำาคญัมากทางด้านการวางแผนกลยทุธ์	 

ซึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถต่างๆ	 สิ่งสำาคัญคือการจัดการ 

ระบบเงินทุนเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอที่จะดำาเนินกิจการต่อไป 

จากน้ันจำาเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าและ 

พนักงานซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานในเรื่องการสร้างความผูกพันที่มั่นคง 

กับลูกค้าและพนักงาน	 ต่อมาคือการเพิ่มสินค้าและบริการใหม่	 

เพิ่มประเภทและคุณภาพสินค้าเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า 

สุดท้ายในการสร้างความยังยืนให้กับร้านค้า	จำาเป็นจะต้องฝึกฝน 

พนักงานให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 เพราะ 

การสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าเป็นบันไดที่สำาคัญขั้นแรก 

ในการบรรลุความพอใจของลูกค้า	 และความเป็นมิตรกับร้านค้า 

โดยรอบจะเป็นสิ่งที่ทำาให้กิจการมีความยั่งยืนนั้นเอง

	 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก	 ในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดตราด 

มีปัญหา	อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทางด้านต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 ตันทุนราคาสินค้าสูง	

	 2.	 จำานวนร้านค้าประเภทเดียวกันเพิ่มขึ้น	 ทำาให้ลูกค้า 

ลดลง

	 3.	 ประเภทสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น	 ทำาให้ไม่สามารถจัดหามา 

ให้พร้อมกับความต้องการลูกค้าได้ครบ

	 4.	 ลูกจ้างทำางานได้ไม่นาน	และหาลูกจ้างเป็นงานยาก

	 5.	 ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามากขึ้น	

และเข้าร้านน้อยลง

สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.	ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลง 

การจดัการด้านบคุลากร	และการบรหิารงานร้านค้าปลกี	ซ่ึงเป็นส่วน 

สำาคัญของร้านค้าขนาดเล็กมากกว่าเรื่องราคาและประชาสัมพันธ	์ 

ซึ่งอาจเป็นส่วนที่แสดงผลสำาหรับร้านที่มีขนาดกลาง	 และจำานวน 

ลูกค้ามาก

	 	 2.	ในการศึกษาครั้งน้ีมีการเก็บข้อมูลจากร้านค้าที่เปิด 

ทำาการในรูปแบบของอาคารร้านค้าที่มีการจดทะเบียน	จึงไม่ได้ผล 

การศึกษาในส่วนของร้านแผงลอย	 ร้านบนเครือข่ายอินเตอร์เนต 

ซึ่งในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น	ซึ่งอาจมีผลต่อร้านค้าปลีกด้วยเช่นกัน

	 	 3.	ในการศึกษาครั้งนี้	 ไม่ได้เก็บข้อมูลของกิจการ	และ 

ผู้ประกอบการที่เปลี่ยนประเภทการดำาเนินธุรกิจ	 หรือเลิกธุรกิจ 

ร้านค้า	 ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านหน่ึงของกิจการตาม 

การบริหารของเจ้าของกิจการด้วยก็ได้

	 2.	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1.	ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษาเพิ่มในส่วน

ของราคาและการประชาสัมพันธ์ร้านค้า	 ว่ามีผลอย่างไร	 สำาหรับ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงร้านค้า

	 	 2.	ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษาเพิ่มในส่วน 

ของร้านแผงลอย	 ร้านบนเครือข่ายอินเตอร์เนต	 ว่ามีผลอย่างไร	

สำาหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงร้านค้า

	 	 3.	ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษาเพิ่มในส่วน 

ของเก็บข้อมูลของกิจการ	 และผู้ประกอบการที่เปลี่ยนประเภท 

การดำาเนินธุรกิจ	หรือเลิกธุรกิจร้านค้า	ว่ามีผลอย่างไร	สำาหรับการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงร้านค้า

เอกสารอ้างอิง
โกวิทย์	 กังสนันท์.	 2550.	การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ	 : 

	 มมุมองแนวบรูณาการกระบวนการและพฤตกิรรม.	วารสาร 

	 ปีที่	5	ฉบับที่	2		เดือนพฤษภาคม	-	สิงหาคม.	กรุงเทพฯ	:	 

	 สถาบันพระปกเกล้า.

ดำารงศักดิ์	 ชัยสนิท.	 2536.	การบริหารการค้าปลีก.	 กรุงเทพฯ	 : 

	 วังอักษร.	

_______.		2538	ก.	กลยุทธการตลาด.	กรุงเทพฯ	:	วังอักษร.	

_______.		2538	ข.	หลักการตลาด.	กรุงเทพ	:	วังอักษร.	

ผุสดี	 รุมาคม.	 2536.	 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม.	 กรุงเทพฯ	 :	 

	 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.

วชิยั	โถสวุรรณจนิดา.	2546.	ครบเครือ่งเรือ่งบรหิารธรุกจิขนาดย่อม. 

	 พิมพ์ครั้งที่	 4.	 กรุงเทพฯ	 :	 สมาคม	 ส่งเสริมเทคโนโลยี 

	 (ไทย-ญี่ปุ่น).	

Kabodian,	 Armen,	 J.	 2541.	 ข้อคิดพิชิตใจลูกค้า.	 แปลจาก 

 The	 customer	 is	 Always	 Right!	 โดย	 สุภาลักษณ์	 

	 บัญชรเทวกุล.		กรุงเทพฯ	:	แมคกรอ-ฮิล	อินเตอร์เนชั่นแนล	 

	 เอ็นเตอร์ไพรส์,	อิงค์.	

Kotter,	J.P.	1996.	Leading	Change.	Boston	MA	:	Harvard	 

	 Business	School	Press.

สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

88			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	สำาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	เขต	1

A	Diagnostic	Test	Construction	in	Thai	Reading	Comprehension	for

Prathomsuksa	6	Students	Under	Sa	Keao	Primary	Educational	Service	Area	Office	1

ธีรา		ชุณสนิท

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจ	ในการอ่านภาษาไทย	สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	2)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย	และ	3)	เพื่อศึกษาผลการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจใน 

การอ่านภาษาไทย	ของนักเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	เขต	1

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 สังกัดสำานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	 เขต	 1	 จำานวน	 341	คน	 จากโรงเรียน	 17	 โรง	 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-Stage 

Random	 Sampling)	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี	 2	 ชุด	 ได้แก่	 แบบทดสอบเพื่อสำารวจชนิดเติมคำา	 จำานวน	 8	 ฉบับ	 160	 ข้อ	 และ 

แบบทดสอบวินิจฉัยชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	 8	 ฉบับ	 160	 ข้อ	 ซึ่งสร้างจากแบบทดสอบเพื่อสำารวจ	 นำาไปทดสอบ	 3	 ครั้ง 

ใช้ทดสอบครั้งที่	 1	 เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความถูกต้องด้านภาษาและความเหมาะสมของระยะเวลาในการทดสอบ	 ใช้ทดสอบ 

ครั้งที่	 2	 เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพคัดเลือกไว้และปรับปรุง	 ทดสอบครั้งที่	 3	 ใช้ทดสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทักษะความเข้าใจใน 

การอ่านของนักเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 	 1.	การทดสอบครั้งท่ี	 1	 พบว่า	 แบบทดสอบวินิจฉัย	 8	 ฉบับ	 จำานวน	 160	 ข้อ	 มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดุลยพินิจจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ	 เป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพสามารถวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จริง	และมีความเหมาะสมและความถูกต้องด้านภาษาและ 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทดสอบ	

	 	 2.	การทดสอบครั้งที่	 2	พบว่า	แบบทดสอบวินิจฉัย	8	ฉบับจำานวน	160	ข้อ	พบว่ามีค่าความยากรายข้อตั้งแต่	 .07	ถึง	 .91 

มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	-.12	ถึง	.84	นำาไปปรับปรุงแล้วนำาไปทดสอบครั้งที่	3

	 	 3.	การทดสอบครั้งที่	3	พบว่า	แบบทดสอบวินิจฉัย	8	ฉบับ	จำานวน	160	ข้อ	พบว่ามีค่าความยากรายข้อตั้งแต่	 .21	ถึง	 .85 

มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	.20	ถึง	.65	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.52	ถึง	.82		คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	11.30	จากคะแนนเต็ม	20	คะแนน	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	3.16,	3.26,	4.33,	4.58,	4.27,	3.77,	2.95,	3.13		และคะแนนจุดตัดเท่ากับ	10.04

	 	 4.	ผลการวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของแบบทดสอบวินิจฉัย	 จากการสอบครั้งที่	 3	 พบว่านักเรียนมีข้อบกพร่องเรียงจากมาก 

ไปหาน้อย	คือ	ทักษะความหมายของประโยค	ทักษะความหมายของคำาในเนื้อเรื่อง	ทักษะ	การอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	ทักษะการตีความ		 

และทักษะมโนภาพของข้อความ	

คำาสำาคัญ	:	แบบทดสอบวินิจฉัย,		การอ่านภาษาไทย,		ความเข้าใจในการอ่าน

ธีรา  ชุณสนิท
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Abstract
	 	 The	objectives	of	 this	 research	were	as	 follows;	1)	 to	create	and	develop	 the	diagnostic	 test	 for	Thai 

reading	 comprehension	 for	 students	of	 Prathomsuksa	 year	 6,	 2)	 to	 test	 the	quality	of	 the	diagnostic	 test	 itself, 

and	 3)	 to	 study	 the	 results	 after	 utilizing	 the	 diagnostic	 test	 for	 Thai	 reading	 comprehension	 for	 students	 in 

schools	under	the	supervision	of	Sa	Keao	Primary	Educational	Service	Area	Office	1.	

	 	 The	 samples	 included	 341	 students	 of	 Prathomsuksa	 year	 6	 of	 the	 2nd	 semester	 of	 2013	 from	 17 

schools	under	the	supervision	of	Sa	Keao	Primary	Educational	Service	Area	Office	1	and	were	obtained	through 

the	application	of	a	Multi-Stage	Random	Sampling	method.	There	were	2	groups	of	 tools	used	 in	 this	 research 

which	were	8	copies	of	the	survey	tests	with	160	gap-filling	types	questions,	and	8	copies	of	the	diagnostic	test 

with	160	 four	multiple-choice	questions	 in	which	were	created	 from	the	survey	 test.	The	tests	were	performed 

three	 times	 in	which	 the	first	was	carried	out	 to	 study	 the	suitability	and	validity	of	 the	 language	and	duration 

to	 complete	 the	 tests,	 the	 second	 time	was	 to	 analyze	 the	 quality,	 selection,	 and	 improvement	 and	 finally, 

the	third	was	to	perform	the	diagnostic	test	to	determine	for	any	errors	occurred	in	students’	reading	comprehension.	 

The	statistical	tools	used	to	analyze	the	data	included	the	percentage,	the	mean-average,	the	standard	deviation.

The	results	obtained	from	the	research	showed	that;						

	 	 1.	The	first	test’s	results	 indicated	that	the	8	copies	of	the	diagnostic	test	with	160	four	multiple-choice	 

questions	 had	matched	 contents	 approved	 by	 the	 experts	 as	 they	 can	 be	 used	 to	 test	 the	 students’	 reading 

comprehension	 ability	 and	had	 validity	 for	 language	 accuracy	 and	 suitability	 in	 time	 allowed	 for	 completing	 the	 test. 

  2.	The	 second	 test	was	 performed	 and	 found	 that	 the	 8	 copies	 of	 the	 diagnostic	 test	with	 160	 four 

multiple-choice	questions	had	 the	 item	difficulty	 ranged	 from	0.07	 to	0.91	and	had	 the	value	of	discrimination 

power	ranged	from	-0.12	to	0.84,	and	with	some	improvement	afterwards	the	test	was	repeated	for	the	third	time. 

	 	 3.	The	third	test’s	results	showed	that	the	8	copies	of	the	diagnostic	test	with	160	four	multiple-choice	 

questions	had	 the	 item	difficulty	 ranged	 from	0.21	 to	0.85,	 the	value	of	discrimination	power	 ranged	 from	0.20 

to	 0.65,	 the	 reliability	 valued	 from	 0.52	 to	 0.82,	 the	mean	 average	 value	 of	 11.30	 from	 the	 total	 value	 of	 20, 

the	standard	deviation	value	ranged	from	3.16,	3.26,	4.33,	4.58,	4.27,	3.77,	2.95,	3.13,	and	cut-off	score	was	10.04.						

	 	 4.	Results	 from	 analysis	 indicated	 some	 defects	 of	 the	 diagnostic	 test	 from	 the	 third	 test	 and	 found 

that	 students	had	 some	defects	 ranging	 from	 the	highest	 to	 the	 lowest	 as	 follows;	meaning	of	 sentence	 skills, 

word	meaning	skills,	critical	reading	skills,	interpretation	skills,	and	conceptualized	reading	skills.				

Keywords	:	Diagnostic	Test	/	Thai	reading	/	reading	comprehension

ธีรา  ชุณสนิท
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บทนำา
	 กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำาคัญของการเรียนรู ้
ภาษาไทย	 ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำานาญในการใช ้
ภาษาเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อนำาไป 
ใช้ในชีวิตจริง	 จึงได้กำาหนดให้การอ่านเป็นสาระหนึ่ง	 ในทั้งหมด	 5	 
สาระทีบ่รรจใุนหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	พทุธศกัราช	 
2551	คือ	สาระที่	1	การอ่าน		สาระที่	2	การเขียน		สาระที่	3	การฟัง	 
การดแูละการพดู	สาระที	่4	หลกัการใช้ภาษา	และสาระที	่5	วรรณคด ี
และวรรณกรรม	 โดยกำาหนดคุณภาพของผู้เรียนเม่ือจบชั้นประถม 
ศึกษาปีที่	 6	 ในสาระการอ่านไว้ว่า	 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 
บทร้อยกรองเป็นทำานองเสนาะได้ถูกต้อง	อธิบายความหมายโดยตรง 
และความหมายโดยนัยของคำา	 ประโยค	 ข้อความ	 สำานวนโวหาร 
จากเรื่องที่อ่าน	 เข้าใจคำาแนะนำาคำาอธิบายในคู่มือต่างๆ	 แยกแยะ 
ข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง	 จับใจความสำาคัญของเรื่องที่อ่านและ 
นำาความรู้	 ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการ 
ดำาเนินชีวิต	 มีมารยาทและมีนิสัยรัก	 การอ่าน	 และเห็นคุณค่าส่ิงที่
อ่าน	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552,	หน้า	1-4)		
	 ถงึแม้ว่าหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	
2551	จะเน้นความสำาคัญของการอ่านไว้อย่างชัดเจนก็ตาม	แต่จาก
การสำารวจการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า
ปัญหาที่สำาคัญในการอ่านของผู้เรียนคือ	อ่านแล้วจับใจความสำาคัญ
ไม่ได้	ไม่สามารถสรุปประเด็นได้		ไม่สามารถแยกความรู้ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น	 ไม่สามารถแยกใจความสำาคัญกับใจความรองได้	 ทำาให้	
ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร	 ทั้งยังเป็นปัญหาอุปสรรค 
ต่อการเรียนรู้และการศึกษา(โอเล็ต	 แสงไสย์,	 2554,	 หน้า	 3)	 ซึ่ง 
สอดคล้อง	 กับผลการสอบทางการ	 ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)	 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การ 
มหาชน)	 ปีการศึกษา	 2555	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 
กลุ่มสาระภาษาไทยในแต่ละสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียระดับ 
ประเทศตำ่ากว่าร้อยละ	50	โดยเฉพาะสาระที่	1	การอ่าน	ได้คะแนน 
เฉลี่ยร้อยละ	 48.89	 (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้วเขต	1,	2556,	หน้า	46)
	 และเมื่อมาพิจารณาผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	ปีการศึกษา	2555	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ของ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถม	ศึกษาสระแก้ว	 เขต	 1	 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ 
การศึกษาที่ผู ้วิจัยทำาการสอนอยู ่	 พบว่าผลการสอบกลุ่มสาระ 
ภาษาไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการสอบระดับประเทศ	 โดย 
คะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐานตำ่ากว่าระดับประเทศ	 โดยเฉพาะสาระ 
ที่	 1	 การอ่าน	 มาตรฐาน	 ท.1.1	 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 45.31 
เท่านั้น	จึงเป็นมาตรฐาน	การเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนาเป็นลำาดับที่	 1	 
ในทั้งหมด	5	มาตรฐาน	(สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว	เขต	1,	2556,	หน้า	48)

ดังนั้นผู ้วิจัยในฐานะเป็นครูสอนภาษาไทยได้ตระหนักและเห็น
ความสำาคัญที่นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 จำาเป็นจะ
ต้องพฒันาทกัษะการอ่านในการแสวงหาความรูใ้นระดบัชัน้ทีส่งูขึน้		
โดยเฉพาะในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จึงมีความ
สนใจทีจ่ะสร้างแบบทดสอบสอบวนิจิฉยัความเข้าใจในการอ่านภาษา
ไทย	สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	ที่มีมาตรฐานขึ้น	และ
สามารถนำาไปใช้ได้จริง	 โดยผู้วิจัยได้นำาแนวคิดการจัดกลุ่มการอ่าน
ที่	Harcourt	Brace	Jovanovich	(1973)	ได้เสนอแนะการจัดกลุ่ม
ทักษะการอ่านซึ่งวัดโดยแบบทดสอบ	Skill	Monitoring	System	
in	Reading	 เพื่อกำาหนดลักษณะข้อสอบการอ่านครั้งนี้	 และนำาไป
สูก่ารวนิจิฉยัข้อบกพร่องในการอ่านของเดก็จากห้องเรยีน	และเป็น
ข้อมูลช่วยครูผู้สอนระบุปัญหาที่เกิดจากการอ่านของนักเรียน	 	 ซึ่ง
ครูสามารถนำาผลที่ได้ไปใช้แก้ไขพฤติกรรมการอ่านที่บกพร่องและ
พัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนต่อไป	รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูให้ดีขึ้นด้วย	 	 ซึ่งผลที่คาดหวัง
นัน่คือ	ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสูงขึน้ตามไปด้วยนัน่เอง

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทยที่มีคุณภาพ	สำาหรับใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6		
	 2.	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยความ
เข้าใจในการอ่านภาษาไทย												
	 3.	 เพื่อศึกษาผลการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาไทย	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	เขต	1

กรอบการวิจัย

และเม่ือมาพิจารณาผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) ปการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแกว เขต 
1 ซ่ึงเปนเขตพื้นที่การศึกษาที่ผูวิจัยทําการสอนอยู พบวาผลการสอบกลุมสาระภาษาไทยเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการ
สอบระดับประเทศ  โดยคะแนนเฉล่ียทุกมาตรฐานต่ํากวาระดับประเทศ โดยเฉพาะสาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท.1.1 
ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 45.31 เทาน้ัน จึงเปนมาตรฐาน การเรียนรูที่ควรเรงพัฒนาเปนลําดับที่ 1 ในทั้งหมด 5 มาตรฐาน 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1, 2556, หนา 48) 

ดังน้ันผูวิจัยในฐานะเปนครูสอนภาษาไทยไดตระหนักและเห็นความสําคัญที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 จําเปนจะตองพัฒนาทักษะการอาน

ในการแสวงหาความรูในระดับชั้นที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะในการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จึงมีความ
สนใจที่จะสรางแบบทดสอบสอบวินิจฉัยความเขาใจในการอานภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มี
มาตรฐานขึ้น และสามารถนําไปใชไดจริง โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดการจัดกลุมการอานที่ Harcourt Brace Jovanovich 
(1973) ไดเสนอแนะการจัดกลุมทักษะการอานซ่ึงวัดโดยแบบทดสอบ Skill Monitoring System in Reading เพื่อ
กําหนดลักษณะขอสอบการอานครั้งน้ี และนําไปสูการวินิจฉัยขอบกพรองในการอานของเด็กจากหองเรียน และเปนขอมูล
ชวยครูผูสอนระบุปญหาที่เกิดจากการอานของนักเรียน  ซ่ึงครูสามารถนําผลที่ไดไปใชแกไขพฤติกรรมการอานที่บกพรอง
และพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนตอไป รวมทั้งเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูใหดีขึ้นดวย  
ซ่ึงผลที่คาดหวังน่ันคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามไปดวยน่ันเอง 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อสรางแบบทดสอบวินิจฉัยความเขาใจในการอานภาษาไทยที่มีคุณภาพ สําหรับใชกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6   
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยความเขาใจในการอานภาษาไทย             
3. เพื่อศึกษาผลการใชแบบทดสอบวินิจฉัยความเขาใจในการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 
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กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 

วิเคราะหตัวชี้วัดและกําหนดเน้ือหาในแบบทดสอบ 

สรางแบบทดสอบเพื่อสํารวจ 
 

สรางแบบทดสอบวินิจฉัย 

ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ทดสอบเพื่อรวบรวมคําตอบผิด 

ทดสอบเพื่อวินิจฉัย 
 

สรางคูมือ 
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อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
	 กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2556	สังกัด 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	 เขต	 1	 ซ่ึงมี 

จำานวน	147	โรงเรียน	จำานวนนักเรียนรวม	3,091	คน	(สำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	เขต	1,	2556)	

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปีที่	 6	 ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 ของโรงเรียนใน 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	 เขต	 1	

จำานวน	จำานวน	529		คน	โดยแบ่งเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้

	 กลุ่มที	่1	ใช ้ในการทดสอบเพื่อสำารวจและรวบรวมคำา

ตอบผิด	 ได้กลุ ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 68	 คน	 ซ่ึงได้มาโดยวิธีสุ ่ม 

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 random	 sampling)	 ใช้ขนาด 

โรงเรียนในการแบ่ง	โดยการเลือกตัวแทนจากโรงเรียน	3	ขนาด	คือ		

ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่

	 กลุ่มที่	2	ใช้ในการทดสอบครั้งท่ี	 1	 (ทดลองใช้)	 ผู้วิจัยใช้ 

กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 20	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 

(Simple	Random	Sampling)

	 กลุ่มที่	3	ใช้ในการทดสอบครั้งท่ี	 2	 (ทดลองใช้)	 ผู้วิจัยใช้ 

กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 100	 คน	 ซ่ึงได้มาโดยการสุ ่มอย่างง่าย 

(Simple	Random	Sampling)

	 กลุ่มที่	4	ใช้ในการทดสอบครั้งท่ี	 3	 (ใช้จริง)	 กลุ่มตัวอย่าง 

ได้จากการเทียบจากตารางสำาเร็จรูปของเครจซ่ี	 และมอร์แกน	 

(R.V.Krejcie	 and	 D.W.Morgan)	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 341 

คนใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน	 (Multi-stage	 sampling)		 

โดยมีลำาดับขั้นในการสุ่มดังนี้	 ขั้นที่	 1	 สุ่มอำาเภอ	 โดยใช้อำาเภอ 

เป็นหน่วยการสุ่ม	 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	 

Sampling)	 ได้ตัวแทนอำาเภอ	 3	 อำาเภอ	 จาก	 5	 อำาเภอ	 คือ 

อำาเภอเมือง	 อำาเภอวังนำ้าเย็น	 และอำาเภอวังสมบูรณ์	 ขั้นที่	 2 

สุ ่มโรงเรียน	 โดยการสุ ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 Random 

Sampling)	 โดยมีขนาดโรงเรียนเป็นช้ันภูมิ	 (Stratum)	 และ 

โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม	 (Sampling	 Unit)	 ขั้นที่	 3	 กำาหนด 

จำานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขนาดโรงเรียน	 โดยใช้วิธี 

เทียบสัดส่วนระหว่างสัดส่วนประชากรของแต่ละขนาดโรงเรียนกับ 

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	 11.03	 ของจำานวนประชากร

ทั้งหมด	ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง	341	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้	เป็นแบบทดสอบวนิจิฉยัความ

เข้าใจในการอ่านภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		มี	2	ชนิด	คือ

	 1.	 แบบทดสอบเพื่อสำารวจ	 	 ลักษณะเป็นแบบทดสอบ

แบบเติมคำาตอบสั้น	ๆ	เพื่อสำารวจและรวบรวมคำาตอบที่ผิดและจุด

บกพร่องต่าง	ๆ 	ในการคิดของนกัเรยีน	แบ่งโดยแบ่งออกเป็น	8	ฉบบั	

ฉบับละ	20	ข้อ	รวม	160	ข้อ	ดังนี้	

	 	 ฉบับที่	1		การอ่านเรื่องสั้น	ๆ		

	 	 ฉบับที่	2		การอ่านนิทานและเพลงพื้นบ้าน		

	 	 ฉบับที่	3		การอ่านบทความ		

	 	 ฉบับที่	4		การอ่านสารคดี		

	 	 ฉบับที่	5		การอ่านพระบรมราโชวาท		

	 	 ฉบับที่	6		การอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ		

	 	 ฉบับที่	7		การอ่านบทโฆษณา		

	 	 ฉบับที่	8		การอ่านข่าวและเหตุการณ์สำาคัญ		

	 2.	 แบบทดสอบวินิจฉัย	 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 

เลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 ลักษณะข้อคำาถามเป็นคำาถามที่มาจาก 

แบบทดสอบเพื่อสำารวจ	 ส่วนตัวลวงได้รวบรวมจากคำาตอบที่ 

นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด	 แบ่งออกเป็น	 8	 ฉบับ	 ฉบับละ	 20	 ข้อ	 

รวม	160	ข้อ	

	 แบบทดสอบทั้ง	 2	 ชนิดน้ีสร ้างคำาถามตามแนวคิดท่ี 

Harcourt	 Brace	 Jovanovich	 (1973)	 ได้เสนอแนะการจัดกลุ่ม 

ทักษะการอ่านซึ่งวัดโดยแบบทดสอบ	Skill	Monitoring	System	

in	Reading	สรุปออกเป็น	5	กลุ่มทักษะคือ	

	 	 กลุ่มที่	1		ความหมายของคำาในเนื้อเรื่อง	

	 	 กลุ่มที่	2		ความหมายของประโยค		

	 	 กลุ่มที่	3		มโนภาพของข้อความ		

	 	 กลุ่มที่	4		การตีความ		

	 	 กลุ่มที่	5		การอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	

 วิธีดำาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ติดต่อขอความร่วมมือกับโรงเรียนที่เป็น	 กลุ่มตัวอย่าง	 

จำานวน	 18	 โรงเรียน	 นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	 341	 คน	 เก็บข้อมูล 

ระหว่างเดือนมกราคม	 -	 มีนาคม	 2557	 ทดสอบเพื่อสำารวจและ 

ดำาเนินการทดสอบวินิจฉัย	 จำานวน	 3	 ครั้ง	 นำาผลการสอบมาหา 

คุณภาพและปรับปรุงข้อสอบ	 เมื่อได้ข้อสอบที่มีคุณภาพแล้วจึงนำา 

มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง	แล้วนำาผลมาวินิจฉัยข้อบกพร่อง

	 สถิติและการวิเคราะห์

	 	 1.	วิ เคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย 

ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	 โดยการหาค่าความสอดคล้อง	

(IOC)	ค่าความยากรายข้อ	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ค่าความเชือ่มัน่ 

และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดด้วยโปรแกรม	 SPSS	 

16	for	windowsและ	Microsoft	Excel
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	 	 2.	วเิคราะห์ผลการใช้แบบทดสอบวนิจิฉยัความเข้าใจใน 

การอ่านภาษาไทย	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สังกัดสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	 เขต	 1	 ตามวิธีของ 

แองกอฟ	 โดยการหาคะแนนจุดตัด	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเฉลี่ยร้อยละ	 และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัย

	 	 1.	ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบเพื่อ 

สำารวจ	 และแบบทดสอบวินิจฉัยโดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความ 

สอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามวิธีของ	โรวิเนล

ลี่และ	แฮมเบิลตัน		ได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง	.84-.94	และ	.91-.99	ตาม

ลำาดับ	

	 	 2.	ค่าความยาก	 ค่าอำานาจจำาแนก	 ค่าสถิติพื้นฐาน 

ค่าความเชื่อมั่น	 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดของ 

แบบทดสอบ	ทั้ง	8	ฉบับ		ปรากฏผลดังในตารางที่	1

 ตารางที่	1	 แสดงค่าความยาก	 ค่าอำานาจจำาแนก	 ค่าเฉล่ีย	 คะแนนจุดตัด	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าความเชื่อมั่น	 และค่า 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการวดัของแบบทดสอบวนิจิฉยัความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยทัง้	8	ฉบบั		จากการทดสอบ	ครัง้ที	่3	(ใช้จรงิ)

กลุมที่ 1  ความหมายของคําในเน้ือเรื่อง  
กลุมที่ 2  ความหมายของประโยค   
กลุมที่ 3  มโนภาพของขอความ   
กลุมที่ 4  การตีความ   
กลุมที่ 5  การอานแบบวิพากษวิจารณ  

วิธีดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 
ติดตอขอความรวมมือกับโรงเรียนที่เปน กลุมตัวอยาง จํานวน 18 โรงเรียน นักเรียน  กลุมตัวอยาง 341 คน 

เก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 ทดสอบเพื่อสํารวจและดําเนินการทดสอบวินิจฉัย จํานวน 3 ครั้ง นํา
ผลการสอบมาหาคุณภาพและปรับปรุงขอสอบ  เม่ือไดขอสอบที่มีคุณภาพแลวจึงนํามาทดสอบกับกลุมตัวอยาง แลวนําผล
มาวินิจฉัยขอบกพรอง 

สถิติและการวิเคราะห 
1. วิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยความเขาใจในการอานภาษาไทย โดยการหาคาความ

สอดคลอง (IOC) คาความยากรายขอ คาอํานาจ 
จําแนกรายขอ คาความเชื่อม่ัน และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัดดวยโปรแกรม SPSS 16 for windowsและ 
Microsoft Excel 

2. วิเคราะหผลการใชแบบทดสอบวินิจฉัยความเขาใจในการอานภาษาไทย นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 6  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ตามวิธีของแองกอฟ โดยการหาคะแนนจุดตัด คาเฉล่ีย 
คาเฉล่ียรอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 
     สรุปผลการวิจัย 

1. คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบเพื่อสํารวจ และแบบทดสอบวินิจฉัยโดยใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
ความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูตามวิธีของ โรวิเนลล่ีและ แฮมเบิลตัน  ไดคาเฉล่ียระหวาง .84-.94 
และ .91-.99 ตามลําดับ  

2. คาความยาก คาอํานาจจําแนก คาสถิติพื้นฐาน คาความเชื่อม่ัน และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
วัดของแบบทดสอบ ทั้ง 8 ฉบับ  ปรากฏผลดังในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  แสดงคาความยาก คาอํานาจจําแนก คาเฉล่ีย คะแนนจุดตัด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเชื่อม่ัน และคา
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัดของแบบทดสอบวินิจฉัยความเขาใจในการอานภาษาไทยทั้ง 8 ฉบับ  จากการ
ทดสอบ ครั้งที่ 3 (ใชจริง) 
 

ฉบับที่ จํานวนขอ   (P)  (B)  

คะแนน
จุดตัด 
(C) 

S.D.  ( ) SEM 

1 20 .24 - .85   .22 - .50   11.41 10.34 3.16 .61 1.97 
2 20 .23 - .80   .20 - .50   11.68 10.18 3.26 .62 2.01 
3 20 .28 - .80   .23 - .51 11.13 10.40 4.33 .80 1.93 
4 20 .29 - .76   .24 - .53   11.60 10.47 4.58 .82 1.94 
5 20 .23 - 72   .22 - .65   10.42 10.22 4.27 .79 1.96 
6 20 .21 - .71 .21 - .56 11.43 10.76 3.77 .73 1.96 
7 20 .23 - 62 .26 - .62 11.66 8.98 2.95 .52 2.04 
8 20 .22 - .61 .20 - .53 11.05 8.96 3.13 .60 1.98 

 

	 แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง	8	ฉบับ	สรุปผลดังนี้

	 1.	 พบว่าแบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจในการอ่าน 

ภาษาไทย	ทั้ง	8	ฉบับ	จำานวน	160	ข้อ	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ของเนือ้หาและจดุประสงค์ของแบบทดสอบเพือ่สำารวจ	และค่าดชันี 

ความสอดคล้องของข้อสอบกบัจดุประสงค์ของแบบทดสอบวนิจิฉยั	 

ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	คืออยู่ระหว่าง	.20	-.80	ทุกข้อ

	 2.	 ค่าความยากรายข้ออยู่ระหว่าง	 .21	 ถึง	 .85	 และมีค่า 

ความยากเฉลี่ย	 .37	 ถึง	 .56	 แบบทดสอบที่มีค่าความยากเฉล่ีย 

สูงสุดคือฉบับที่	 3	 มีค่าเฉลี่ย	 .56	 และฉบับที่มีค่าความยากเฉล่ีย 

ตำ่าสุดคือ	 ฉบับที่	 8	 มีค่าเฉลี่ย	 .37	 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู ่

ระหว่าง	 .20	 ถึง	 .65	 และมีค่าอำานาจจำาแนกเฉล่ีย	 .30	 ถึง	 .42 

แบบทดสอบที่มีค่าอำานาจจำาแนกเฉล่ียสูงสุดคือฉบับท่ี	 5	 มีค่า 

เฉลี่ย	 .42	 และแบบทดสอบที่มีค่าอำานาจจำาแนกเฉลี่ยตำ่าสุดคือ 

ฉบับที่	2	มีค่าเฉลี่ย	.30	

	 3.	 แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง	 8	 ฉบับ	 เมื่อพิจารณาส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุดคือฉบับที่	 7	 มีค่า	 2.95	แบบทดสอบ 

มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดคือฉบับที่	4		มีค่า	4.58

	 4.	 ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง	 .52	 ถึง	 .82	 แบบทดสอบ 

ที่มีค่าความเชื่อมั่นสูงสุด	คือฉบับที่	 4	มีค่า	 .82	และแบบทดสอบ 

ที่มีค่าความเชื่อมั่นตำ่าสุด	คือ	ฉบับที่	7	มีค่า	.52

	 5.	 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัดอยู่ระหว่าง	

1.93	 ถึง	 2.04	 แบบทดสอบที่มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานใน 

การวัดมากที่สุดคือ	 ฉบับที่	 7	 มีค่า	 2.04	 และแบบทดสอบท่ีมีค่า 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดน้อยที่สุดคือ	 ฉบับที่	 3	 มีค่า 

1.93

	 6.	 เกณฑ์คะแนนจุดตัดทั้ง	 8	 ฉบับ	 แต่ละฉบับมีจำานวน 

20	ข้อ	มีค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้	ฉบับที่	1	มีค่าเฉลี่ย	10.34	คะแนน	 

ฉบับที่ 	 2	 มีค ่าเฉลี่ย	 10.18	 คะแนน	 ฉบับที่ 	 3	 มีค ่าเฉลี่ย 

10.40	 คะแนน	 ฉบับที่	 4	 มีค่าเฉลี่ย	 10.47	 คะแนน	 ฉบับท่ี	 5 

มีค่าเฉลี่ย	 10.22	 คะแนน	 ฉบับที่	 6	 มีค่าเฉลี่ย	 10.76	 คะแนน 

ฉบับที่	 7	 มีค่าเฉลี่ย	 8.98	 คะแนน	 ฉบับที่	 8	 มีค่าเฉล่ีย	 8.96 

คะแนน	 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแล้ว	 ปรากฏว่าแบบทดสอบที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	 ฉบับที่	 2	 มีค่า	 11.68	หรือร้อยละ	 58.40	 และ 

ฉบับที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือฉบบที่	5	มีค่า	10.42	หรือร้อยละ	52.10	 

และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบของแต่ละฉบับ 

ธีรา  ชุณสนิท
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ไปเทียบกับคะแนนจุดตัด	 จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบ 

จะสูงกว่าคะแนนจุดตัดทั้ง	8	ฉบับ

	 7.	 การทดสอบแบบทดสอบวนิจิฉยัเพือ่สำารวจข้อบกพร่อง

ความเข้าใจในการอ่าน	 โดยวิเคราะห์ทักษะการอ่าน	 5	 กลุ่ม 

(Harcourt	 Brace	 Jovanovich,	 1973)	 ผลการวิเคราะห์พบว่า 

แบบทดสอบฉบับที่	 1	การอ่านเรื่องสั้น	ทักษะที่บกพร่องมากที่สุด 

คือการตีความ	คิดเป็นร้อยละ	41.90		ฉบับที่	2	การอ่านนิทานและ 

เพลงพืน้บ้าน	ทกัษะทีบ่กพร่องมากทีส่ดุคอื	ความหมายของประโยค	 

คดิเป็นร้อยละ	53.40		ฉบบัที	่3	การอ่านบทความ	ทกัษะทีบ่กพร่อง 

มากที่สุดคือ	 การอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	 คิดเป็นร้อยละ	 37.80		 

ฉบบัที่	4	การอ่านสารคดี	ทกัษะทีบ่กพร่องมากทีส่ดุคอื	ความหมาย

ของคำาในเนือ้เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	34.90		ฉบบัที	่5	การอ่านพระบรม

ราโชวาท	ทกัษะทีบ่กพร่องมากทีส่ดุคอื	การอ่านแบบวพิากษ์วจิารณ์	

คิดเป็นร้อยละ	57.20		ฉบับที่	6	การอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าว

ใจ	ทักษะที่บกพร่องมากที่สุดคือ	การตีความ	คิดเป็นร้อยละ	63.30		

ฉบับที่	 7	การอ่านบทโฆษณา	ทักษะที่บกพร่องมากที่สุดคือ	การรู้ 

ความหมายของคำาในเน้ือเรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 63.10	 	 ฉบับที่	 8 

การอ่านข่าวและเหตุการณ์สำาคัญ	 ทักษะท่ีบกพร่องมากที่สุดคือ 

การอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	คิดเป็นร้อยละ	72.40

	 8.	 การวเิคราะห์ข้อบกพร่องความเข้าใจในการอ่าน	 ซึง่แยก 

การอ่านตามกลุ ่มทักษะการอ่าน	 5	 กลุ ่ม	 (Harcourt	 Brace 

Jovanovich,	 1973)	 ทั้ง	 8	 ฉบับ	 ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบ 

ทดสอบฉบับที่	 1	 การอ่านเรื่องสั้น	 ทักษะท่ีบกพร่องมากที่สุด	 คือ 

ทักษะการตีความ	จำานวน	143	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.90	ฉบับที่	2 

การอ่านนิทานและเพลงพื้นบ้าน	 ทักษะท่ีบกพร่องมากที่สุดคือ	

ทักษะความหมายของประโยค	 จำานวน	 182	 คน	 คิดเป็นร้อยละ 

53.40	 ฉบับที่	 3	 การอ่านบทความ	 ทักษะท่ีบกพร่องมากที่สุดคือ	 

ทักษะการอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	จำานวน	129	คน	คิดเป็นร้อยละ 

37.80	 ฉบับที่	 4	 การอ่านสารคดี	 ทักษะท่ีบกพร่องมากที่สุด	 คือ 

ทักษะความหมายของคำาในเนื้อเรื่อง	 จำานวน	 119	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 34.90	 ฉบับที่	 5	 การอ่านพระบรมราโชวาท	 ทักษะที่ 

บกพร่องมากที่สุดคือทักษะการอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	 จำานวน 

195	คน	คิดเป็นร้อยละ	57.20	ฉบับที่	6	การอ่านงานเขียนประเภท 

โน้มน้าวใจ	ทักษะที่บกพร่องมากที่สุดคือทักษะการตีความ	จำานวน	 

216	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 63.30	 ฉบับที่	 7	 การอ่านบทโฆษณา 

ทักษะที่บกพร่องมากท่ีสุดคือทักษะการรู ้ความหมายของคำาใน 

เนื้อเรื่อง	 จำานวน	 215	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 63.10	 ฉบับที่	 8 

การอ่านข่าวและเหตุการณ์สำาคัญ	 ทักษะที่บกพร่อง	 มากที่สุดคือ 

ทักษะการอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	จำานวน	247	คน	คิดเป็นร้อยละ 

72.40

อภิปรายผล
	 1.	 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบพบว่า 

แบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	 ทั้ง	 8	 ฉบับ	 

จำานวน	160	ข้อ	มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องของเนือ้หาและจดุประสงค์ 

ของแบบทดสอบเพื่อสำารวจ	และค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ 

กับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวนิจิฉัย	 ผ่านเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ทกุข้อ 

แสดงว่าแบบทดสอบวนิจิฉยัความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	มคีวาม 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ

วดั		สอดคล้องกบัลกัษณะของแบบทดสอบวนิจิฉยัที	่อนนัต์	ศรโีสภา	 

(2524,	หน้า	1)	และ	บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์	(2524,	หน้า	72)	 

ที่กล่าวว่า	 การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 

วินิจฉัย	 จำาเป็นต้องอาศัยการพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้	 และความ 

ชำานาญในการสอนในวชิานัน้ๆ	นอกจากนี	้บญุชม		ศรสีะอาด	(2543,	 

หน้า	 87)	 ได้เสนอแนะว่า	 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยต้องสร้าง 

จากรากฐานของการวิเคราะห์ทักษะเฉพาะ	 อาจแบ่งเป็นทักษะย่อย	 

(Subtest)	วดัตามทกัษะย่อย	ทีจ่ะส่งผลให้เรยีนได้สำาเรจ็	การกำาหนด 

จดุมุง่หมาย	ศึกษาทฤษฎี	วเิคราะห์เนือ้หา	จดุมุง่หมายของหลกัสตูร	 

มาตรฐานการเรยีนรูร้ายปี/ภาค	กำาหนด		สอดคล้องกบั	โชต	ิ	เพชรช่ืน	 

(2546,	หน้า	54)	กล่าวว่า	การสร้างแบบทดสอบวนิจิฉยัควรวเิคราะห์ 

ความสามารถหรือทักษะที่เป็นองค์ประกอบย่อย	 ความสามารถที่ 

เป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรรายวิชา	กำาหนดจุดประสงค์ในการวัด 

ลักษณะเฉพาะข้อสอบ	 สร้างคำาถามที่วัดความสามารถหรือทักษะ 

ย่อยเหล่านี้ให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหา	 มีจำานวนข้อคำาถาม 

เพยีงพอทีจ่ะอธบิายถงึความบกพร่องหรอืจดุบกพร่องของนกัเรยีนได้ 

และสอดคล้องกับ	 สมนึก	 ภัททิยธนี	 (2549,	 หน้า	 67-71)	 พิชิต 

ฤทธิ์จรูญ	 (2552,	 หน้า	 135-139)	 อาร์เมนและคลอค	 (Ahmann 

and	Glock,	1967,	p.18)	และสงิห์	(Singha.	1974,	pp.	200-205)	 

ที่สรุปว่า	 แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นแบบทดสอบที่เป็น 

ความตรงเชิงเนื้อหาเป็นสำาคัญ	 จึงนับได้ว่าแบบทดสอบวินิจฉัย 

ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	 ที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นนี้เป็นแบบ 

ทดสอบที่ดำาเนินการสร้างที่มีคุณภาพ	 และสามารถวัดได้ตามจุด 

ประสงค์ที่ต้องการวัด

	 2.	 ค่าความยากรายข้อของแบบทดสอบทั้ง	 8	 ฉบับ	 มีค่า 

ความยากตั้งแต่	.21-	85	ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	ถือได้ว่าแบบทดสอบ 

ฉบับที่	1,	ฉบับที่	2,	ฉบับที่	3,	ฉบับที่	4,	ฉบับที่	5	และฉบับที่	6 

เป็นแบบทดสอบที่มีค่าความยากปานกลาง	 เหมาะสำาหรับใช้ทำา 

เป็นแบบทดสอบวินิจฉัย	 ส่วนฉบับที่	 7	 และฉบับที่	 8	 ค่าความ 

ยากตำ่า	 น่ันหมายถึง	 แบบทดสอบค่อนข้างยาก	 การที่ข้อสอบมี

ค่าความยากตำ่า	 อาจเป็นเพราะแบบทดสอบฉบับที่	 7	 การอ่าน

บทโฆษณา	 และฉบับที่	 8	 การอ่านข่าวและเหตุการณ์สำาคัญ	 โดย 

ธรรมชาติเป็นฉบับที่มีเนื้อหายากในตัวเอง	 เป็นเรื่องราวหรือ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่	 และเนื้อหาของบทโฆษณา	 และข่าวและ 

ธีรา  ชุณสนิท
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94			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

เหตุการณ์สำาคัญ	 จะมีคำาศัพท์สำานวนใหม่ๆ	 ปะปนอยู ่	 เช ่น 
คำาศัพท์เฉพาะ	คำาศัพท์แสลง	เป็นต้น	จึงทำาให้นักเรียนอาจไม่เข้าใจ 
ในเนื้อหาและตีความผิดไปด้วย	 	 ทำาให้ค่าความยากตำ่า	 ซึ่งตรงกับ 
กรอนลนัต์	(Gronlund,	1990,	p.	255-256	อ้างถงึใน	ปราน	ี	ทองคำา	 
และ	นพพร		เหรียญทอง,	2536,	หน้า	29)	ที่กล่าวว่า	ความยากของ 
ข้อสอบองิเกณฑ์ขึน้อยูก่บัจดุประสงค์ทีน่ำามาออกข้อสอบว่า	เนือ้หา 
ตอนนั้นง่ายหรือยาก	 ถ้าหากเน้ือหาท่ีออกข้อสอบน้ันง่ายข้อสอบก ็
จะง่ายตาม	 แต่ถ้าเนื้อหามีความยากข้อสอบก็จะยากตามไปด้วย 
แต่อย่างไรก็ตามค่าความยากรายข้อของแบบทดสอบวินิจฉัยนี้ก็ยัง 
อยูใ่นเกณฑ์	ซึง่แบบทดสอบมค่ีาความยากใกล้เคยีงกบัแบบทดสอบ 
ที่เคยมีผู้สร้างมา	เช่น	มาลา	โชติเพิ่ม	(2537,	หน้า	149)	มีค่าความ 
ยากข้อตัง้แต่	.23-.86		จรญิญา	กะหละหมดั	(2549,	หน้า	122-129)	 
มีค่าความยากต้ังแต่	 .20-.67	 ส่วนค่าอำานาจจำาแนกของแบบทดสอบ 
ทั้ง	 8	 ฉบับ	 พบว่า	 มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 .20	 -	 65	 ถือได้ว่า 
แบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้นีเ้ป็นข้อสอบทีม่คีณุภาพปานกลางถงึดี	 
และผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดทุกข้อคือ	 มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 .20 
ขึ้นไป	 แบบทดสอบน้ีจึงสามารถนำาไปจำาแนกนักเรียนกลุ่มรอบรู ้
และไม่รอบรู้ออกจากกันได้	 ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ	 (2539,	 
หน้า	 7)	 สุวิมล	 ว่องวาณิช	 (2546,	 หน้า	 256)	 และอีเบล	 (Ebel. 
1965,	 p.449)	 ที่กล่าวว่า	 แบบทดสอบวินิจฉัยมีจุดประสงค์เพื่อ 
ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียนมากกว่าที่จะจำาแนกความแตกต่าง 
ของนักเรียน	 ซึ่งแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้มีค่าอำานาจ 
จำาแนกใกล้เคียงกับแบบทดสอบที่เคยมีผู้สร้างมา	 เช่น	 จริญญา 
กะหละหมัด	 (2549,	 หน้า	 122-129)	 มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต ่
.20	 -	 .50	 กาญจนา	ทนันไชย	 (2548,	 หน้า	 67-71)	 มีค่าอำานาจ 
จำาแนกตั้งแต่	.21-.97	ดังนั้น	ถือได้ว่าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีค่าอำานาจจำาแนกเหมาะที่จะใช้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยได้
	 3.	 ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจใน 
การอ่านภาษาไทยรายฉบับ	ทั้ง	8	ฉบับ	โดยใช้สูตรลิวิงสตัน	พบว่ามี 
ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง	.52	-	.82	แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่น 
สูงสุดคือ	ฉบับที่	4	การอ่านสารคดี	แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่น 
ตำา่สดุคอืฉบบัที	่7	การอ่านบทโฆษณา	จะเหน็ว่าแบบทดสอบทีผู้่วจิยั 
สร้างขึน้นีม้จีำานวนมากข้อเพือ่ให้เหมาะสมกบัจดุประสงค์ทีต้่องการ 
วัด	และเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายไปจนถึงค่อนข้างยาก	ข้อสอบจึง 
มีค่าความเชื่อมั่นแตกต่างกัน	 แต่เมื่อนำาไปเทียบกับเกณฑ์แล้วจะ 
เหน็ว่าอยูใ่นระดบัทีเ่ชือ่ถอืได้	 เหมาะสำาหรับทีจ่ะเป็นข้อสอบวนิจิฉัย		 
สอดคล้องกับ	กรมวิชาการ	(2539,	หน้า	7)	และ	บุญชม		ศรีสะอาด 
(2546,	หน้า	9-11)	ที่กล่าวว่าข้อสอบที่ยาวมีจำานวนข้อมาก	จะให้ 
ค่าความเชื่อมั่นสูง	 แต่การเพิ่มข้อสอบจะต้องไม่มากจนผู้สอบ 
เหนื่อยล้าและสอดคล้องกับ	 กัญจนา	 ลินทรัตนศิริกุล	 (2545, 
หน้า	 16)	 กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยว่า	 ควร 
ประกอบด้วยข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย	 และจำานวนมากข้อ	 จำาต้องมี 
ความยาวที่จะวัดความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างมีความ 

เชื่อมั่น	 โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู ่ในระดับสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
กาญจนา		ทนันไชย	(2548,	หน้า	23)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	 .89-.97	 
และ	สารีย์		เจริญจิต	(2546,	หน้า	20)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	.70-.94		 
อย่างไรก็ตามแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้	 แบ่งออกเป็น	 8	ฉบับ 
ตามความแตกต่างของเนือ้หาแต่ละฉบบัจงึมคีวามยากง่ายแตกต่าง 
กันไปเพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด	และเป็นข้อสอบ 
ที่มีค่าความยากที่ค่อนข้างง่ายไปจนถึงค่อนข้างยาก	 จึงมีผลให้ค่า 
ความเช่ือม่ันที่แตกต่างกันไปด้วย	 แต่เม่ือนำาไปเทียบกับเกณฑ์แล้ว 
จะเห็นว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้	 สามารถที่จะใช้เป็นแบบ
ทดสอบวินิจฉัยได้
	 4.	 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัดของแบบ 
ทดสอบวินิจฉัยพบว่า	มีค่าตั้งแต่	1.93-2.04		แบบทดสอบฉบับที่	7 
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดมากที่สุด	คือ	2.04	และ 
แบบทดสอบฉบับที่	 3	 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัด 
น้อยที่สุด	 คือ	 1.93	 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบวินิจฉัยแล้วพบว่า	แบบทดสอบทีมีค่าความเชื่อมั่น 
สงูสดุจะมค่ีาความคลาดเคลือ่นมาตรฐานน้อยทีส่ดุ	 ส่วนแบบทดสอบ 
ที่มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสูงจะมีค่าความเช่ือม่ันตำ่า	 สรุป
ได้ว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีผลผกผันกับค่าความคลาด 
เคลื่อนมาตรฐานในการวัด	สอดคล้องกับ	กรอนลันด์	 (Gronlund,	 
1976,	 p.	 119)	 ที่กล่าวว่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบขึ้นอยู่กับ 
ค่าความแปรปรวน	 ของคะแนนจากการทดสอบนั้นๆ	 คือถ้าคะแนน 
สอบมคีวามแปรปรวนมาก	จะทำาให้ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
ในการวัดตำ่า	แต่จะทำาให้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบสูง
	 5.	 ผลการหาเกณฑ์คะแนนจดุตดั	เมือ่พจิารณาจากค่าเฉลีย่ 
คะแนนแบบทดสอบของแต่ละฉบับทั้ง	8	ฉบับ	ไปเทียบกับคะแนน 
จุดตัดจะเห็นว่า	 ค่าเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบจะสูงกว่าคะแนน 
จุดตัด	 ทั้ง	 8	 ฉบับ	 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู ้วิจัย 
สร้างขึ้นนี้เป็นแบบทดสอบที่ง่ายเป็นส่วนใหญ่	 จึงเหมาะที่จะนำาไป
ใช้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน				
	 6.	 การวินิจฉัยข้อบกพร่องความเข้าใจในการอ่าน	 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โดยใช้คะแนนเกณฑ์ตามวิธีการ 
ของแองกอฟ	พบว่านักเรียนมีข้อบกพร่องดังนี้
	 	 ฉบับที่	1	 การอ่านเรื่องส้ัน	 ทักษะที่บกพร่องมากท่ีสุด 
คอืทกัษะการตคีวาม	จำานวน	143	คน	คดิเป็นร้อยละ	41.90	เนือ่งจาก 
นักเรียนคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้	 ไม่สามารถบอกเหตุผล 
ของแต่ละสถานการณ์ได้	 ไม่สามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์กับ 
สำานวนต่างๆ	ได้	จึงทำาให้การตีความไม่ถูกต้อง		
	 	 ฉบับที	่2	 การอ่านนิทานและเพลงพื้นบ้าน	 ทักษะที่ 
บกพร่องมากที่สุดคือ	 ทักษะความหมายของประโยค	 จำานวน 
182	คน	คดิเป็นร้อยละ	 53.40	 เนือ่งจากนกัเรยีนไม่สามารถตคีวาม 
สำานวน	โวหาร	สุภาษิต	อาจเป็นผลเนื่องมาจากการไม่รู้ความหมาย 
ของคำาด้วย	จึงทำาให้แปลความหมายของประโยคไม่ได้			
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	 	 ฉบับที่	3	 การอ่านบทความ	ทกัษะทีบ่กพร่องมากทีสุ่ด 
คือ	 ทักษะการอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	 จำานวน	 129	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 37.80	 เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง 
และข้อคดิเหน็ได้	 สรปุข้อคดิจากเรือ่งเพือ่นำาไปแก้ปัญหาในชวีติไม่ได้ 
บอกข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องไม่ได้			
	 	 ฉบับที	่4	 การอ่านสารคดี	 ทักษะที่บกพร่องมากที่สุด 
คือทักษะความหมายของคำาในเน้ือเรื่อง	 จำานวน	 119	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 34.90	 เนื่องจากนักเรียนแปลความหมายของคำาในเรื่องผิด 
อาจเพราะไม่พิจารณาบริบทของประโยค	 ไม่รู้ความหมายของคำา 
ใกล้เคียงกัน		
	 	 ฉบับที่	5	 การอ่านพระบรมราโชวาท	ทักษะที่บกพร่อง 
มากที่สุดคือทักษะการอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	 จำานวน	 195	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	 57.20	 เน่ืองจากนักเรียนไม่สามารถแยกแยะข้อ 
เท็จจริงและข้อคิดเห็นได้	 สรุปข้อคิดจากเรื่องเพื่อนำาไปแก้ปัญหา 
ในชีวิตไม่ได้	 บอกข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องไม่ได้	 และด้วยภาษา 
สำานวนโวหารที่ใช้ในพระบรมราโชวาทค่อนข้างเป็นภาษาที่มีศัพท์ 
ทางการและเข้าใจยาก	 จึงทำาให้นักเรียนบกพร่องในทักษะการอ่าน 
แบบวิพากษ์วิจารณ์					
	 	 ฉบับที่	6	 การอ่านงานเขยีนประเภทโน้มน้าวใจ	ทกัษะ 
ที่บกพร่องมากที่สุดคือทักษะการตีความ	จำานวน	216	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	63.30	เนื่องจากนักเรียนคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้	 
ไม่สามารถบอกเหตุผลของแต่ละสถานการณ์ได้	 ไม่สามารถเปรียบ 
เทียบเหตุการณ์กับสำานวนต่างๆ	ได้	จึงทำาให้การตีความไม่ถูกต้อง				
	 	 ฉบับที	่7	 การอ่านบทโฆษณา	 ทักษะท่ีบกพร่องมาก 
ที่สุดคือทักษะการรู้ความหมายของคำาในเนื้อเรื่อง	จำานวน	215	คน 
คิดเป็นร้อยละ	63.10	 เนื่องจากนักเรียนแปลความหมายของคำาใน 
เรื่องผิด
	 	 ฉบับที่	 8	 การอ่านข่าวและเหตุการณ์สำาคัญ	 กลุ่มที ่
บกพร่องมากที่สุดคือ	 การอ่านแบบวิพากษ์วิจารณ์	 คิดเป็นร้อยละ 
72.40	 เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อ 
คิดเห็นได้	สรุปข้อคิดจากเรื่องเพื่อนำาไปแก้ปัญหาในชีวิตไม่ได้	บอก 
ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องไม่ได้
	 และเมือ่พิจารณาข้อบกพร่องเป็นรายทกัษะการอ่าน	5	กลุ่ม 
(Harcourt	Brace	Jovanovich,	1973)	ของแบบทดสอบทัง้	8	ฉบบั		 
พบว่าทักษะการอ่านท่ีนักเรียนท่ีบกพร่องมากท่ีสุดคือ	 ความหมาย 
ของประโยค	คดิเป็นร้อยละ	45.60	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัเรยีนแปล 
ความหมายของคำาไม่ชัดเจน	 ไม่ถูกต้องหรืออาจแปลความหมาย 
ของคำาศัพท์ในประโยคไม่สมบูรณ์	 ไม่พิจารณาบริบทของประโยค 
ไม่รู้ความหมายของสำานวนโวหาร	 สุภาษิต	 สำานวนไทย	หรือเข้าใจ 
ความหมายของคำาในประโยคผิด	 ตีความประโยคในเรื่องที่อ่านผิด	 
ทำาให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อบกพร่องด้านความหมายของคำา 
ส่งผลต่อการเข้าใจความหมายของประโยค	 และจากการสัมภาษณ	์ 
พูดคุยกับครูผู้สอนภาษาไทยถึงปัญหาการอ่านท่ีครูสังเกตนักเรียน 

ที่สอน	 พบว่าปัญหาคือ	 นักเรียนไม่รู้ความหมายและความหมาย 
โดยนยัของคำา	 แปลความหมายของศพัท์ได้บางส่วน	 แปลความหมาย 
ได้ใกล้เคียง	แต่ยังไม่ถูกต้อง	แปลความหมายของสำานวนผิดในเรื่อง 
ที่อ่าน	 แต่จะให้ความหมายคำาจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคน	 
ทำาให้การแปลความของประโยคผิดไปด้วย	ซึ่ง	สอดคล้องกับงานวิจัย 
นี้ที่พบว่าทักษะความหมายของประโยคมีความบกพร่องมากที่สุด	 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เบญจมาศ	 กาญสุวรรณ	 (2538,	 
หน้า	93)	ซึ่งได้ศึกษาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน	ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่	 6	 สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตาน ี
พบว่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนทุกระดับตำ่า 
กว่าร้อยละ	50	เช่นเดยีวกนั		เมือ่พจิารณาถงึลักษณะความบกพร่อง 
ของความเข้าใจในการอ่านระดับข้อเท็จจริง	พบว่า	นักเรียนมีความ 
บกพร่องเกิดจากการแปลความหมายผิดมากที่สุด	แสดงว่านักเรียน 
มีคะแนนความเข้าใจระดับข้อเท็จจริงตำ่า	 เนื่องมาจากนักเรียนมี 
ความบกพร่องในการแปลความหมายของประโยคทีผ่ดิเป็นประการ 
สำาคัญ	 สามารถอภิปรายได้ว่า	 การที่นักเรียนแปลความหมายของ 
ประโยคผิด	 อาจมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนไม่รู้ความหมายของ 
คำาศัพท์ในประโยคนั้น	 เนื่องจากการรู ้ความหมายของคำาศัพท์ 
เป็นรากฐานสำาคัญของความเข้าใจในการอ่าน	 (David,	 1960) 
(Schonell,	 1965)	 (Stood,	 1981)	 (สนิท	 ตั้งทวี,	 2529)	 ซึ่ง 
บอนด์	 และ	 ทิงเกอร์	 (Bond	 and	 Thinker,	 1957.	 อ้างถึงใน	 
เสาวนีย์	 ศิริบุญหลง,	 2535,	 หน้า	 21-22)	 ได้ชี้ให้เห็นว่าการที่จะ 
มีความเข้าใจในการอ่านนั้น	 จะต้องเริ่มต้นที่การรู้ความหมายของ 
คำาก่อน	 แล้วเข้าใจความหมายของคำาแต่ละคำาที่มาสัมพันธ์กันจน 
กระทั่งเข้าใจประโยค	 และสามารถเข้าใจประโยคต่างๆ	 ที่สัมพันธ ์
กันจนสามารถเข้าใจเรื่องราวที่อ่านทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง	 และข้อ 
บกพร่องรองลงมาคือ	 ทักษะความหมายของคำา	 ในเนื้อเรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ	 43.60	 ลักษณะข้อบกพร่องคือ	 แปลความหมาย 
ของคำาในเรื่องผิด	 แปลความหมายตามประสบการณ์	 อาจเพราะ 
ไม่พิจารณาบริบทของประโยค	 แปลความหมายของคำาได้ใกล้เคียง		 
แปลความหมายของคำาได้บางส่วนยังไม่สมบูรณ์	 ไม่เข้าใจคำาสำาคัญ		 
คิดว่าประโยคสุดท้ายของเรื่องคือคำาสำาคัญ	 สอดคล้องกับ	 สารีย	์
เจริญกิจ	 (2546,	 หน้า	 19)	 ที่กล่าวว่า	 การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
เหมาะสมและสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนาผู้เขียน	 ผู้อ่านต้อง 
รู้จักเข้าใจความหมายของคำา	 และสัญลักษณ์ที่ผู ้เขียนกำาหนดไว ้
จะเห็นว่าข้อบกพร่องในเรื่องความหมายของคำา	 จะส่งผลต่อทักษะ 
การอ่านจับใจความไม่ถูกต้อง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวินิจฉัยของ	 
จริญญา	 กะหละหมัด	 (2549,	 หน้า	 122-129)	 	 พบว่าตอนที่	 2 
เรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำาคัญ	 มีทั้งหมด	 7	 จุดประสงค  ์
ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุดคือ	นักเรียนไม่สามารถจับใจความสำาคัญ 
ของเรื่องได้	 และสุนันทา	 วามะเกตุ	 (2552,	 หน้า	 67-71)	 พบว่า 

ฉบับที่	2	จับประเด็นไม่ได้
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	 จากผลการวิจัยทำาให้ทราบว่า	 นักเรียนมีความ 
เข้าใจในการอ่านแต่ละทักษะตำ่ากว่าคะแนนเกณฑ์		ดังนั้นครูผู้สอน 
ควรนำาจึงควรนำาผลการวิจัยน้ีไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้กับ 
นักเรียน	โดยเน้นสอนหรือสอนซ่อมเสริมในทักษะที่ยังบกพร่อง	คือ 
ความบกพร่องจากทักษะความหมายประโยค	 มีสาเหตุสำาคัญ 
จากการไม่รู้ความหมายของคำาศัพท์ท่ีเป็นประการสำาคัญ	 ดังนั้น 
การสอนของครู	 ควรเน้นการให้รู ้ความหมายของคำาศัพท์อย่าง 
กว้างขวาง	และควรให้รู้ความหมายของคำาศัพท์จากบริบทมากกว่า 
ที่จะให้ท่องจำาความหมายจากพจนานุกรม	 ความบกพร่องที่เกิด 
จากการจับใจความสำาคัญของเรื่องหรือมโนภาพของข้อความ 
มีสาเหตุสำาคัญมาจากการท่ีได้รับการฝึกฝนการอ่านที่ไม่ถูกต้อง 
เหมาะสมและทำาให้นักเรียนไม่สนใจการอ่านหนังสือ	 ทั้งหนังสือ 
แบบเรียนและหนังสือทั่วๆ	 ไปเท่าที่ควร	 ดังนั้นครูจึงควรพัฒนาวิธี 
การสอนอ่านอยู่เสมอ	 นอกจากการอ่านหนังสือแบบเรียนแล้วควร 
เลอืกอ่านหนงัสอืนอกเวลาทีน่กัเรยีนสนใจ	หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ	หรอื 
หนังสืออื่นๆ	 ให้หลากหลายเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น	นอกจากนี้ครูผู้สอนเองก็จำาเป็นต้องฝึกทักษะการ	ตั้งคำาถาม 
ควรตั้งคำาถามที่ให้ฝึกคิดวิเคราะห์	 ฝึกคิดสร้างสรรค์และวิจารณ ์
เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆ	อย่างสมำ่าเสมอ	ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ที่ช่วยตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ	ได้อย่างสมเหตุสมผล
	 	 1.2	 การนำาแบบทดสอบวินิจฉัยไปใช้	 ต้องดำาเนินการ 
ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้มีความเที่ยงตรงสูง	 ป้องกันความ 
คลาดเคลื่อน	 และสามารถนำาผลจากการทดสอบไปใช้ได้ตรง 
ประเด็นและมีประสิทธิภาพ
	 	 1.3	 การดำาเนินการสอบสามารถแบ่งเนื้อหาสอบได้ 
ตามความเหมาะสม	ไม่จำาเป็นต้องสอบ	ทั้ง	8	ฉบับในครั้งเดียว	และ 
การดำาเนินการสอบควรปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
	 	 1.4	 การดำาเนินการสอบแบบทดสอบวินิจฉัยไม่จำากัด 
เวลาในการทำาแบบทดสอบ	แต่ครูผู้ดำาเนินการสอบควรกำากับ	ดูแล 
ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบจนครบทุกข้อ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วินิจฉัยได้
	 	 1.5	 ควรแจ้งผลการทดสอบให้นักเรียนทราบโดยเร็ว 
เพื่อนักเรียนจะได้รู้ข้อบกพร่อง	และจะได้ปรับปรุงข้อบกพร่องของ 
ตนเอง
	 	 1.6	 เมื่อทราบผลจากการทดสอบแล้ว	 ครูผู้สอนควร 
จดัการเรยีนการสอนซ่อมเสรมิให้นกัเรยีนตามสาเหตคุวามบกพร่อง 
นั้นๆ	และควรแสวงหาหรือเลือกวิธีสอนใหม่	เพื่อปรับปรุงการสอน 
ของครูผู้สอน	ให้มีความเหมาะสม
	 	 1.7	 ควรมีการปรับปรุงคะแนนเกณฑ์ในการวินิจฉัย 
เมื่อนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพแตกต่างกัน	เพื่อให้สอดคล้อง 
กับสภาพของผู้เรียนใน	แต่ละท้องถิ่น

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	 ควรมีการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาภาษาไทย 
ในสาระอื่นๆ	 เช่น	 สาระการเขียน	 สาระการฟัง	 ดู	 พูด	 และสาระ 
หลักการใช้ภาษาไทย	 หรือในระดับชั้นอื่นๆ	 ให้มีหลากหลายวิชา 
และหลากหลายทักษะเป็นต้น
	 	 2.2	 ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างและ 
พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยใน	 การเรียนวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ตำ่า	 เพื่อ 
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนและการสอนซ่อมเสริม
	 	 2.3	 ข้อจำากดัสำาคญัของการให้ได้ข้อมลูสารสนเทศเพือ่ 
การวินิจฉัย	 คือต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการ	 และการตีความ 
ข้อมูล	 ครูผู้สอนควรหาแนวทาง	 ในการนำาแบบทดสอบวินิจฉัยไปใช้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทราบผลได้ทันทีที่ทำาการทดสอบ	
ด้วยการเปล่ียนแปลงวิธีดำาเนินการ	 ให้สอดคล้องกับวิธีการและ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ	
	 	 2.4	 ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างขึ้น	 เช่น 
ระดับจังหวัด	 ระดับภาค	 หรือระดับประเทศ	 เพื่อให้ผลการวิจัย 
สามารถสรุปได้กว้างขวางขึ้น
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง	จังหวัดระยอง

Development	of	the	Performance	of	the	Agency		Personnel,	

Vocational		Rayong.	Case	Study	of		Rayong	Technical	College,	Rayong.

ปริยาภัทร		ศรีเพชร

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อ	 1)	 ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษา 

จังหวัดระยอง	กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง	จังหวัดระยอง	และ	2)	 เปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

หน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง	กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง	จังหวัดระยอง	จำาแนกตาม	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ตำาแหน่งงาน		 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้	 จำานวน	 202	 คน	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่ 

ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง	 จังหวัดระยอง	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ค่าเฉล่ีย	 3.48	 เรียงลำาดับจากคะแนนเฉลี่ยดังนี ้

ด้านการปฏิรูปองค์การสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ค่าเฉล่ีย	 3.53	 ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้	 ค่าเฉล่ีย	 3.51	 ด้านการจัดการความรู ้

ความรู้ในองค์การแห่งการเรียน	 ค่าเฉลี่ย	 3.48	 ด้านการเอื้ออำานาจให้แก่บุคลากร	 ค่าเฉล่ีย	 3.47	 และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

ระบบสารสนเทศ	 ค่าเฉลี่ย	 3.43	 2)	 เปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง	 

กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง	จังหวัดระยอง	พบว่า	เพศและระดับการศึกษา	แตกต่างกันทำาให้การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ไม่แตกต่างกัน	 ในขณะที่อายุและตำาแหน่งงาน	 แตกต่างกันทำาให้การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถิตที่	.05	ในส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวม	พบว่าไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ		:	การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน,ความรู้ความเข้าใจ
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Abstract
		 	 This	research	aimed	to	1)	study	the	development	of	the	performance	of	the	agency	personnel,	vocational	 

Rayong.	Case	Study	of	Rayong	Technical	College	,	and	2)	to	compare	the	development	of	the	performance	of	the	 

agency	personnel,	 vocational	 Rayong.	 Case	 Study	 Rayong	 Technical	 College,	 Rayong.	 by	 gende,	 age,	 education, 

job	 sample	 of	 this	 number	 202	was	 used	 as	 the	model	 for	 the	 statistics	 used	 in	 this	 study	were	 frequency, 

percentage	deviations.		standard	t-test	and	F-test.

	 	 The	results	showed	that	:	1)	the	development	in	the	performance	of	the	personnel	of	the	agency	personnel,	

vocational	Rayong.	Case	Study		Rayong	Technical	College,	Rayong.	overall	level	average		3.48,	sort	of	average	score	

below.	The	reform	movement	towards	excellence	in	learning		average	3.53,	the	dynamics	of	learning		average	3.51,	

the	management	of	knowledge	in	the	organization	of	learning	average	3.48	and	empowered	to	personnel	average	

3.47,	and	the	application	of	information	technology		average	3.43			2)	for	the	development	of	the	performance	of	

the	agency	personnel,	vocational	Rayong.	Case	Study		Rayong	Technical	College,	Rayong.	Found		that	gender	and	

education	level.	The	potential	difference	in	performance	is	no	different.	While	age	and	position.	Difference	to	the	

development	in	the	performance	difference	is	significant	static.	05.	The	knowledge	about	the	development	of	the	

overall	performance	of	the	personnel.	Found	no	difference

Keywords	:	To	improve	the	performance,	knowledge	and	understanding.
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บทนำา
	 ในยคุปัจจบุนัองค์กรไม่ว่าจะมขีนาดใหญ่หรอืเลก็ล้วนมกีาร 

พฒันาศกัยภาพขององค์กรในทกุๆ		ด้านให้มคีวามเจรญิเตบิโตอย่าง 

มีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 

ทีน่บัวนัไม่มทีท่ีาว่าจะสิน้สดุ	ทำาให้เกดิการแข่งขนัขององค์กรแต่ละ 

องค์กรเพิ่มมากขึ้น	 เช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคนิคระยองที่จะมีการ 

ขยายระบบของการศึกษาจากวทิยาลยั	 เลือ่นระดบัขึน้มาเป็นสถาบนั 

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก	(สุภาพร	อาจเดช	.2556	:	4)	ซึ่งหลักการ 

สำาคัญของการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา	 คือ	 มุ่งเน้นการกระจาย 

อำานาจจากระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความ 

คล่องตัว	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

และยกระดับมาตรฐาน	 การอาชีวศึกษาให้เท่าเทียมกันทั้งในระดับ 

ภูมิภาคและท้องถิ่น	ตอบสนองความต้องการกำาลังคนในการพัฒนา 

ศักยภาพการผลิตของกลุ่มจังหวัด	 เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง 

ครูผู้สอน	อุปกรณ์	การศึกษา	ห้องปฏิบัติการ	สร้างความเชื่อมโยง 

และประสานกบักลุม่สถานประกอบการในพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบและ 

เน้นความร่วมมอืกบัสถานประกอบการในการจดัการอาชีวศึกษาใน 

รปูแบบของสหกจิศกึษา	โดยให้สถานศกึษาทีม่คีวามพร้อมสามารถ 

เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการได้	 ท้ังน้ี	 สำานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(สอศ)	ได้ประสานกับคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาทราบว่าการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา	 23	 แห่ง	 โดยรวม 

วทิยาลยัทัง้หมด		427	แห่ง	มอิาจกระทำาได้ในคราวเดยีวกนั	โดยอาจ 

ทยอยการจัดตั้งในระยะแรกประมาณ	9-10	สถาบันการอาชีวศึกษา 

ก่อน	 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดการเพื่อให้การกระจายอำานาจไป 

สู่ท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก	 และให้เป็นสถาบันฝึกอบรมพัฒนาอาจารย ์

ให้มีความชำานาญในวิชาชีพน้ันๆ	 แต่ก่อนท่ีจะมีการขยายระบบ 

การศึกษานั้น	 องค์กรจะต้องมีการปรับตัวให้พร้อมและส่ิงแรกที่ 

องค์กรควรจะปฏิบัติคือการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู ้มีความรู ้ 

ความสามารถ	 เพือ่ประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน	 เน่ืองจากบคุลากร 

ในองค์กรคือพื้นฐานการพัฒนาองค์กร	 ดังน้ันองค์กรจึงต้องมีการ 

พฒันาศกัยภาพและการจดัการความรูข้องบคุลากร	เพือ่ให้บคุลากร 

เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ 

จะเกิดขึ้น		

	 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ของสถานศึกษาในการจัดวางระบบงานหากบุคลากรขาดความรู ้

ความเข้าใจ	 ขาดความสามารถ	 หรือความชำานาญไม่เพียงพอใน 

การปฏบิตังิานและมทีศันะคตไิม่ดต่ีอการทำางานหรอืหากมส่ีวนหนึง่ 

ส่วนใดขาดหายไปการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุดก็ย่อมกระทำาได้ยาก	 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุถึง 

วัตถุประสงค์ทางการศึกษาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจึง 

เป็นเรื่องที่จำาเป็นและสำาคัญโดยแท้จริง	 การพัฒนาบุคลากรทางการ 

ศึกษาที่แบ่งเป็นส่วนๆ	 ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในภาระงาน 

ย่อมมีความแตกต่างกันไปทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานและเนื้อหา 

ของหน้าที่	 แต่โดยลักษณะพื้นฐานที่เป็นองค์รวมของบุคลากร 

การพัฒนาแต่ละส่วนต้องมีความสอดคล้องเหมาะสม	 สามารถ 

ดำาเนินงาน	ประสานงานกันได้	เพราะสังคมทุกวันมีการเปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา	(สังวาล		เขื่อนคำา	2554	:	1-2)			

	 จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย 

สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	(สอศ)	และการตรวจประเมิน 

คุณภาพภายนอกโดยสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา	 (สมศ)	 มีจุดที่ต้องแก้ไขที่ตรงกันคือ	 ขาดการ 

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อ 

ให้เหมาะสมกับวิชาชีพที่ปฏิบัติ	 จึงทำาให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงปัญหา 

เกี่ยวบุคลากรในการด้านการปฏิบัติงานที่ยังขาดความรู้	 ความเข้าใจ 

ในด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและบุคลากร 

ยังขาดระบบการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของตนเอง	 ด้วย 

เหตุนี้จึงทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำาการศึกษาวิจัยเรื่องการ 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

หน่วยงานอาชีวศึกษา	 จังหวัดระยอง	 กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิค 

ระยอง	 เพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละบุคคล	 และจะได้นำาส่ิงที่บกพร่องใน

การปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	 ให้สมกบัเป็นบคุลากรของสถาบนัการศกึษา	 

ดงันัน้ผูท้ีเ่ป็นบคุลากรของสถานศกึษาจะต้องมกีารพฒันาศักยภาพ 

ในการปฏบิตังิานของตนให้มคีณุภาพทีด่เีพือ่ให้องค์กรเป็นศูนย์กลาง

ของการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ 

งานของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง	 กรณีศึกษา		 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง	จำาแนกตาม	เพศ	 

อายุ	ระดับการศึกษา	ตำาแหน่งงาน

วิธีการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	บุคลากรทางการศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง	 ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจำา	 ลูกจ้าง 

ชั่วคราว	 มีจำานวนรวมทั้งหมด	 272	 คน	 ซึ่งกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยการใช้ตารางเทียบอัตราส่วนประชากรของเคร็ซซี่และมอร์แกน	

(ณรงค์	 โพธ์ิพฤกษานันท์.2556	 :	 189)	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน 

162	 คน	 ในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	 .05	 โดยใช้วิธี 
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การสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Rand	Sampling)	และจากการเปรียบ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยใช้ตารางกำาหนดขนาดตัวอย่างของ 
R.V.	Krejcie	และ	D.W.	Morgon	ทำาให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
เพิ่มขึ้นจาก	162	คน	เป็น	202	คน	เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย 
ในครั้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งได้เป็น	3	ตอน	ดังนี้
 ตอนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคลมีลักษณะคำาถามเป็นแบบเลือก 
ตอบ	มีจำานวน	4	ข้อประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ 
ตำาแหน่งงาน
 ตอนที่	2	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีลักษณะคำาถามเป็นแบบเลือกตอบ		 
2	ตัวเลือก	คือ	มี	กับ	ไม่มี	มีจำานวน	13	ข้อ
 ตอนที่	3	เป็นคำาถามเก่ียวกับการศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีลักษณะคำาถามเป็นแบบ 
มาตรประเมินค่า	มีคำาตอบให้เลือก	5	ตัวเลือก	ซึ่งแบ่งเป็น	5	ด้านๆ 
ละ	 10	 ข้อ	 มัลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 
(Ratimg	Scale)	5	ระดับ	มีค่าจำาแนกอยู่ระหว่าง	0.22-0.88	และ 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	0.95	
	 วิธีหาคุณภาพของเครื่องมือ
	 	 1.	ผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสาร	แนวคดิ	ทฤษฏ	ีตำารา	บทความ 
และงานวิจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ 
ปฏิบติังานของบคุลากร	มาวเิคราะห์เป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม
	 	 2.	ผู้วิจัยรวบรวมผลการศึกษาจากข้อที่	 1	 นำาข้อมูลที ่
ศึกษามากำาหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม
	 	 3.	สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาที่กำาหนดไว ้
5	 ด้าน	 คือ	 การสร้างพลวัตในการเรียนรู้	 การปฏิรูปองค์การสู่ 
ความเป็นเลิศในการเรียนรู้	 การเอื้ออำานาจให้แก่บุคลากร	 การจัด 
การความรู้ในองค์การแห่งการเรียนรู้	 เทคโนโลยีสำาหรับการสร้าง 
องค์การแห่งการเรียนรู้			
	 	 4.	นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น	 เสนอต่อคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพื่อขอคำาแนะนำาและตรวจสอบเนื้อหา 
ภาษาสำานวนที่ใช้ในแบบสอบถามให้ครอบคลุมรายละเอียดของ 
เนื้อหายิ่งขึ้น
	 	 5.	นำาแบบสอบทีผ่่านการพจิารณามาแก้ไขและปรบัปรงุ 
ให้เหมาะสม	 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา	 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	 จำานวน	 5	 คน	พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทำาวิจัย
	 	 6.	ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาและข้อเสนอแนะของ 
ผู ้เชี่ยวชาญให้ถูกต้องสมบูรณ์	 และทำาการวิเคราะห์เนื้อหาใน 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย	 เพื่อหาความเที่ยงตรง 
เชื้อเนื้อหา	โดยกำาหนดให้แบบเลือกตอบ	คือ	สำาคัญ	ไม่สำาคัญ	และ	 
ไม่แน่ใจ

	 	 	 1.	คำาตอบว่าไม่สำาคัญ	ผู้วิจัยให้มีคะแนนเท่ากับ	-1
	 	 	 2.	คำาตอบว่าไม่แน่ใจ	ผู้วิจัยให้มีคะแนนเท่ากับ		0
	 	 	 3.		คำาตอบว่าสำาคัญ	ผู้วิจัยให้มีคะแนนเท่ากับ	+1
เม่ือได้รับแบบสอบถามคือแล้ว	 ผู้วิจัยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อคำาถามกับลักษณะของคำาถาม	
	 	 7.	นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ ์แล ้วไปทดลองใช ้ 
(Try	-	Out)	กับบุคลากรของหน่วยงานอาชีวศึกษา	จังหวัดระยอง 
แต่ไม่ใช่กลุ ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 จำานวน	 30	 
ตัวอย่าง	 และนำาแบบสอบถามที่ทดลองใช้	 มาวิเคราะห์หาความ 
เชื่อมั่น	 (Reliability)	 แล้วนำามาวิเคราะห์หาค่าความยาก	 (p) 
ค่าอำานาจจำาแนก	 (r)	 ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ	 แล้วคัดแบบ 
ทดสอบที่มีค่าความยากอยู่ระหว่าง	 0.22	 -	 0.88	 และค่าจำาแนก 
t	 =	 0.22	 -	 ขึ้นไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมด 

โดยวิธีหาค่า	 สัมประสิทธิ์	 แอลฟา	 (α	 -	 Coefficient)	 ของ 
ครอนบาร์ค	 (	 เจริญ	 กาศโอสถ.2551	 :	 72)	 โดยใช้โปรแกรม 
สำาเร็จรูป		ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.95
	 	 8.	ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและนำาเสนอคณะ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง
	 	 9.	นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับ 
กลุ่มตัวอย่างที่กำาหนดไว้ต่อไป
	 	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัได้ทำาการแจกแบบสอบถาม 
ให้แก่บคุลากรทางการศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างทีก่ำาหนดไว้	พร้อมทัง้ 
ขอให้บุคลากรทางการศึกษาส่งแบบสอบถามกลับคืน	 โดยได ้
แบบสอบถามคืนจำานวน	 202	 ชุดคิดเป็นร้อยละ	 100.00	 ของ 
จำานวนทั้งหมด
	 	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และมีเกณฑ์การ 
แปลค่าคะแนนเฉลี่ย	ได้แก่	
	 	 1.	คะแนนระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 พิจารณาจากค่าคะแนน 
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม	มีดังนี้
	 	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	0.00	-	0.33	 หมายถึง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพน้อย	
	 	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	0.34	-	0.66	 หมายถึง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพปานกลาง	
	 	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	0.67	-	1.00	 หมายถึง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมาก	
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	 	 2.	คะแนนระดับแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร	พิจารณาจาก	ค่าคะแนนเฉลี่ย

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม	มีดังนี้

	 	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00	-	1.80	 หมายถึง	การปฏิบัติ

อยู่ในระดับน้อยที่สุด

	 	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.81	-	2.60	 หมายถึง	การปฏิบัติ

อยู่ในระดับน้อย	

	 	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	2.61	-	3.40	 หมายถึง	การปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง		

	 	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.41	-	4.20	 หมายถึง	การปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก	

	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.21	-	5.00	 หมายถึง	การปฏิบัติ

อยู่ในระดับมากที่สุด	 			

     

ผลการวิจัย
			 	 1.	 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง	 กรณ ี

ศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยองจังหวัดระยอง	 โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก	 (x =	 3.48)	 เรียงลำาดับจากคะแนนเฉลี่ยดังนี้	 ด้าน 

การปฏิรูปองค์การสู ่ความเป็นเลิศในการเรียนรู ้	 (x	 =	 3.53) 

ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้	 (x =	 3.51)	 ด้านการจัดการความรู้ 

ความรู้ในองค์การแห่งการเรียน	 (x =	 3.48)	 ด้านการเอื้ออำานาจ 

ให้แก่บุคลากร	 (x =	 3.47)	 และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศ	 (x	 =	 3.43)	 ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ตามรายด้าน 

ได้ดังนี้	

	 			1.1		ด้านการปฏิรูปองค์การสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้		 

กลุ่มตัวอย่างมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน 

ระดับมาก	 รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือบุคลากรสามารถเรียนรู ้

จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและจากความสำาเร็จของงาน 

ซึ่งหมายความว่าข้อผิดพลาดเป็นสิ่งท่ีบุคลากรสามารถยอมรับได้	 

(x =	 3.81)	 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 บุคลากรมี 

การออกแบบวิธีการแบ่งปันความรู ้	 และส่งเสริมการเรียนรู ้ทั่ว 

ทั้งองค์การเพื่อนำามาใช้ในการพัฒนาการทำางานของตนให้มี 

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	 (เช่น	 ระบบการหมนุเวยีนงานระหว่างแผนก	 

ระบบการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานแบบมีโครงสร้าง)	(x	=	3.41)		

	 1.2	ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีแนวทาง 

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	 รายการที่มี 

ค่าเฉลี่ยมากสุดคือบุคลากรสามารถคิดและปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ	(x =	3.62)	และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	บุคลากร 

มกีารใช้วธิต่ีางๆ	เพือ่การเรยีนรูท้ีเ่รว็ยิง่ขึน้	 (เช่น	การสร้างจนิตนาการ		 

การใช้เสียงเพลง)	(x =		3.32)		

	 	 1.3	 ด้านการจัดการความรู ้ความรู ้ในองค์การแห่ง 

การเรียน	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวทางการในการพัฒนาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 รายการที่มีค่าเฉลี่ย 

มากสุดคือบุคลากรมีการแสวงหาข้อมูลที่จะทำาให้การทำางานของ 

ตนดีขึ้น	 โดยคำานึงถึงผลของงานและการบริการที่อยู่นอกสายงาน 

ของตน	(x =		3.60)			
	 	 1.4	 ด้านการเอื้ออำานาจให้แก่บุคลากร	 พบว่ากลุ่ม 

ตวัอย่างมแีนวทางการพฒันาศักยภาพในการปฏิบตังิานในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 รายการที่มีเฉล่ียมากสุดคือ	 มีการกระจายอำานาจ 

ส่วนกลางและมอบอำานาจตามสัดส่วนของหน้าที่รับผิดชอบของ 

บุคลากร	และความสามารถ	 (x =	3.59)	และรายการที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยสุด	คือ	บุคลากรมีการแบ่งปันข้อมูลกับผู้มาติดต่อประสานงาน 

ด้วยความกระตือรือร้นและในขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็น 

ของผูม้าตดิต่อ	เพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานและ 

การบริการ	(x =		3.38)			
	 	 1.5	 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ	

กลุ่มตัวอย่างมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ในภาพรวมระดับมาก	 รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ	 บุคลากรใช ้

เทคโนโลยีกรุ๊ปแวร์	 ในการบริหารกระบวนการทำางานแบบเป็นกลุ่ม		 

เช่น	 การบริหารโครงการ	 การทำางานเป็นทีม	 และการบริหารการ 

ประชุม	บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตนต้องการ	เพื่อให้สามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(x =	3.49)	รายการที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยสุดคือ	 บุคลากรสามารถเข้าถึงทางด่วนข้อมูลได้โดยผ่านทาง	

LAN	อินเทอร์เน็ต	อินทราเน็ต	(x =		3.27)				
	 2.	 การเปรียบเทียบแนวทางพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยอง	จำาแนก

ตามเพศทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวทางพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิ

งานในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 3.	 การเปรียบเทียบแนวทางพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยอง	จำาแนก

ตามอายุ	 พบว่าอายุแตกต่างกันมีแนวทางพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อ 

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่	.05

	 4.	 การเปรียบเทียบแนวทางพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยอง	จำาแนก

ตามระดับการศึกษา	พบว่าการศึกษาแตกต่างกันมีแนวทางพัฒนา

ศกัยภาพในการปฏบิตังิานในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสำาคญั

ทางสถิติ
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	 5.	 การเปรียบเทียบแนวทางพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัต ิ

งานของบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยอง	จำาแนก 

ตามตำาแหน่งงาน	 พบว่าตำาแหน่งงานแตกต่างกันมีแนวทางพัฒนา 

ศักยภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่	.05

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 บุคลากรมีเพศแตกต่างกันทำาให้การพัฒนาศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรทางการศึกษาของ 

วทิยาลยัเทคนคิระยองทัง้เพศชายและเพศหญงิมคีวามเสมอภาคกนั 

ซึง่บคุลากรมกีารปฏบิตังิานในหน่วยงานเดยีวกนัมจีงึมลีกัษณะงาน 

ที่ไม่แตกต่างกันนัก	

	 2.	 บุคลากรมีอายุท่ีแตกต่างกันทำาให้การพัฒนาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05		อายุ 

ของบุคลากรแต่ละบุคคลถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งที่มีผล 

ต่อพฤติกรรมและกระบวนการทางความคิดท่ีแสดงออกของแต่ละ 

บุคคล	 โดยได้มีการเปรียบเทียบคู่ท่ีมีความแตกต่างกันคือช่วงอาย ุ

ตำ่ากว่า	26	ปี	กับช่วงอายุระหว่าง	36-45	ปี	ซึ่งในแต่ละช่วงอายุมี 

ผลต่อ	ด้านการจดัการความรูใ้นองค์การแห่งการเรยีนรู	้การประยกุต์ 

ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ	 แต่ในทางกลับกันบุคลากรที่มีอาย ุ

น้อยก็อาจทำาให้การเรียนรู้บางอย่างสามารถทำาได้น้อยเพราะความ 

เข้าใจในรายละเอียดที่ซับซ้อนบางครั้งต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานที่มี 

มามากพอสมควร	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	หตัถาภรณ์		เสาร์เรอืน	 

(2552	:	จ)	ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง	ศึกษาสภาพและความต้องการ 

การพัฒนาสมรรถภาพด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรงานบริหาร	 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง	 พบว่าภาพการพัฒนาสมรรถภาพ 

ด้านคอมพิวเตอร์	 ของบุคลากรงานบริหารในสังกัดอาชีวศึกษา	 

จังหวัดระยอง	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 และความต้องการ 

พัฒนาสมรรถภาพด้านคอมพิวเตอร์	ของบุคลากรงานบริหารสังกัด 

อาชีวศึกษา	 จังหวัดระยอง	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ 

พิจารณารายด้านพบว่า	ด้านวิธีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก

	 3.	 บคุลากรมรีะดบัการศกึษา		แตกต่างกนัทำาให้การพฒันา 

ศักยภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน	 อาจเป็นเพราะบุคลากร 

มีระดับการศึกษาใกล้เคียงกันทำาให้ความคิดเห็นในแนวทางการ 

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทั้ง	 5	 ด้าน	 ซ่ึง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สรัญญา	 	 เฟื่องฟู	 (2549	 :	 บทคัดย่อ)	 

ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการพัฒนาบุคลากรตาม 

ทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชน	 ในจังหวัด 

ระยองและชลบุรี	พบว่า	ครูและผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เมื่อ 

พจิารณาเป็นรายขัน้ตอนพบว่า	ขัน้วางแผนพฒันาบคุลากรแตกต่าง 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.5	ส่วนขั้นตอนอื่นอีก	3	ขั้นตอน 

พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 4.	 บุคลากรที่มีตำาแหน่งงานแตกต่างกันทำาให้การพัฒนา 

ศักยภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 

.05	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มีตำาแหน่งแตกต่างกันทำาให้มี 

สภาพทางสังคมแตกต่างกัน	 ความรับผิดชอบในหน้าที่แตกต่างกัน	 

ซึง่การวจิยัในครัง้นีพ้บว่าแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตั ิ

งานของบุคลากรโดยรวมทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการปฏิรูปองค์การ	 ด้านการเอื้ออำานาจให้แก่บุคลากร	 ด้านการ 

จัดการการในองค์การแห่งการเรียนรู้	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศ		พบว่า	ตำาแหน่งลกูจ้างประจำาตำาแหน่งงานนกัการ 

แตกต่างจากบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยองที่ 

มีตำาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตำาแหน่งงานเจ้าหน้าที่	 ลูกจ้างช่ัวคราว

ตำาแหน่งงานครูผู้สอน	 และข้าราชการตำาแหน่งงานครูผู้สอนอาจ

เป็นเพราะตำาแหน่งงานนักการไม่ใกล้เคียงกับตำ่างานอื่นๆ	 จึงทำาให้มี 

กระบวนการเรียนรู้		และแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ

งานของตนเอง	ที่ไม่หลากหลาย

	 5.	 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพใน 

การปฏบิตังิานของบคุลากร	แตกต่างกนัทำาให้การพฒันาศกัยภาพใน 

การปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ประไพพร 

บตุรแก้ว	(2546	:	บทคดัย่อ)	ได้ทำาการศกึษาวจิยัเรือ่ง	การพฒันาการ 

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีวิทยาลัยเขมราฐ	สังกัดกรมอาชีวศึกษา 

จังหวัดอุบราชธานี	 พบว่า	 เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี	 มีความรู้ 

ความเข้าใจในการปฏิบัติการเบิก	-	จ่ายเงิน	การบันทึกบัญชีการจัด

ทำารายงานการเงิน	งบเดือนชัดเจนขึ้น	เอกสารหลักฐานต่างๆ	เป็น 

ปัจจุบันขึ้น												

	 สำาหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยองโดยภาพรวมอยู ่

ในระดับมาก	 เรียงลำาดับจากคะแนนเฉล่ียดังนี้	 ด้านการปฏิรูป 

องค์การสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้	 ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการจัดการความรู้ความรู้ในองค์การแห่งการเรียน	 ด้านการเอื้อ 

อำานาจให้แก่บุคลากร	 และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ 

สารสนเทศ		สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จุฑามาส		แสงอาวุธ	และ 

พรนิภา		จินดา	(2550	:	บทคัดย่อ)	ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง	แนวทาง 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์	 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 พบว่า	 ผู้ปฏิบัติงานได้เรียงลำาดับ 

ความจำาเป็นในการพัฒนาศักยภาพได้แก่	 ด้านความรู้ความเข้าใจ 

และทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ	 ด้านการวางแผนการ 

วิเคราะห์งานความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างเป็น 

ระบบ	 และด้านแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทำางานและพัฒนาระบบ 

งานให้มีประสิทธิภาพ	 ส่วนของหัวหน้ากลุ ่มงานหัวหน้างาน 

ปริยาภัทร  ศรีเพชร
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104			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559

เรียงลำาดับความจำาเป็นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ได้แก ่

ด้านการวางแผนทำางาน	 และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

และด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศมาฐานการพฒันา 

บุคลากรสายสนับสนุนตามวิชาชีพตามความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนจำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในระดับ 

มากที่สุดเรียงตามลำาดับได้แก่	 ด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ 

ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ	 ด้านมนุษย์สัมพันธ์และการทำางาน 

เป็นทมี	ด้านแนวคดิวธิกีารข้ันตอนการทำางาน	และพฒันาระบบงาน 

ให้มีประสิทธิภาพ	 ด้านหลักการครองตนครองคนครองงานและ 

ด้านการวางแผนการวิเคราะห์งานความสามารถในการแก้ปัญหา 

และการคิดอย่างเป็น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมกีารตดิตามผลระยะยาวเพือ่ตรวจสอบว่าบคุลากร 

ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไปมากน้อย 

เพียงและควรมีการทำาวิจัยต่อเน่ืองเพื่อเป็นการหาแนวทางใหม่ๆ 

มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานมากว่าเดิม

	 2.	 ควรมีการขยายผลการศึกษาโดยการใช้วิธีให้กลุ ่ม 

ตัวอย่างได้มีการอบรมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานเพื่อนำาผลการศึกษามาเปรียบเทียบว่าได้ผลเช่น 

เดียวกันหรือไม่

	 3.	 ควรมีการวิจัยในประเด็นที่สอดคล้องกัน	 เช่น	องค์การ 

แห่งการเรียนรู ้	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เป็นเพราะเรื่องเหล่านี้อาจจะมีอิทธิต่อการพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรได้ทั้งสิ้น
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การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18

The	Development	of	Causal	Relationship	Model	of	Factors	Affecting	Visionary

Leadership	of	Administrators	of	Secondary	Education	

Service	Area	Office	18

สมัชชา	จันทร์แสง		พรสวัสดิ์	ศิรศาตนันท์		ธีรศักดิ์	อินทรมาตย์

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 2)	 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต	 18	 กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 3)	 เพื่อวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 กลุ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	และข้าราชการครูในสถานศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	18	ปีการศึกษา	2556		 

จำานวน	400	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

ตั้งแต่	 0.60	 ถึง	 1.00	 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 0.24	 ถึง	 0.80	 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .97	 วิเคราะห์สถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม 

การวิเคราะห์สถิติสำาเร็จรูป	และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้วยโปรแกรม	LISREL	8.80	for	Student	

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 ประกอบด้วยตัวแปรแฝงจำานวน	 5	 ตัว	 สามารถวัดได้จากตัวแปร 

สังเกตได้	 จำานวน	 15	 ตัว	 2)	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำา 

เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

อยู่ในเกณฑ์ดี	โดยมีค่าสถิติดังนี้	x2
	=	13.15,	df	=	25,	p-Value	=	0.97466,	RMSEA	=	0.000,	GFI	=	0.996,	AGFI	=	0.979	โดย 

ตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 ได้ร้อยละ	 87	 3)	 ผลการวิเคราะห์ขนาด 

อิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	พบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์ส่งอิทธิพลทางตรง	อิทธิพลทางอ้อม	และอิทธิพลรวม	ต่อภาวะผู้นำา 

เชิงวิสัยทัศน์	 การสื่อสารส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์โดยผ่านความคิดสร้างสรรค์	 และความคิดสร้างสรรค์ส่งอิทธิพล 

ทางตรง	และอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

คำาสำาคัญ	:	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	ความฉลาดทางอารมณ์	การสื่อสาร	ความคิดสร้างสรรค์

สมัชชา จันทร์แสง,  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์,  ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
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Abstract
	 	 The	purposes	of	 this	 research	were	1)	To	construct	 the	causal	 relationship	model	of	 factors	affecting 

visionary	leadership	of	administrators	of	secondary	education	service	area	office	18.	2)	Examining	the	goodness	of 

fit	model	with	 the	empirical	data.	3)	A	analyze	effect	 size	of	 the	causal	 relationship	model	of	 factors	affecting 

visionary	leadership	of	administrators	of	secondary	education	service	area	office	18.	The	samples	of	this	research	

included	 400	 secondary	 school	 administrators	 and	 teachers	 under	 the	 office	 of	 secondary	 educational	 service 

area	 18.	 The	 instrument	 for	 data	 collection	was	 a	 set	 of	 five	 -	 rating	 scale	 questionnaire,	 including	 Index	 of 

Item	 -	Objective	 Congruence	 between	 0.60	 -	 1.00	 discrimination	 between	 0.24	 -	 0.80	 and	 reliability	 coefficient 

.97.	 The	 data	 collected	were	 analyzed	by	 package	 program	 and	 The	 LISREL	 programs	 version	 8.80	 for	 student 

was	to	analyze	the	data	causal	relationship	model.	

	 	 The	 research	 findings	were	 as	 follows.	 1)	 The	 construct	 of	 the	 causal	 relationship	model	 of	 factors 

affecting	 visionary	 leadership	 of	 administrators	 of	 secondary	 education	 service	 area	 office	 18	 consisted	 of	 5 

latent	 variables	measured	 from	 15	 observed	 variables.	 2)	 The	 causal	 relationship	model	 of	 factors	 affecting 

visionary	 leadership	 of	 administrators	 of	 secondary	 education	 service	 area	 office	 18	was	well	 fitted	with	 the 

empirical	data.	The	final	model	developed	showed	 that	 the	fitness	between	 the	data	and	model	 indices	were 

as	follows:		x2
	=	13.15,	df	=	25,	p-Value	=	0.97466,	RMSEA	=	0.000,	GFI	=	0.996,	AGFI	=	0.979.	All	the	factors	in	the 

model	explain	87%	3)	The	factors	that	had	direct,	 indirect	and	total	effect	to	visionary	leadership	were	follows:	 

emotional	 Intelligence	exert	direct	effect,	 indirect	effect	and	total	effect	to	visionary	leadership;	communication 

exert	 indirect	effect	and	total	effect	to	visionary	leadership;	and	creativity	exert	direct	effect	and	total	effect	to	 

visionary	leadership.

Keywords	:	Causal	Relationship	Model,	Visionary	Leadership,	Emotional,	Communication,	Creativity
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บทนำา
	 ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีการเติบโต	 และ 

พฒันาอย่างรวดเรว็	ทัง้ทางด้านการเมอืง	การปกครอง	การมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	 ความเจริญก้าวหน้าทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	ในทางกลับกัน	ความตกตำ่า 

ของเศรษฐกิจโลกมีสูงข้ึน	 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน	 

ทำาให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย	 องค์การท่ีมีรากฐานทาง 

ด้านสังคม	วัฒนธรรม	ด้านการศึกษา		ที่แข็งแกร่งก็จะปรับตัว	และ

สร้างความอยู่รอดได้	 ดังนั้น	 ผู้นำาจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ 

พัฒนา	 และการดำาเนินงานขององค์การ	 จากคำากล่าวของ	 นานัส 

(Nanus.	 1992	 :	 315)	 ท่ีว่า	 “หากปราศจากภาวะผู้นำาองค์การก็ 

เสมือนเรือชูชีพที่อยู ่ท่ามกลางทะเลบ้าโดยไม่มีไม้พาย	 เข็มทิศ 

แผนที่	และความหวัง”	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	องค์การด้านการศึกษา 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545-2559	 ท่ียึด	 “คน”	 เป็น 

ศูนย์กลางการพัฒนา	 เพื่อให้คนไทยมีความสุข	 พึ่งตนเองได้	 และ 

ก้าวทันโลก	 โดยรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้	 สามารถเลือก 

ใช้ความรู้	 และเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า	 เหมาะสม	 มีภูมิคุ้มกันที่ด ี

มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 

และความซื่อสัตย์สุจริต	 โดยเครื่องมือสำาคัญท่ีจะใช้พัฒนา	 “คน”	 

ให้มีคุณค่านั่นก็คือ	“การศึกษา”	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ประเทศให้ดำารงอยู ่ในภาวะสังคมโลกท่ีมีการแข่งขันสูงเช่นใน 

ปัจจุบัน	 ดังนั้นองค์การที่ต้องปรับเปลี่ยน	 และมีความสำาคัญ	 คือ 

หน่วยงานทางการศึกษา	 ที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน 

โดยการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางแห่งความคิดสร้างสรรค์	 

(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2552	:	3)

	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 นับเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญยิ่ง 

ต่อการพัฒนาองค์การ	 เพราะผู้บริหาร	 เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์การ 

ไปในทิศทางที่ต้องการ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล 

ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีภาวะผู ้นำา	 ที่เอื้อต่อ 

การศึกษา	 มีคุณลักษณะท่ีสำาคัญ	 คือ	 มีวิสัยทัศน์	 และต้องมีความ 

สามารถในการกำาหนดกลยุทธ์เป็นอันดับหน่ึง	 เพื่อท่ีจะนำาไปสู่ 

การบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว้	 สถานศึกษาท่ีจะประสบความ 

สำาเร็จแบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้น้ัน	 ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำาเชิง 

วิสัยทัศน์	 สามารถเลือกเน้นสนใจสิ่งที่เป็นความสำาคัญ	 และเป็น 

ค่านิยมของสถานศึกษา	 แสดงให้สมาชิกรับรู ้ได้โดยการกระทำา 

และคำาพูด	 ซึ่งอาจกำาหนดเป็นปรัชญาของโรงเรียน	 และหล่อหลอม 

สู่แผนการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องเลือกวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุด 

สอดคล้องกับความเป็นจริง	 และมีความเป็นไปได้ในอนาคต	

คณุลกัษณะของภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	

คือ	 การสร้างวิสัยทัศน์	 การเผยแพร่วิสัยทัศน์	 และการปฏิบัติตาม 

วิสัยทัศน์	 ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจูงใจ	 สามารถนำา 

วิสัยทัศน์ไปใช้	 และสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรยึดปฏิบัติตาม 

วิสัยทัศน์นั้นอย่างต่อเนื่อง	 อันจะนำาไปสู่สภาพขององค์การท่ีพึง 

ปรารถนา	 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้า	 ดังนั้นผู้วิจัยจึง 

ต้องการพฒันารปูแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองปัจจยัทีม่อิีทธพิล 

ตอ่ภาวะผูน้ำาเชิงวสิัยทัศน์ของผู้บรหิารสถานศึกษา	สังกัดสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 อันจะทำาให้เกิดองค์ความรู้	 

และแนวคิดในการบูรณาการการบริหารการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18

	 2.	 เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของรปูแบบความสมัพนัธ์ 

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	18	กับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	18

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ครู	 และผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 สังกัด 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 (ชลบุรี-ระยอง) 

ปีการศึกษา	 2556	 จำานวน	 50	 แห่ง	 3,054	 คน	 ผู้วิจัยกำาหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ	 ชูมัคเกอร์	 (Schumarker,	 R.E. 

2004	 :	 49)	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 400	 คน	 โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น	 

(Stratified	Random	Sampling)	จำาแนกเป็นครู	สังกัดสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 

233	 คน	 จังหวัดระยอง	 143	 คน	 และผู้บริหารในจังหวัดชลบุรี 

15	คน	จังหวัดระยอง	9	คน	

	 เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 	 ได ้แก ่	 

แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู ้นำา 

เชิงวิสัยทัศน์	 และภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 ได้อำานาจ 

จำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 .21	 -	 .80	 ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

เท่ากับ	 .97	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยได้ขอหนังสือขอความ 

ร่วมมือในการทำาวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยได้ดำาเนินการแจก 
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แบบสอบถาม	 และนำาแบบสอบถามกลับมาด้วยตนเอง	 จากนั้น 

ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั	เพือ่วเิคราะห์ 

ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัย	 และระดับของภาวะผู ้นำาเชิง 

วิสัยทัศน์ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 โดยใช้โปรแกรม	 LISREL	 8.8	 for 

Student

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารสถานศึกษา 

สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	18	ประกอบด้วย 

ตัวแปรแฝงจำานวน	5	ตัว	 คือ	ความฉลาดทางอารมณ์	 การสื่อสาร	 

ความคิดสร้างสรรค์	 บรรยากาศในองค์การ	 และภาวะผู้นำาเชิง 

วิสัยทัศน์	 สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้จำานวน	 15	 ตัว	 คือ 

ความตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง	 การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 

การเข้าใจอารมณ์ผู้อ่ืน	 ความมีทักษะการสื่อสาร	 การใช้ช่องทาง 

การสื่อสาร	ความคิดริเริ่ม	ความคล่องแคล่วในการคิด	ความยืดหยุ่น 

ในการคิด	 ความคิดละเอียดลออ	 การสร้างแรงจูงใจ	 การตัดสินใจ 

ร่วมกนั	การสร้างบรรยากาศเชงิบวก	การสร้างวสิยัทศัน์	การเผยแพร่ 

วสิยัทศัน์	 และการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์	 เมือ่พจิารณาความสอดคล้อง 

ของรปูแบบสมมตฐิาน	กบัข้อมลู	เชงิประจกัษ์	พบว่า	ยงัไม่สอดคล้องกนั 

โดยพิจารณาจากดัชนีหลายๆ	 ตัวประกอบกันตามเกณฑ์	 ผู้วิจัย 

จึงจำาเป็นต้อง	 ปรับโมเดล	 โดยพิจารณาค่าดัชนีปรับโมเดล 

(Modification	 Indices)	 ที่มีค่าสูงสุด	 รวมทั้งพิจารณาค่า	 EP 

(Expected	-	Parameter	Change)	ซึง่เป็นค่าบอกขนาดและทศิทาง

ของพารามิเตอร์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงหลังปรับพารามิเตอร์นั้น

	 2.	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความ 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ 

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต	 18	 กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 	 จากการปรับโมเดล 

โดยพิจารณาค่าดัชนีปรับโมเดล	 (Modification	 Indices)	 ที่มีค่า 

สูงสุด	 รวมทั้งพิจารณาค่า	 EP	 ผลการ	 ปรับโมเดล	 แสดงดังภาพ 

ประกอบ	1

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน และ
ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .21 
- .80 ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .97  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ไดดําเนินการแจกแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามกลับมาดวยตนเอง จากน้ันตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ เพื่อ
วิเคราะหระดับความสัมพันธของปจจัย และระดับของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 โดยใชโปรแกรม LISREL 8.8 for Student 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชงิวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประกอบดวยตัวแปรแฝงจํานวน 5 ตัว คือ ความฉลาดทางอารมณ การ
ส่ือสาร ความคิดสรางสรรค บรรยากาศในองคการ และภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน สามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกตไดจํานวน 15 ตัว 
คือ ความตระหนักรูอารมณตนเอง การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง การเขาใจอารมณผูอ่ืน ความมีทักษะการส่ือสาร การใชชองทาง
การส่ือสาร ความคิดริเริ่ม ความคลองแคลวในการคิด ความยืดหยุนในการคิด  ความคิดละเอียดลออ การสรางแรงจูงใจ การ
ตัดสินใจรวมกัน การสรางบรรยากาศเชงิบวก การสรางวิสัยทัศนการเผยแพรวิสัยทัศน และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน เม่ือพิจารณา
ความสอดคลองของรูปแบบสมมติฐาน กับขอมูล เชิงประจักษ พบวา ยังไมสอดคลองกัน โดยพิจารณาจากดัชนีหลาย ๆ ตัว
ประกอบกันตามเกณฑ ผูวิจัยจึงจําเปนตอง  ปรับโมเดล โดยพิจารณาคาดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices) ที่มีคาสูงสุด 
รวมทั้งพิจารณาคา EP (Expected -Parameter Change) ซ่ึงเปนคาบอกขนาดและทิศทางของพารามิเตอรที่คาดวาจะ
เปล่ียนแปลงหลังปรับพารามิเตอรน้ัน 

 2.  ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่ มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิง
วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 กับขอมูลเชิงประจักษ  จากการปรับ
โมเดล โดยพิจารณาคาดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices) ที่มีคาสูงสุด รวมทั้งพิจารณาคา EP ผลการ ปรับโมเดล แสดงดัง
ภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

การเผยแพรวิสัยทัศน 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

ความตระหนักรูอารมณ
ตนเอง 

การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง 
 

ความมีทักษะการสื่อสาร 

การใชชองทางการสื่อสาร 

การสรางแรงจูงใจ 

การตัดสินใจรวมกัน 

การสรางบรรยากาศเชิงบวก 

Vis 

Org 

Comm 

Sense 

การสรางวิสัยทัศน 

ความคิดริเร่ิม 

ความคลองแคลวในการคิด 

ความยืดหยุนในการคิด 

ความคิดละเอียดลออ 

การเขาใจอารมณผูอ่ืน 

Think 
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0.84 
0.79 

0.85 

0.82 
0.81 

0.86 

0.90 

0.49 

0.34 
0.54 

0.44 

0.42 

0.6

0.32 

0.25 

0.25 

0.27 

0.27 

0.30 

0.37 

0.30 

0.28 

0.34 

0.35 

0.27 

0.20 

0.25

0.20 

  x2
	=	13.15,	df	=	25,	p-Value	=	0.97466,	RMSEA	=	0.000,	GFI	=	0.996,	AGFI	=	0.979

	 *p	<	.05

	 ภาพประกอบ	1	 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง	 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 

	 	 	 	 	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	ที่พัฒนา

สมัชชา จันทร์แสง,  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์,  ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
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	 จากภาพประกอบ	1	พบว่า	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 ของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	

18	 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่า

สถิติดังนี้	(Chi-square	=	13.15,	df	=	25,	p-value	=	0.97466,	

RMSEA	=	0.000,	Standardized	RMR	=	0.006,	GFI	=	0.996,	

AGFI	=	0.979)

	 3.	 ผลการวิ เคราะห ์ขนาดอิทธิพลของตัวแปรแฝง	 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	 

พบว่า	 ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร 

แฝงทุกตัว	 ตัวแปรการสื่อสารมีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงความคิด 

สร้างสรรค์	 ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร 

แฝงบรรยากาศในองค์การ	 และภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 โดยมีค่า 

อิทธิพลทางตรง	และทางอ้อม	รายละเอียดดังตาราง	1

 ตาราง	1	ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล	ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล 

	 	 	 	 ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	ที่พัฒนา

 
 
 

2 = 13.15, df = 25, p-Value = 0.97466, RMSEA = 0.000, GFI = 0.996, AGFI = 0.979 
*p < .05 
ภาพประกอบ 1  แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิง วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ที่พัฒนา 
  
 จากภาพประกอบ 1 พบวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี
โดยมีคาสถิติดังน้ี (Chi-square = 13.15, df = 25, p-value = 0.97466, RMSEA = 0.000, Standardized RMR = 0.006, GFI 
= 0.996, AGFI = 0.979) 
 3.  ผลการวิเคราะหขนาดอิทธิพลของตัวแปรแฝง ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 พบวา 
ตัวแปรความฉลาดทางอารมณมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรแฝงทุกตัว ตัวแปรการส่ือสารมีอิทธิพลตอตัวแปรแฝงความคิดสรางสรรค 
ตัวแปรความคิดสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรแฝงบรรยากาศในองคการ และภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน โดยมีคาอิทธิพล
ทางตรง และทางออม รายละเอียดดังตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1   คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลระหวางตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล ของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ที่พัฒนา 
 

ตัวแปรผล การสื่อสาร ความคิดสรางสรรค บรรยากาศในองคการ ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 
 ตัวแปรสาเหต ุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

 ความฉลาดทางอารมณ 0.90* - 0.90* 0.89* 0.40* 0.49* 0.91* 0.58* 0.34* 0.91* 0.38* 0.54* 

 การสื่อสาร  - - - 0.44* - 0.44* 0.29* 0.29* - 0.19* 0.19* - 

 ความคิดสรางสรรค  - - - - - - 0.65* - 0.65* 0.42* - 0.42* 

 บรรยากาศในองคการ  - - - - - - - - - - - - 

 Goodness of Fit 
 Chi-square = 13.15, df = 25, p-value = 0.97466, RMSEA = 0.000, Standardized RMR = 0.006, GFI 
= 0.996, AGFI = 0.979 
 

ตัวแปรแฝง Comm Think Org Vis 
R-SQUARE 0.69 0.86 0.92 0.87 

	 จากตาราง	1	แสดงค่าอิทธิพลทางตรง	ค่าอิทธิพลทางอ้อม	

ค่าอทิธพิลรวม	ของตวัแปรแฝง	ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน	และ 

ค่าสถิติของรูปแบบ	ปรากฏข้อค้นพบดังนี้

	 1.	 ค่าอิทธิพลท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 (Vis)	 

ประกอบด้วย

	 	 1.1	 ความฉลาดทางอารมณ์	 (Sense)	 ส่งอิทธิพลทาง 

ตรงขนาด	 0.54	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมขนาด	 0.38	 และส่งอิทธิพล 

รวมขนาด	0.91	ต่อภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์อย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ 

ที่ระดับ	.05

	 	 1.2	 การสื่อสาร	 (Comm)	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมขนาด	 

0.19	 และส่งอิทธิพลรวมขนาด	 0.19	 ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 1.3	 ความคิดสร้างสรรค์	 (Think)	 ส่งอิทธิพลทางตรง 

ขนาด	0.42	และส่งอทิธพิลรวมขนาด	0.42	ต่อภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 2.	 ค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อบรรยากาศในองค์การ	 (Org)	

ประกอบด้วย

	 	 2.1	 ความฉลาดทางอารมณ์	 (Sense)	 ส่งอิทธิพลทาง 

ตรงขนาด	 0.34	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมขนาด	 0.58	 และส่งอิทธิพล 

รวมขนาด	 0.91	 ต่อบรรยากาศในองค์การอย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	.05

	 	 2.2	 การสื่อสาร	 (Comm)	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมขนาด 

0.29	 และส่งอิทธิพลรวมขนาด	 0.29	 ต่อบรรยากาศในองค์การ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 3.3	 ความคิดสร้างสรรค์	 (Think)	 ส่งอิทธิพลทางตรง 

ขนาด	 0.65	 และส่งอิทธิพลรวมขนาด	 0.65	 ต่อบรรยากาศใน 

องค์การอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

สมัชชา จันทร์แสง,  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์,  ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
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	 3.	 ค่าอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์	 (Think)	 

ประกอบด้วย

	 	 3.1	 ความฉลาดทางอารมณ์	 (Sense)	 ส่งอิทธิพล 

ทางตรงขนาด	 0.49	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมขนาด	 0.40	 และส่ง 

อิทธิพลรวมขนาด	 0.89	 ต่อความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 3.2	 การสื่อสาร	 (Comm)	 ส่งอิทธิพลทางตรงขนาด 

0.44	 และส่งอิทธิพลรวมขนาด	 0.44	 ต่อบรรยากาศในองค์การ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.	 ค ่าอิทธิพลท่ีส ่งผลต ่อการสื่อสาร	 (Comm)	 คือ 

ความฉลาดทางอารมณ์	 (Sense)	 ส่งอิทธิพลทางตรงขนาด	 0.90	 

และส่งอิทธิพลรวมขนาด	 0.90	 ต่อการสื่อสารอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 เมือ่พจิารณาความสอดคล้องกลมกลนืของรปูแบบกบัข้อมลู	 

พบว่า	 รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ด	ี 

(Chi-square	 =	 13.15,	 df	 =	 25,	 p-value	 =	 0.97466, 

RMSEA	=	0.000,	Standardized	RMR	=	0.006,	GFI	=	0.996,	 

AGFI	=	0.979)	เมื่อพิจารณาความเที่ยงในการวัดตัวแปรสังเกตได้ 

ทั้งตัวแปรภายนอก	 (X)	 มีค่าอยู่ในช่วง	 0.74	 -	 0.80	 และตัวแปร 

ภายใน	 (Y)	มีค่าอยู่ในช่วง	 0.63	 -	 0.70	ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ดี	 

เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงในรูปแบบ	โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ 

พยากรณ์	 (R-SQUARE)	 ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว	 มีค่าตั้งแต ่

ร้อยละ	 0.69	 -	 0.92	 โดยตัวแปรแฝงการสื่อสาร	 (Comm)	 มีค่า 

ตำ่าสุด	 นอกจากนั้นยังพบว่าตัวแปรแฝงทุกตัวสามารถอธิบาย 

ความแปรปรวนของภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ได้	ร้อยละ	87

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 สรุปผลการวิจัย

	 ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี	 เป็นข้อค้นพบท่ีสอดคล้อง 

กับจุดมุ่งหมายการวิจัย	 ขั้นตอนของการวิจัย	 โดยสามารถสรุปผล 

การวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ผลการศกึษารปูแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองปัจจยั 

ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 สรุปได้ว่า	 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง 

วิสยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	 สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มัธยมศึกษาเขต	18	ประกอบด้วยตัวแปรแฝงจำานวน	5	ตัว	จำาแนก 

เป็นตัวแปรอิสระ	จำานวน	4	ตัว	ตัวแปรตาม	จำานวน	1	ตัว	ตัวแปร 

แฝงทั้ง	5	ตัวนั้นสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้	จำานวน	15	ตัว

	 	 1.1	 ตัวแปรอิสระ	 4	 ตัว	 จำาแนกเป็นตัวแปรแฝงนอก	 

จำานวน	1	ตวั	คอื	ความฉลาดทางอารมณ์	และตวัแปรแฝงในจำานวน 

3	ตวั	คอื	การสือ่สาร	ความคดิสร้างสรรค์	และบรรยากาศในองค์การ

	 	 1.2	 ตัวแปรตาม	 1	 ตัว	 เป็นตัวแปรแฝงใน	 คือ	 ภาวะ 

ผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

	 	 1.3	 ตัวแปรแฝงที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรตาม	 

ได้แก่	 ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์	และตัวแปรความคดิสร้างสรรค์ 

	 	 1.4	 ตัวแปรแฝงที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรตาม 

ได้แก่	 ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่าน 

ความคิดสร้างสรรค์	 และ	 ตัวแปรการสื่อสาร	 ส่งอิทธิพลทางอ้อม

ผ่านความคิดสร้างสรรค์

	 2.	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความ 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ 

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต	18	สรุปได้ว่า	

	 	 2.1	 องค์ประกอบของตัวแปรแฝง	มีดังนี้

	 	 	 	 2.1.1	 ความฉลาดทางอารมณ์	 มีองค์ประกอบ 

สำาคัญ	 3	 ส่วนคือ	 ความตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง	 การจูงใจตนเอง	 

และการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น

	 	 	 	 2.1.2	 การส่ือสาร	 มีองค์ประกอบสำาคัญ	 2	 ส่วน

คือ	ความมีทักษะการสื่อสาร	และ	การใช้ช่องทางในการสื่อสาร

	 	 	 	 2.1.3	 ความคิดสร้างสรรค์	 มีองค์ประกอบสำาคัญ	 

4	ส่วนคือ	ความคิดริเริ่ม	ความคล่องแคล่วในการคิด	ความยืดหยุ่น 

ในการคิด	และความคิดละเอียดลออ

	 	 	 	 2.1.4	 ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 มีองค์ประกอบ 

สำาคัญ	 3	 ส่วนคือ	 การสร้างวิสัยทัศน์	 การเผยแพร่วิสัยทัศน์	 และ 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

	 	 2.2	 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่า	 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อยู่ในเกณฑ์ดี	โดยมีค่าสถิติดังนี้	Chi-square	=	13.15,	df	=	25,	 

p-value	 =	 0.97466,	 RMSEA	 =	 0.000,	 Standardized 

RMR	=	 0.006,	 GFI	 =	 0.996,	 AGFI	 =	 0.979	 ทั้งนี้ตัวแปรแฝง 

ในรปูแบบสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงภาวะผูน้ำา 

เชิงวิสัยทัศน์	ได้ร้อยละ	87	

	 3.	 ผลการวเิคราะห์ขนาดอทิธพิลของรปูแบบความสมัพนัธ์ 

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต	18	สรุปได้ว่า

	 	 3.1	 ความฉลาดทางอารมณ์	และ	ความคิดสร้างสรรค์	 

ส่งอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 ด้วยขนาดอิทธิพล 

0.54	และ	0.42	ตามลำาดับ

สมัชชา จันทร์แสง,  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์,  ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
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	 	 3.2	 ความฉลาดทางอารมณ์	และ	การสือ่สาร	ส่งอิทธพิล 

ทางอ้อมต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 ด้วยขนาดอิทธิพล	 0.38	 และ	 

0.19	ตามลำาดับ

	 	 3.3	 ความฉลาดทางอารมณ์	การสือ่สาร	และ	ความคดิ 

สร้างสรรค์	 ส่งอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 ด้วยขนาด 

อิทธิพล	0.91,	0.19	และ	0.42	ตามลำาดับ

	 	 3.4	 ความฉลาดทางอารมณ์	และ	ความคิดสร้างสรรค์	 

ส่งอิทธิพลทางตรงต่อบรรยากาศในองค์การ	 ด้วยขนาดอิทธิพล 

0.34	และ	0.65	ตามลำาดับ

	 	 3.5	 ความฉลาดทางอารมณ์	และ	การสือ่สาร	ส่งอทิธพิล 

ทางอ้อมต่อบรรยากาศในองค์การขนาดอิทธิพล	 0.58	 และ	 0.29	 

ตามลำาดับ

	 	 3.6	 ความฉลาดทางอารมณ์	การสือ่สาร	และ	ความคดิ 

สร้างสรรค์	 ส่งอิทธิพลรวมต่อบรรยากาศในองค์การ	 ด้วยขนาด 

อิทธิพล	0.91,	0.29	และ	0.65	ตามลำาดับ

	 	 3.7	 ความฉลาดทางอารมณ์	และ	การสือ่สาร	ส่งอทิธพิล 

ทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์	ด้วยขนาดอิทธิพล	0.49	และ	0.44 

ตามลำาดับ

	 	 3.8	 ความฉลาดทางอารมณ์	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ 

ความคิดสร้างสรรค์	ด้วยขนาดอิทธิพล	0.40

	 	 3.9	 ความฉลาดทางอารมณ์	และการสือ่สาร	ส่งอทิธพิล

รวมต่อความคิดสร้างสรรค์	ด้วยขนาดอิทธิพล	0.89	และ	0.44	ตาม

ลำาดับ

	 	 3.10	ความฉลาดทางอารมณ์	 ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ 

การสื่อสาร	ด้วยขนาดอิทธิพล	0.90	และส่งอิทธิพลรวมด้วยขนาด	 

0.90

อภิปรายผลการวิจัย
	 ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์สามารถวัดได้จากคุณลักษณะของ 

ผู้บริหาร	 ได้แก่	 การสร้างวิสัยทัศน์	 การเผยแพร่วิสัยทัศน์	 และ 

การปฏบิตัติามวสิยัทศัน์	 อาจจะเป็นเพราะว่า	 วสิยัทศัน์เป็นสิง่สำาคญั 

ประการแรกที่ผู้นำาจะต้องมี	 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้เข้าใจ 

บริบทของสถานศึกษาทั้งภายใน	และภายนอก	 เพื่อนำาวิกฤติ	 และ 

โอกาสมาร่วมกำาหนด	 พัฒนา	 สร้างเป็นวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

และต้องเผยแพร่วิสัยทัศน์ไปสู่ครู	และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อ 

ให้วิสัยทัศน์เกิดการปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างแท้จริง	 โดยอาศัย 

ปัจจัยที่นำาพาให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้	 คือ	 ความฉลาดทางอารมณ์							 

การสือ่สาร	ความคดิสร้างสรรค์	และบรรยากาศในองค์การ	สอดคล้อง 

กบั	บรูชยั	ศริิมหาสาคร	(2548	:	15)	กล่าวว่า		ภาวะผูน้ำาเชิงวสัิยทศัน์	 

คือ	 บุคคลที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ในอนาคต	 

และสานฝันให้เป็นจริง	 รวมท้ัง	 ทำาให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวน่าเชื่อถือ 

และน่าดึงดูดใจสำาหรับองค์การ	 เควิน	 (Kevin.	2006	 :	566-583) 

กล่าวว่า	 ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานได้แก่	 

ความฉลาดทางอารมณ์	 การส่ือสาร	 ความคิดสร้างสรรค์	 และ 

บรรยากาศองค์การ	 สอดคล้องกับ	 วีระวัฒน์	 ปันนิตามัย	 (2551	 :	 

178-179)	 กล่าวว่า	 ผู ้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงส่งผลต่อ 

การสื่อสารระหว่างบุคคล	 จะเป็นไปอย่างราบรื่น	 สามารถเข้ากับ 

ผู้อื่นได้ดี	 มีมารยาท	 มีอารมณ์ขัน	 สามารถแก้เหตุการณ์เฉพาะ 

หน้าต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 มีไหวพริบ	ทำาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	 

สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจจากคนหลายๆ	 ฝ่าย	 ซึ่งส่งผลให้ 

เกิดการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์	 ให้เกิดผลสำาเร็จด้วยความเต็มใจ	 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 วนิดา	 ปรียะอนุกูล 

(2549	 :	 บทคัดย่อ)	 ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี	 พบว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ส่งผลต่อความ 

สามารถในการคิด	 ตัดสินใจแก้ปัญหา	 ตลอดจนการมีสัมพันธภาพ 

ที่ดีกับผู้อื่น	 และสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางานอย่างมี 

ความสุข	สอดคล้องกับ	จิติมา	วรรณศรี	(2550	:	188-191)	ได้ศึกษา 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

และการสร้างบรรยากาศองค์การที่ดี	 เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรใน 

องค์การมีความสัมพันธ์ที่ดี	อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ	มุ่งไป 

สู่ทิศทางแห่งความสำาเร็จ	 และยังกล่าวว่า	 ความคิดสร้างสรรค์เป็น 

กระบวนการทางสมองที่สามารถคิดได้หลากหลายแง่มุม	 เกิดจาก 

การบูรณาการจากประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ใหม่	 เพื่อ 

ใช้แก้ปัญหาที่มีอยู่ไปสู่จุดหมายได้อย่างเหมาะสม	

	 ความฉลาดทางอารมณ์	 เป็นตัวแปรสำาคัญของความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

18	 เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ถูกจัดให้เป็นตัวแปรแฝงภายนอกเพียง 

ตัวเดียวของงานวิจัย	 แสดงให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่ิงที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคล	 ซึ่งไม่มี 

เหตุการณ์หรือตัวแปรใดๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์	 

โดยมตีวัแปรทีสั่งเกตได้คือ	ความตระหนกัรูอ้ารมณ์ตนเอง	การจงูใจ 

ตนเอง	และการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น	และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุหาเส ้นอิทธิพลที่ส ่งไปยังภาวะผู ้นำาเชิงวิสัยทัศน์ 

ผลการวิจัยพบว่า	 ความฉลาดทางอารมณ์	 มีอิทธิพลทางตรงต่อ 

ทุกตัวแปร	 กล่าวคือ	 มีอิทธิพลทางตรงต่อการส่ือสาร	 ความคิด 

สร้างสรรค์	 บรรยากาศในองค์การ	 และภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน ์

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์โดยส่งผ่านความคิด 

สร้างสรรค์	 และความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลรวมต่อการสื่อสาร	 

ความคิดสร้างสรรค์	 บรรยากาศในองค์การ	 และภาวะผู้นำาเชิง 

วิสัยทัศน์	 อาจเป็นเพราะว่า	 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นการรับรู ้

สมัชชา จันทร์แสง,  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์,  ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
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อารมณ์	 ความรู้สึก	 ความคิด	 ที่อยู่ภายในบุคคลโดยใช้สติในการ 

ควบคุมสถานการณ์ต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึน	 สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับ 

ตนเองได้แม้จะเจอกับสถานการณ์ท่ียำ่าแย่	 โดยเฉพาะการสื่อสาร 

กับบุคคลอื่นที่ต้องใช้ความระมัดระวัง	 และใช้ให้ถูกกาลเทศะ 

การสร้างแรงจูงใจที่นำาความคิดอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ 

รวมทัง้การเข้าใจสภาพแวดล้อมทีท่ำาให้เกดิบรรยากาศในการทำางาน 

ที่ดี	 บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย 

สูงสุดได้	 สอดคล้องกับ	 เสาวนิตย์	 ทวีสันทนีนุกูล	 (2548	 :	 1-11)	 

กล่าวว่า	 ความฉลาดทางอารมณ์	 เป็น	 ความสามารถของบุคคลที่ 

จะตระหนักรู้เท่าทันในความคิด	 ความรู้สึก	 และภาวะอารมณ์ของ 

ตนเองและผู้อื่น	 ได้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 มีความสามารถในการ 

ควบคุมอารมณ์ตนเอง	 ชี้นำาความคิด	 การกระทำาได้อย่างสมเหตุ 

สมผล	 อันเป็นการเสริมสร้างพันธภาพ	 การติดต่อสื่อสารที่ดี	 และ 

เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำางาน	 สอดคล้องกับ	 วีระวัฒน ์

ปันนิตามัย	 (2551	 :	 179)	 กล่าวว่า	 ความฉลาดทางอารมณ์ 

เป็นความสามารถในการรับรู้	 เข้าใจ	 และประยุกต์ใช้พลังการรู้จัก 

อารมณ์	 อันเป็นรากฐานของพลังงานข้อมูล	 และการสร้าง 

สายสัมพันธ์	 สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี	 มีมารยาท	 มีอารมณ์ขัน	 

สามารถแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 มีไหวพริบ	 

ทำาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	 สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจ 

จากคนหลายๆ	 ฝ่าย	 ซ่ึงส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ให้ 

เกิดผลสำาเร็จด้วยความเต็มใจ	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ	 พิมใจ	 วิเศษ	 (2554	 :	 106-112)	 ได้ศึกษาความสัมพันธ ์

ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษากับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูอำาเภอบ้านนา	 

สังกัดสำานักงาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก	พบว่า 

ผู้บริหารหรือผู้นำาที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถบริหารจัดการ 

กับอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนส่งผลต่อ 

ความสามารถในการทำางานร่วมกบัคนอืน่	 ความสามารถในการแก้ไข 

ปัญหาความขดัแย้งในการทำางาน	และยงัช่วยเสรมิความสมัพนัธภาพ 

ระหว่างบุคคล	เกิดการทำางานเป็นทีม	ผู้ร่วมงานมีขวัญ	และกำาลังใจ 

ในการทำางาน	ส่งผลให้งานสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

	 การสื่อสาร	เป็นตัวแปรแฝงในตัวที่หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะ 

ผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	โดยมีตัวแปรที่สังเกตได้	คือ	ความมี 

ทักษะการสื่อสาร	และการใช้ช่องทางการสื่อสาร	และเมื่อวิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นอิทธิพลที่ส่งไปยังภาวะผู้นำาเชิง 

วิสัยทัศน์	ผลการวิจัยพบว่า	การสื่อสารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะ 

ผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 โดยส่งผ่านไปยังความคิดสร้างสรรค์	 อาจเป็น 

เพราะว่า	 การสื่อสารเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกระบวนการ 

ถ่ายทอดข้อมลู	เร่ืองราว	ความคดิ	กระบวนการในการทำางานร่วมกนั 

เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	และเกิดการพัฒนา	ความคิดใหม่ 

ที่ดีกว่าเดิมต่อการปฏิบัติงาน	 เพื่อตอบสนองให้งานบรรลุเป้าหมาย 

สอดคล้องกับ	วิรัช	สงวนวงศ์วาน	(2547	:	115)	กล่าวว่าการสื่อสาร	 

คือ	การถ่ายโอนความคิด	ดังนั้นการติดต่อ	สื่อสารจะประสบความ 

สำาเร็จก็ต่อเมื่อสามารถส่งผลต่อความหมาย	 และผู้รับเกิดความ 

เข้าใจถูกต้อง	สอดคล้องกับ	พรสวัสดิ์	ศิรศาตนันท์	 (2555	 :	240) 

ได้ให้ความหมาย	การสื่อสาร	คือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล	 ได้แก่	 

ข่าวสาร	ข้อเท็จจริง	ความคิด	ความต้องการ	อารมณ์	หรือเนื้อหา 

สาระต่างๆ	 โดยบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกัน	 หรือมีความสัมพันธ์กัน 

ผ่านช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับมีความรู้	ความเข้าใจ	มีความคิด 

และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ	ทำางาน	วิลมอร์	(Wilmore.	2002	:	19)	ได้ศึกษา 

เกี่ยวกับผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์	พบว่า	การสื่อสารให้ประสบความสำาเร็จ 

ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนั้น	 ผู้บริหารต้องสื่อสารให้คนทราบ 

ทั้งผู้ปกครอง	 สมาชิกในชุมชน	 และคนอื่นๆ	 ทั้งที่เกี่ยวข้องและ 

ไม่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เขาทราบว่าเราคือใคร	 มีภารกิจอะไร	 และม ี

จุดหมายอย่างไร	 รวมทั้งบอกถึงแผนงานที่ได้กำาหนดไว้	 เพื่อเป็น 

การเชิญชวนให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาร่วมคิด	 ร่วมกำาหนดแนวทาง 

และช่วยเหลือให้เกิดความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์

	 ความคิดสร้างสรรค์	 เป็นตัวแปรแฝงตัวที่สองที่มีอิทธิพล 

ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเขต	 18	 โดยมีตัวแปรที่สังเกตได้คือ	 ความคิด 

ริเริ่ม	ความคล่องแคล่วในการคิด	ความยืดหยุ่นในการคิด	ความคิด 

ละเอียดลออ	 และเม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพ่ือหาเส้น 

อิทธิพลที่ส่งไปยังภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	ผลการวิจัยพบว่า	ความคิด 

สร้างสรรค์ส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	อาจเป็นเพราะว่า 

ความคิดสร้างสรรค์	แสดงถึงความสามารถในการคิดการทำาสิ่งใหม่	 

เพือ่แก้ปัญหาโดยอาศยัการ	 บรูณาความรูแ้ละประสบการณ์	 มองเหน็ 

รายละเอียดในส่ิงที่คนอื่นมองไม่เห็น	 สามารถพูดอธิบายเหตุผลให้ 

เข้าใจได้กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้	มคีวามคดินอกกรอบแสดงออกถงึ 

การคิดหาคำาตอบได้หลายประเภท	หลายทิศทาง	 และปรับเปลี่ยน 

ความคิดได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม	 ซ่ึงนำาไปสู่ความสำาเร็จของ 

เป้าหมายได้	 สอดคล้องกับ	 สอดคล้องกับ	 ชาญณรงค์	 พรรุ่งโรจน์ 

(2546	 :	 2)	 กล่าวว่า	 ความคิดสร้างสรรค์	 เป็นความสามารถของ 

สมองที่คิดได้กว้างไกล	 หลายแง่มุมการมองเห็นถึงความสัมพันธ ์

ของสิง่ต่างๆ	 รอบตัวเกดิการเรยีนรู	้ เข้าใจ	 จนเกดิปฏกิริยิาตอบสนอง 

เป็นความคิดเชิงจิตนาการ	 ซ่ึงนำาไปสู่การคิดค้นส่ิงแปลกใหม่	 หรือ 

เพื่อการแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

สอดคล้องกับ	สุริพงศ์	สังข์ชัย	(2556	:	online)	กล่าวว่า	ความคิด 

สร้างสรรค์	 เป็นการคิดวิธีการทำางานใหม่ๆ	ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยการริเริ่มโครงการใหม่ๆ	 และทำาให้สำาเร็จ	 เป็นที่ยอมรับของ 

บุคคลทั่วไป	 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และยืดหยุ ่นได้ตาม 

ความเหมาะสม	 นอกจากนี้ ยั งสอดคล ้องกับผลงานวิจั ย 

สมัชชา จันทร์แสง,  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์,  ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
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นิกญัชลา		ล้นเหลอื	(2554	:	255)	ได้ศกึษาวจิยัโมเดลสมการโครงสร้าง 

ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า	 และเป็นความต้องการสูงสุด 

ในการจัดการศึกษาเพราะความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคลถ้าได้รับ 

การพัฒนาส่งเสริมให้สูงขึ้น	 จะเป็นสิ่งท่ีจะนำาไปสู่การวางแผนเพื่อ

การปรับปรุง	 พัฒนา	 หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ในอนาคต	 สอด

คล้องกับเลซาวด์	(LeSourd.1990	:	103-110)	ได้ศึกษาพฤติกรรม

ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน	 พบว่า	 ภาวะผู้นำาเชิง

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะมีพฤติกรรมเน้นไปที่การกำาหนดวิสัยทัศน์	

สร้างแรงจูงใจสูงด้วยความเชื่อส่วนบุคคล	 มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ

เป้าหมายของโรงเรียนการให้ความสำาคัญกับค่านิยม	 อุดมการณ์

ของโรงเรียน	จากการมีส่วนร่วม	มุ่งเน้นสู่นวัตกรรมใหม่	ๆ	มองเห็น

ภาพในอนาคตที่ดีกว่า	ซึ่งนำาไปสู่บรรยากาศในการทำางานที่ดี	และ

เป้าหมายในอนาคต

	 บรรยากาศในองค์การ	เป็นตัวแปรแฝงตัวที่สามที่มีอิทธิพล 

ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดสำานักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต	18	โดยมตีวัแปรทีส่งัเกตได้คอื	การสร้างแรง 

จูงใจ	 การส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วมกัน	 การสร้างบรรยากาศ 

เชิงบวก	 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	 เพ่ือหาเส้น 

อทิธพิลทีส่่งไปยงัภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์	ผลการวจิยัพบว่า	บรรยากาศ 

ในองค์การ	 ไม่ส่งผลในทางตรง	 และทางอ้อมต่อตัวแปรอื่นเลย	 

เป็นเพียงตัวแปรที่รับผลเท่าน้ัน	 อาจเป็นเพราะว่า	 บรรยากาศใน 

องค์การเป็นผลที่ได้รับจาก	ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์	ตัวแปร 

การสื่อสาร	 และตัวแปรความคิดสร้างสรรค์	 โดยผู้บริหารที่มีความ 

ฉลาดทางอารมณ์	 และมีความคิดสร้างสรรค์	 ใช้ทักษะในการสื่อสาร 

ที่ดี	จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศในการทำางานที่ดี	บุคลากรมีขวัญและ 

กำาลังใจ	ร่วมปฏิบัติงาน	ร่วมคิดวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	และปรับปรุง 

พัฒนางานด้วยความเต็มใจ	สอดคล้องกับ	อัลวี	จารงค์	(2551	:	18)	 

กล่าวว่า	บรรยากาศองค์การ	 เป็นสภาวะที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างบคุลากรกบัสิง่แวดล้อมต่างๆ	เช่น	พฤตกิรรมของผู้นำา	ซึง่จะ 

ส่งผลต่อขวัญ	กำาลังใจ	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	สอดคล้อง 

กับ	สุริพงศ์	สังข์ชัย	(2556	:	online)	กล่าวว่า	บรรยากาศองค์การ	 

เกิดจากการจัดกิจกรรมทางความคิดที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน 

การเรียนการสอน	ได้แก่	การจัดกิจกรรมทางวิชาการ	การจัดบริการ 

แนะแนว	 การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน	 ให้มีบรรยากาศส่งเสริม 

การเรียนรู้	 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ปนัสยา 

เสียงก้อง	 (2549	 :	 บทคัดย่อ)	 ศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศ 

องค์การของพนกังานปฏบิตักิารบรษิทัเอกชน	พบว่า	การตดิต่อสือ่สาร 

การรับรู ้พฤติกรรมของเพื่อนร่วมการปฏิบัติงาน	 การให้รางวัล 

และการลงโทษ	 ส่งผลต่อบรรยากาศในองค์การอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับ	 จิตรี	 เกษสุวรรณ์	 (2553	 :	 บทคัดย่อ)	 ศึกษาเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศองค์การของบริษัทบริหาร 

สินทรัพย์	 กรุงเทพพาณิชย์	 จำากัด	 พบว่า	 การติดต่อสื่อสาร 

การมส่ีวนร่วมในการคิดตนัสินใจ	มอีทิธพิลกบัระดบัแรงจงูใจในการ

ทำางานมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 จากการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ ์

เป็นตัวแปรที่มีความสำาคัญต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์มากที่สุด 

ด้วยเหตุนี้	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

บุคลิกภาพด้านความฉลาดทางอารมณ์เป็นอันดับแรก	 เพ่ือให้เกิด 

การผลักดันระบบงานขึ้นสู่วิสัยทัศน์	และเป้าหมายได้ตามต้องการ

	 2.	 ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์	 เป็นตัวแปรท่ีมีความ 

สำาคัญต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำา 

ในการแสดงออกถึงความสามารถในการคิด	 เพื่อสรรสร้างนวัตกรรม 

ในการแก้ปัญหา	 โดยส่งเสริมให้ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาที ่

เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 เพราะความร่วมมือ 

ร่วมใจของกระบวนความคดิ	สามารถทำาให้วสิยัทศัน์ดำาเนนิไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ

	 3.	 ปัจจัยด้านการสื่อสาร	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม 

ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 การสื่อสารที่ดีมีประโยชน์	 ก่อให้เกิด 

กระบวนความคิดที่นำาพาไปถึงวิสัยทัศน์	ผู้บริหารต้องแสดงออกถึง 

การถ่ายทอดข้อมูล	 ข่าวสารที่ชัดเจน	 เหมาะสม	 โดยช่องทาง 

การพูด	 การเขียนที่กระชับ	 ตรงประเด็น	 มีการรับฟังความคิดเห็น	

และข้อเสนอแนะ	 สามารถพูดโน้มน้าวให้ครู	 และบุคลากรทาง 

การศึกษาเห็นด้วย	 และยอมรับความคิดเห็น	 จนสามารถนำาหลัก 

ความคิดนั้นไปยึดปฏิบัติตามจนบรรลุวิสัยทัศน์ได้

	 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับรูปแบบความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	 18	 เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 และสามารถ 

อธิบายภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 2.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทาง 

อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มธัยมศึกษาเขต	18	ว่ามปัีจจยัใดบ้าง	เพือ่ใช้เป็นข้อมลู	และแนวทาง 

ในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านความฉลาดทางอารมณ์

	 3.	 ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อส่ือสารของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18 

ว่ามีปัจจัยใดบ้าง	เพื่อใช้เป็นข้อมูล	และแนวทางปฏิบัติในการติดต่อ 

ประสานงานภายในองค์การ

สมัชชา จันทร์แสง,  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์,  ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
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การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคตะวันออก

The	Development	of	Teacher’s	Competency	Indicators	on	Student	Learning

Development	in	Primary	Schools	under	Office	of	the	Basic	Education

Commission	in	the	Eastern	Region

สุกัลญา		พรมจันทร์

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก	ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู้สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์	และวิเคราะห์ความตรงเชิงประจักษ์และความไวของตัวบ่งชี้เมื่อนำาตัวบ่งชี้ไปใช้		

	 	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 จำานวน 

660	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 การวิเคราะห ์

ข้อมูลใช้การคำานวณค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สามด้วยโปรแกรม	LISREL

	 	 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 	 1.	ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออก	มีตัวบ่งชี้ที่เป็นองค์ประกอบหลัก	2	องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	ที่เป็นองค์ประกอบย่อย	11	องค์ประกอบ 

และตัวบ่งชี้เดี่ยว	 64	 ตัวบ่งชี้	 มีความครอบคลุมสมรรถนะของครูผู้สอนเกี่ยวกับความสามารถ	 และความรู้เฉพาะสายงานที่จำาเป็นใน 

การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน	ซึ่งจำาเป็นต้องผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน	

	 	 2.	ผลการวเิคราะห์โมเดลสมรรถนะครผููส้อนตามจดุเน้นการพฒันาผู้เรยีน	พบว่า	โมเดลมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์		 

โดยมีค่าสถิติบ่งชี้	คือ	x2
	=	2995.72,	df =	1791,	x2

/df	=	1.67,	GFI	=	.97	,AGFI	=	.95,	CFI	=	.99,	RMSEA	=	.03,	RMR	=	.02 

ด้านสมรรถนะหลักมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด	 และด้านสมรรถนะประจำาสายงาน	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบรองลงมาตัวบ่งช้ีท่ีม ี

นำ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด	 ได้แก่	 มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 มีความสามารถในการรวบรวม	 จำาแนก	 และจัดกลุ่มของสภาพ 

ปัญหาของผู้เรียน	 หม่ันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ	 ตัวบ่งชี้ที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบตำ่าสุด	 ได้แก่	 มีความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

  3.	ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงประจักษ์และความไวของตัวบ่งชี้เมื่อนำาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนา 

ผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกไปใช้กับกลุ่มรู้ชัดว่ามีสมรรถนะสูง 

จำานวน	30	คน	และกลุ่มที่มีสมรรถนะตำ่า	จำานวน	30	คน

	 	 	 3.1	 ความตรงเชิงประจักษ์	 :	 ผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนกับผลการใช้ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นทดสอบกับกลุ่มรู้ชัด 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (P	<	 .05)	แสดงว่า	ตัวบ่งชี้มีความตรงเชิงประจักษ์	ที่สามารถตรวจสอบสมรรถนะครูผู้สอน 

ที่เป็นจริงจากตัวครูผู้สอนเองได้ตรงกับการประเมินสมรรถนะของกลุ่มรู้ชัด	

	 	 	 3.2	 ความไว	 :	 ผลการวิเคราะห์ความไวในการจำาแนกความแตกต่างของสมรรถนะครูผู้สอน	 ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 

พบว่า	ตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบมีความไวในการจำาแนกความแตกต่างของสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้ในระดับสูง		

คำาสำาคัญ	:	สมรรถนะ,	จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน,	ตัวบ่งชี้,	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

สุกัลญา  พรมจันทร์
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Abstract
	 	 The	 purposes	 of	 the	 research	were	 to	 develop	 teacher’s	 competency	 indicators	 on	 student	 learning	 

development	 in	 primary	 schools	 under	 Office	 of	 the	 Basic	 Education	 Commission	 in	 the	 Eastern	 Region. 

Checking	 quality	 of	 the	 teacher’s	 competency	 indicator	 was	 developed	with	 empirical	 data	 and	 analysis	 of 

empirical	validity	and	sensitivity	of	the	indicator.	

	 	 The	 samples	 in	 this	 research	 was	 teachers	 660	 people	 were	 selected	 by	 Multi-stage	 Sampling. 

Instruments	used	a	questionnaire	approximately	 the	5-level	 rating	 scale.	Analysis	of	 the	data	used	 to	calculate 

basic	statistics	and	Third	Order	Factor	Analysis	using	LISREL	Programs.

	 	 The	research	found	that	

	 	 1.	Indicator	 of	 teacher’s	 competency	 indicators	 on	 student	 learning	 development	 in	 primary	 schools 

under	 Office	 of	 the	 Basic	 Education	 Commission	 in	 the	 Eastern	 Region	 have	 2	main	 elements	 indicator,	 11 

sub-elements	 and	 64	 single	 indicator.	 There	 are	 extensive	 teacher’s	 competency	 concerned	 abilities	 and 

specific	knowledge	required	for	the	duty	teacher	so	that	is	necessary	to	blend	all	elements	indicator.

	 	 2.	Results	of	Analysis	 indicator	 for	 teacher’s	 competency	 indicators	on	 student	 learning	development 

model.	Found	that	the	model	is	consistent	with	empirical	data	by	statistics	indicate	that	x2	
=	2995.72,	df	=	1791, 

 x2
/	df =1.67,	GFI=	 .97,	AGFI	=	 .95,	CFI	=.99,	RMSEA	=	 .03,	RMR	=	 .02	The	core	competency	was	highest	 factor 

loading	 and	 the	 functional	 competency	was	 the	 second	 factor	 loading.	 The	 indicator	was	 highest	 is	 students 

care	skill	 :	compile,		distinguish	and	integrate	the	student’s	problems	and	always	learn	more.	The	Indicator	was 

lowest	configuration	is	knowledge	of	research	to	develop	students.

	 	 3.	The	 results	 of	 analysis	 of	 empirical	 validity	 and	 sensitivity	 of	 the	 indicator	 when	 tried	 out	 with 

known	group	that	high	competency	30	peoples	and	a	lower	competency	30	peoples.

	 	 	 3.1	 Empirical	 validity	 :	 Self-Assessment	of	 teachers	with	 results	of	used	 indicators	were	developed 

to	test	with	the	known	group	that	there	were	a	statistically	significant	correlation	(P	<	 .05)	at	all.	The	 Indicators 

showed	the	empirical	validity	so	that	to	testified	the	teacher’s	competency	from	teachers	of	known	group.	

	 	 	 3.2	 sensitivity	 :	 The	 results	 of	 sensitivity	 analysis	 to	 distinction	 of	 teacher’s	 competency	 indicators 

on	student	learning	development	found	that	indicator	of	all	element	have	sensitivity	is	high.	

Keywords	:	Competency/	Student	Learning	Development/	Indicators/	Confirmatory	Factor	Analysis
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บทนำา
	 ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงบรบิทสงัคม	วฒันธรรม	เศรษฐกจิ	 
การเมืองการปกครอง	 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และการสื่อสาร 
ปัจจุบัน	 บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 รวดเร็วและ 
รุนแรง	การศึกษายังคงเป็นกลไกสำาคัญ			ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มนุษย์และการ	 พัฒนาประเทศท่ีเช่ือมโยงกันท่ัวโลก	 ให้สามารถ 
ดำารงชีวิตท่ามกลาง	 การเปลี่ยนแปลงนี้ได้	 อย่างยั่งยืน	 ทั้งที่เป็น 
การศึกษาในระบบ	นอกระบบและตามอัธยาศัย	 รวมท้ังการศึกษา 
ตลอดชีวิต	 การจัดระบบการศึกษาที่สนองตอบความต้องการของ 
บุคคล	 สังคม	 และประเทศชาติ	 มากเท่าไร	 หมายถึงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มข้ึนเพียงน้ัน	 บุคคล 
สำาคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการ 
เรียนรู้	 ก็คือ	 “ครู”	 ครูยังคงเป็นผู้ท่ีมีความหมายและปัจจัยสำาคัญ 
มากที่สุดในห้องเรียน	 และเป็นผู้ท่ีมีความ	 สำาคัญต่อคุณภาพการ 
ศึกษา	 ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู	 
(McKinsey,	 2007;	 วรากรณ์	 	 สามโกเศศ,	 2553;	ดิเรก	พรสีมา,	 
2554	อ้างถึงใน	พิณสุดา	สิริรังธศรี,	2557	:	6)
	 การจัดการศึกษาของภาคตะวันออกอันประกอบด้วย	 7	
จังหวัด	คือ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี		ระยอง	จันทบุรี	ปราจีนบุรี	 
สระแก้ว	และตราด	ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับการจัดการศึกษา 
ในภาพรวมของประเทศและนานาประเทศ	 กล่าวคือนับตั้งแต่ได้ม ี
การปฏิรูปการศึกษาขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2542	 และ 
มีการประกาศใช้	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542 
ขึ้นในประเทศ	 ผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	 (Program 
for	 International	 Student	 Assessment	 :	 PISA)	 และผล 
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(Ordinary	National 
Education	Test	:	O-NET)	ซึง่ผลจากการทดสอบดงักล่าว	นกัเรยีน 
ไทยมผีลการทดสอบอยู่ในระดบัที	่ น่าเป็นห่วง	 เน่ืองจากโดยภาพรวม 
มีคะแนนตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติและระดับประเทศ	ข้อมูล 
ดงักล่าวสะท้อนถงึระบบการจดัการศกึษาของประเทศทีต้่องเตรยีม 
คนในยุคที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่อนข้างมาก		 
จึงทำาให้ทุกภาคส่วนได้มุ่งให้ความสนใจเก่ียวกับระบบการจัดการ 
ศกึษาของประเทศมากขึน้	(บญัชา		แสนทว.ี	2014	:	Online)	สำาหรบั 
ปัญหาของผลผลิตทางการศึกษา	 นักวิชาการไทยได้วิพากษ์ถึง 
สาเหตุในทำานองเดียวกันว่าเกิดจากคุณภาพของครู	 (เกรียงศักดิ์		 
เจริญวงศ์ศักดิ์,	2551	อ้างถึงใน	พศิน		แตงจวง,	2554)	ครูมีทัศนคติ 
ท่ีไม่ดีต่อการเป็นครู	 การพัฒนาการสอนของครูไม่ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง	 ครูไม่สามารถสนองตอบต่อหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง 
ไปได้		นอกจากนีส้ภาการศกึษายงัได้สรปุว่าปัญหาของการศกึษาอยู ่
ที่สมรรถนะของครู	(วิทยากร		เชียงกูล.	2556	:	Online)
	 ดังนั้นหากต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตาม 
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 ครูผู ้สอนจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
สมรรถนะให ้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต ้องการของสังคม 
การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนา 

ผู้เรียนจะให้ประโยชน์ในการตรวจสอบและประเมินสมรรถนะ 
ครูผู้สอน	 และจะทำาให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำาหนด 
นโยบายและวางแผนพัฒนาสมรรถนะครูผู ้สอนอันจะส่งผลถึง 
คุณภาพมาตรฐานผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านความ 
สามารถ	ทักษะ	และคุณลักษณะ	ให้สูงขึ้นด้วย	ทั้งนี้เพราะการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาน้ันมีผลมาจากปัจจัยป้อนซ่ึงก็คือสมรรถนะ 
ครูผู้สอน
	 ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะทำาการศกึษาการพฒันาตวับ่งชี้ 
รวมสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออกเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของภาคตะวันออกต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูผู ้สอนตามจุดเน้น 
การพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออก
	 2.	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู้สอน 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 ในโรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคตะวันออกกับข้อมูลเชิงประจักษ์
	 3.	 เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงประจักษ์และความไวของ 
ตัวบ่งชี้	 เมื่อนำาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนา 
ผูเ้รียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 สงักัดสำานกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก	ไปใช้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบ่งชี้จากแนวคิด	 ทฤษฎี	 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างเป็นโมเดลการวดัสมรรถนะ 
ครผููส้อนตามจดุเน้นการพฒันาผูเ้รยีนซึง่ประกอบด้วย	สมรรถนะหลกั 
(Core	Competency)	5	สมรรถนะ	และสมรรถนะประจำาสายงาน 
(Functional	Competency)	6	สมรรถนะ	(สำานกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2553)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 1.	 สมรรถนะหลัก	(CC)	ประกอบด้วย	5	สมรรถนะ	ได้แก่	 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน(WAM)	 การบริการที่ดี	 (SM) 
การพัฒนาตนเอง	(SED)	การทำางานเป็นทีม	(TW)	การทำางานเป็น 
ทีมจริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพครู	(TEI)
	 2.	 สมรรถนะประจำาสายงาน	 (FC)	 ประกอบด้วย	 6	 
สมรรถนะ	ได้แก่	การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	(CLM)	 
การพัฒนาผู ้ เรียน	 (SD)	 การบริหารจัดการชั้นเรียน	 (CM) 
การวิเคราะห์สังเคราะห์	 และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 (ASCR) 
ภาวะผู้นำาครู	 (TL)	 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้	(RCBL)	
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และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 6 สมรรถนะ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
2553) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. สมรรถนะหลัก (CC) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน(WAM) การบริการ ที่ดี 
(SM) การพัฒนาตนเอง (SED) การทํางานเปนทีม (TW) การทํางานเปนทีมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู(TEI) 

2. สมรรถนะประจําสายงาน (FC) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ไดแก การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (CLM) 
การพัฒนาผูเรียน (SD) การบริหารจัดการชั้นเรียน (CM) การวิเคราะหสังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน(ASCR) ภาวะ
ผูนําครู (TL) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู (RCBL)  

 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูผูสอนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก  ป
การศึกษา 2556  จํานวน 11,667 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก กลุมตัวอยางที่ 1 ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก ในปการศึกษา 2556 จํานวน 660 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน    (Multi-
Stage Random Sampling) และกลุมตัวอยางที่ 2 ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระแกว เขต 1  ในปการศึกษา 2556  ที่เปนกลุมรูชัดวามีสมรรถนะสูงจํานวน 30 คน และกลุมที่มีสมรรถนะต่ํา จํานวน 30 
คน ไดมาดวยวิธีการสุมตัวอยางโดยเพิ่มจํานวนแบบลูกโซ (snowball technique)  
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอนตามแผนภาพที่ 1 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนแบบวัดเก่ียวกับตัวบงชี้รวมสมรรถนะครูผูสอนตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียนใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ ซ่ึงมีโครงสรางดังน้ี 

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่	ครผููส้อนสงักดัสำานกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 ปีการศึกษา	

2556	จำานวน	11,667	คน

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 กลุ่มตัวอย่างที่	 1	 

ครูผู ้สอนในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออก	ในปีการศึกษา	2556	จำานวน	660	คน 

ได้มาโดยการสุ ่มแบบหลายข้ันตอน	 (Multi-Stage	 Random 

Sampling)	 และกลุ่มตัวอย่างท่ี	 2	 ครูผู้สอนในโรงเรียน	 สังกัด 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 สระแก้ว	 เขต	 1	 ในป ี

การศึกษา	 2556	 ท่ีเป็นกลุ่มรู้ชัดว่ามีสมรรถนะสูงจำานวน	 30	 คน 

และกลุ่มที่มีสมรรถนะตำ่า	 จำานวน	 30	 คน	 ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม 

ตัวอย่างโดยเพิ่มจำานวนแบบลูกโซ่	(snowball	technique)	

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนตามแผนภาพที่	1	ดังนี้

แผนภาพที่	1	ขั้นตอนการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบวัดเกี่ยวกับ 

ตัวบ่งช้ีรวมสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนใน 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 ที่ผู ้ วิจัยพัฒนาขึ้นจาก 

การศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งมีโครงสร้าง 

ดังนี้

	 ตอนที่	1	สอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไป	 มีลักษณะเป็นแบบ 

ตรวจสอบรายการ	(Check	list)

	 ตอนที่	2	สอบถามเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู ้สอน 

ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนจำานวน	 64	 ข้อ	 มีลักษณะเป็นแบบ 

วัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 คือ 

มากที่สุด	มาก		ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือปรากฏผล	ดังนี้

	 1.	 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับพฤติกรรม 

บ่งชี้	(IOC)	ของตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง	.60	-	1.00

	 2.	 การวิเคราะห์หาค่าอำานาจจำาแนกรายข้อโดยการหา 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวม 

ทั้งฉบับของแบบวัด	 โดยใช้เกณฑ์ค่า	 r	 ต้องมีค่าไม่ตำ่ากว่า	 .20 

ขึ้นไปซึ่งได้ค่าอำานาจจำาแนกอยู่	ระหว่าง	.247	-.794

	 3.	การหาค่าความเที่ยง	 (Reliability)	ของแบบวัดทั้งฉบับ 

โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (α -Coefficient)	 มีค่า 

ความเที่ยงอยู่ระหว่าง	.709	-	.857

สถิติและการวิเคราะห์
	 1.	 วิ เคราะห ์ค ่าสถิติพื้นฐานของกลุ ่มตัวอย ่างจาก

แบบสอบถาม	 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำานวณค่าเฉลี่ย	

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของแบบสอบถาม

	 2.	 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สามด้วย

โปรแกรม	LISREL

	 3.	 วิเคราะห์ความตรงเชิงประจักษ์ของตัวบ่งชี้	 โดยการ

คำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	

	 4.	 วิเคราะห์ความไวตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู้สอนโดยการใช้

ตารางจัดพวก	ของ	Wendy	L.	Hurley,	Craig	R.	Denegar	and	

Jay	Hertel.	(2011	:	225-228)

สุกัลญา  พรมจันทร์
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ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการพฒันาตวับ่งชีร้วมสมรรถนะครผููส้อนตามจดุเน้น 

การพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานภาคตะวนัออก	พบว่า	ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ย่อย	64	ตัวบ่งชี้	จำาแนกเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นองค์ประกอบหลัก	 

2	องค์ประกอบ	 ได้แก่องค์ประกอบด้านสมรรถนะหลัก	 ซึ่งจำาแนก 

เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นองค์ประกอบย่อย	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน	 มี	 6	 ตัวบ่งชี้ย่อย	 การบริการที่ดี	 มี 

4	ตัวบ่งชี้ย่อย	การพัฒนาตนเอง	มี	4	ตัวบ่งชี้ย่อย	การทำางานเป็น 

ทีมมี	4	ตัวบ่งชี้ย่อย	จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมี	9	ตัว 

บ่งชี้ย่อย	และองค์ประกอบด้านสมรรถนะประจำาสายงาน	ซึ่งจำาแนก 

เป็นตวับ่งชีท้ีเ่ป็นองค์ประกอบย่อย	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	การบรหิาร 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู้	ม	ี11	ตวับ่งชีย่้อย	การพฒันาผูเ้รยีน	 

มี	 2	 ตัวบ่งชี้ย่อย	 การบริหารจัดการชั้นเรียน	 มี	 6	 ตัวบ่งชี้-ย่อย 

การวิเคราะห์	 สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนมี	 9	 ตัว 

บ่งชีย่้อย	ภาวะผูน้ำาครู	 มี	 5	 ตวับ่งช้ีย่อย	 และการสร้างความสมัพนัธ์ 

และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้	มี	4	ตัวบ่งชี้ย่อย		

	 ตัวบ่งชี้ย่อยทั้ง	 64	ตัวบ่งชี้	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	 โดยมี 

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 4.30	 -	 3.91	 ตัวบ่งชี้ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

มีเมตตากรุณาและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน	 ส่วนตัวบ่งชี้ย่อย 

ที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ	 เป็นผู้นำาทางวิชาการ	 ทั้งนี้ตัวบ่งชี้ย่อยทุกตัว 

มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตำ่า	โดยมีค่าอยู่ระหว่าง	.83	-	.66

	 2.	 ผลการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้สมรรถนะครู 

ผู้สอนที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่า	 โมเดลมี 

ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	 โดยพจิารณาจากค่าไค-สแควร์ 

(x2
)	 เท่ากับ	 2995.72	 ท่ีองศาอิสระ	 (df)	 เท่ากับ	 1791	 ดัชนีวัด 

ความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในรูปของค่า 

ไค-สแควร์สัมพัทธ์	 (x2
/df)	 เท่ากับ	 1.67	 ดัชนีวัดระดับความ 

กลมกลืน	(GFI)	เท่ากับ	.97	ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ 

แล้ว	(AGFI)	เท่ากับ	.95	ค่าดัชนีเปรียบเทียบระดับความกลมกลืน 

(CFI)	 เท่ากับ	 .99	 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 

พารามิเตอร์	 (RMSEA)	 เท่ากับ	 .03	 และดัชนีรากของค่าเฉล่ีย 

กำาลังสองของส่วนที่เหลือ	(RMR)	เท่ากับ	.02	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่สามของโมเดลสมรรถนะครูผูสอน ตามจุดเนน  การ

พัฒนาผูเรียน 
3. ผลการวิเคราะหความตรงเชิงประจักษและความไวของตัวบงชี้ เม่ือนําตัวบงชี้สมรรถนะครูผูสอนตามจุดเนนการ

พัฒนาผูเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก ไปใช 
 3.1 การวิเคราะหความตรงเชิงประจักษโดยการวิเคราะหคาสหสัมพันธเพื่อวิเคราะหความสอดคลอง ระหวาง

คะแนนรวมรายองคประกอบจากการประเมินตนเองของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมรูชัดวามีสมรรถนะสูง และกลุมที่มีสมรรถนะ
ต่ํา พบวา คะแนนรวมองคประกอบสมรรถนะครูผูสอนตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียนดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ในการปฏิบัติงาน 
การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง  การทํางานเปนทีม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ภาวะผูนํา
ครู  และการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู มีความสอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาตัวบงชี้ยอยในแตละองคประกอบ พบวา มีความสอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เชนเดียวกัน 
 3.2 การวิเคราะหความไวตัวบงชี้ของแบบประเมินสมรรถนะครูผูสอนตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียน จากการ
ประเมินตนเองและการประเมินระดับสมรรถนะของกลุมครูที่เปนกลุมรูชัดวามีสมรรถนะสูง และกลุมที่มีสมรรถนะต่ํา ตามสูตร
การคํานวณความไวโดยใชตารางจัดพวก(Contingency Table)แบบ 2X2 พบวาแบบประเมินสมรรถนะครูผูสอนตามจุดเนน
การพัฒนาผูเรียนทั้งฉบับและสมรรถนะรายดานมีความสามารถในการจําแนกความแตกตางสมรรถนะครูผูสอนได โดยมีคา
ความไวทั้งฉบับเทากับ .97  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานมีคาความไวเทากับ .90 ดานการบริการที่ดีมีคาความไว
เทากับ .87  ดานการพัฒนาตนเองมีคาความไวเทากับ .90  ดานการทํางานเปนทีม   มีคาความไวเทากับ .93  ดานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคาความไวเทากับ .87  ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูมีคาความไวเทากับ .93  
ดานการพัฒนาผูเรียนมีคาความไวเทากับ .87  ดานการบริหารจัดการ  ชั้นเรียนมีคาความไวเทากับ .80  ดานการวิเคราะห 

	 แผนภาพที่	2	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	อันดับที่

สามของโมเดลสมรรถนะครูผู้สอน	ตามจุดเน้น		การพัฒนาผู้เรียน

	 3.	 ผลการวเิคราะห์ความตรงเชงิประจกัษ์และความไวของ

ตัวบ่งช้ี	 เม่ือนำาตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้

เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก	ไปใช้

  3.1	 การวเิคราะห์ความตรงเชงิประจกัษ์โดยการวเิคราะห์ 

ค่าสหสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง	 ระหว่างคะแนนรวม 

รายองค์ประกอบจากการประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 

กลุ่มรู้ชัดว่ามีสมรรถนะสูง	และกลุ่มที่มีสมรรถนะตำ่า	พบว่า	คะแนน 

รวมองค์ประกอบสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์	ในการปฏิบัติงาน	การบริการที่ดี	การพัฒนา 

ตนเอง	 การทำางานเป็นทีม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้	 การพัฒนาผู ้เรียน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน	การวิเคราะห์	สังเคราะห์	และการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน	 ภาวะผู้นำาครู	 และการสร้างความสัมพันธ์และ 

ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้	 มีความสอดคล้องกัน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และเมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ย่อย 

สุกัลญา  พรมจันทร์
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ในแต่ละองค์ประกอบ	พบว่า	มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	เช่นเดียวกัน

	 	 3.2	 การวิเคราะห์ความไวตัวบ่งชี้ของแบบประเมิน 

สมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 จากการประเมิน 

ตนเองและการประเมินระดับสมรรถนะของกลุ่มครูที่เป็นกลุ่มรู้ชัด 

ว่ามีสมรรถนะสูง	 และกลุ่มท่ีมีสมรรถนะตำ่า	 ตามสูตรการคำานวณ 

ความไวโดยใช้ตารางจัดพวก	 (Contingency	 Table)	 แบบ	 2X2	 

พบว่าแบบประเมินสมรรถนะครูผู ้สอนตามจุดเน้นการพัฒนา 

ผูเ้รยีนทัง้ฉบบัและสมรรถนะรายด้านมคีวามสามารถในการจำาแนก 

ความแตกต่างสมรรถนะครูผู้สอนได้	 โดยมีค่าความไวทั้งฉบับเท่ากับ	 

.97	 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานมีค่าความไวเท่ากับ 

.90	 ด้านการบริการที่ดีมีค่าความไวเท่ากับ	 .87	 ด้านการพัฒนา 

ตนเองมีค่าความไวเท่ากับ	 .90	ด้านการทำางานเป็นทีม	มีค่าความไว 

เท่ากับ	.93	ด้านจริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีค่าความไว 

เท่ากับ	 .87	 ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีค่า 

ความไวเท่ากับ	 .93	 ด้านการพัฒนาผู้เรียนมีค่าความไวเท่ากับ	 .87		 

ด้านการบริหารจัดการ	 ชั้นเรียนมีค่าความไวเท่ากับ	 .80	 ด้านการ 

วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีค่าความไว 

เท่ากับ	 .97	 ด้านภาวะผู้นำาครูมีค่าความไวเท่ากับ	 .73	 ด้านการ 

สร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกบัชมุชนเพือ่การจดัการเรยีนรู้			 

มีค่าความไวเท่ากับ	 .87	ซึ่งสามารถสรุปค่าความไวของตัวบ่งชี้รวม 

และค่าความไวของตัวบ่งชี้ย่อยทุกตัวได้ในระดับสูง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 ตวับ่งชีส้มรรถนะครผููส้อนตามจดุเน้นการพฒันาผูเ้รยีน 

ในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก	

	 ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีได้องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง	 2	 ด้าน	

ได้แก่	 ด้านสมรรถนะหลัก	 และด้านสมรรถนะประจำาสายงาน	 ซึ่ง 

ในแต่ละด้านมีองค์ประกอบย่อย	5	และ	6	องค์ประกอบตามลำาดับ 

โดยทั้ง	2	ด้านมีตัวบ่งชี้เดี่ยวรวมทั้งสิ้น	64	ตัวบ่งชี้	ด้านสมรรถนะ 

หลักมี	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน	 

มี	6	ตัวบ่งชี้	คือ	ความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงาน	มีความรอบรู้ทาง 

ด้านวิชาการ	 มีหลักการและเหตุผล	 ทำางานเป็นระบบมีขั้นตอน 

มีความสามารถในการใช้คำาถามให้นักเรียนคิดหาเหตุผลจนได ้

แนวคิดใหม่และสร้างองค์ความรู้ได้เอง	 มีไหวพริบปฏิภาณในการ 

แก้ปัญหา	 รู ้และเข้าใจปรัชญาและเป้าหมายการจัดการศึกษา 

2)	 การบริการที่ดี	 มี	 4	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 สนใจและเอาใจใส่นักเรียน 

มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 มุ่งมั่นตั้งใจสอน	 ให้บริการ 

ด้วยความเต็มอกเต็มใจ	 3)	 การพัฒนาตนเอง	 มี	 4	 ตัวบ่งชี้	 คือ 

มีความสามารถในการผลิตสื่อหลากหลาย	 หม่ันหาความรู้เพิ่มเติม 

อยู่เสมอ	มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	อยู่เสมอ	มีความ 

สามารถในการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนา 

การจดัการเรยีนรู	้4)	การทำางานเป็นทมี	ม	ี4	ตวับ่งชี	้คอื	แลกเปลีย่น 

เรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนครู	 ให้เกียรติ	 ยกย่องชมเชยเพื่อนคร	ู		 

รับฟังความคิดเห็นและ	 ตอบสนองผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมสร้าง 

สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนครู	5)	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ครู	มี	9	ตัวบ่งชี้	คือ	มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู	มีเมตตากรุณา	และ 

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู ้เรียน	 ความยืดหยุ่นควบคุมอารมณ์ได้ดี 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธินักเรียน	 รักและ 

เห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน	 แต่งกายสุภาพและมีมารยาททางสังคมท่ีดี		 

เสียสละตนอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ	 ยึดมั่นในอุดมการณ ์

ของวิชาชีพ	และมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน

	 ตวับ่งชีด้้านสมรรถนะหลกัจากการสงัเคราะห์แนวคดิ	 ทฤษฎี	 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ครอบคลุมสมรรถนะครูผู้สอนใน 

เรื่องความสามารถสำาคัญที่ครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

จำาเป็นต้องมี	 หรือต้องทำาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่น 

คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ซึ่งจำาเป็นต้องผสมผสานองค์ประกอบ

ทั้ง	5	ด้านร่วมกัน	การสร้างตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้สอดคล้องกับ 

การศึกษาของ	ปาริชาติ	สันติเลขวงษ์	 (2556	:	64-66)	ที่ได้ศึกษา 

สมรรถนะหลักของครตูามเกณฑ์ตวับ่งชีส้มรรถนะครไูทย	สำานกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง	 1	 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 3 

พบว่า	 สมรรถนะหลักของครูที่ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ 

ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

	 ตัวบ่งช้ีด้านสมรรถนะประจำาสายงาน	 ผลการสังเคราะห์ได ้

องค์ประกอบย่อยจำานวน	 6	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 การบริหาร 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู	้มตีวับ่งชีจ้ำานวน	11	ตวั	ประกอบด้วย 

มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร	 รู้ทฤษฎี/ 

เทคนิค/กลวิธีการสอน	 มีความสามารถในการวัดและประเมินผล 

การเรยีนรู	้	มคีวามรูค้วามสามารถหลกัและกฎเกณฑ์ทางภาษาไทย		 

มคีวามสามารถในการสำารวจและวเิคราะห์สภาพปัญหา	เปิดโอกาส 

ให้ผู้เรียนปรับปรุงผลงาน	 มีทักษะการยกตัวอย่างและเปรียบเทียบ 

ได้ชัดเจน	 ชำานาญการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด	 มีความรู้ 

เกี่ยวกับหลักการสอนฟังพูดอ่านเขียน	 เข้าใจเน้ือหาหลักสูตร 

การฟังพูดอ่านเขียน	 และมีความรู้ความสามารถ	 ในการออกแบบ 

การเรยีนรู	้2)	การพฒันาผูเ้รยีน	มตีวับ่งชีจ้ำานวน	2	ตวั	ประกอบด้วย 

มีความสามารถในการสอนทักษะชีวิต	 และมีความสามารถใน 

การรวบรวมจำาแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียน	 3) 

การบริหารจัดการชั้นเรียน	 มีตัวบ่งชี้จำานวน	 6	 ตัว	 ประกอบด้วย 

มีการเตรียมความพร้อมก่อนสอน	 สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการ 

เรียนรู้	 มีทักษะการเสริมแรง	 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้ 

เหมาะสม	 มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียน 

สุกัลญา  พรมจันทร์
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ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน		 

4)	 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู ้เรียน 

มตีวับ่งชีจ้ำานวน	9	ตวั	ประกอบด้วย		มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ 

ความสามารถผู้เรียน	 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก	 มีความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 

มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 

เหมาะสม	 ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้	 สามารถนำาผลการ 

วิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้	 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับ 

นกัเรยีนทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีนเพือ่กำาหนดทางเลอืกในการแก้ไขปัญหา 

และสามารถทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้	5)	ภาวะผู้นำาครู	 

มตีวับ่งชีจ้ำานวน	6	ตวั	ประกอบด้วย		เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม 

ในการเรียนรู	้	มคีวามฉลาด	ทางอารมณ์		มคีวามมัน่ใจในตนเอง		เป็น

ผูน้ำาทางวชิาการ		และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็	6)	การ

สร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกบัชุมชนเพือ่การจดัการเรยีนรู้	

มตีวับ่งชีจ้ำานวน	4	ตวั	ประกอบด้วย	มสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูป้กครอง

และชมุชน		เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ชุมชนใน

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู 

ผู้ปกครองและชุมชน

	 ผลการสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู ้สอนตามจุดเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนในด้านสมรรถนะประจำาสายงานนี้มีความครอบคลุม

สมรรถนะของครูผู ้สอนเก่ียวกับความรู้เฉพาะสายงานที่จำาเป็น

ของครูในการปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน	 ซ่ึงจำาเป็นต้องผสมผสานทั้ง	

6	 องค์ประกอบนี้เข้าด้วยกัน	 เพราะผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ได้นั้นต้องมีความรู้เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้	 มีทักษะในการพัฒนาผู้เรียน	 การบริหารจัดการช้ันเรียน	

การวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 และมี

คณุลกัษณะสำาคญัคอืต้องมภีาวะผูน้ำาคร	ูและมคีวามสามารถในการ

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียน

รู้	 จะขาดองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เนื่องจากวิชาชีพครูนั้น

เป็นวิชาชีพเฉพาะที่มีความสำาคัญ	 และมีบทบาทมากในการพัฒนา

คน	พฒันาชาต	ิซึง่การสร้างตวับ่งชี	้	ในองค์ประกอบนีส้อดคล้องกบั 

การศกึษาของ	วรรณ์ชยั		จองแก	(2554	:	109	-	112)	ทีไ่ด้ศึกษาการ 

ปฏิบัติตามสมรรถนะประจำาสายงานของครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา	 

อำาเภอวังเหนือ	 จังหวัดลำาปาง	ผลการศึกษาพบว่า	 การปฏิบัติตาม 

สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 ครูมี 

การสร้างและนำาเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม	 สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน	 ครูมีการสอดแทรก 

คุณธรรม	 จริยธรรมแก่ผู ้เรียนในการจัดการเรียนรู ้	 ในช้ันเรียน	 

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน	 ครูมีการพัฒนานักเรียน 

ด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน	 สมรรถนะ 

ด้านการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 ครูมี 

การจำาแนกและจดักลุม่ของสภาพปัญหาเกีย่วกบันกัเรยีนเพือ่สะดวก 

ต่อการนำาไปใช้	 สมรรถนะด้านภาวะผู้นำาครู	 ครูเห็นคุณค่าให้ความ 

สำาคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน	และให้เกียรติแก่ผู้อื่น	สมรรถนะ 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการ 

จัดการเรียนรู้	 ครูมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม 

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน	

	 ทั้งนี้ 	 ในการวิจัยครั้งนี้ ได ้มีการตรวจสอบคุณภาพทั้ง 

การตรวจสอบคุณภาพในขั้นเบื้องต้นและการวิเคราะห์โมเดล 

สมการโครงสร้าง	 ในส่วนของการตรวจสอบขั้นต้นมีการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	จากนั้นนำาไปทดลองใช้กับ 

กลุ่มครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบค่าอำานาจจำาแนก 

และความเที่ยงของตัวบ่งช้ี	 ในลักษณะของการตรวจสอบคุณภาพ 

เครื่องมือวิจัย	ผลการตรวจสอบใช้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่สะท้อน 

คุณภาพของ	 ตัวบ่งชี้ในเบื้องต้น	 ผลการตรวจสอบคุณภาพท้ัง 

2	 ด้านพบว่าตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา	 (IOC) 

อยู่ระหว่าง	.60	-	1.00	ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง	.247	-	.794		

และการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าความเที่ยงสูง	 (Cronbach’s 

Alpha	Coefficient	อยู่ระหว่าง	 .709	 -	 .857)	ผลการตรวจสอบ 

ทั้ง	 3	 ส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นมีความน่าเช่ือถือ 

และมีคุณภาพองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความสอดคล้อง 

สัมพันธ์กัน	 และตัวบ่งชี้สามารถบ่งบอกถึงสภาพหรือสมรรถนะครู 

ผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้ตรง

	 2.	 คุณภาพของตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูผู้สอนที่ผู้วิจัยพัฒนา 

ขึน้ตามจดุเน้นการพฒันาผู้เรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศึกษาสงักดั 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 ผลการตรวจสอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะครู 

ผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	พบว่า	โมเดลมีความสอดคล้อง 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์		แสดงให้เห็นว่า	การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ 

ครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 ระหว่างสมรรถนะที่ปรากฏ 

ในกรอบแนวคิด	 ทฤษฎีกับสมรรถนะที่เป็นจริงของครูผู ้สอนมี 

ความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือเป็นสิ่งเดียวกัน	 สอดคล้องกับผล 

วเิคราะห์ของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(2553	:	 

41-42)	 ที่ได้ประเมินสมรรถนะครูตามโครงการยกระดับคุณภาพ 

ครูทั้งระบบ	 ผลการตรวจสอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะในการ 

ปฏบิตังิานของครผููส้อนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พบว่า	โมเดล 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์		

	 นอกจากน้ี	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการ 

วิจัยครั้งนี้ยังพบว่า	 องค์ประกอบสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้น 

การพัฒนาผู้เรียนทั้ง	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านสมรรถนะหลัก	 และด้าน 

สมรรถนะประจำาสายงาน		อธบิายความแปรปรวนของสมรรถนะครู 

ผูส้อนตามจดุเน้นการพฒันาผูเ้รยีนได้ไม่เท่ากนันัน่คอืด้านสมรรถนะ 

หลักมค่ีานำา้หนกัองค์ประกอบสูงสุด	(.97)	และด้านสมรรถนะประจำา 

สุกัลญา  พรมจันทร์
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สายงานมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา	 (.96)	 ซึ่งค่านำ้าหนัก 

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 ความแปรปรวนของตัวบ่งชี้สมรรถนะ 

ครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนเกิดจากองค์ประกอบด้าน 

สมรรถนะหลักมากกว่าด้านสมรรถนะประจำาสายงาน	 แต่ก็มี 

ความใกล้เคียงกันสูง	 นั่นแสดงว่าสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้น 

การพฒันาผูเ้รยีนจะต้องมอีงค์ประกอบทัง้สองด้านครบถ้วน	นัน่คอื 

ถ้าครูผู้สอนสามารถผสมผสานองค์ประกอบท้ังด้านสมรรถนะหลัก 

และด้านสมรรถนะประจำาสายงานเข้าด้วยกนั	ครผููส้อนกจ็ะสามารถ 

พัฒนาตนเองให้เป็นครูท่ีมีสมรรถนะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

ได้โดยง่าย	ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนนั้น 

ควรพัฒนาครูทั้งด้านสมรรถนะหลัก	 และด้านสมรรถนะประจำา 

สายงานควบคู่กันไป	(สุรศักดิ์	ปาเฮ.	2015	:	Online)	

	 ในส่วนของตัวบ่งชี้เดี่ยวทั้ง	 64	 ตัวบ่งชี้	 พบว่า	 ตัวบ่งชี้ที่ม ี

นำ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด	 ได้แก่	 มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน	 (.74)	 หม่ันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ	 (.74)	 มีความ 

สามารถในการรวบรวม	 จำาแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของ 

ผู้เรียน	 (.74)	 ซึ่งเป็นลักษณะที่มีค่อนข้างสูงในตัวครู	 ตัวบ่งช้ีใน 

แต่ละองค์ประกอบนี้เป็นปัจจัยสำาคัญ	 ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด 

สมรรถนะในตัวครูผู ้สอน	 ดังนั้นในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะ 

ตามจุดเน้นการพัฒนาผู ้เรียนควรนำาตัวบ่งชี้เหล่านี้มาใช้เป็น 

องค์ประกอบนำาซึ่งจะช่วยพาให้องค์ประกอบอื่นๆ	มีการขับเคลื่อน 

ตามไปด้วย	 ทั้งนี้ตัวบ่งชี้ท่ีมีนำ้าหนักองค์ประกอบตำ่าสุด	 ได้แก่ 

มีความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 (.50)	 ซ่ึงเป็นลักษณะที่ม ี

ค่อนข้างน้อยในตัวครูผู้สอน	 ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาของ	 สุธาสินี 

บุญญาพิทักษ์	(2545	:	8)	ที่สรุปเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการวิจัย 

ว่าพบปัญหาครูผู้สอนไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำาวิจัย 

เพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 ไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทำาวิจัย		 

ประกอบกับภาระงานท่ีมากล้นทำาให้ครูผู้สอนไม่มีเวลาในการทำา 

วิจัย	 และนี่อาจจะเป็นประเด็นสำาคัญท่ีทำาให้ตัวบ่งช้ีมีความรู้ใน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตำ่ากว่าตัวบ่งชี้ 

อื่นๆ	 ข้อค้นพบจากการวิจัยในส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน 

องค์ประกอบสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนใน 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

	 3.	 ความตรงเชิงประจักษ์และความไวของตัวบ่งชี้เมื่อนำา

ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 

ระดับประถมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐานภาคตะวันออก	 ไปใช้การวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

สมรรถนะครูผู ้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 ประกอบด้วย 

ตวับ่งช้ีสมรรถนะครผูู้สอนตามจดุเน้นการพฒันาผู้เรยีน		และตวับ่งชี้ 

ย่อยต่างๆ	 ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า	 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูผู้สอน 

ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิง 

ประจักษ์	 สามารถตรวจสอบสมรรถนะครูผู้สอน	 ที่เป็นจริงจาก 

ตัวครูผู้สอนเองได้ตรงกับการประเมินสมรรถนะของกลุ่มรู้ชัดว่ามี 

สมรรถนะสูง	และกลุ่มที่มีสมรรถนะตำ่า	และมีความไวในการจำาแนก 

ความแตกต่างของสมรรถนะครูผูส้อนตามจุดเน้นการพฒันาผูเ้รยีนได้ 

โดยการคำานวณความไวโดยใช้ตารางจดัพวก	(Contingency	Table) 

แบบ	2X2	ซึ่งพบว่า	ตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบมีค่าความไวอยู่ในระดับ

สูงสอดคล้องกับคุณสมบัติที่สำาคัญของตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องมีความไว 

ต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด	 สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างสิ่งที ่

ต้องการวัดได้อย่างชัดเจน	(ศิริชัย	กาญจนวาสี,	2550	:	84	-	86)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 ผลการวจิยัพบว่าตวับ่งชีส้มรรถนะครผูู้สอนตามจดุเน้น 

การพฒันาผูเ้รยีนด้านองค์ประกอบการมุง่ผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน		 

เป็นสมรรถนะที่มีความจำาเป็นค่อนข้างสูงในตัวครูผู้สอน	 ดังน้ันใน 

การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 

ควรนำาองค์ประกอบนี้มาใช้เป็นปัจจัยหลักพร้อมกับการใช้องค ์

ประกอบอื่นๆ	ขับเคลื่อนตามไปด้วย	ในขณะที่ตัวบ่งชี้องค์ประกอบ 

ด้านการพัฒนาตนเอง	 และตัวบ่งช้ีย่อย	 มีความรู้ในการวิจัยเพื่อ 

พัฒนาผู้เรียน	ก็ควรให้ความสำาคัญและเอาใจใส่ให้มากยิ่งขึ้น	ควรให้ 

การส่งเสรมิและพฒันาสมรรถนะด้านนี	้	เนือ่งจากผลการวจิยัพบว่า 

สมรรถนะครูผู้สอนด้านนี้ตำ่ากว่าด้านอื่นๆ

	 2.	 ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบสมรรถนะครูผู้สอนตาม 

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนแต่ละองค์ประกอบมีนำ้าหนักแตกต่างกัน 

ควรมีการนำาตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประเมินตามสภาพจริง	 แล้ว 

นำาผลที่ได้ไปจัดแบ่งครูตามสมรรถนะ	 โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มสูง	 

กลุ่มปานกลางและกลุ่มตำ่าเพื่อนำาผลที่ได้ไปใช้วางแผนดำาเนินงาน 

หรือพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน	 ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สูง 

ขึ้นต่อไป

	 3.	 ครผูู้สอนตามจดุเน้นการพฒันาผู้เรยีนสามารถใช้ตวับ่งชี ้

ทีพ่ฒันาขึน้จากการวจิยัในครัง้นีใ้นการประเมนิสมรรถนะของตนเอง 

เพื่อให้ทราบว่า	ณ	ปัจจุบันตนเองมีสมรรถนะของการเป็นครูผู้สอน 

ตามจดุเน้นการพฒันาผูเ้รยีน	ในด้านใดบ้าง	สมรรถนะอยูใ่นระดบัใด		 

และควรจะต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเองในด้านใดต่อไป

สุกัลญา  พรมจันทร์
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 การพัฒนาตัวบ่งช้ีในลักษณะน้ีครั้งต่อไปควรนำาผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยี	 กลุม่เป้าหมาย	 กลุ่มผู้ใช้และกลุ่มทีอ่ยูใ่นองค์กรระดบั 

นโยบายมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรด้วย	 หรือ 

จะใช้วธิกีารวเิคราะห์หลายเทคนคิร่วมกนั	เช่น	เทคนคิการวเิคราะห์ 

กลุ่มพหุ	 (Multiple	 Group	 Confirmatory	 Factor	 Analysis) 

ซึ่งจะช่วยให้ตัวบ่งชี้ที่ได้	มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

	 2.	 จากตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนา 

ผู้เรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 เพื่อให้สามารถนำาไปใช้พัฒนาสมรรถนะ 

ครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละตัวบ่งช้ีได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพจึงควรศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน 

ในแต่ละตัวบ่งชี้ว่าสามารถจะใช้วิธีการใดได้บ้างในการพัฒนา 

สมรรถนะเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนา 

ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตนเอง	 รวมถึงหน่วยงานท่ีต้องการส่งเสริม	 

หรือพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

ให้สูงขึ้นต่อไป
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กระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพในสถานศึกษา

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

The	Process	of	Self-Development	to	Quality	Teachers	in	School	

Under	Office	of	the	Basic	Education	Commission.

เสาวนีย์		เจียมจักร		สมโภชน์		อเนกสุข		สวัสดิ์ชัย		ศรีพนมธนากร

มหาวิทยาลัยบูรพา	

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพ	 และวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรในกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานำาร่อง	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครองในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำานวน	129	คน	และสัมภาษณ์เชิงลึกครูคุณภาพ	5	คน	กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

รูปแบบกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพ	 ได้แก่	 ครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร	ี 

เขต	1	และ	เขต	2	โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	จำานวน	520	คน	การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ 

การวิจัยแบบผสม(Mixed	Methods)	ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1.	รูปแบบกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร	9	ตัวแปร	โดย	“ความต้องการ”และ	“สภาพแวดล้อม”	ส่งผลให้เกิด	“ความตึงเครียด”	จนนำา 

ไปสู ่	 “ความพยายาม”	 ซึ่งขึ้นอยู ่กับ	 “โอกาส”	 “เป้าหมายและส่ิงจูงใจ”	 และความพยายามร่วมกับ“ความสามารถ”ส่งผลต่อ 

“การปฏิบัติงาน”	นำาไปสู่	“การเป็นครูคุณภาพ”	

	 	 2.	โมเดลการวดัตวัแปรในกระบวนการพฒันาตนเองสูก่ารเป็นครคูณุภาพของครใูนสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ของตัวแปรทั้ง	9	ตัวแปร	พบว่าตัวแปรทั้ง	9	ตัวแปร	มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำาสำาคัญ	:	กระบวนการ,	การพัฒนาตนเอง,	ครูคุณภาพ,	การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract
	 	 The	objectives	of	this	research	were	create	a	model	for	self-development	process	for	quality	teachers 

and	 analyze	 the	 Confirmatory	 Factors	 obtained	 from	 the	model	 for	 self-development	 process	 for	 quality 

teachers	 from	 a	 sample	 of	 teachers	who	 have	 been	 in	 School	 under	 the	 supervision	 of	 the	 Basic	 Education 

Commission	Office.

	 	 The	 Samples	 of	 pilot	 study	 included	 129	 individuals	 ranging	 from	 the	members	 of	 administration, 

teachers,	 students	 and	 parents	 of	 schools	 that	 operate	 under	 the	 supervision	 of	 the	 Basic	 Education	 

Commission	Office	and	in-depth	interviews	was	conducted	on	5	quality	teachers.	Meanwhile,	the	sample	for	the	 

analysis	of	the	factors	of	self-development	process	for	quality	teachers	were	those	520	teachers	from	school	under	 

the	 supervision	of	The	Office	of	Chanthaburi	 Primary	Educational	 Service	Region	1	and	2,	with	 the	applications 

of	Stratified	Random	Sampling	method.

	 	 This	 research	was	 conducted	with	 the	 applications	 of	 the	Mixed	Method	 and	 it	 yielded	 the	 results 

which	are	as	follows;

	 	 1.	Model	 for	 self-development	 process	 for	 quality	 teachers	 in	 School	 under	 the	 supervision	 of	 the 

Basic	 Education	 Commission	 Office	was	 a	 result	 of	 the	 relationship	 of	 9	 variables	 which	were	 ‘needs’	 and 

‘environment’	which	created	‘tension’	that	 led	to	‘effort’	 in	which	depended	on	‘opportunities’	and	‘goal	and 

incentives’	whith	 the	mixture	of	 ‘abilities’	 that	undoubtedly	affected	‘performance’	 that	would	ultimately	 lead 

ones	to	become	‘quality	teachers’.

	 	 2.	The	model	for	measurement	of	the	9	variables	in	the	self-development	process	for	quality	teachers	

in	School	under	the	supervision	of	the	Basic	Education	Commission	Office	found	that	all	variable	had	related	and	

matched	the	empirical	data.

Keywords	:	The	Process,	Self	Development,	Quality	Teachers,	Basic	Educational.	
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บทนำา
	 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายที่สำาคัญ 

ประกอบด้วย	การพัฒนาคุณภาพคน	และการพัฒนาคุณภาพสังคม 

ภูมิปัญญา	จุดเน้นในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคุณภาพคน 

คือ	 คุณภาพผู้เรียน	 คุณภาพครู	 คุณภาพหลักสูตรและการเรียน 

การสอน	คุณภาพเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา	คุณภาพการบริหาร 

และจัดการ	 (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2553,	 หน้า	 57 

และ	 65)	 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาเป็นอันดับแรก	 

คุณภาพผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสำาคัญเพราะครูเป็น 

ผู้เอื้ออำานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 หากครูมีคุณภาพแล้วก็จะ 

สามารถจัดการเรียนรู้	 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ 

จะส่งผลถึงคุณภาพผู้ของเรียนโดยตรง	 การพัฒนาครูโดยสถาบัน 

ผลิตครู	 การพัฒนาโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ครู	 แม้แต่การ 

พัฒนาโดยสถาบันต่างๆ	 ก็ยังไม่สำาคัญเท่ากับการพัฒนาตนเอง 

ของครู	 การพัฒนาครูต้องมุ ่งเน้นไปที่การพัฒนาตนเองของครู 

แต่ละคน	 เพื่อให้ครูแต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มที่	 

สามารถดำาเนนิการสอนให้บรรลเุป้าหมายตามทีห่ลกัสตูรกำาหนดได้ 

การพัฒนาครูต้องพัฒนาให้เกิดความรู้	 ความชำานาญในทุกๆ	 ด้าน 

อย่างต่อเนื่อง	 มุ่งส่งเสริมความมั่นคงถาวร	 ความเจริญก้าวหน้าให้ 

แก่ครู	 และทำาให้ครูเกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจต่อวิชาชีพของตน 

(คำาหมาน	 คนไค,	 2543,	 หน้า	 55-56;	 ยนต์	 ชุ่มจิต,	 2550,	 หน้า	 

33-34)	ครูในฐานะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	เพื่อพัฒนา 

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนท่ีพึงจะไปถึงได้	 จึงเป็น 

หน้าที่ของครูที่จะต้องพัฒนาตนเองในด้านความรู้	 ทักษะ	 เจตคต	ิ 

และค่านิยมอื่นๆ	 ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า 

ทางวิทยาการในโลกยุคปัจจุบัน	 (กมลพร	 บัณฑิตยานนท์,	 2546, 

หน้า	 298)	 ครูคุณภาพจึงเป็นครูที่มีการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการ 

สอนทั้งด้านความรู้	 ทักษะ	 คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีดีเพื่อให้การ 

จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสบความสำาเร็จด้วยตนเอง

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการ 

พัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง 

ยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรในกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็น

ครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม	และองค์ประกอบ 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของครูซึ่งเป็นแบบปฏิบัติท่ีดี	 (Best	

practice)	 ในการสอนให้ประสบความสำาเร็จ	 การนำาความรู้ไป 

ปฏบิตัจิรงิ	และการพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องครจูนเป็นทีย่อมรบั 

จากตนเอง	 ผู้บริหาร	 เพื่อนครู	 ผู้เรียน	 และผู้ปกครอง	 เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงที่จะนำาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	 สามารถ

ทำาให้ผูเ้รยีนผ่านมาตรฐานมีความรู้	และทกัษะทีจ่ำาเป็นตามหลกัสตูร 

กำาหนด	และนำาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็น 

ครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัด 

ตัวแปรในกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครู 

ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิด

	 กระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครู 

ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

ในการวิจัยครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติ 

งานของ	Newstrom	 (2007)	 ซึ่งศักยภาพในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่ 

กับความสามารถและแรงจูงใจ“Potential	 performance	 (P) 

is	a	product	of	ability	(A)	and	motivation	(M).”	P	=	A	x	M	 

และ	Ability	=	Knowledge	x	Skill;	Motivation	=	Attitude	x	

situation	(Newstrom	,2007,	pp.	14,101)

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรคือ	 ครูผู ้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 กลุม่ตวัอย่างในการศกึษานำาร่องด้วยแบบสอบถามปลายเปิด 

เป็นผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	นักเรียน	และผู้ปกครองในสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำานวน	129	คน 

โดยกระจายตามภูมิภาคภาคเหนือ	 ภาคใต้	 	 ภาคกลาง	 และภาค 

ตะวันออก	ได้แก่	จังหวัด	เชียงใหม่	พัทลุง	สมุทรปราการ	นครนายก	 

สระบุรี	ปราจีนบุรี	สระแก้ว	จันทบุรี	และตราด	และสัมภาษณ์เชิงลึก 

ครูคุณภาพ	จำานวน	5	คน

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

โมเดลการวัดตัวแปรในกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครู 

คุณภาพในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาจันทบุรี	เขต1	และ	เขต	2	การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ 

สุ่มอย่างแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 random	 samples)	 โดยการ 

แบ่งตามขนาดโรงเรียนเป็น	 7	 ขนาดตามเกณฑ์ของสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จากนั้นจึงสุ่มโดยใช้สัดส่วน 

20	 เปอร์เซ็นต์	 ของโรงเรียนแต่ละขนาดในแต่ละเขตพ้ืนโดยวิธี 

การสุ่มอย่างง่าย	 (Sample	 random	 samples)	 มีโรงเรียนเป็น 

หน่วยสุ่ม	ได้จำานวนครูที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นจำานวน	520	คน

เสาวนีย์  เจียมจักร,  สมโภชน์  อเนกสุข,  สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร
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	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานำาร่อง	 เป็นแบบสอบถามปลาย 
เปิดและการสัมภาษณ์เชิงลึก	โดยประเด็นที่สอบถามและสัมภาษณ์ 
ครอบคลุมเรื่องตอไปนี้	ความจำาเป็น	สภาพแวดล้อม	ความตึงเครียด 
โอกาส	 เป้าหมายและสิ่งจูงใจ	 ความพยายาม	 ความสามารถ 
การปฏิบัติงานและการเป็นครูคุณภาพ	 เพื่อสร้างรูปแบบกระบวน 
การพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัด 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห ์
องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรในกระบวนการพัฒนา 
ตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ใช้แบบสอบถาม	 (Question 
naires)	 ตัวแปรจำานวน	 9	 ตัวประกอบด้วย	 มีลักษณะเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	 (Likert	scale)	 เป็นเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย	 ด้านความต้องการ	 13	 ข้อ 
ด้านสภาพแวดล้อม	11	ข้อ	ด้านความตึงเครียด	8	ข้อ	ด้านโอกาส	 
8	ข้อ	ด้านเป้าหมายและสิ่งจูงใจ	9	ข้อ	ด้านความพยายาม	10	ข้อ 
ด้านความสามารถ	 10	 ข้อ	 ด้านการปฏิบัติงาน	 14	 ข้อ	 และด้าน 
การเป็นครูคุณภาพ	15	ข้อ
	 ตอนที่	1	ข้อมูลท่ัวไป	 ประกอบด้วย	 เพศ	 ระดับชั้นที่สอน	 
ประสบการณ์สอน	การศึกษา	วิทยฐานะ	และรางวัลที่เคยได้รับ
	 ตอนที	่2	ข้อมูลการประเมินระดับการปฏิบัติของตนเอง	 
ประกอบด้วย	 ด้านความต้องการ	 ด้านสภาพแวดล้อม	 ด้านความ 
ตงึเครยีด	ด้านโอกาส	ด้านเป้าหมายและสิง่จงูใจ	ด้านความพยายาม 
ด้านความสามารถ	ด้านการปฏบิตังิาน	และด้านการเป็นครคูณุภาพ	
	 ตอนที่	3	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมลักษณะเป็นคำาถามปลายเปิด
	 การหาคุณภาพของเครื่องมือ	 ประกอบด้วยการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา	ด้วยวิธีหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถาม 
กับนิยาม	(Item	of	Objective	Congruence	Index	:	IOC	)	ซึ่ง 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา	ด้านหลักสูตรและการสอน	
และด้านวิชาชีพครู	รวม	5	ท่าน	มีค่า	IOC	อยู่ระหว่าง	.60	-	1.00	 
แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 หลังจากน้ันนำา 
เครื่องมือไปทดลองใช้	(Try	out)	กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน	 
30	คน	 เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	ด้วยการหา 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (α -	 Coefficient)	 ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)		ได้ค่าความเชื่อมั่นดังนี้	ตัวแปรตัวที่	1	ความจำาเป็น	มี
ค่าเท่ากับ.88		ตัวแปรที่	2	สภาพแวดล้อม	มีค่าเท่ากับ	.93	ตัวแปร 
ที่	3	ด้านความตึงเครียด	มีค่าเท่ากับ	.90	ตัวแปรที่	4	ด้านโอกาส 
มีค่าเท่ากับ	 .86	 ตัวแปรท่ี	 5	 ด้านเป้าหมายและสิ่งจูงใจ	 มีค่า 
เท่ากับ	 .93	 ตัวแปรท่ี	 6	 ด้านความพยายาม	 มีค่าเท่ากับ	 .92 
ตัวแปรที่	 7	 ด้านความสามารถ	 มีค่าเท่ากับ	 .93	 ตัวแปรที่	 8 
ด้านการปฏิบัติงาน	มีค่าเท่ากับ	.95	และตัวแปรที่	9	ด้านการเป็น
ครูคุณภาพ	มีค่าเท่ากับ	.92

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวเิคราะห์ข้อมลูการศกึษานำาร่องโดยการวเิคราะห์เนือ้หา	 
(Content	 Analysis)	 จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก	 
เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพ 
ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปร 
ในกระบวนการพัฒนาตนเองสู ่การเป็นครูคุณภาพของครูใน 
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยใช้โปรแกรมลิสเรล

ผลการวิจัย 
	 1.	 ผลการสร้างรปูแบบกระบวนการพฒันาตนเองสูก่ารเป็น 
ครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นผลของการสังเคราะห ์
ผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลจากการศึกษานำาร่อง 
ซึ่งมีข้อค้นพบดังนี้
	 	 1.1	 ผลการศกึษาเอกสาร	พบว่าตามแนวคดิของเดมมิง่ 
เชือ่ว่า	แรงจงูใจภายในคอืเครือ่งผลกัดนัให้เกดิการปรบัปรงุคณุภาพ 
(ราฟาเอว		อาเกวโญ,	256,	หน้า	144)	และ	Newstrom	(2007,	 
p.	 101)	 โมเดลการจูงใจในการปฏิบัติงานของคนมาจากความ 
ต้องการ	 ความจำาเป็นภายในของบุคคลทำาให้เกิดความตึงเครียด 
เป็นผลจากสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลการมุ่งสู่เป้าหมาย	 และม ี
ส่ิงจงูใจท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของบคุคลและอิทธพิลของวฒันธรรม	
ศักยภาพในการปฏิบัติงานคือผลของความสามารถและแรงจูงใจ	 
“Potential	 performance	 (P)	 is	 a	 product	 of	 ability	 (A) 
and	motivation	 (M).”	 ซึ่งเขาได้กล่าวถึงสูตรศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานไว้ดังนี้	 P	 =	 A	 x	M	 และ	 Ability	 =	 Knowledge	 x 
Skill;	Motivation	=	Attitude	x	situation	(Newstrom,	2007,	 
pp.	 14,101)	 โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากโมเดลแรงจูงใจ 
เกดิจากความต้องการ	(Needs)	ก่อให้เกดิความตงึเครยีด	(Tension)	 
โดยสิ่งแวดล้อม(Environment)มีผลร่วมด้วย	 ผลของสิ่งแวดล้อม 
ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดทำาให้บุคคลมีเป้าหมายหรือสิ่งจูงใจท่ี 
(Goals	and	incentives)	แตกต่างกัน	เมื่อมีโอกาส	(Opportunity)	 
แหล่งทรพัยากรเพยีงพอคนกจ็ะลงมอืทำางาน	เป้าหมายและสิง่จงูใจ 
เป็นองค์ประกอบของแรงจูงใจทำาไปสู่ความพยายามในการปฏิบัต ิ
งาน	(Performance)	(Newstrom	,2007,	pp.	101-102)
	 	 1.2	 ผลการศึกษานำาร่องจากแบบสอบถามปลายปิด 
พบว่า	ครูคุณภาพในความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน	จำานวน	24	คน 
ครู	จำานวน	39	คน	นักเรียน	จำานวน	32	คน	และผู้ปกครอง	จำานวน	 
32	คน	พบว่าครูคุณภาพมีลักษณะดังนี้	ด้านคุณวุฒิ	มีวุฒิการศึกษา 

ทางครู	มีความรู้	เข้าใจในวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้	ค้นคว้าหาความรู้ 

เสาวนีย์  เจียมจักร,  สมโภชน์  อเนกสุข,  สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร
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ใหม่ๆ	 เพิ่มเติมเสมอ	 ทันสมัย	 ทันเหตุการณ์	 ทันเทคโนโลย ี

ด้านการสอน	มทีกัษะ	ความสามารถ	ความเชีย่วชาญมปีระสบการณ์ 

ในวิชาที่สอน	 มีความสามารถบูณาการประยุกต์การเรียนการสอน	 

มีวิธีสอนหลากหลายให้นักเรียนเข้าใจง่าย	 มีสื่อหลากหลาย 

นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน	 และด้านคุณลักษณะส่วน 

บคุคล	เป็นแบบอย่างทีด่	ีมคีณุธรรมจรยิธรรม	จรรณยาบรรณวชิาชพี 

ครู	 ส่วนการพัฒนาตนเองจนเป็นครูคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกครูในโรงเรียนท่ีได้รับการยอมรับจากสังคม	 จากผู้ปกครอง 

นักเรียน	และครูในโรงเรียนสอนดีมีคุณภาพ	จำานวน	5	คน	พบว่า 

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการสอนเกิดจากความสนใจ	 ความต้องการ 

ของตวัครเูองจากการรบัการอบรม	การส่งนกัเรยีนไปประกวดแข่งขนั 

ทักษะทางวิชาการ	 ความต้องการทำาผลงานวิชาการ	 จากนั้นครูจึง 

ทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 ปรึกษาผู้รู้	 มีต้นแบบ	 มีเครือข่าย	 

แสวงหาเทคนิคมาพัฒนาผู้เรียน	 นำามาประยุกต์ใช้ในการเรียน 

การสอน	 แต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของครูแต่ละคน	 เช่น	 ความพร้อม 

ด้านทรัพยากร	 มีผู ้บริหารสนับสนุน	 มีเครือข่ายแลกเปล่ียน 

มีประสบการณ์การสอน	 มีความรู้ความสามารถด้านนั้นๆ	 โดย 

ปรับเปลี่ยนวิธีสอนพัฒนาไปเรื่อยๆ	 จนทำาให้นักเรียนบรรลุจุด 

ประสงค์ตามที่ครูต้องการ	 และจุดสุดท้ายสิ่งที่ครูคิดว่าเพียงพอต่อ 

การพัฒนาแล้วคือ	 นักเรียนมีความสุขกับการเรียน	 สามารถเรียนรู ้

บรรลุตามวัตถุประสงค์	 นักเรียนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์	 

นักเรยีนชนะการประกวดแข่งขนัทางวชิาการ	 ส่วนครเูป็นผูเ้ชีย่วชาญ	 

เป็นต้นแบบ	 เป็นที่ปรึกษา	มีผลงานทางวิชาการ	 ได้เลื่อนตำาแหน่ง	 

และได้รับการยอมรับทางสังคมว่าสอนดีมีคุณภาพ	

	 	 1.3	 ผลการสงัเคราะห์การศกึษาเอกสารและการศกึษา 

นำารองพบว่า	กระบวนการพฒันาตนเองสูก่ารเป็นครคูณุภาพของคร ู

ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร	9	ตัวแปร	ดังภาพที่	1

	 จากภาพที่	 1	 อธิบายได้ว่า	 กระบวนการพัฒนาตนเองของ

ครูจนนำาไปสู่การปฏิบัติงานจนได้รับการยอมรับว่าเป็นครูคุณภาพ

เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร	9	ตัวแปร	โดย	“ความต้องการ”และ	

“สภาพแวดล้อม”	ส่งผลให้เกดิ	“ความตงึเครยีด”	จนนำาไปสู	่“ความ

พยายาม”	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ	 “โอกาส”	 “เป้าหมายและสิ่งจูงใจ”	 และ

ความพยายามกับ“ความสามารถ”นำาไปสู่	“การปฏิบัติงาน”	จนนำา

ไปสู่	“การเป็นครูคุณภาพ”	

	 โดยตวัแปรแต่ละตวัแปรในกระบวนการพฒันาตนเองสูก่าร 

เป็นครูคุณภาพ	มีโครงสร้างและรายละเอียดของตัวแปร	ดังต่อไปนี้	 

ตัวแปรความจำาเป็น	ตัวแปรสภาพแวดล้อม	ตัวแปรความตึงเครียด	 

ตัวแปรโอกาส	ตัวแปรเป้าหมายและสิ่งจูงใจ	ตัวแปรความพยายาม	 

ตัวแปรความสามารถ	 ตัวแปรการปฏิบัติงาน	 และตัวแปรการเป็น 

ครูคุณภาพ

	 1)	 ตวัแปรความต้องการ	(Needs	:	Nee)	เป็นความต้องการ 

จำาเป็นที่ครูต้องพัฒนาตนเอง	มีโครงสร้างของตัวแปรประกอบด้วย 

ด้านย่อย	3	ด้าน	คือ	ความต้องการความสัมพันธ์	ความต้องการมี 

อำานาจ	และความต้องการความสำาเร็จ	 ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด	 

ดังต่อไปนี้

	 	 ก.	ความต้องการความสมัพนัธ์	(Need	for	Affiliation	:	 

Aff)	 ได้แก่	 การไว้วางใจ	 การใกล้ชิดสนิทสนม	 การเป็นที่ยอมรับ	 

การช่วยเหลือ	

	 	 ข.	ความต้องการมีอำานาจ	(Need	for	Power	:	Pow) 

ได้แก่	 การเป็นแบบอย่าง	 การเป็นหัวหน้า	 การเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

การมีชื่อเสียง	

	 	 ค.	ความต้องการความสำาเรจ็	(Need	for	Achievement	: 

Ach)	ได้แก่	การชนะการประกวด	การผ่านการประเมนิ	การมผีลงาน 

ดีเด่น	การบรรลุความสามารถที่แท้จริงของตน
 

 
  ภาพที่ 1 รูปแบบกระบวนการพัฒนาตนเองสูการเปนครูคุณภาพของครู 

จากภาพที่ 1 อธิบายไดวา กระบวนการพัฒนาตนเองของครูจนนําไปสูการปฏิบัติงานจนไดรับการยอมรับวาเปนครู
คุณภาพเปนความสัมพันธของตัวแปร 9 ตัวแปร โดย “ความตองการ”และ “สภาพแวดลอม” สงผลใหเกิด “ความตึงเครียด” 
จนนําไปสู “ความพยายาม” ซ่ึงขึ้นอยูกับ “โอกาส” “เปาหมายและส่ิงจูงใจ” และความพยายามกับ“ความสามารถ”นําไปสู 
“การปฏิบัติงาน” จนนําไปสู “การเปนครูคุณภาพ”  

โดยตัวแปรแตละตัวแปรในกระบวนการพัฒนาตนเองสูการเปนครูคุณภาพ มีโครงสรางและรายละเอียดของตัวแปร 
ดังตอไปน้ี ตัวแปรความจําเปน ตัวแปรสภาพแวดลอม ตัวแปรความตึงเครียด ตัวแปรโอกาส ตัวแปรเปาหมายและส่ิงจูงใจ ตัว
แปรความพยายาม ตัวแปรความสามารถ ตัวแปรการปฏิบัติงาน และตัวแปรการเปนครูคุณภาพ 

1) ตัวแปรความตองการ (Needs : Nee) เปนความตองการจําเปนที่ครูตองพัฒนาตนเอง มีโครงสรางของตัวแปร
ประกอบดวยดานยอย 3 ดาน คือ ความตองการความสัมพันธ ความตองการมีอํานาจ และความตองการความสําเร็จ ซ่ึงแตละ
ดานมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

   ก. ความตองการความสัมพันธ (Need for Affiliation : Aff) ไดแก การไววางใจ การใกลชิดสนิทสนม การเปนที่
ยอมรับ การชวยเหลือ  

   ข. ความตองการมีอํานาจ (Need for Power : Pow) ไดแก การเปนแบบอยาง การเปนหัวหนา การเปน
ผูเชี่ยวชาญ การมีชื่อเสียง  

   ค. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement : Ach) ไดแก การชนะการประกวด การผานการ
ประเมิน การมีผลงานดีเดน การบรรลุความสามารถที่แทจริงของตน 

2) ตัวแปรสภาพแวดลอม (Environment : Env) เปน สถานการณ สภาพการณที่แวดลอมตัวครู มีโครงสรางของตัว
แปรประกอบดวยดานยอย 3 ดาน คือ 

   ก. ดานวัฒนธรรม (Culture : Cul) ไดแก บารมีสวนบุคคล ตําแหนงหนาที่ ความเชี่ยวชาญ   
   ข. ดานสังคม(Social : Soc) ไดแก การมีสวนรวม การมีแบบอยาง การมีผูชวยเหลือแนะนํา การมีเครือขาย   
   ค. ดานเหตุการณ (Situational : Sit) ไดแก การสอบ การประเมิน การประกวด การแขงขัน 
3) ตัวแปรความตึงเครียด (Tension : Ten) คือภาวะของอารมณหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือครูตองเผชิญกับความ

กดดัน ไมสบายใจ วุนวายใจ กลัว วิตกกังวล ถูกบีบคั้น  ขัดขวางทําใหเกิดความไมพึงพอใจ มีโครงสรางของตัวแปร
ประกอบดวยดานยอย 2 ดาน คือ 

   ก. ความกดดันภายในตัวบุคคล (Inner : Inn) ไดแก บุคลิกภาพ ความรู ทักษะความสามารถ ประสบการณ  
   ข. ความกดดันภายนอก (External : Ext) ไดแก นักเรียน เพื่อนครู ผูบริหาร นโยบาย กฎระเบียบ 
4) ตัวแปรโอกาส (Opportunity : Opp) เปนความเปนไปไดที่ลงตัวอยางเหมาะสมที่ครูจะพัฒนาตนเอง มีโครงสราง

ของตัวแปรประกอบดวยดานยอย 3 ดาน คือ 
    ก. การประกวดแขงขัน (Contest : Con) ไดแก การไปประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ  
    ข. ทรัพยากร(Resource : Res)  ไดแก โรงเรียน การสนับสนุน ทุนทรัพย   
    ค. การอบรมสัมมนา (Simina : Sim) ไดแก การไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 

ความตองการ 
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แวดลอม 

ความ     
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การเปน 
ครูคุณภาพ 

เปาหมาย
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ความ 
สามารถ 

	 ภาพที่	1	รูปแบบกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครู
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	 2)	 ตัวแปรสภาพแวดล้อม	 (Environment	 :	 Env)	 เป็น	 

สถานการณ์	 สภาพการณ์ท่ีแวดล้อมตัวครู	 มีโครงสร้างของตัวแปร 

ประกอบด้วยด้านย่อย	3	ด้าน	คือ

	 	 ก.	ด้านวัฒนธรรม	 (Culture	 :	 Cul)	 ได้แก่	 บารม ี

ส่วนบุคคล	ตำาแหน่งหน้าที่	ความเชี่ยวชาญ		

	 	 ข.	ด้านสังคม(Social	 :	 Soc)	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วม 

การมีแบบอย่าง	การมีผู้ช่วยเหลือแนะนำา	การมีเครือข่าย		

	 	 ค.	ด้านเหตุการณ์	(Situational	:	Sit)	ได้แก่	การสอบ 

การประเมิน	การประกวด	การแข่งขัน

	 3)	 ตัวแปรความตึงเครียด	(Tension	:	Ten)	คือภาวะของ 

อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเม่ือครูต้องเผชิญกับความกดดัน 

ไม่สบายใจ	วุ่นวายใจ	กลัว	วิตกกังวล	ถูกบีบคั้น	ขัดขวางทำาให้เกิด 

ความไม่พึงพอใจ	 มีโครงสร้างของตัวแปรประกอบด้วยด้านย่อย 

2	ด้าน	คือ

	 	 ก.	ความกดดันภายในตัวบุคคล	 (Inner	 :	 Inn)	 ได้แก	่ 

บุคลิกภาพ	ความรู้	ทักษะความสามารถ	ประสบการณ์	

	 	 ข.	ความกดดนัภายนอก	(External	:	Ext)	ได้แก่	นกัเรยีน	 

เพื่อนครู	ผู้บริหาร	นโยบาย	กฎระเบียบ

	 4)	 ตัวแปรโอกาส	 (Opportunity	 :	Opp)	 เป็นความเป็น 

ไปได้ที่ลงตัวอย่างเหมาะสมที่ครูจะพัฒนาตนเอง	 มีโครงสร้างของ 

ตัวแปรประกอบด้วยด้านย่อย	3	ด้าน	คือ

	 	 ก.	การประกวดแข่งขัน	 (Contest	 :	 Con)	 ได้แก่ 

การไปประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	

	 	 ข.	ทรัพยากร	 (Resource	 :	 Res)	 	 ได้แก่	 โรงเรียน 

การสนับสนุน	ทุนทรัพย์		

	 	 ค.	การอบรมสัมมนา	 (Simina	 :	 Sim)	 ได้แก่	 การไป 

ประชุม	อบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน

	 5)	 ตวัแปรเป้าหมายและสิง่จงูใจ	(Goals	and	incentives	: 

Goa)	 คือตัวกระตุ้นหรือตัวล่อจูงใจให้ครูพอใจท่ีจะพัฒนาตนเอง 

มีโครงสร้างของตัวแปรประกอบด้วยด้านย่อย	3	ด้าน	คือ

	 	 ก.	รางวัล	 (Reward	 :	 Rew)	 ได้แก่	 ค่าตอบแทน	 คำา

ยกย่องชมเชย	ประกาศเกียรติคุณ		

	 	 ข.	ผลงานทางวิชาการ(Academic	 performance	 :	

Aca)	ได้แก่	การเลื่อนตำาแหน่ง	การเลื่อนวิทยฐานะ	

	 	 ค.	นักเรียน	 (Student	 :	 Stu)	 ได้แก่	 ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน	ผลการแข่งขันทักษะ		

	 6)	 ตัวแปรความพยายาม	 (Effort	 :	Eff)	คือการทุ่มเทแรง

กายแรงใจทีจ่ะหาวธิทีีเ่ป็นไปได้ในการปฏบิตักิารสอนแบบใหม่ทีจ่ะ

ทำาให้ตนเองสอนได้ดีข้ึนกว่าเดิม	 มีโครงสร้างของตัวแปรประกอบ

ด้วยด้านย่อย	3	ด้าน	คือ

	 	 ก.	การศึกษาค้นคว้า	(Search	:	Sea)	ได้แก่	การสืบค้น 

การเสาะหา	การแสวงหา	

	 	 ข.	การฝึก	 (Train	 :	 Tra)	 ได้แก่	 การฝึกหัด	 การซ้อม 

การทดลอง	

	 	 ค.	การสร้างนวัตกรรม	 (Innovation	 :	 Ino)	 ได้แก ่

สื่อ	อุปกรณ์	วิธีการ	เครื่องมือ	คู่มือ	แบบฝึก

	 7)	 ตัวแปรความสามารถ	 (Ability	 :	 Abi)	 คือ	 ศักยภาพ 

ของครูในการปฏิบัติการสอน	มีโครงสร้างของตัวแปรประกอบด้วย 

ด้านย่อย	2	ด้าน	คือ

	 	 ก.	ความรู้	 (Knowledge	 :	 Kno)	 ได้แก่	 หลักสูตร 

เนื้อหาวิชา	สื่อและเทคโนโลยี	การวัดและประเมินผล	

	 	 ข.	ทกัษะ	(Skill	:	Ski)	ได้แก่	เทคนคิ	วธิสีอน	ความชำานาญ 

ความเชี่ยวชาญ

	 8)	 ตัวแปรการปฏิบัติงาน	 (Performance	 :	 Per)	 คือ 

การทำางานตามหน้าที่ครู	 มีโครงสร้างของตัวแปรประกอบด้วย 

ด้านย่อย	2	ด้าน	คือ

	 	 ก.	งานการเรียนการสอน	 (Teach	 :	 Tea)	 ได้แก  ่

การวางแผน	การเตรียม	การสอน	การประเมินผล	การบูรณาการ 

การประยุกต์	การสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระวิชาที่รับผิดชอบ	

	 	 ข.	งานอื่นที่โรงเรียนมอบหมาย	(Other	Work	:	Oth)	 

ได้แก่	งานสนับสนุนการเรียนการสอน	งานประสานชุมชน	

	 9)	 ตัวแปรการเป็นครูคุณภาพ	(Quality	Teachers	:	Qta)	 

คือรางวัลทางสังคมที่ผู้สอนได้รับจากสังคมและความรู้สึกถึงคุณค่า 

ที่มีในตน	มีโครงสร้างของตัวแปรประกอบด้วยด้านย่อย	3	ด้าน	คือ 

	 	 ก.	ด้านการยอมรับจากสังคมและตนเอง

	 	 	 (Acceptance	:	Acc)	

	 	 ข.	ด้านคุณภาพนักเรียน	(Quality	Students	:	Qst)	

	 	 ค.	ด้านรางวัลที่ได้รับ	(Award	:	Awa)		

	 โครงสร้างและรายละเอียดของตัวแปรทั้ง	 9	 ตัวแปรใน 

กระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครูในสถาน 

ศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามที ่

กล่าวข้างต้น	 เป็นผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการศึกษา 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและการศึกษานำาร่อง	 ซึ่งในผลการวิจัยข้อ	 2 

ผู้วิจัยจะทำาการยืนยันโมเดลการวัดของตัวแปรทั้ง	9	ตัวแปร	

	 2.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัด 

ตัวแปรในกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครู 

ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด	 9	 ตัวแปร	 คือ 

ความต้องการ	 สภาพแวดล้อม	 ความตึงเครียด	 โอกาส	 เป้าหมาย 

และสิ่งจูงใจ	 ความพยายาม	 ความสามารถ	 และการปฏิบัติงาน 

การเป็นครูคุณภาพ	ปรากฏผลดังนี้

			 	 2.1	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล 

การวัดตัวแปรความต้องการ	 พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัดเชิง 

ทฤษฎีตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย 
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พิจารณาจากค่า	 Chi-Square	 ค่าRMSEA	 และค่า	 GFI	 ซ่ึงพบว่า 

ค่า	 Chi-Square	 =	 50.48	 (df	 =	 38,	 P-value	 =	 0.085)	 ค่า 

RMSEA	=	0.025	และค่า	GFI	=	.975	

	 	 2.2	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล 

การวัดตัวแปรสภาพแวดล้อม	 พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัดเชิง 

ทฤษฎีตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย 

พิจารณาจากค่า	 Chi-Square	 ค่า	 RMSEA	และค่า	 GFI	 ซึ่งพบว่า 

ค่า	 Chi-Square	 =	 48.49	 (df	 =	 35,	 P-value	 =	 0.064)	 ค่า 

RMSEA	=	0.027	และค่า	GFI	=	.098

	 	 2.3	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล

การวัดตัวแปรความตึงเครียด	 พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัดเชิง 

ทฤษฎีตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย 

พิจารณาจากค่า	 Chi-Square	 ค่า	 RMSEA	และค่า	 GFI	 ซึ่งพบว่า 

ค่า	 Chi-Square	 =	 17.17	 (df	 =	 14,	 P-value	 =	 0.247)	 ค่า 

RMSEA	=	0.021	และค่า	GFI	=	.99

	 	 2.4	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล

การวัดตัวแปรโอกาส	 พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัดเชิงทฤษฎี

ตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยพิจารณา 

จากค่า	 Chi-Square	 ค่า	 RMSEA	 และค่า	 GFI	 ซึ่งพบว่าค่า 

Chi-Square	 =	 16.58	 (df	 =	 12,	 P-value	 =	 0.166)	 ค่า 

RMSEA	=	0.027	และค่า	GFI=.992	 	 	 	

	 	 2.5	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล 

การวดัตวัแปรเป้าหมายและสิง่จงูใจ	พบว่ารปูแบบของโมเดลการวดั 

เชิงทฤษฎีตามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

โดยพิจารณาจากค่า	 Chi-Square	 ค่า	 RMSEA	 และค่า	 GFI	 ซ่ึง 

พบว่าค่า	Chi-Square	=	1.50	 (df	=	6,	P-value	=	0.960)	ค่า 

RMSEA	=	0.000	และค่า	GFI	=	.	999

	 	 2.6	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล 

การวัดตัวแปรความพยายาม	 พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัดเชิง 

ทฤษฎีตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย 

พิจารณาจากค่า	 Chi-Square	 ค่า	 RMSEA	 และค่า	 GFI	 ซึ่ง 

พบว่า	ค่า	Chi-Square	=	36.19	 (df	=	24,	P-value	=	0.053) 

ค่า	RMSEA	=	0.031	และ	ค่า	GFI	=.	986	 	 	

	 	 2.7	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล 

การวัดตัวแปรความสามารถ	 พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัดเชิง 

ทฤษฎีตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย 

พิจารณาจากค่า	 Chi-Square	 ค่า	 RMSEA	และค่า	 GFI	 ซึ่งพบว่า 

ค่า	 Chi-Square	 =	 269.46	 (df	 =	 34,	 P-value	 =	 0.000)	 ค่า	 

RMSEA	=	0.116	และ	ค่า	GFI	=	.987	 	

	 	 2.8	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล 

การวัดตัวแปรการปฏิบัติงาน	 พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัดเชิง 

ทฤษฎีตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย 

พิจารณาจากค่า	 Chi-Square	 ค่า	 RMSEA	และค่า	 GFI	 ซึ่งพบว่า 

ค่า	 Chi-Square	 =	 65.41	 (d	 =	 55,	 P-value	 =	 0.159)	 ค่า 

RMSEA	=	0.019	และ	ค่า	GFI	=	.982	

	 	 2.9	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล 

การวัดตัวแปรการเป็นครูคุณภาพ	พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัด 

เชิงทฤษฎีตามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

โดยพิจารณาจากค่า	 Chi-Square	 ค่า	 RMSEA	 และ	 ค่า	 GFI	 ซึ่ง 

พบว่าค่า	Chi-Square	=	39.86(df	=	32,	P-value	=	0.160)	ค่า	

RMSEA	=	0.022	และ	ค่า	GFI	=	.090

	 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัด 

ตัวแปรทั้ง	9	ตัวแปร	พบว่ารูปแบบของโมเดลการวัดเชิงทฤษฎีตาม 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง	 9	 ตัวแปรสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ซึ่ง 

มีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง	9	ตัวแปร	ตามแผนภาพที่	2
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 2.4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรโอกาส พบวารูปแบบของโมเดลการวัดเชิงทฤษฎี
ตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาChi-Square คาRMSEA และคาGFI ซ่ึงพบวาคา Chi-
Square=16.58 (df=12, P-value=0.166) คา RMSEA=0.027 และคา GFI=.992     
 2.5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรเปาหมายและส่ิงจูงใจ พบวารูปแบบของโมเดล
การวัดเชิงทฤษฎีตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาChi-Square คาRMSEA และคาGFI 
ซ่ึงพบวาคา Chi-Square=1.50 (df=6, P-value=0.960) คา RMSEA=0.000 และคา GFI=. 999 
 2.6 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรความพยายาม พบวารูปแบบของโมเดลการวัด
เชิงทฤษฎีตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาChi-Square คาRMSEA และคาGFI ซ่ึง
พบวาคา Chi-Square=36.19 (df=24, P-value=0.053) คา RMSEA=0.031 และคา GFI=. 986    
 2.7 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรความสามารถ พบวารูปแบบของโมเดลการวัดเชิง
ทฤษฎีตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาChi-Square คาRMSEA และคาGFI ซ่ึงพบวา
คา Chi-Square=269.46 (df=34, P-value=0.000) คา RMSEA=0.116 และคา GFI=.987   
 2.8 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรการปฏิบัติงาน พบวารูปแบบของโมเดลการวัด
เชิงทฤษฎีตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาChi-Square คาRMSEA และคาGFI ซ่ึง
พบวาคา Chi-Square=65.41 (df=55, P-value=0.159) คา RMSEA=0.019 และคา GFI=.982  
 2.9 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรการเปนครูคุณภาพ พบวารูปแบบของโมเดลการ
วัดเชิงทฤษฎีตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาChi-Square คาRMSEA และคาGFI ซ่ึง
พบวาคา Chi-Square=39.86(df=32, P-value=0.160) คาRMSEA=0.022 และคา GFI=.090 
 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร พบวารูปแบบของโมเดลการวัดเชิง
ทฤษฎีตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้ง 9 ตัวแปรสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงมีรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร 
ตามแผนภาพที่ 2 

 

 

 
  
 ภาพที่ 2 รูปแบบความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร 

ความตองการ สภาพแวดลอม ความตึงเครียด 

ความพยายาม 
เปาหมายและ

สิ่งจูงใจ โอกาส 

ความสามารถ การปฏิบัติงาน การเปนครูคุณภาพ 

สรุปและอภิปรายผล 

	 สรุปการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบกระบวน 

การพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัด 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรในกระบวนการ 

พัฒนาตนเองสู ่การเป็นครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัด 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 รปูแบบกระบวนการพฒันาตนเองสูก่ารเป็นครคุูณภาพ 

ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร	 9	 ตัวแปร	 โดย	 “ความ 

ต้องการ”และ	 “สภาพแวดล้อม”	 ส่งผลให้เกิด	 “ความตึงเครียด” 

จนนำาไปสู่	 “ความพยายาม”	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ	 “โอกาส”	 “เป้าหมาย 

และสิ่งจูงใจ”	 และความพยายามกับ	 “ความสามารถ”	 นำาไปสู ่

“การปฏิบัติงาน”	จนนำาไปสู่	“การเป็นครูคุณภาพ”	

	 โดยตัวแปรแต่ละตัวแปร	 มีโครงสร้างของตัวแปร	 ดังนี ้

1)	 ตัวแปรความต้องการ	 ประกอบด้วยด้านย่อย	 3	 ด้าน	 คือ 

ความต ้องการความสัมพันธ ์ 	 ความต ้องการมีอำานาจ	 และ 

ความต้องการความสำาเร็จ	2)	ตัวแปรสภาพแวดล้อม	ประกอบด้วย 

ด้านย่อย	3	ด้าน	คือด้านวัฒนธรรม	ด้านสังคม	และด้านเหตุการณ์	 

ภาพที่	2	รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง	9	ตัวแปร

3)	 ตัวแปรความตึงเครียด	 ประกอบด้วยด้านย่อย	 2	 ด้าน	 คือ 

ความกดดันภายในตัวบุคคล	และความกดดันภายนอก	4)	ตัวแปร 

โอกาส	 ประกอบด้วยด้านย่อย	 3	 ด้าน	 คือ	 การประกวดแข่งขัน 

ทรัพยากร	และการอบรมสัมมนา	5)	ตัวแปรเป้าหมายและสิ่งจูงใจ	 

ประกอบด้วยด้านย่อย	3	ด้าน	คือรางวัล	ผลงานทางวิชาการ	และ 

นักเรียน	 6)	 ตัวแปรความพยายาม	ประกอบด้วยด้านย่อย	 3	ด้าน 

คือการศึกษาค้นคว้า	 การฝึก	 และการสร้างนวัตกรรม	 7)	 ตัวแปร 

ความสามารถ	 ประกอบด้วยด้านย่อย	 2	 ด้าน	 คือความรู้	 และ 

ทักษะ	 8)	 ตัวแปรการปฏิบัติงาน	 ประกอบด้วยด้านย่อย	 2	 ด้าน	 

คืองานการเรียนการสอน	 และงานอื่นที่ โรงเรียนมอบหมาย 

9)	 ตัวแปรการเป็นครูคุณภาพ	 ประกอบด้วยด้านย่อย	 3	 ด้าน 

คือด้านการยอมรับจากสังคมและตนเอง	 ด้านคุณภาพนักเรียน 

และด้านรางวัลที่ได้รับ

	 2.	 โมเดลการวดัตวัแปรในกระบวนการพฒันาตนเองสูก่าร 

เป็นครคูณุภาพของครใูนสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ของตัวแปรทั้ง	9	ตัวแปร	พบว่ารูปแบบของ 

โมเดลการวัดเชิงทฤษฎีตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง	9	ตัวแปรสอดคล้อง 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

เสาวนีย์  เจียมจักร,  สมโภชน์  อเนกสุข,  สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร
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อภิปรายผลการวิจัย
	 กระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพเป็นผลของ 

ความสามารถและแรงจูงใจ	 นั่นคือ	 การปฏิบัติงานของครูมาจาก 

องค์ประกอบหลัก	 2	 องค์ประกอบ	 องค์ประกอบแรก	 คือ	 ความ 

สามารถ	 มีตัวประกอบย่อยอีก	 2	 ตัว	 ได้แก่	 ความรู้	 และทักษะ 

ส่วนองค์ประกอบที่	 2	 คือแรงจูงใจ	 ประกอบด้วยเจคติ	 และ 

สภาพการณ์ของบุคคล	 ซึ่ง	 Newstrom	 (2007,	 pp.	 14,101) 

ได้ขยายความโมเดลแรงจูงใจการปฏิบัติงานว่าเมื่อบุคลเกิดจาก 

ความต้องการ	 (Needs)	ก่อให้เกิดความตึงเครียด	 (Tension)	 โดย 

สิ่งแวดล้อม	 (Environment)	 มีผลร่วมด้วย	 ผลของส่ิงแวดล้อม 

ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดทำาให้บุคคลมีเป้าหมายหรือสิ่งจูงใจ 

(Goals	and	 incentives)	แตกต่างกนั	 เมือ่มโีอกาส	 (Opportunity)	

แหล่งทรัพยากรเพียงพอคนก็จะลงมือทำางาน	 เป้าหมายและส่ิงจูงใจ 

เป็นองค์ประกอบของแรงจูงใจทำาไปสูค่วามพยายามในการปฏบิตังิาน

(Performance)	(Newstrom	,2007,	pp.	101	-	102)	ดงันัน้รปูแบบ 

กระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูคุณภาพ	 จึงประกอบด้วย 

2	 องค์ประกอบหลัก	 คือ	 โมเดลแรงจูงใจ	 ที่ประกอบด้วย	 ความ

ต้องการ	 สิ่งแวดล้อม	 ความตึงเครียด	 โอกาสและเป้าหมายหรือ 

สิ่งจูงใจ	ความพยายาม	ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับ 

ความสามารถของครูแต่ละคน	นำาไปสู่การเป็นครูคุณภาพ	

	 ผลการวจิยัในบทความนีเ้ป็นการพฒันารปูแบบกระบวนการ

พัฒนาตนเองสู ่การเป็นครูคุณภาพของครูในสถานศึกษาสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยการศึกษาจาก

ปรากฏการณ์จรงิจากกลุม่เป้าหมายซึง่เป็นครใูนสงักดัสำานกังานเขต 

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบร	ีเขต	1	และเขต	2	ผ่านระเบยีบ

วิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ	หลังจากนั้นเป็นการยืนยันองค์องค์ประกอบ

ตัวแปรซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาตนเองสู ่การเป็นครู

คุณภาพโดยการยืนยันตัวแปร	 การวิจัยต่อจากนี้จะเป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง	9	ตัวในความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
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คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5

ปีคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงปีการศึกษา	2557

Actual	Characteristics	of	Physical	Education	internship	students	In

Five	year	Curriculum,	of	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	In	The	Opinions	of 

Administrators	and	Teacher	In	Academic	Year	2014.

ดารณี	นวพันธุ์	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์	วิชาชีพครู	สาขาวิชา	พลศึกษา 

หลักสูตร	5	ปี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ	ครูพี่เลี้ยง	ปีการศึกษา	2557	จำานวน	

4	ด้าน	คือ	 ด้านมาตรฐานความรู้	 และประสบการณ์วิชาชีพ	ด้านมาตรฐาน	การปฏิบัติงาน	 ในสถานศึกษา	ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน 

ในสถานศึกษา	 และด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่รับนักศึกษาเข้าฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียน	 ในปีการศึกษา	 2557	จำานวน	99	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า 

ความเชื่อมั่น	.96	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 ผลการวิจัยพบว่า

	 	 คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำาไพพรรณี	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง	 ปีการศึกษา	 2557	 โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 (X	 =	 4.30) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพี่เล้ียงพบว่าด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	 ด้านมาตรฐาน 

การปฏิบัติตนในสถานศึกษาและด้านจรรยาบรรณ	 ของวิชาชีพครู	 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสมอยู ่

ในระดับมาก	(X	=	4.28,	X	=	4.37,	X	=	4.40,	X	=	4.12)	ตามลำาดับ	

คำาสำาคัญ	:	ความคิดเห็น,	คุณลักษณะ,	พลศึกษา,	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,	หลักสูตร	5	ปี

ดารณี นวพันธุ์ 
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Abstract
	 	 The	 purpose	 of	 this	 research	was	 to	 study	 the	 actual	 characteristics	 of	 Physical	 Education	 internship 

students	of	five-year	curriculum	of	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	as	perceived	by	administrators	and	mentor 

teachers	in	academic	year	2014.	There	were	4	aspects	to	be	considered;	standard	of	knowledge	and	professional	

experience,	job	performance	standard,	self-behavior	standard	and	teacher	profession	ethics.

	 	 The	 sample	 for	 this	 research	 were	 the	 administrators,	 assistant	 directors	 in	 academic	 division	 in 

administration	division,	heads	of	Health	Education	and	Physical	Education	groups,	and	mentor	teachers	from	the 

school	where	the	internship	students	worked	with	in	2014.	The	questionnaire	constructed	by	the	researcher	was 

used	to	collect	the	data	with	reliability	of	.96	The	data	were	then	analyzed	by	mean	and	standard	deviation.

	 	 The	results	were	as	follows	:

	 	 The	actual	characteristics	of	Physical	Education	 internship	students	of	five-year	curriculum	of	Rambhai 

Barni	 Rajabhat	University	 in	 the	 opinions	 of	 the	 administrators	 and	mentor	 teachers	were	 overall	 at	 the	more 

satisfaction	 level.	 (X	=	 4.30).	When	 considered	by	 the	 aspects,	 it	was	 found	 that	 all	 aspects	were	 at	 the	most 

satisfaction	 level	 as	 shown;	 standard	 of	 knowledge	 and	 professional	 experience,	 job	 performance	 standard, 

self-behavior	standard	and	teacher	profession	ethics.	and	standard	of	knowledge	and	Professional	experience	was 

at	the	more	satisfaction	level	(X	=	4.28,	X	=	4.37,	X	=	4.40,	X	=	4.12)	respectively	

Keywords	:	Opinions,	Actual	Characteristics,	Physical	Education,	Curriculum	5	year	
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บทนำา
	 ในยคุของข้อมลูข่าวสารในยคุของการเรยีนรูท้ีไ่ร้พรหมแดน 

ในยคุของสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นยคุของการเตรยีม	ความพร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซยีน	จากนโยบายของรฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิาร	 

มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 

ได้แก่	 การส่งเสริมและยกสถานะให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงใน 

สังคมมีฐานะและคุณภาพ	 ชีวิตท่ีดีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคมในปัจจุบัน	 ในขณะเดียวกันจะต้องมีการพัฒนาระบบ 

การผลิตครูและ	 บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ	 เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมครูมืออาชีพให้ยึดม่ันในจรรยาบรรณและการมีจิตวิญญาณ	 

ของความเป็นครูที่แท้จริงและให้สอดคล้องกับความต้องการ

	 จากสภาวะการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัดงักล่าว	รฐับาลต้อง 

เร่งการปฏริปูการศกึษาดงันัน้ในยคุนี	้จงึสมควร	เรยีกว่า	“ยคุปฏริปู 

การศกึษา”	การทีจ่ะปฏริปูการศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพต้องอาศยั 

กลไกการปฏิรูปที่สำาคัญก็คือครู	 ดังนั้นการพัฒนาครูจึงเป็นความ 

จำาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาในโอกาสแรก	 จากรูปแบบการเรียนรู ้

ในปัจจุบันต้องได้รับ	 การบูรณาการอย่างเหมาะสมกับยุคปฏิรูป 

การศึกษาแบ่งออกได้	 2	 ลักษณะ	 คือ	 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ 

กระบวนการ	 เรียนรู้ด้วยตนเองโดยให้นักเรียนแสวงหาและสร้าง 

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น	 จากท่ามกลางสภาวะเช่นนี้ 

จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งสำาหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองในการจัด 

องค์ความรู้ให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้าน	 การศึกษา 

ตามแนวนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประเด็นหลักท่ี	 2	 ครูยุคใหม ่

ครูพันใหม่และครูสาขาขาดแคลนที่ต้องมุ่งเน้นให้มีการเร่งรัดผลิต 

ครูพันธุ์ใหม่	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2552,	หน้า	28)	 

ต้องเป็นครูที่มีความสามารถเชิงวิชาชีพมีความรู้ในวิชาการ	ทันต่อ 

การก้าวหน้าซึมซาบใน	 วิชาครูท่ีมีพื้นฐานมาจากสหวิทยาการ	 

ติดตามการสอนของสื่อมวลชน	 สามารถพูดคุยกับนักเรียนได้ 

เตรียมนักเรียนให้สามารถเลือกและใช้ข้อมูลสาธารณะอย่าง 

วิเคราะห์	 และมีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาผู้ใหญ่ 

เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาของโลกปัจจุบัน	 มีความพร้อมที่จะร่วมงาน 

กับผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชน	 และสามารถควบคุมกระบวน 

การศึกษาต่อเนื่องของตนได้	 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ,	 2541,	 หน้า	 12)	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ 

นักศึกษาครูจึงเป ็นหัวใจสำาคัญของการผลิตครู	 เป ็นการจัด 

ประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา	เพื่อให้นักศึกษาครูสามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้นักศึกษา 

มีประสบการณ์ควบคู่ประสานกันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 (คู่มือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.	2557	หน้า	5)	การผลิตบัณฑิตครู 

สาขาวิชาพลศึกษาของคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำาไพพรรณี	 คำานึงถึงมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูของสำานักงาน 

เลขาธิการครุสภาที่กำาหนดให้บัณฑิตครูต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิด 

มาตรฐานความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ	 มาตรฐานการปฏิบัติตนใน 

สถานศึกษา	 มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมาตรฐาน 

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู	 (มาตรฐานวิชาชีพครู,	 2548).	 เพื่อ 

ศึกษาถึงคุณลักษณะของนักศึกษา	 สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 

5	ปี	 ของคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ซึ่งออก 

ปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบในสถานศึกษาเป็นเวลา	 1	 ปีการศึกษา 

ว่ามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครุสภาที่กำาหนด 

มากน้อยเพียงใด	 ผู ้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจำาภาควิชา 

พลศึกษาและเป็นผู้สอน	 วิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาซึ่งเป็น 

รายวชิาทีม่บีทบาทในการสร้างความพร้อมให้แก่นกัศกึษาสาขาวชิา 

พลศึกษา	 ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนให้ดำาเนินไปด้วยดีและ 

มีประสิทธิภาพ	 จึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงของ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร 

5	 ปี	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงของ 

โรงเรียนที่รับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาไปปฏิบัติการสอนที่ 

โรงเรียนในปีการศึกษา	 2557	 เพื่อนำาผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุง 

หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพของการจัดแผนการเรียนรายวิชา 

ต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและตอบรับ 

การพัฒนาครูในยุคปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำาไพพรรณี	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง	 ปีการ

ศึกษา	2557

ขอบเขตของการวิจัย
	 ประชากรทีใ่ช้ศกึษาวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ผูบ้รหิารและครพูีเ่ลีย้ง 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 โดยใช้วิธีการเลือก 

กลุ่มประชาการ	 แบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 Sampling) 

จากโรงเรียนที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา

พลศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร	ูจำานวน	29	โรงเรยีน	ในเขต 

จังหวัดจันทบุรี	ระยอง	ตราด	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	63	คน	และ 

ครูพี่เลี้ยง	36	คน	รวมทั้งหมด	99	คน		

	 ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 1.	ตัวแปรอิสระ	ได้แก่

	 	 	 1.1	 ผู้บริหาร

	 	 	 1.2	 ครูพี่เลี้ยง

	 	 	 1.3	 ประสบการณ์ทำางาน
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	 	 2.	ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 คุณลักษณะท่ีเป็นจริงของ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร 

5	 ปี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ตามความ 

คิดเห็นของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง	ปีการศึกษา	2557		

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ใช้เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม	 

(Questionnaires)	 คุณลักษณะที่ เป ็นจริงของนักศึกษาฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี 

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง	 ปีการศึกษา	 2557	 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่ 	 1 	 แบบสอบถามสถานภาพของผู ้ ตอบ 

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Checklist)

	 	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็น 

จริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	 

หลักสูตร	 5	 ปี	 ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูพี่เลี้ยง 

ปีการศึกษา	2557	แบ่งออกเป็น	4	ด้าน		

	 	 	 1.		 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ		

	 	 	 2.		 มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา		

	 	 	 3.		 มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา			

	 	 	 4.		 จรรยาบรรณของวิชาชีพครู

	 	 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 5 

ระดับ	แปลความหมายค่าเฉลี่ยตามวิธีการของเบส	(Best,	2006	:	 

310,	330-322)	ดังนี้

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	4.50	-	5.00	 หมายความว่า

	 	 มีความเหมาะสมมากที่สุด

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	3.50	-	4.49		หมายความว่า

	 	 มีความเหมาะสมระดับมาก

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	2.50	-	3.49		หมายความว่า

	 	 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	1.50	-	2.49		หมายความว่า

	 	 มีความเหมาะสมระดับน้อย

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	1.00	-	1.49		หมายความว่า

	 	 มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด

	 	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครู 

พี่เลี้ยงมีลักษะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด	 (Open	 Ended	

Questionnaires)

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาความเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อ

การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	 ผู้วิจัยจึงต้อง

ดำาเนนิการด้วยระบบการสือ่สารผ่านหนงัสอืราชการโดยมวีธิดีำาเนนิ

การตามลำาดับ	ดังนี้

	 1.	 ทำาหนงัสือเพือ่ขอความอนเุคราะห์จากผู้บรหิารโรงเรยีน 

และครูพี่เล้ียง	 เพื่อขอเก็บข้อมูลการปฏิบัติ	 การสอนของนักศึกษา

ด้วยแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืขอความอนเุคราะห์

ตอบแบบสอบถาม

	 2.	 หลังจากผู้บริหารตอบแบบสอบถามและกรอกข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว	 โดยให้โรงเรียนผนึกเอกสารแบบสอบถามแล้วส่งกลับ 

มายังภาควิชาพลศึกษาทางไปรษณีย์และจัดวิเคราะห์ข้อมูลตาม 

ลำาดับ	ดังนี้

	 	 2.1.	นำาแบบสอบถามตอนที่	 1	 สถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ	 แล้วนำาเสนอใน 

รูปแบบของตารางและความเรียง

	 	 2.2	 นำาแบบสอบถามตอนที่	 2	 คุณลักษณะท่ีเป็นจริง 

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	

หลักสูตร	5	ปี	มาหาคะแนนเฉลี่ย	 (X)	และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน	

(S.D.)	แล้วนำาเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

	 	 2.3	 นำาแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่นๆ	รวบรวมสรุปแล้วนำาเสนอในรูปความเรียง	

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการศกึษาแสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามคณุลกัษณะที ่

เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	 

หลักสูตร	 5	 ปี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณ	ี 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ	 ครูพี่เลี้ยง	 ปีการศึกษา	 2557 

เมื่อพิจารณาตามสถานภาพผู้ตอบเป็นเพศชายจำานวน	 71	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 71.72	 เป็นเพศหญิงจำานวน	 28	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 

28.28	 พิจารณาแยกตามสถานภาพการปฏิบัติงานเป็นผู้อำานวยการ 

โรงเรียน	มีจำานวน	25	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.25	รองผู้อำานวยการ 

โรงเรยีนหรอืผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรยีนฝ่ายวชิาการ	จำานวน	38	คน 

คิดเป็นร้อยละ	38.38	และครูพี่เลี้ยง	จำานวน	36	คน	คิดเป็นร้อยละ 

36.36	พิจารณาแยกตามประสบการณ์	ในการทำางาน	ประสบการณ์ 

การทำางานไม่เกิน	 10	ปี	 มีจำานวน	 12	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 12.12 

ประสบการณ์การทำางาน	ตั้งแต่	11-20	ปี	มีจำานวน	20	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	 20.20	 และประสบการณ์ทำางานมากกว่า	 21	 ปีขึ้นไป 

มีจำานวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	67.68	ดังตารางที่	1

ดารณี นวพันธุ์ 
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มาตราฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครูในลำาดับแรก	 (X	 =	 4.31) 

รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา 

ด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและด้านมาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ	ตามลำาดับ	(X	=	4.28,	X	=	4.21,	X	=	4.02)	

ดังตาราง	3

	 3.	 คุณลักษณะท่ีเป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 คณะครุศาสตร	์

มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ	ีปีการศกึษา	2557	ตามความคดิเหน็ 

ของผู้บริหารของผู้บริหาร	 โดยรวมทุกด้าน	 มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก	 (X	 =	 4.20)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครสูาขาวชิาพลศกึษามคีวามเหมาะสมด้าน

 

 2.2 นําแบบสอบถามตอนที่ 2 คุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 

หลักสูตร 5 ป มาหาคะแนนเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 
 2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ รวบรวมสรุปแลวนําเสนอในรูปความเรียง  

ผลการวิจัย 

 1.  ผลการศึกษาแสดงวาผูตอบแบบสอบถามคุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
สาขาวิชาพลศกึษา หลักสูตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ ครูพี่
เล้ียง ปการศึกษา 2557 เม่ือพิจารณาตามสถานภาพผูตอบเปนเพศชายจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 71.72   เปนเพศหญิง
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.28 พิจารณาแยกตามสถานภาพการปฏิบัติงานเปนผูอํานวยการโรงเรียน มีจํานวน 25 คน 
คิดเปนรอยละ 25.25 รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
38.38 และครูพี่เล้ียง จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36.36 พิจารณาแยกตามประสบการณ ในการทํางาน  ประสบการณการ
ทํางานไมเกิน 10 ป มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.12 ประสบการณการทํางาน ตั้งแต 11-20 ป มีจํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 20.20 และประสบการณทํางานมากกวา 21 ปขึ้นไป มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 67.68 ดังตารางที่ 1 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของประชากร 

รายการ N % 
สถานภาพผูตอบ 
      ชาย 71 71.72 
      หญิง 28 28.28 

รวม 99 100.00 
สถานภาพการปฏิบัติงาน 
      ผูอํานวยการโรงเรียน 25 25.25 
      รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหาร                           
      รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
      ครูพี่เล้ียง       

- 
38 
- 

36 

- 
38.38 

- 
36.36 

รวม 99 100.00 
   
ประสบการณในการทํางาน 
      ประสบการณทํางานไมเกิน 10 ป 12 12.12 
      ประสบการณทํางานระหวาง 11-20 ป 20 20.20 
      ประสบการณทํางานมากกวา 21 ป ขึ้นไป 67 67.68 

รวม 99 100.00 
 

 2. คุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ป          คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูพี่เล้ียง ปการศึกษา 2557 โดยรวมทุกดานมี

ความเหมาะสมในระดับมาก ( X  = 4.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพล

ศึกษามีความเหมาะสมดานมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครูในลําดับแรก ( X  = 4.41) รองลงมา ไดแก มาตรฐานการ

ปฏิบัติตนในสถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ตามลําดับ ( X  

= 4.37, X  = 4.28, X  = 4.12) ดังตาราง 2  

ตาราง 2 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครสูาขาวิชา 
           พลศึกษา หลักสูตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ   
           ครูพี่เล้ียง ปการศึกษา 2557  โดยรวมทุกดาน (N = 99) 

 ตาราง	1	ตารางแสดงจำานวนและร้อยละของประชากร

	 2.	 คุณลักษณะท่ีเป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 คณะครุศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูพี่เลี้ยง	ปีการศึกษา	2557	โดยรวมทุกด้านมีความเหมาะสม 

ในระดับมาก	(X	=	4.30)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษามีความเหมาะสม

ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครูในลำาดับแรก	(X	=	4.41) 

รองลงมา	 ได้แก่	มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา	มาตรฐาน

การปฏบิตังิานในสถานศกึษาและมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์

วิชาชีพ	ตามลำาดับ	(X	=	4.37,	X	=	4.28,	X	=	4.12)	ดังตาราง	2	

 ตาราง	2	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา

 

รายการ คุณลักษณะที่เปนจริง มีความเหมาะสม 
X  S.D. 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   4.12 .58 ระดับมาก 
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   4.28 .67 ระดับมาก 
มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา    4.37 .61 ระดับมาก 
มาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 4.41 .58 ระดับมาก 

รวม 4.30 .59 ระดับมาก 
 

 3. คุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ป          คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของผูบริหารของผูบริหาร โดยรวมทุกดาน มี

ความเหมาะสมในระดับมาก ( X  = 4.20) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพล

ศึกษามีความเหมาะสมดานมาตราฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครูในลําดับแรก ( X  = 4.31) รองลงมา ไดแก          ดาน
มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ดานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

ตามลําดับ ( X  = 4.28, X  = 4.21, X  = 4.02) ดังตาราง 3 
ตาราง 3 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชา  
           พลศึกษา หลักสูตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็น 
           ของผูบรหิาร โดยรวมทุกดาน (N = 63) 

รายการ 
คุณลักษณะที่เปนจริง 

มีความเหมาะสม 
X  S.D. 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   
มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา    
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

4.02 .60 ระดับมาก 
4.21 .71 ระดับมาก 
4.28 .65 ระดับมาก 
4.31 .62 ระดับมาก 

รวม 4.20 .62 ระดับมาก 

 
  4. คุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ป  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง โดยรวมทุกดาน มีความ

เหมาะสมในระดับมาก ( X  = 4.22) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มี

ความเหมาะสมดานมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครใูนลําดับแรก ( X  = 4.37) รองลงมา ไดแก มาตรฐานการปฏิบัติตนใน

สถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาและมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ตามดําดับ ( X  = 4.28, 

X  = 4.23, X  = 4.01) ดังตาราง 4   

ตาราง 4  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครสูาขาวิชา 
            พลศึกษา หลักสูตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง  
            ปการศึกษา 2557 โดยรวม (N = 36) 

รายการ 
คุณลักษณะที่เปนจริง 

ระดับ 
X  S.D. 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   
มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา    
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

4.01 .56 มาก 
4.23 .71 มากที่สุด 
4.28 .66 มากที่สุด 
4.37 .59 มากที่สุด 

รวม 4.22 .62 มากที่สุด 
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รายการ คุณลักษณะที่เปนจริง มีความเหมาะสม 
X  S.D. 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   4.12 .58 ระดับมาก 
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   4.28 .67 ระดับมาก 
มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา    4.37 .61 ระดับมาก 
มาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 4.41 .58 ระดับมาก 

รวม 4.30 .59 ระดับมาก 
 

 3. คุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ป          คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของผูบริหารของผูบริหาร โดยรวมทุกดาน มี

ความเหมาะสมในระดับมาก ( X  = 4.20) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพล

ศึกษามีความเหมาะสมดานมาตราฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครูในลําดับแรก ( X  = 4.31) รองลงมา ไดแก          ดาน
มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ดานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

ตามลําดับ ( X  = 4.28, X  = 4.21, X  = 4.02) ดังตาราง 3 
ตาราง 3 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชา  
           พลศึกษา หลักสูตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็น 
           ของผูบรหิาร โดยรวมทุกดาน (N = 63) 

รายการ 
คุณลักษณะที่เปนจริง 

มีความเหมาะสม 
X  S.D. 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   
มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา    
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

4.02 .60 ระดับมาก 
4.21 .71 ระดับมาก 
4.28 .65 ระดับมาก 
4.31 .62 ระดับมาก 

รวม 4.20 .62 ระดับมาก 

 
  4. คุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ป  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง โดยรวมทุกดาน มีความ
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X  = 4.23, X  = 4.01) ดังตาราง 4   

ตาราง 4  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เปนจริงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครสูาขาวิชา 
            พลศึกษา หลักสูตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง  
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มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา    
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

4.01 .56 มาก 
4.23 .71 มากที่สุด 
4.28 .66 มากที่สุด 
4.37 .59 มากที่สุด 

รวม 4.22 .62 มากที่สุด 
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จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

4.01 .56 มาก 
4.23 .71 มากที่สุด 
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วชิาชพีครสูาขาวชิาพลศกึษา	มคีวามเหมาะสมด้านมาตรฐานจรรยา

บรรณของวิชาชีพครูในลำาดับแรก	 (X	 =	 4.37)	 รองลงมา	 ได้แก่	 

มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน	 

ในสถานศึกษาและมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ตามดำาดับ	(X	=	4.28,	X	=	4.23,	X	=	4.01)	ดังตาราง	4		

	 4.	 คุณลักษณะท่ีเป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ ์

วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 คณะครุศาสตร	์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ	ีปีการศกึษา	2557	ตามความคดิเหน็ 

ของครูพี่เลี้ยง	 โดยรวมทุกด้าน	 มีความเหมาะสมในระดับมาก 

(X	=	4.22)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่านกัศกึษาฝึกประสบการณ์

 ตาราง	3	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	 

	 	 	 	 หลักสูตร	 5	 ปี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2557	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

	 	 	 	 โดยรวมทุกด้าน	(N	=	63)

 ตาราง	4	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 

	 	 	 	 หลักสูตร	 5	 ปี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ตามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง	 ปีการศึกษา	 2557 

	 	 	 	 โดยรวม	(N	=	36)

สรุปและอภิปรายผล
	 นับตั้งแต่ปีการศึกษา	 2548	 จากมาตรฐานการผลิตครู 

ของสำานักงานเลขาธิการคุรุสภา	 นักศึกษาท่ีเรียน	 คณะครุศาสตร์/ 

ศึกษาศาสตร์	หลักสูตร	5	ปี	ทุกสถาบันการศึกษา	ต้องส่งนักศึกษา 

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ครูตามสาขาต่างๆ	 ในโรงเรียน 

เครือข่ายเป็นเวลา	 1	 ปี	 ภาควิชาพลศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 เป็นหน่วยงานท่ีผลิตครู	 สาขา 

วิชาพลศึกษา	 โดยส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ตามโรงเรียน	เครือข่าย	ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาให้เป็นโรงเรียน 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเขตภาคตะวันออก	 ได้แก่	 จันทบุรี	 

ระยอง	 ตราด	 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำาในภาควิชาพลศึกษา 

และผู้รับผิดชอบการสอนวิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา	 ซึ่งเป็น 

รายวิชาที่บทบาทในการสร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา 

พลศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์	 วิชาชีพครูจึงได้ทำาการศึกษา 

ถึงคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูพี่เลี้ยง	ทำาการศึกษาในปีการศึกษา	2557		

	 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่ เป ็นจริงของนักศึกษาฝ ึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ปีการศึกษา 

2557	ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง	โดยรวม	พบว่า 

ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงมีความเห็นว่านักศึกษาฝึกประสบการณ ์

วชิาชพีคร	ูสาขาวชิาพลศกึษา	ของคณะครศุาสตร์	มคีวามเหมาะสม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ครูพลศึกษา	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	(X	=	4.30)		 

ซึ่งสอดคล้องสอดคล้องกับการวิจัย	 คุณลักษณะที่เป็นจริงของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร 

5	ปี	สถาบนัการพลศกึษา	วทิยาเขตชลบรุ	ีเมือ่ปีการศกึษา	2552	ซึง่ 

มีผลการศึกษาโดยรวมพบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ดารณี นวพันธุ์ 
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รายบคุคล	การแก้ปัญหาและการพฒันาเดก็เป็นรายบคุคล	การพฒันา 

เด็กเป็นกลุ่ม	 ตามความสามารถ	 การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อเป็นการ

สอนซ่อมเสริม	 งานธุรการชั้นเรียน	 งานกิจกรรมนักเรียน	 งานวิจัย	

ในชั้นเรียน	งานพัฒนาโรงเรียน	งานพัฒนาชุมชน	และการสัมมนา

เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู	 จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา

พลศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏรำาไพพรรณี	ที่กล่าว

มาเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กบันกัศกึษา	นกัศกึษามโีอกาส

ศกึษาถงึลกัษณะของ	โรงเรยีน	โครงสร้างของโรงเรยีนในระดบัต่างๆ	 

ก่อนออกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเป็นเวลา	 

1	 ปี	 อีกทั้งการจัดอบรมกีฬาต่างๆ	 ทั้งการเป็นผู้ฝึกสอน	 ผู้ตัดสิน 

กีฬาชนิดต่างๆ	 ส่งเสริม	 ให้นักศึกษาได้ออกปฏิบัติหน้าที่จริง	 จาก 

การแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	อันเป็นประสบการณ์สะสมให้นักศึกษา

สาขาวชิาพลศกึษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั	 รำาไพพรรณ ี

มีคุณสมบัติที่แสดงออกให้เห็นได ้ในขณะปฏิบัติงานสอนใน 

โรงเรยีน	ทีอ่อกการฝึกประสบการณ์	วชิาชพีครเูตม็รปู	1	และการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม	รูป	2	ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 

มีความเห็นว่านักศึกษา	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา

พลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำาไพพรรณี	อยู่ในระดับมาก

	 2.	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	 ผลการศึกษา 

ในภาพรวมพบว่า	 ผู้บริหารและครูพี่เล้ียง	 มีความเห็นว่านักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา	 มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก	 (X	=	4.28)	ทั้งนี้อาจเป็นจากการที่คณะครุศาสตร์	 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ	ี ได้จดักจิกรรมต่างๆ	 เพือ่สร้างเสรมิ 

ลกัษณะนสิยัของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร	ู ได้แก่	 กจิกรรม 

เสริมสร้างความเป็นครู	 เช่น	กิจกรรมพิธีไหว้ครู	 กิจกรรมค่ายอาสา	 

พัฒนาชุมชน	 กิจกรรมค่ายพักแรม	 กิจกรรมค่ายธรรมะ	 กิจกรรม 

บำาเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะเป็นต้น	อีกทั้งผลจากการที่ได้เรียนรู้ 

รายวิชาการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม	การทดลองสอน	และการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป	1	และ	2	เป็น	เวลา	1	ปีการศึกษา 

จากประสบการณ์ต่างๆ	 ที่ได้รับจากการเรียนรู้	 ในสถานศึกษาจาก 

ที่กล่าวมานี้	 เป็นผลให้	 การปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด	

	 3.	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา

	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา	 ผลการวิจัยใน 

ภาพรวมพบว่า	 ผู้บริหารและครูพี่เล้ียงมีความเห็นว่านักศึกษาฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา	 มีความเหมาะสมอยู่ 

ในระดับมาก	 (X	 =	 4.37)	 คุณลักษณะของนักศึกษาที่แสดงออก 

ให้เหน็เด่นชดัของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครขูองนกัศกึษา 

สาขาพลศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณ	ี

สาขาวิชา	 พลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 ของสถาบันการพลศึกษา	 

วทิยาเขตชลบรุ	ี	มคีวามเหมาะกบัการเป็นครพูลศกึษาในระดบัมาก 

ที่สุด	 (จักรวรรดิ	 กิ่งส้มกลาง,	 2552	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ทำาการศึกษา 

ทั้งนี้	ผู้วิจัยจะขอ	อภิปรายผลโดยรวมเป็นรายด้าน	ดังนี้

	 1.	 ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

	 ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ	ผลการศึกษา 

ในภาพรวมพบว่า	 ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงมีความเห็นว่านักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา	 มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก	 (X	=	4.12)	ทั้งนี้อาจเป็นจากการที่คณะครุศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ได้ขอรับการรับรองหลักสูตรที่ 

เปิดสอน	 ต่อสำานักงานเลขาธิการคุรุสภาในมาตรฐานการผลิต 

จากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองนั้นคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำาไพพรรณี	 ได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร 

ในกลุ่มวิชาชีพครู	 เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ	 รวมถึง 

การจดัให้นกัศกึษาได้ศกึษาดงูานนอกสถานทีท่ัง้ในการเรยีนการสอน	 

ด้านหลักสูตร	ณ	 โรงเรียนในระดับประถม-มัธยม	 โดยให้นักศึกษา 

ได้ออกไปสังเกตการสอนในรายวิชา	 1003801	 การศึกษาสังเกต 

และมีส่วนร่วม	 จำานวน	 1	 หน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่า	 60	 ช่ัวโมงฝึก 

ในชั้นปีที่	 4	 ภาคเรียนต้น	 เน้นให้นักศึกษารู้จักการศึกษาสังเกต 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน	 งานในหน้าท่ีครูผู้สอน	 งานในหน้าที่ครู 

ประจำาชั้น	พฤติกรรมการสอน	สภาพทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียน	 

สภาพชุมชน	 และความสัมพันธ ์	 ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

งานบริหารและงานบริการของโรงเรียน	 การฝึกเป็นผู้ช่วยครูทาง 

ด้านธุรการชั้นเรียน	 ด้านการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการเรียน 

การสอน	 การพัฒนาชั้นเรียน	 โรงเรียนและชุมชน	 ในชั้นปีที่	 4 

ภาคเรียนปลาย	 จัดให้เรียนรายวิชา	 1004802	 การทดลองสอน	 

จำานวน	 1	 หน่วยกิต	 เวลาเรียนไม่น้อยกว่า	 60	 ชั่วโมง	 เน้น 

การเรียนรู้ในด้านการฝึกเตรียมการสอน	 และทดลองสอนบทเรียน 

ในรายวิชาเอกที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในชั้นปีที่	5	เป็นเวลา	1	ปีการศึกษา	 

ให้นักศึกษาเรียนรู้รายวิชา	1005801	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ครูเต็มรูป	1	จำานวน	6	หน่วยกิตเวลาเรียนไม่น้อยกว่า	450	ชั่วโมง 

ในภาคเรียนต้น	 โดยเน้น	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 

ในหน้าที่ครู	ทั้งงานสอนงานพัฒนาการเรียนการสอน	งานแนะแนว 

และงานศกึษา	เดก็เป็นรายบคุคล	การแก้ปัญหาและพฒันาเดก็เป็น 

รายบคุคล	งานธรุการชัน้เรยีน	งานกจิกรรมนกัเรยีน	การศกึษาชมุชน	 

และการสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการฝึกประสบการณ์คร ู

และให้เรียนรู้ในรายวิชา	 1005802	 การฝึกประสบการณ์	 วิชาชีพ 

ครูเต็มรูป	2	จำานวน	6	หน่วยกิต	เวลาเรียนไม่น้อยกว่า	450	ชั่วโมง 

ในภาคเรียนปลาย	 ได้เน้นให้นักศึกษาได้รับ	 การฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครูเต็มรูปในหน้าที่ครูอย่างครบถ้วน	 ทั้งงานสอนและงาน

พัฒนาการเรียนการสอน	 งานแนะแนวและงานศึกษาเด็กเป็น 

ดารณี นวพันธุ์ 
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คือ	ด้านอารมณ์ดี	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 จากผลการวิจัยคุณลักษณะของ 

นักศึกษาที่มีอารมณ์ที่ดี	 อาจเป็นผลโดยตรงจากการเรียนพลศึกษา	 

ซึ่งนักศึกษามีโอกาสท่ีจะเคลื่อนไหวร่างกาย	 มากกว่านักศึกษาฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาอื่นๆ	 ทำาให้เกิดการผ่อนคลายด้าน 

อารมณ์และเกดิความพร้อม	ทีจ่ะปฏบิตังิานอยูท่กุเวลา	ประกอบกบั 

กิจกรรมหลักๆ	 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา

พลศึกษา	จะมีกิจกรรมร่วมกับนักเรียนอยู่เป็นประจำา	การใช้คำาพูด 

หรือการแสดงออกทางอารมณ์	 ทำาให้นักศึกษาแสดงออก	 ได้อย่าง 

เหมาะสม	 อีกทั้งเป็นผลมาจากการเรียนในภาควิชาพลศึกษา 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ที่เข้มงวดกวดขัน 

ให้นกัศกึษาทกุคนมคีวามทดทน	มวีนิยั	 ซึง่เป็นแนวทางของภาควชิา 

พลศึกษาด้วย	สอดคล้องกับงาน	วิจัยของผาณิต	บิลมาศ	 (2522	 : 

225-268)	 ที่กล่าวว่าครูพลศึกษาต้องเป็นผู้มีความสามารถที่จะ 

ตรากตรำาต่องานหนัก	 ในการสอนได้เป็นอย่างดี	 รวมทั้งเป็นผู้ที่ม ี

อารมณ์มั่นคงและหนักแน่น

	 4.	 ด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

	 ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า	 ผู ้บริหารและครูพี่เล้ียงมี 

ความเห็นว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา 

มีความเหมาะสม	อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.41)	ทั้งนี้	อาจเป็นเพราะ 

ภาควิชาพลศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณ	ี 

ได้จัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู	โดยให้นักศึกษาสาขา 

วิชาพลศึกษาได้มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลป 

วัฒธรรม	ได้แก่	กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม	กิจกรรมเข้าค่ายธรรม 

กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา	 กิจกรรมวันลอยกระทง	 กิจกรรม 

วันสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี	 ตลอดจนในรายวิชาที่กำาหนดใน 

แผนการเรียนมีรายวิชาที่มีส่วนส่งเสริมด้านจรรยาบรรณของวิชา 

ชีพครู	ได้แก่	รายวิชา	การศึกษาและการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ	 

จติวทิยาและการแนะแนวสำาหรบัคร	ูและการบรหิารจดัการช้ันเรียน	 

เป็นต้น	 จากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ	

เหล่านี้	 ได้มีส่วนในการเสริมสร้างจรรยาบรรณ	 วิชาชีพครูให้กับ

นักศึกษา	 ประกอบกับตัวนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ครูได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีนักศึกษา	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 

สาขาวชิาพลศกึษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณี	 

ได้ไปปฏิบัติในโรงเรียน	ทำาให้ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงให้ความคิดเห็น 

ต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด		

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำาวิจัย
	 จากผลการศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	ตามความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง	โดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด	ซึ่งนับว่า 

เป็นผลทีน่่าพอใจในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีค่ณะครศุาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ดำาเนินการอยู่จึงควรที่ฝ่ายบริหาร 

และทุกๆ	 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รักษามาตรฐานที่เป็นอยู่และพัฒนาให ้

มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปและควรมีการเผยแพร่แนวทางการดำาเนินงาน				 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นแนวทางกับสถาบันการศึกษา 

อื่นๆ	ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อแพรบทความทางวิชาการและบทความวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน   เผยแพรปละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-มกราคม)  ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ – 
พฤษภาคม) และฉบับที่ 3 (มิถุนายน –กันยายน) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
บทความที่รับตีพิมพในวารสารไดแก 1)บทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน (Review articles) โดยใหพิมพผลงานดวย

กระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวน ไม เกิน  10-12  หนา โดยทุกบทความตองมีบทคัดย อเป นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีสวนประกอบดังน้ี บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป
และอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 
 

ระเบียบการตีพิมพ 
1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
2) ผูวิจัยสงบทความที่สมบูรณตรงตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc (Word) ความยาวไมเกิน 10-12 หนา 

ทางอีเมล  research_rbru2010@hotmail.com  หรือทางไปรษณีย โดยสงมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5  ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบล    
ทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โดยวงเล็บมุมซองวา สงบทความตีพิมพ 
ทั้งน้ีสามารถติดตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ www.rbru.ac.th/org/research/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โทรศัพท  0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111          
ตอ 3505  โทรสาร   0-3947-1056 มือถือ  086-4402639 

3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 1,500  บาท โดย
ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังน้ี  

       โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี              
ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไรยา) เม่ือโอนเงินเขาบัญชีแลวกรุณา SCAN ใบสมัครและหลักฐานการ
ชําระเงินไดที่ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-3947-1056 

4) กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีที่บทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิ 

5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ 

6)  เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1 - 5 เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพและ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป 

7) ถาผูวิจัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน 
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ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 

 ขนาดกระดาษ A4 

 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบลาง 1 น้ิว  ขอบซาย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 

 ระยะระหวางบรรทัด  หน่ึงเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH Sarabun PSK  ตามที่กําหนดดังน้ี 

o ช่ือเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา   

o ช่ือผูเขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  

o บทคัดยอ  
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดก่ึงกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- เน้ือหาบทคัดยอภาษาไทย  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ประมาณ  4-5 คํา  ใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เน้ือหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  

o Keyword  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  
รายละเอียดบทความประกอบดวย  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย  อุปกรณและวิธีดําเนิน   การวิจัย  

ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ  และเอกสารอางอิง 
 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

 รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดก่ึงกลางคอลัมน เน้ือหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ 
รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง  
1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือเร่ือง.//จํานวนเลม.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม. 2547. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา พริ้นติ้ง. 
Rothwell, William J.; Lindholm, John Edwin and Wallick, William G. 2003. What CEOs 
        Expect from Corporate Training: Building Workplace Learning and 
        Performance Initiatives that Advance Organizational Goals. New York: AMACOM. 
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2.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ใน ช่ือหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      ครั้งที่พิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 
ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรียากร. 2532. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา 33-34. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. 1991. Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
       from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International 
        Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester 
       Wheatsheaf. Pp. 152-159. 
3.  อางอิงจากบทความในวารสาร 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปที่ (เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
สุรัชช ฟุงเกียรติ. 2547. นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศนเทคโนโลยีระดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22. 
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  
        Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434. 
4.  อางอิงจากวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ. ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย. 
ตัวอยาง :  
ธีรวัฒน พันธุสุผล. 2547. การรับรูกิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพัฒนา 
        ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
        กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ปโย เล็กกําแหง. 2547. พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเคร่ืองดื่มในรานกาแฟขนาดเล็กของ 
        นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
       ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
Thawilwadee Bureekul. 1998. Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy 
        Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of 
       Development Administration. 
5.  อางอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอตอหนวยงานตาง ๆ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือเอกสาร. รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หนวยงาน. 
ตัวอยาง :  
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2538. จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม 
       งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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6.  อางอิงจากส่ิงพิมพกฎหมาย 
รูปแบบ  :  
ชื่อกฎหมาย.//ช่ือวารสาร.//ฉบับ/เลมที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฉพาะที่เก่ียวกับราชการของคณะ 
       รัฐประศาสนศาสตร ไปเปนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.                  
        ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36. 
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 
       118, 85A (27 September 2001): 1-4. 
7.  อางอิงจากส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
รูปแบบ  :  
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต./ป พ.ศ. ที่เผยแพร. 
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล/ป พ.ศ. ที่เผยแพร (หรือสืบคน). 
ตัวอยาง :  
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available:   
        gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994. 
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available :  
        http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998. 
 
หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 ตองเปนบทความที่ยังไมไดมีการเผยแพรในวารสารใดมากอนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใดๆ  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะสงกลับคืนให
ผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เม่ือผลการประเมินผานหรือไม
ผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เม่ือบทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการตีพิมพ พรอมวารสารฉบับที่
บทความน้ันตีพิมพ จํานวน 1 ฉบับ โดยจะใหผูเขียนที่เปนชือ่แรก 
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6. อ่ืน ๆ (เชน การใชภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอางอิง / ความถูกตองเชิงวิชาการ ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

7. โดยภาพรวมทานประเมินวาบทความวิจัยน้ีมีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย ) 
  1) ควรตีพิมพ โดยมีการแกไขเล็กนอย (เชน คําผิด) 
  2) ควรตีพิมพ โดยอาจแกตามคําแนะนําของผูประเมิน หรือไมก็ได  
  3) ควรตีพิมพ แตตองแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูประเมินกอน โดย  
          ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง  
              ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง 
  4) อาจตีพิมพได โดยผูเขียนตองทบทวนและปรับปรุงบทความใหม และผานการประเมินใหมอีกครั้ง 
โดย 
          ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง  
              ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง 
      5) ไมควรตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
 

ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน                                                                                
(................................................................) 

                               วันที่         ................................................ 
 
หมายเหตุ 1. ถาเน้ือที่กระดาษไมพอ ทานสามารถเขียนคําแนะนําเพิ่มเติมได 
 2. กองบรรณาธิการจะไมเปดเผยแบบประเมินน้ีแกผูเขียนบทความ แตจะรวบรวมสงขอวิจารณ
และขอเสนอแนะใหแกผูเขียน โดยพิจารณาตามแตกรณี 

 

กรุณาสง  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
สถาบันวิจยัและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 5) อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักษศักด์ิชมูล ตําบลทาชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000   
โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 3505, 3515 โทรสาร 0-3947-1056 

            อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com    
 
 
 




