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ถ้อยแถลง 
การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 5   

เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 107 ปี 
 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2 

เรื่อง “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง” 
วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 

 
 
 

    เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2554 ผู้ทรงม ี
   พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทย 2554 เป็นปีที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ กอปรกับวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ครบ 107 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 น้ี เพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาราชบัณฑิตยสถาน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการ 
ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการใน
มหาวิทยาลัยและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดเครือข่ายทางการวิจัย และวิชาการ ตลอดจนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน โดยกิจกรรมทีจ่ัดข้ึนในงาน ได้แก่ การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และ
ภาคโปสเตอร์ รวมถึงนิทรรศการงานวิจยัจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งน้ี 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ฯ ในครั้งน้ีจะสามารถส่งเสริม ผลักดัน
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติได้อย่างย่ังยืน   
 
 

              

  

(ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ) 
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 5   
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 107 ปี 

 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2 
เรื่อง “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง” 

วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 

คณะกรรมการจัดงาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ   นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย 
ว่าท่ีร้อยตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ นางสาวชุติมา  พิมลภาพ 
รองศาสตราจารย์พรทิพา  นิโรจน ์   นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี 
ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกชัย  กิจเกศาเจริญ   นางสาวอุไรวรรณ  แสนเขียววงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร  มินวงษ์   นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  อิ่มเอิบ   นางสาวเรืองอุไร  วรรณโก 
ดร.หฤทัย  อนุสสรราชกิจ    นางสาวทิพวรรณ  พละสุขสมบัต ิ
นายสิทธิพัฒน์  แผ้วฉํ่า    นางสาวราตรี  พิงกุศล 
นางฎารัตน์  ชิตวงศ์     นางสาวธันวดี  ดอนวิเศษ 
นายปัญญา  วงศ์ต่าย    นางสาวพัชรินทร์  รุจิรานุกูล 
นายนิพนธ์  วุฒิชัย     นางสาวบุศรา  สาระเกษ 
นายจรัส  วีสุวรรณ     นายสาธิต  สุวรรณเวช 
นายรัจน์ชีวาน์  แซ่ตั๋น    นางสาวนิตยา  ต้นสาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนนา  เวชมี   นายจําลอง  ศรีสง่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร  พาหะนิชย์   ดร.สยามล  เทพทา 
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์  ดร.น้ําฝน  ศีตะจิตต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง  นางสาวกรรณิกา  สร้อยโรง 
ดร.จิรวรรณ  ฉายาวัฒน ์     นายนภดล   มีคุณ 
คณะกรรมการพิชญจารณ์ (Peer Review)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน ์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.สมนึก  ทองเอี่ยม      มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.บุญรอด  บุญเกิด      มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง      มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ประชา  อินัง       มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ไชยอําพร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะน ี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย ปาอ้าย   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
คณะกรรมการพิชญจารณ์ (Peer Review)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
ว่าท่ีร้อยตรีผู้ช่วยศาสตร์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ  คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ    คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอาจารย์  
ดร.สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร    คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาการศึกษา 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

1 

การพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ 
คณะบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

17 

2 
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี     
ขวัญใจ ป้อมพระเดช, พิชัย สราญรมย,์ ภคิน สรวงท่าไม ้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

23 

3 

แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน 
พิณทิพา สืบแสง, สุทธิพงศ ์ บุญผดุง   
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

31 

4 
ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 
ช่อชะบา ชื่นบาน, เฉลา ประเสริฐสังข,์ วิเชียร  พันธ์เครือบุตร 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

41 

5 

การพัฒนาระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บในการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ดวงกมล โพธิ์นาค 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

49 

6 

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่
ชุมชน 
ดวงกมล โพธิ์นาค 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

54 

7 
การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ 
วงธรรม สรณะ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
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8 

การพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก โครงงานวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ลัดดา จันทร์ศรี 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

68 

9 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

77 

10 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

84 
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4 4 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาการศึกษา (ต่อ)  
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

11 
ผลของการใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองต่อความสามารถในการเจาะเลือดและการให้สารนํ้าทางหลอดเลือด
ดําของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
นิศารัตน์ รวมวงษ,์ มัณฑนา  เหมชะญาต,ิ บุษยารัตน ์ ลอยศักดิ ์
ภาควิชาพ้ืนฐานการพยาบาลและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

91 

12 
การกําหนดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต ์
สามารถ  สว่างแจ้ง, บรรจบ อรชร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี 

97 

13 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร 
ธิติมา ไชยมงคล 
คณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

103 

14 

การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  2 
สมพิศ ลาสอน     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

109 

15 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พัชรี  ชูบรรจง 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

116 

16 
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัย ตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 
ชุลีพร  สงวนศรี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

123 

17 
การผลิตครูแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมไทย 
รุจิเรข  โกมินทรชาติ 
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

127 
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55 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาการศึกษาและสังคมศาสตร ์
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

18 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวม
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 : กรณีศึกษา 
โรงเรียนเกวลินวิทยา ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประยุทธ ผันประเสริฐ, สุธ ีประจงศักดิ ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

133 

19 

ศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน  
จ.สมุทรสงคราม และตลาดเก้าห้องร้อยปี จ.สุพรรณบุรี 
สุดารัตน์ แสงจํานงค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

141 

20 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) 
สุทธิพงศ์  บุญผดุง 
สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

150 

21 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 
ณัชชากร เอมเปีย, สุรพล ขอบปี, วรเชษฐ์ รุ่งหลํา, อํานวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล 
สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

160 

22 
การพัฒนาห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองเป็นห้องสมุด 3 ด ี
ดวงใจ อมิตรพ่าย, ทรงธรรม ธูปแก้ว 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

170 

23 

ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจ สําหรับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 
ชุติมา นิ่มนวล, วันทนา เนาว์วัน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

177 

24 

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี 
คณิสร  แก้วแดง,  บุษยารัตน ์ ลอยศักดิ ์
ภาควิชาพ้ืนฐานการพยาบาลและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

183 

25 
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
อาภากร  มินวงษ ์, อรวรวีย ์ เฉลิมพงษ์ , ณัฏฐวุฒ ิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

190 

26 
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแห่งการเรียนรู้ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ป่ินนเรศ  กาศอุดม, หทัยชนก บัวเจริญ, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, จุฑารัตน ์ผู้พิทักษ์กุล 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

199 

27 

การเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก ในปีการศึกษา 2547 กับปีการศึกษา 2553 
มัณฑนา เหมชะญาติ, รัชชนก สิทธิเวช, ศุภกิจ เฉลิมกิตติชัย 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

207 
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6 6 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาการศึกษาและสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

28 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พรสวัสด์ิ  ศิรศาตนันท์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

217 

29 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง ของผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง 
ไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
กาสัก เต๊ะขันหมาก, พนิตสุภา ธรรมประมวล, กานดา เต๊ะขันหมาก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

226 

 
สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

30 
กระบวนการการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
วรรณี  สุทธใจดี  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
235 

31 

ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชา การท่องเที่ยวและโรงแรม  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ลํายอง ปลั่งกลาง, ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล, ธนภูมิ ปองเสงี่ยม 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

242 

32 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล, ลํายอง ปลั่งกลาง 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

249 

33 

พฤติกรรมสุขภาพ และภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรังของบุคลากร ในวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
ทิพวรรณ ลิ้มประไพพงษ์, กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง, เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์ ,จันทร์เพ็ญ อามพัฒน์ , 
นริชชญา หาดแก้ว, โสระยา ซ่ือตรง, จารุวรรณ์ ท่าม่วง 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี 

254 

34 

ผลของรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อ
ความรู้ทัศนคติของมารดาหลังคลอดและครอบครัว และอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 
ขนิษฐา  เมฆกมล, จรัญญา  ดีจะโปะ, ชญาดา  เนตร์กระจ่าง 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

262 

35 
อุปสงค์ของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วีรวัลย์  ป่ินชุมพลแสง 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

271 

36 
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติในประเทศไทย 
กวิน วงศ์ลีดี 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

280 

37 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร 
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

287 
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77 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

38 
ความจริงเบื้องหลังการใช้ถุงยางอนามัย : เหตุผลหลักที่ทําให้วัยรุ่นไทยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
พรฤดี นิธิรัตน์ 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี 

298 

39 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก 
อรุณี เจริญทรัพย์, วิบูล จันทร์แย้ม, หนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

 
306 

40 
การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวป่าพุจําปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจําปา 
วิบูล จันทร์แย้ม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

311 

41 
พฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดจันทบุรี 
เพ็ญนภา พิสัยพันธุ,์ มัณฑนา เหมชะญาต,ิ อรัญญา บุญธรรม 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

318 

42 

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดเพื่อผ่อนคลายแบบนวดโดยใช้นํ้ามันไพลกับนวดแบบดั้งเดิมในผู้ที่มี
อาการปวดไหล่และคอ 
โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล, คณิสร แก้วแดง , วิภารัตน ์ ภิบาลวงษ ์
ภาควิชาพ้ืนฐานการพยาบาลและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

326 

43 
ธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุรี 
ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        

332 

44 
การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ฤดี นิยมรัตน ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

337 

45 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา ในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 
พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (แก้ววันทอง), คมพล สุวรรณกูฏ, นักรบ เถียรอํ่า 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

345 

46 

การเปล่ียนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการสร้างรูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย :กรณีศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
เสาวภา ไพทยวัฒน,์ นลินรัตน์ ติ้มสันเทียะ, สิริขวัญ ร่วมพัฒนา, ศิรินภา แสงตันชัย      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

353 

47 
การศึกษาภูมินามในเพลงลูกทุ่ง 
แน่งน้อย ดวงดารา, พรโชค อู๋สมบูรณ์, ธฤษวรรณ บัวศรีคํา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

361 

48 

รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนประกอบพิธีกรรมความเชื่อ : กรณีการแสดงที่วัดบ้านแหลม จังหวัด
สมุทรสงคราม 
อรวัฒนา ชินพันธ ์
คณะศิลปกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

369 

49 
อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกต่อการเปล่ียนแปลงแนวดนตรี ของเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง 
ยุทธกร  สริกขกานนท ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

378 

50 
พรรณไม้ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ตํารับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา 
ศันสนีย์ จะสุวรรณ ์
บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

389 
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

51 
การใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
นราภัทร  เพชรมณี 
แขนงสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

394 

52 

ความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี 
ศิริพงษ ์ ศรีงาม, ดร.คมพล สุวรรณกูฏ, ดร.นักรบ เถียรอํ่า 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

402 

53 

ผลกระทบอุทกภัยและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ในเขตภูมิภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุร ี
ศรีสกุล  เฉียบแหลม, โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล, จีราภา ศรีท่าไฮ   
ภาควิชาการพยาบาลพ้ืนฐานและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

409 

54 

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
กรรณิการ์ โห้ยสิ้น, เสาวนีย ์วรรณประภา 
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

414 

55 

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล 
ในจังหวัดเพชรบุรี 
ศุภานน สืบสมบัติ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

419 

56 

การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานเขตเทศบาลขลุง  
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ธวัช วิเชียรประภา, จุรีรัตน ์เจริญจิตต,์ รัตนา สุรนันท์และชวนา แสงขํา 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

425 

57 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

432 

58 

ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขต 
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี 
ชัชชญา  อาจแสน 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

442 

59 
รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต 
พัชรวดี  เพ็งสระเกตุ 
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

449 

60 

ผลการใช้รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 
ในผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย 
นันทวัน ใจกล้า, สายใจ จารุจิตร, เสาวภา เล็กวงษ ์ 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

456 
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาวิทยาการจัดการ 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

61 

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน ศึกษากรณี  
ชาวแสกนดิเนเวีย 
พรรณวิภา  โซลเบิร์ก 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

465 

62 

ปัจจัยที่มาใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้า  
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี 
เกรียงไกร  ปิตะบุตร  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

474 

63 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 
รัชชนก สวนสีดา, ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์, นพวรรณ  จันทร์ประดับ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

479 

64 
กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุร ี
พนิตสุภา ธรรมประมวล, กาสัก เต๊ะขันหมาก 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

489 

65 
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามรอยเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท 
สยามล  เทพทา 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        

496 

66 
นักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
วัชรินทร์   หอมประเสริฐ, ยุทธนา  พรรคอนันต,์  เมทิน ี จันทีนอก                                   
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                             

502 

67 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร ี
กรีฑา อักษรนันทน ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

506 

68 

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ตําบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อโนชา ปานแก้ว 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

512 

69 

การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า 
ตําบลสามเรือน  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภัทราพร  จันตะน,ี อัจฉรา  หล่อตระกูล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

519 

70 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม กรณีศึกษา  บริษัทสหมิตรเจริญ  เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
รําภา  หลอยส่วน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

526 

71 
ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง 
สุกัญญา  พยุงสิน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

532 

72 

ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับ ผู้ประกอบการและชุมชนในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย 
ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

541 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

10
10 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

73 

แนวทางการจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
นิธินาถ เจริญโภคราช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

547 

74 

กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 
เธียรรัตน ์ สินสุข 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

556 

75 
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สุนิสา  ส่งศิริพันธ ์
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

562 

76 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเพชรบุรี 
วันวิสาข ์ แก้วโกศล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

568 

77 

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงาน บริษัท กสทโทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ในกรุงเทพมหานคร 
สุรศักด์ิ   สวัสดี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

573 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ที ่ ช่ือเร่ือง หน้า 

78 
การจัดการความปลอดภัยและการลดการใช้พลังงาน  
จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร, ธวัชชัย อุดมอารยะ,จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

580 

79 

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี) และไฮโดรควิโนนในครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวที่
กลุ่มประชากรในจังหวัดนนทบุรีเลือกใช้ 
กัลยา แสงเรือง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

591 

80 

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคโนโลยี Plate heat exchanger เพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะ
โลกร้อน 
ธีรพจน์ แนบเนียน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

601 

81 
เงื่อนไขการมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังของระบบนิวทรอล 
วรากรณ ์ สุดสงวน, ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

608 

82 
การประยุกต์ใช้ระบบโตโยต้าในสายการผลิตของโรงงานผลิตถังนํ้ามันรถยนต ์
ปฐมพงษ์ หอมศรี, อัมพิกา ไกรฤทธิ,์ ปรณัฐ วิสุวรรณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา   

617 

83 
อิทธิพลของความดันและการจัดการใบต่อปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอม 
เบญจพร  ต้ังสุขเกษมสันต์ิ, เดือนรุ่ง เบญจมาศ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

626 
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1111 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

84 

การพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเน้ือปลาของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม  ตําบลบุ่งคล้า 
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ศันสนีย์ อุตมอ่าง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

630 

85 
ผลิตภัณฑ์คุกก้ีธัญพืชจากแป้งข้าวโพดไร่ 
กรรณิการ์  อ่อนสําล ี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

636 

86 
ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้า ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ 
อภิชาติ สังข์ทอง, กฤษณะ ช่องศรี, สรศักดิ์ งามละมัย, ศุภนิจ พรธีรภัทร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

642 

87 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์ 
รังสรรค์ พงษ์พัฒนอําไพ, ปพณ  สะอาดยวง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

647 

88 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 
นันทนา แจ้งสุวรรณ,์ พีระพงษ ์ เคหัง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

656 

89 

การวิเคราะห์ปริมาณไอออนโลหะบางชนิดโดยใช้แนพธาซารินเป็น รีเอเจนต์ด้วยวิธีการประยุกต์เทคนิคโฟลอิน
เจคชั่นและการสกัดด้วยตัวทําละลาย 
ดวงพร  ภู่ผะกา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

660 

90 
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่านํ้าตาลสะสม 
ยุพิน เมืองศิริ, วัลภา  คุณทรงเกียรต,ิ ภาวนา  กีรติยุตวงศ ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังจันทร์ 

668 

91 
ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดลพบุรี 
พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

675 

92 

กระบวนการทําซํ้าอิชิกาวาสําหรับคู่ของการส่งค่าเดียวที่ไม่ขยายทั่วไปของซูซูกิและการส่งหลายค่าที่ไม่ขยายใน
ปริภูมิบานาค 
นาคนิมิตร อรรคศรีวร, กฤษณะ โสขุมา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

681 

93 
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี 
จิราวรรณ  ฉายาวัฒน ์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      

686 

94 

การพัฒนาต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพองสําหรับใช้ในครัวเรือนโดยประยุกต์ใช้ 
เตาเหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง 
ปพณ สะอาดยวง, รังสรรค ์พงษ์พัฒนอําไพ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

692 

95 
การพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ 
วยากร  อุดมโภชน ์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

698 
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12 12 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์สาขาการศึกษา 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

96 

การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน       
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์, สุรีย์มาศ  สุขกส,ิ สายตา ประเสริฐภักดิ ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

705 

97 

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านโดย กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการกับการสอนอ่านแบบปกติ 
ชณัฐา สุโข 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 

709 

98 

พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
เผย สุพรรณโมก , คมสันทิ ์ ขจรปัญญาไพศาล, ศักดิ์สิทธิ ์ ฤทธิลัน 

คณะบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 

714 

99 

การศึกษาสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
สุวรรณ์  เพ็ชรสมบัติ, วรญา  ภูเสตวงษ,์ ธีรศักดิ ์ อินทรมาตย ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

721 

100 

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
ภัทราวรรณ  การัมย์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

728 

101 

การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   
พิชิต สุดโต, สุรีย์มาศ สุขกสิ, ธีรศักดิ์ อินทรมาตย ์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี       

735 

102 

การศึกษาเน้ือหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  
ในพื้นที่อําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ 
อํานาจ อนุวงศ์เจริญ  
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

742 

103 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
นวพร คุ้มวงค์, จารุวรรณ สิงห์ม่วง 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

748 

104 
ความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  และตราด 
สงกรานต์ ปลื้มปรีดาพร, ชนิดาพร  ปลื้มปรีดาพร    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

754 

105 

การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวิธี เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส และวิธีการเรียนรู้แบบปกติ 
ปวีณ  สุวรรณรัตน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

760 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
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13 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์สาขาการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือเร่ือง หน้า 

106 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดจันทบุรี 
กณิศนันท์ ดีดวง, วิมล เอมโอช, ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

767 

107 

ผลการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องตารางธาตุ 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
ณัฏฐิกา สมัยมงคล, ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

774 

108 

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามรูปแบบกับความต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ธนนันท์ คณะรมย์, ถาวร  ฉิมเลี้ยง, สุริสา บุญโชติหิรัญ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

780 

109 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่
สถานการณ์ในโลกจริง ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 
กฤษดา นรินทร์, ธเนศร์  โรจน์ศิรพิศาล, จารุวรรณ  สิงห์ม่วง  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

787 

110 

ผลการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลต์  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตารางธาตุ 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุร ี
ศิริพร  ปาเชน, ฉลองชัย  ธีวสุนทรสกุล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

796 

111 

การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
ในระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 
อัจฉรา  เจริญรูป   
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)์ อําเภอเมือง จันทบุรี 

802 

112 

การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
ในระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 
เพ็ญนภา ปรีดา 
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)์ อําเภอเมือง จันทบุรี 

806 

113 

รายงานวิจัยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี  รหัสวิชา ว33225 
เรื่องเคมีอินทรีย์  โดยใช้ E – BOOK   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
มัจฉา กุนาคํา 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

810 

114 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
พิภัทรา  สิมะโรจนา, ธรรมรัตน ์ สิมะโรจนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

815 

115 
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี 
ดารณี  นวพันธุ,์ จักรวรรดิ ก่ิงส้มกลาง 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

822 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ที ่ ช่ือเร่ือง หน้า 

116 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ : กรณีศึกษาประชาชนชุมชน 
ตะปอนใหญ่ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
พระกิตติเอก ณฏฺฐิโก (ปาณิญา),  คมพล สุวรรณกูฏ, นักรบ เถียรอํ่า 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

830 

117 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของเยาวชนไทย: กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ฎารัตน์  ชิตวงศ์, นิตยา ทองหนูนุ้ย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

836 

118 

การยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนตะปอน 
จังหวัดจันทบุรี 
พระธงชัย  โชติธมฺโม (สุทธิธรรม), พรทิพา นิโรจน,์ คมพล  สุวรรณกูฎ 
คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

843 

119 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่น 
ธีรวัลย์  ศิลารัตน์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

850 

120 

คุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) ตําบลบางกะจะ 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
พระเอนก จิตฺตปาสาโท (บุญโยประการ), คมพล  สุวรรณกูฏ, นักรบ  เถียรอํ่า 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

854 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ที ่ ช่ือเร่ือง หน้า 

121 
การปรับปรุงคุณภาพข้าวเกรียบกล้วยหอม 
อรอนงค์ ศรีพวาทกุล, ปิยะพงษ ์เอกวัฒ, สุรินทร์ นามไว 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

860 

122 
การพัฒนาชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล  
อรอนงค์ ศรีพวาทกุล, จันทรา แก้วประสม, อาภาพร จันทร์แนม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

866 

123 

การผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมสของ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ที่แยกได้
จากโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
พีรพัฒน ์ สุพรรณพันธุ์, ดวงชีวัน พ่ึงสุรินทร์, กาญจนา  หร่ิมเพ็ง, วีรพงศ ์ วุฒิพันธุ์ชัย, สุบัณฑิต นิ่มรัตน ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

872 

124 

สภาวะโลกร้อนและอุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอี บริเวณหาดบางแสนและอ่างศิลา จังหวัดชลบุร ี
ไตรมาศ บุญไทย, จําลอง  แสงส่ง, วีรสิทธิ์ ขาวผ่อง, พีรพัฒน์  สุวรรณพันธุ์, สุดารัตน ์ สวนจิตร,วีรพงศ ์ วุฒิพันธุ์ชัย,  
สุบัณฑิต นิ่มรัตน ์
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

877 

125 
อุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ Escherichia coli ในอาหารทะเลแห้ง 
ไตรมาศ บุญไทย, ดวงนภา หงษา, พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ,์ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย, สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

883 

126 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์มออิเล็กตริก โดยใช้ความร้อนจากเครื่องควบแน่นของ
เครื่องปรับอากาศ 
ภูมิพัฒน ์ ก๋าคํา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

888 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
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การพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Development of Good Governance Principles in Administration for Colleges 
under the Office of the Vocational Education Commission in Bangkok Metropolis 

 
ฐิณีวรรณ  วุฒิวิกัยการ 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ประเทศไทย 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ กรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยมี 5 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิด 2) ร่างองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 3) สร้างแบบสอบถามการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4) เก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบ 5) สัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interviews) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารและครูผู้สอน รวม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การ  แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษา ใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 
analysis) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical package for the social science) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบPCA 
(principal component analysis) และหมุนแกนปัจจัยหลักด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation)  และสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-dept interviews) ผลการวิจัยพบว่า  

1. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารตามหลักคุณธรรม 2) การบริหารตามหลักความคุ้มค่า หรือประสิทธิภาพ 3) 
การบริหารตามหลักประสิทธิผล 4) การบริหารตามหลักมาตรฐานทางอาชีวศึกษา 5) การบริหารตามหลักความโปร่งใส 6) การ
บริหารตามหลักความรับผิดชอบ 7) การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม และ 8) การบริหารตามหลักหลักนิติธรรม      

2. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ค้นพบ มีความเป็นไปได้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และมีความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ในระดับมากที่สุด (X = 4.73, SD. = 0.44) 
คําสําคัญ :  ธรรมาภิบาล, การบริหาร, สถานศึกษา, อาชีวศึกษา 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to develop viable principles for good governance administration 
of the Vocational Education Commission in Bangkok Metropolis by descriptive research. The research 
procedures were consisted of 5 steps as follows: 1) documentary research to develop the basis of 
principles, concepts and theories of good governance 2) construct a good governance principles for 
administration in colleges under the Office of the Vocational Education Commission in Bangkok on the 
conceptual frameworks with the validity analyzed by experts 3) design the questionnaire regarding the 
model of good governance administration 4) data collection and data analysis using factor analysis and 5) 
in-dept interview. The 320 respondents from each college were administrators and teachers. The research 
instruments were document analysis, unstructured interviews and a questionnaire concerning 
administration of good governance. The statistical analysis method used frequencies and percentages to 
analyze the general backgrounds of respondents: mean (X), standard deviation (S.D.), factor analysis by 
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principal component analysis method and varimax rotation. Content analysis and content experts were 
used to analyze the data regarding the administration of good governance in colleges under the Office of 
the Vocational Education Commission in Bangkok. 
 The research findings revealed that:  
 1. The good governance principles in administration for colleges under the Office of the 
Vocational Education Commission in Bangkok includes 8 components: 1) ethics 2) efficiency 3) effective 
management 4) vocational standard 5) transparency 6) accountability 7) participation  
and 8) rule of law 
 2. The good governance principles in administration for colleges under the Office of the 
Vocational Education Commission in Bangkok includes 8 components, which were found valid useful, in 
accordance with the research concept and very appropriate (X = 4.73, SD. = 0.44) 
Keyword: Good Governance, Administration, College, Vocational 

บทนํา 
 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน มีผลทําให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน จําเป็นต้องบริหารให้ทันต่อกระแสของ
ความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงเพื่อที่จะนําประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้า โดยเน้นถึงการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (good governance) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งเสริมการเมือง 
สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบอํานาจรฐั ในส่วนของการจัดการศึกษา จะประสบผลสําเร็จ หรือ
บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จะต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงจะนําองค์การไปสู่ความมีสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: ฉ) 
ดังน้ัน ผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ต้องปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา เน้นการบริหารโดยองค์คณะบุคคล หรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม (ธีระ รุญเจริญ และคณะ, 2546: 12) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดให้สถานศึกษานําหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารการศึกษาตามความเหมาะสม
ตามสภาพปัญหาของแต่ละสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 30) และจากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
มีผลให้สถาน ศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อม ในการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี พร้อมผลักดันมาตรฐาน
อาชีวะไทยสู่สากล รองรับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา โดยให้มีความพร้อมทั้งในด้านหลักสูตร ด้านบุคลากร  ด้านงบ 
ประมาณการคลัง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประกันคุณภาพ ฯลฯ ซ่ึงความพร้อมในด้านต่างๆเหล่าน้ี 
จําเป็นต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการที่ดี ทีเ่รียกว่า good governance เพื่อส่งเสริมการเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้
สูงขึ้น บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล จากนโยบายการรวมตัวของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เน้นการพัฒนา
อาชีพ การศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน มุ่งผลิตผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความต้องการ
ของสถานประกอบการ ซ่ึงจะมีบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละสถาบันการอาชีวศึกษาของกลุ่มจังหวัดในภาคต่าง ๆ บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่นพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือการอาชีพ 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ควรมีองค์ประกอบ การบริหารที่เหมาะสมอย่างไร โดยผลจากการศึกษาน้ี สามารถนํารูปแบบ ไป
ประยุกต์ใช้ในสถาบันการอาชีวศึกษาของกลุ่มจังหวัดในภาคอ่ืน เพื่อพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารอาชีวศึกษา และใช้เป็น
ข้อมูล ในการสรรหาหรือพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครว่ามีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติจริง 
 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห ์มี 3 ระยะ คือ 
                ระยะที่ 1 การสร้างองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
           กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารที่ใช้ธรรมาภิบาลในองค์การของรัฐ 
และเอกชน จํานวน 9 คน เพื่อนําแนวคิดที่มาจากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผนวก
กับแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิด และข้อกระทง
คําถามในแบบสอบถาม 
           ระยะที่ 2 พัฒนาเคร่ืองมือ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 
            กลุ่มที่ 1 คือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC: 
index of item objective congruence) จํานวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ 
ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ และผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องธรรมาภิบาล และสถิติการวิจัย ไปคํานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของข้อคําถามในแต่ละข้อเพื่อเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .60 ขึ้นไป 
  กลุ่มที่ 2 คือผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี 1 แห่ง คือวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี จํานวน 40 คน เพื่อวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974:161) ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ0.957 
     กลุ่มที่  3 ประชากร คือผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง จํานวน 1,446 คน และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรกรณีทราบจํานวน
ประชากรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 320 คน 
            ระยะที่ 3 พัฒนา และตรวจสอบความเหมาะสมของหลักธรรมาภิบาล  
       กลุ่มตัวอย่าง คือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ มีประสบการณ์การบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-dept 
interview) 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 3 ฉบับ คือ     
          ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structured interview) 
             ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) 
             ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผลการวิจัย (interview) 
 ซ่ึงเครื่องมือแต่ละประเภทใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยดังน้ี 
                ข้ันที่ 1  ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กับหลักการบริหาร กระบวนการ
บริหาร หลักธรรมาภิบาล หลักการ และแนวปฏิบัติในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด
ในการวิจัย ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปสัมภาษณ์ความคิดเห็น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive interview)        

ข้ันที่ 2  ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนําข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นที่ 1 และความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) กําหนดเป็นตัวแปรขององค์ประกอบ แล้วสร้าง
แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็น เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ โดยนําตัวแปรจากการวิเคราะห์เอกสาร และการ
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สัมภาษณ์มาสร้างเป็นกระทงคําถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อวัดระดับความคิดเห็นด้านองค์ประกอบ โครงสร้าง และ
กระบวนการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
      ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ทางด้านการวัดและ
ประเมินผล พิจารณาตรวจสอบ แก้ไขความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) แล้วนํามาคํานวณวิเคราะห์หาดัชนีความ
สอดคล้องรายข้อ (IOC: index of item objective congruence) (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550: 186) เพื่อปรับปรุงเครื่องมือ
ก่อนนําไปทดลองใช้ (tryout) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.957 นําผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณาจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําเครื่องมือไปสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษา สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
             ข้ันที่ 4 ตรวจสอบยืนยัน ความเหมาะสมของหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) 
โดยนําร่างหลักธรรมาภิบาลที่ได้จากการศึกษาวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสม ถูกต้องและความเป็นไปได้ รวมทั้งประโยชน์ในการนําไปใช้ เพื่อให้ได้ข้อวิพากษ์ วิจารณ์อ่ืนๆ นํามาสรุป และ
ปรับปรุงต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
          1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) และจําแนกตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  
      2. การวิเคราะห์ตัวแปรใช้การวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง IOC (index of item objective congruence) 
ของข้อคําถามในร่างแบบสอบถาม กับองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล  
      3. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ใช้ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 
               4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(statistical package for the social science) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (principal component analysis) และ
หมุนแกนปัจจัยหลักด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation)              
    5. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของหลักธรรมาภิบาล ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการสังเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็นในด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และข้อวิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีต่อรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

ผลการวิจัย   
 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ มี 81 ตัวแปรที่พบว่ามีนัยสําคัญในแต่ละองค์ประกอบได้จัดเรียงลําดับตัวแปรตามค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ดังน้ี 
        1.1 การบริหารตามหลักคุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
อันดับหน่ึง สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผันแปร (percent of variance) ของตัวแปรทั้งหมดได้ 9.404 มี 15 ตัวแปร 
        1.2 การบริหารตามหลักความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการบริหาร งานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นอันดับสอง สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผันแปร (percent of variance) ของตัวแปรทั้งหมดได้ 7.350 
มี 14 ตัวแปร 
                  1.3 การบริหารตามหลักประสิทธิผล เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
อันดับสาม สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผันแปร (percent of variance) ของตัวแปรทั้งหมดได้ 7.120 มี 11 ตัวแปร 
                 1.4 การบริหารตามหลักมาตรฐานทางอาชีวศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการบริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลเป็นอันดับส่ี สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผันแปร (percent of variance) ของตัวแปรทั้งหมดได้ 6.806 มี 
8 ตัวแปร 
                1.5 การบริหารตามหลักความโปร่งใส เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
อันดับห้า สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผันแปร (percent of variance) ของตัวแปรทั้งหมดได้ 6.493มี 14 ตัวแปร  
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                1.6 การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นอันดับหก สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผันแปร (percent of variance) ของตัวแปรทั้งหมดได้ 4.734 มี 8 ตัว 
      1.7 การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
อันดับเจ็ด สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผันแปร (percent of variance) ของตัวแปรทั้งหมดได้ 4.441มี 6 ตัวแปร 
      1.8 การบริหารตามหลักนิติธรรม เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นอันดับ
แปด สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผันแปร (percent of variance) ของตัวแปรทั้งหมดได้ 3.739มี 5 ตัวแปร  
 2. หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความเป็นไปได้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และมีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้ในระดับมากที่สุด  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ในการนําหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ปัจจุบัน ได้รับการกระจายอํานาจ จากกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหาร และการจัดการการศึกษา พ.ศ. 2550 ทําให้สถานศึกษามีอํานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการการศึกษาทั้งในด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป ดําเนิน การได้อย่างอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว โดยการตรากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นนิติบุคคล สามารถ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้โดยตนเองภายใต้กฎระเบียบ ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาตามอํานาจหน้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2546 ข: 5-7) การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน และเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงต้องนําหลักการว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาบูรณาการกับบริบทของ
สถาน ศึกษาอาชีวศึกษา เป็นหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 8 หลักคือ การบริหารตามหลักคุณธรรม การบริหารตาม
หลักความคุ้มค่า หรือประสิทธิภาพ การบริหารตามหลักประสิทธิผล การบริหารตามหลักมาตรฐานทางอาชีวศึกษา การบริหาร
ตามหลักความโปร่งใส การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม และการบริหารตามหลักนิติ
ธรรม มาบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ในฐานะนิติบุคคลด้วย ซ่ึงในเรื่องน้ีผู้บริหารสถานศึกษามี
ความตระหนัก และรับนโยบายดังกล่าวมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจน
แน่นอน  ซ่ึงงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับ ศิริโรจน์ ผลพันธิน (2551) ที่อธิบายว่า ธรรมาภิบาลเป็นวิธีการที่ดีในการใช้อํานาจเพื่อ
บริหารทรัพยากรขององค์การ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์การ อันหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา และภาระสําคัญก็คือ การ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้บริหารจึงต้องสวมบทบาทนักปฏิรูป และนักพัฒนาด้วย ต้องเป็นบุคคลที่มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถดี เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง เป็นนักประสานสิบทิศ เข้าใจประชาธิปไตย บริหารด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา จากครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ
คนในชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน จึงต้องบริหารจัดการสถานศึกษาของตน ให้บรรลุผลสําเร็จ สมดังเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 โดยการนําหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการสังคมที่ดี ที่เหมาะสมกับคนไทย คือทศพิธราชธรรมมาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารด้วย ดังที่ สุเมธ ตันติเวชกุล (อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2544) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงใช้หลักธรรมาภิบาลตั้งแต่วันแรกที่เสด็จขึ้นครองราชย์ โดยเปล่งคําว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า หลักธรรมาภิบาลเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับนักบริหาร หรือนัก
ปกครอง ในการที่จะทําให้การบริหารเกิดความสําเร็จ ยุติธรรม และผู้ถูกปกครองมีความสงบสุขร่มเย็นและผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมณ์ (2547: 107-118) ที่พบว่า ค่านิยมของข้าราชการไทยในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คือการนําเอาหลักทศพิธราชธรรม ซ่ึงเป็นธรรมสําหรับนักปกครอง และนําเอาวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
และสังคมที่ดี มาใช้ปลูกฝังในสังคมไทย  
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก งาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร หากสามารถนําหลักธรรมาภิบาลทั้ง 8 องค์ประกอบ ตามที่ค้นพบจาก
การวิจัยในครั้งน้ีไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา จะทําให้การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดความเป็นธรรม ดังข้อสรุปของ เกษม วัฒนชัย (2546: 25) ที่กล่าวว่า ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ต้องมีเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ ต้องมีความโปร่งใสทุก
กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการใช้เงิน และทรัพยากร ต้องตรวจสอบได้ และ
ทุกขั้นตอนของการบริหารต้องมีผู้รับผิดชอบ ระบบธรรมาภิบาลจึงมุ่งถึงประโยชน์ของส่วนรวม และผู้เรียนเป็นหลัก 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เพื่อเป็นการสนองนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2551 
สถานศึกษาควรนําองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ ของหลักธรรมาภิบาลที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี ไปกําหนดเป็นนโยบาย 
และวางมาตรฐานให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง โดยเน้นแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ ให้
เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรนําข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
ในแต่ละด้านของสถานศึกษา โดยจัดลําดับความสําคัญของแต่ละองค์ประกอบ ที่เหมาะสมกับสภาพจริงของสถานศึกษา พร้อม
ทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และมีการติดตามประเมิน ผลการนําไปใช้เป็น ระยะๆ เพื่อปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัย โดยการนําหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ไปทดลองใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อสรุปภาพรวมของการบริหาร และความถูกต้องเหมาะสมของ
แต่ละองค์ประกอบ  
 2. ควรศึกษาวิจัยในแต่ละองค์ประกอบ ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  
 3. ควรศึกษาวิจัยองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ได้ในภาพรวม หรือแต่ละองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา  
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การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี     

A STUDY OF ADMINISTRATION ACCORDING TO GOOD GOVERNANCE OF 
ADMINISTRATORS IN OFFICE OF THE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, CHANTHABURI 

ขวัญใจ ป้อมพระเดช1, พิชัย สราญรมย์2, ภคิน สรวงท่าไม้3 
1คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี   2คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

3 ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยจํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้ค่าสถิต ิทดสอบเปรียบเทียบค่า t (t-test) ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัว
แปรสองกลุ่ม และF (F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรสามกลุ่มขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญ .05 และวิธีการ 
Scheffe’s เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ํากว่าปริญญาตรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 เป็นส่วนใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางมากที่สุด 
 2. ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หลักคุณธรรม มีการบริหารในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือหลักความโปร่งใส มีการบริหารในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายคือ หลักความมีส่วนร่วม มีการบริหารใน
ระดับมาก โดยในรายด้านของปัจจัย 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ มีระดับการศึกษาและสังกัดในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการบริหารตามหลัก          
ธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างกันมีการบริหารตามหลัก       
ธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดในสถานศึกษาแตกต่างกันมีการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา 

Abstract 
 The objective of this research was to a study of administration according to good governance of  
administrators in office of the Elementary School District, Chanthaburi and comparison of 
administration according  to  good  governance of  administrators in office of the Elementary School 
District, Chanthaburi classification by education, the study area and size of the school.  The sample of 
this study is administrators 150. Basic statistical analysis was applied by using data, percentage, mean 
and standard deviation values to examine a research’s hypothesis. By using statistical t (t-test) and F (F-
test) for test different levels of statistical significance at .05 and test for paired differences to Scheffe’s.  
The results of the study were  
 1. The administration of principles of good governance administrators in office of the  
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Elementary School District, Chanthaburi were in high level .When considering each aspect foud that 
moral principles have management as possible. Subordinate is the principle have management as 
possible. Subordinate is the principle of transparency.The main value,Rule of law,The primary 
responsibility and last is principles involved. 
 2.  The administration of the principles of good governance of administrators in office of the 
Elementary School District, Chanthaburi were in high level. When considering each aspect found that 
moral principles have management as possible. Subordinate is the principle of transparency and last is 
principles involved.  
 3. Administrators have different levels of education. Managed in accordance with the principles 
of good governance there was no statistical significance. 
 4. Administrators have in office of the Elementary School District, Chanthaburi area 1 and area 
2. Managed in accordance with the principles of good governance there was statistical significance at 
the .05. 
 5. Administrators have different size of the school. Managed in accordance with the principles 
of good governance there was no statistical significance. 
Keywords: administration according to good governance 

บทนํา 
 การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่การพัฒนาคน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2545 (ฉบับที่ 2) กําหนดไว้ในมาตรา 6 ว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาในประเทศไทยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาอยู่หลายหน่วยงานและหลายระดับ  
โรงเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน พัฒนาคนไทยทุกคนให้
พร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ตามมาตรา 9(2) มาตรา 41 มาตรา 42  ได้กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ได้
มุ่งให้การจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มาตรา 22 กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 29 กําหนดว่า ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชน มี
การจัดการศึกษาอบรม และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์พัฒนาระหว่าง ชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2542 : 6-22) การบริหารจัดการการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจใน
อํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาทุกฝ่าย จะต้องมีส่วนร่วม
ในการบริหารอย่างจริงจัง  โดยมีองค์กรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาซ่ึงหมายถึง การตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและครูผู้สอนน่ันเอง  
 พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารมีความสําคัญต่อการบริหารงานเป็นอย่างมากการที่ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จะ
ก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความพึงพอใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ การบริหารจัดการที่ดี ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ พร้อมรับการ
ตรวจสอบได้เสมอ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์กรตามหลัก
ของการบริหารจัดการที่ดี มี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม ได้แก่ การปกครองภายใต้กฎหมายไม่ใช่ตามอําเภอใจของบุคคลใดๆ 
หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดม่ันในความถูกต้อง มีวินัย ซ่ือสัตย์ จริงใจขยัน อดทน หลักความโปร่งใส ได้แก่ ไว้วางใจกัน มี
กระบวนการตรวจสอบ สะดวก ชัดเจน หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ และเสนอความ
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คิดเห็นได้ หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ และกล้าที่จะยอมรับผลการกระทําของตน และหลักความ
คุ้มค่า ได้แก่ การจัดการที่ด ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับ
ของรัฐบาล  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็น
พื้นฐานสําหรับการศึกษาระดับสูงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยรวม จึงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักการหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในขณะเดียวกันการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน ไม่ปรากฏผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างจริงจัง  มีปัญหาการร้องเรียน ร้องทกุข์ กล่าวโทษผู้บริหารโรงเรียน เช่น การเลือกปฏิบัติ การพิจารณาความดี
ความชอบประจําปี ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับกับการ
ปฏบิัติงานในหน้าที่ราชการจํานวนมาก (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. 2549 : 1)   
 ดังน้ันผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ทั้งน้ีงานวิจัยน้ีจะเป็นแนวทางข้อมูลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
นําไปบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงจะทําให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
เกิดผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศึกษาโดยรวมเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ดังน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา   
สมมุติฐานในการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ีผู้วิจัยได้กําหนดสมมุติฐานไว้ดังน้ี  
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน     
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี อยู่ในสังกัดพื้นที่แตกต่าง
กัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน       
  3. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีอยู่ในสถานศึกษาที่มี
ขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี มีวิธีดําเนินการดังน้ี 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

              ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวนทั้งส้ิน 247 คน แบ่งเป็น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 95 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทุบรี 
เขต 1. 2553 : 17) เขต 2 จํานวน 152 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2553  : 22) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 150 คน และใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratfied Random Sampling) 
โดยใช้พื้นที่เขตการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทุบรี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นกลุ่มตัวอย่าง ตาม
ขนาดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในกลุ่มตัวอย่างของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทุบรีเขต 1 จํานวน 58 คน และเขต 2 จํานวน 92 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามา
ประมวลสร้างเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นภายใต้คําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการสร้างเครื่องมือซ่ึงเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน  ดังน้ี 

ตอนที่  1  เป็นแบบสํารวจรายการ  (Check List) ที่สอบถามเก่ียวกับวุฒิการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) ซ่ึงสอบถามเก่ียวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยกําหนดคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ (Best and Kahm.1993: 247)  
 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับข้าราชการครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันภาพรวม .96  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไปถึงผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 และเขต 2 และขอหนังสือจากผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ถึง
ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ติดต่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง นัดหมายเวลาที่จะนําแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 3. ประสานเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากผู้บรหิารโรงเรียน และรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 4. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนําข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ นําเสนอผล
การวิเคราะห์โดยใช้ตารางและการบรรยายเพื่อดูลักษณะข้อมูลทั่วไป  
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 
ด้าน โดยใชค้่าเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.3 เปรียบเทียบระดับ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกตามวุฒิ
การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ค่าสถิต ิt- test 
  2.5 เปรียบเทียบระดับ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาที่สังกัด โดยใช้ค่าสถิต ิF- test 

ผลการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังน้ี 

 ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ํากว่าปริญญาตรี  จํานวน 77 คน รองลงมาเป็น สูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 73 คน เขตพื้นที่การศึกษาของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 
เป็นส่วนใหญ่ จํานวน 92  คน รองลงมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 จํานวน 58 คน 
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ขนาดสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษาขนาด
กลางมากที่สุด  จํานวน 59 คน รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 46 และน้อยที่สุด สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
จํานวน 45 คน  
 2. ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หลักคุณธรรม มีการบริหารในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือหลักความโปร่งใส มีการบริหารในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายคือ หลักความมีส่วนร่วม มีการบริหารใน
ระดับมาก โดยในรายด้านของปัจจัย พบว่า 
  2.1 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในด้านหลักนิติธรรม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ดําเนินการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน  
โดยเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกําหนด มีการบริหารในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการบริหารในระดับมากที่สุด และมีการบริหารในระดับน้อย
ที่สุดในเรื่องดําเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารในระดับมาก   
  2.2 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในด้านคุณธรรม ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาวิธีการจัด มีการบริหารในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้านความรู้และวิชาชีพอย่างเป็นธรรม มีการบริหารในระดับมากที่สุด และมีการบริหารในระดับน้อยที่สุดใน
เรื่องจัดโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร มีการบริหารในระดับมาก   
  2.3 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ในด้านหลักความโปร่งใส ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการบริหารในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้บุคลการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร มีการบริหารในระดับมากที่สุดและมีการบริหารในระดับน้อยที่สุดในเรื่องเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการบริหารในระดับมาก 
  2.4 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในด้านหลักความมีส่วนร่วม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี มีการบริหารในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบ มีการบริหารในระดับมากที่สุด และมีการบริหารในระดับน้อยที่สุดใน
เรื่องให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการบริหารในระดับมาก   
  2.5 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในด้านหลักความรับผิดชอบ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมุ่งให้นักเรียนปฏิบัติจริง มีการบริหารในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ พิจารณาการย้ายเข้าย้ายออกของนักเรยีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ของโรงเรียน มีการบริหารใน
ระดับมากที่สุดและมีการบริหารในระดับน้อยที่สุดในเรื่องพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของโรงเรียน
มีการบริหารในระดับมาก   
  2.6 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในด้านหลักความคุ้มค่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นําเทคโนโลยี
มาใช้ในการทํางานและเปิดโอกาสให้บุคลากรประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารในระดับมากที่ รองลงมาคือ 
นําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมาใช้ ในการปรับปรุงพัฒนางาน มีการบริหารในระดับมากที่สุด และมีการ
บริหารในระดับน้อยที่สุดในเรื่องให้มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบดูแล บํารุงรักษา และจําหน่ายพัสดุอย่างต่อเน่ืองมีการ
บริหารในระดับมาก  
 3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามระดับการศึกษาของ 
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ผู้บริหาร ภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลในด้านหลักคณุธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05ในด้านอ่ืนๆแตกต่างกันอยา่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
  3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างกัน มีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างกัน มีการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลในด้าน หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สําหรับด้าน หลักความมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างกัน มีการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลในด้าน หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดในสถานศึกษาแตกต่างกันมีการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดในสถานศึกษาแตกต่างกันมีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หลักคุณธรรม มีการบริหารในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือหลักความโปร่งใส มีการบริหารในระดับมากทีสุ่ด และอันดับสุดท้ายคือ หลักความมีส่วนร่วม ทั้งน้ีอาจอภิปรายได้
ว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ให้
ความสําคัญต่อหลักคุณธรรมมากที่สุด ดังที่ สํานักนายกรัฐมนตรี (2542 : 1) ให้ความสําคัญกับหลักคุณธรรมน้ีว่า เป็นการยึด
ม่ันในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิน ศรีบุญเรือง (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พบว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน
ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ 
คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่าดังน้ัน ระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจึงมีการ
นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาของผู้บริหาร และทําให้ผู้บริหารได้รับ
ความเชื่อถือศรัทธาต่อการบริหารสถานศึกษาต่อไป  
 2. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามระดับการศึกษาของผู้บริหาร  
ภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลในด้านหลักคุณธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิทั้งน้ีอาจอธิบายได้ว่า หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักคุณธรรม จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี ให้ความสําคัญต่อด้านน้ีมากกว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  การศึกษา
จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเปล่ียนแปลงไป โดยเน้นในด้านคุณธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น  แต่
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับงานวิจัยของ จํารูญ บูรณกุล และคณะ (2547 : 137) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทัศนะของ
ข้าราชการครูเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบทัศนะของข้าราชการครูเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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พิจิตร จําแนกตามระดับการจัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีทัศนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนันชัย รัตน์ไตรแก้ว 
(2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผลการ
การเปรียบเทียบพบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามระดับการศึกษา ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จึงอาจทําให้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันในบางเรื่อง บางด้าน แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่แล้วไม่แตกต่างกัน  
 3. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างกัน มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งน้ีอาจอธิบายได้ว่า เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขต มีความแตกต่างกันในด้านพื้นที่ ทรัยพากรที่ใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ทําให้ความพร้อมต่อการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ได้มีระดับที่แตกต่างกันมาก โดยในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 มีการบริหารงานในด้านหลักคุณธรรม ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม และหลัก
ความรับผิดชอบ ในระดับที่น้อยกว่า เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ซ่ึง ผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เน้นไปในด้านหลักนิติธรรมและหลักความคุ้มค่า เป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้เห็นถึงความ
แตกต่างในด้านพื้นที่ สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีดั งผลการวิจัยปรากฏ เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 11) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งมีฐานะเป็น
นิติบุคคล และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยบัญญัติใน
มาตรา 35 แห่งระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงมีการบริหารงาน แนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกัน ทั้งน้ีผลงานวิจัยของผู้วิจัย ขัดแย้งกับงานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ์ (2548 : 87-88) ได้ทําการวิจัย
เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวม ความคาดหวังต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาครไม่มีความแตกต่างกัน ดังน้ัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการมุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมภิบาลที่
แตกต่างกัน สามารถส่งผลให้เห็นได้ถึง การบริหารงานของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นไปตามหลักธรรมาภิบาลในด้านน้ันๆ  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจันทบุรี ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรมีการนําเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้ครอบคลุมต่อการนําไปใช้ในทกุด้าน   
  1.2 ควรมีการนําเสนอผลงานวิจัยในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีทั้ง 2 เขต 
เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่ได้นําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนที่ควรให้ความสําคัญในทุกด้านอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง  
  1.3 ควรนําผลการวิจัย ไปนําเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน นโยบายการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการนําไปใช้ ที่ว่า หลักความมีส่วนร่วม เป็นการสร้างการรับรู้เรื่องของ
ความเป็นเจ้าของและเข้ามาร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมตัดสินใจ ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในท้องถิ่น 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรทําการวิจัย การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้ของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อ 
    2.1.1 ทราบบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับใด  
                       2.1.2 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างจากครูหรือไม่อย่างไร    

 2.2 ควรทําการวิจัย การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อเห็นข้อแตกต่างระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในการนําหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ และพัฒนาสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน 

Professional Development Guideline for Partnership in Practicum Placement 
of English Teacher Candidate in Suan Sunandha Rajabhat University 

พิณทิพา สืบแสง, สุทธิพงศ ์บุญผดุง   
  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน และอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้หลักการเป็น
หุ้นส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษจํานวน 7 คน ครูพี่เล้ียงจํานวน 7 คน อาจารย์นิเทศก์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีความเที่ยงตรงด้านเน้ือหาที่สามารถ
นําไปใช้ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ในการบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน และอุปสรรคใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนระหว่างนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ ครูพี่ เล้ียงและอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้เป็นปัจจัยสําคัญอันดับแรกในการเป็นครูภาษา อังกฤษมืออาชีพ รองลงมา
ได้แก่ปัจจัยด้านการจัดการชั้นเรียน ปัจจัยด้านความเป็นครูและปัจจัยด้านวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามลําดับ 2) การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษควรให้ความสําคัญด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการจัดการชั้นเรียน
เป็นสําคัญ ได้แก่การออกแบบการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การผลิตส่ือการเรียน การวัดและประเมินผล เทคนิคการ
บริหารจัดการชั้นเรียน  การจัดการและควบคุมความประพฤติของผู้เรียนขณะมีกิจกรรมการเรียนการสอน 3) แนวทางการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงสามารถนําไปทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กับนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษได้ต่อไป  
คําสําคัญ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูมืออาชีพ นักศึกษาครู  หลักการเป็นหุ้นส่วน      

Abstract 

 The research related to professional development guideline for partnership in practicum 
placement of English teacher candidate in Suan Sunandha Rajabhat University. The purposes of the 
research were to 1) investigate problems, weakness and obstacles of practicum placement of English 
teacher candidate in Suan Sunandha Rajabhat University and 2) set up professional development 
guideline for partnership in practicum placement of English teacher candidate in Suan Sunandha Rajabhat 
University. The sample in this study comprised of 7 English teacher students, 7 mentor teachers and 1 
university supervisor. Interview form, which was approved as content validity, was employed as a research 
tool to collect data. Then the data were analyzed by using frequency to describe the characteristic of the 
sample and content analysis method to investigate the problems, weakness and obstacles of practicum 
placement. Therefore, professional development guideline for partnership in practicum placement of 
English teacher candidate in Suan Sunandha Rajabhat University was established. The results of this 
research are as follows: 1) Learning management plan is the most important factor affecting the 
professional development of English teacher; next are the factor of classroom management, passion for 
teaching and action research. 2) Learning management plan and classroom management, which 
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concerned instructional design, teaching technique, instructional media, measurement and evaluation, 
classroom management technique and student behavior management plan. 3) The research found that 
the professional development guideline for partnership in practicum placement of English teacher 
candidate has been agreed by the scholars, therefore, it is able to apply and study on the professional 
development of English teacher student in the second phase.  
Keywords:  Practicum placement   Teacher professional   English teacher candidate   Partnership  

บทนํา 
การพัฒนาประเทศจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การศึกษาเป็นเครื่องมือและเป็นกระบวนการที่

สําคัญในการพัฒนาคนได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยอาศัยครูเป็นกลไกหลักหรือศูนย์กลางของระบบการศึกษา ทั้งน้ีเพราะ
คุณภาพและประสิทธิภาพของครูเป็นปัจจัยสําคัญในการพยากรณ์ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของนักเรียน ดังน้ันการผลิตครู
ควรจะต้องได้ครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีลักษณะและทักษะความเป็นครูสูง หรือที่เรียกว่าครูมืออาชีพ สมรรถนะที่สําคัญสําหรับ
ครูมืออาชีพที่เป็นความหวังใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและบุคลิกลักษณะที่
เด่นชัด กล่าวคือครูมืออาชีพจําเป็นต้องมีความรู้ รู้รอบ รู้ลึก รู้กว้างและรู้ไกล เป็นนักออกแบบการเรียนการสอน ผู้จัดการชั้น
เรียน ศรัทธาในวิชาชีพและมีความสุขในการสอน รวมถึงองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับครูมืออาชีพได้แก่หลักสูตร สาระการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนรู้และการศึกษา ระบบการส่ือสาร ส่ือการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล (กัญญา โพธิวัฒน์, 2540: 3-7; วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา, 2547: 31; สุบิน แก้วยัง, 2550: 
124; Darling-Hammond, 2000 cited in Patton, 2011: 72; Khan, 2011: 112)  

การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในกลุ่มครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษน้ัน นับได้ว่าเป็นที่ต้องการและมีความสําคัญต่อ
บริบทการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาที่ใช้
ส่ือสารมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในวงการวิทยาศาสตร์  การติดต่อส่ือสาร  เทคโนโลยี  การค้าขาย  และการศึกษา (Senior, 
2006; Walker, 2001 cited in Yuwono and Harbon, 2010: 145-163) ทัมเบิล์น (Tamblyn, 2002 cited in Khan, 
2011: 116) ระบุว่าคุณภาพของครูที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในอาชีพได้แก่ การมีความรู้ ความ สามารถในวิชาที่สอนเป็น
อย่างดี การมีความสร้างสรรค์ การใช้ความชํานาญและการจูงใจนักเรียนในการเรียนตลอดจนการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ
บริบทแวดล้อมการสอน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการผลิตครูภาษาอังกฤษรุ่นใหม่ควรได้มีการฝึกปรับกระบวนทัศน์ในการจัดเตรียม
นักศึกษาครูภาษาอังกฤษให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในเน้ือหาสาระวิชา ทักษะการจัดการเรียนรู้และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
ครูตามการเปล่ียนแปลงของสังคม และองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่สําคัญสามารถกํากับการเรียนรู้และใฝ่เรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต       
 ในการผลิตครูพบว่ามีองค์ประกอบที่นํามาเป็นแนวทางในการผลิตครูได้แก่ สาระเน้ือหาที่จะให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้  
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือการฝึกภาคสนามตามสภาพจริง กล่าวคือเป็นช่วงที่มีการไปสังเกตสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน รวมถึงการไปทําหน้าที่ครูเต็มรูปแบบในปีสุดท้าย ซ่ึงริชาร์ดและครูเกอร์ (Richard and Crooker, 
1988 cited in Dikdere, 2009: 513) กล่าวว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักศึกษาครูที่จะได้รับ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการเป็นครูมืออาชีพสอดคล้องกับฟาร์เรลล์ (Farrell, 2008 cited in Goh and 
Matthews, 2011: 92) ที่กล่าวว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นส่ิงสําคัญในการศึกษาวิชาชีพครูที่สําคัญในช่วงระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาจะเป็นโอกาสของนักศึกษาครูในการเก็บเก่ียวประสบการณ์ และได้ทดลองใช้
ความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในบริบทน้ันๆ ของโรงเรียน (Kennedy, 1996 cited in Goh and 
Matthews, 2011: 92) งานวิจัยที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาได้สรุปว่าการใช้วิธีการให้
นักศึกษาครูสะท้อนความคิดเป็นวิธีการที่มีประโยชน์อย่างมากในการอธิบายประสบการณ์ของนักศึกษาครู รวมถึงคุณค่าของ
ความคิดจากมุมมองของนักศึกษาครู (Rodman, 2010; Trent, 2010; Etherington, 2009; Faizah, 2008 cited in Goh 
and Matthews, 2011: 92-93) ซ่ึงสอดคล้องกับชันและ เหลียง (Chan and Leung, 1998) ที่กล่าวว่าการศึกษาประเด็น
ต่างๆ ที่นักศึกษาครูพบในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่ิงสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคตของสถาบันผลิตครูใน
ขณะที่โยร์น (Yourn, 2000: 185-186) ได้ศึกษาและค้นพบว่าปัญหาของผู้ที่เริ่มต้นเป็นครูใหม่ ได้แก่การจัดการชั้นเรียน การ
ผลิตส่ือการเรียนการสอนและทักษะการแก้ปัญหา 
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 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเจตนารมณ์ในการผลิตนักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เชี่ยวชาญด้านการสอน และเป็นครูมืออาชีพ แต่จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษในรุ่นที่ผ่านมา พบว่านักศึกษา
ครูสาขาภาษาอังกฤษยังต้องได้รับการพัฒนาในหลายๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและการทําวิจัยในชั้น
เรียน (ดวงกมล ฐิติเวส, 2010: สัมภาษณ์) เห็นได้ชัดว่าแม้ว่าสาขาภาษาอังกฤษจะให้ความรู้ในด้านเน้ือหาสาระ กลวิธีการสอน  
และจัดประสบการณ์สู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาครูได้มีโอกาสนําความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู แต่ปัญหาที่นักศึกษาครูได้พบจากการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่มีนักเรียน ตามบริบทของ
โรงเรียนน้ัน อาจมีความแตกต่าง หรือเปล่ียนไปจากส่ิงที่ได้รับการฝึกฝนจากสาขาวิชา ที่สําคัญเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ดังน้ัน
การได้สํารวจสภาพปัญหา จุดอ่อนและอุปสรรคที่นักศึกษาครูได้พบในชั้นเรียน จากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
สภาพจริงย่อมเป็นประโยชน์อย่างมากในการนํามาใช้เป็นฐานการออกแบบแผนพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาครูภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพต่อการนําไปใช้ในการผลิตครูมืออาชีพตามที่สังคมต้องการจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนซ่ึงประกอบด้วยนักศึกษาครู ครูพี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิธีการหน่ึงที่จะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ
ให้กับนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษได ้ทั้งน้ีเพราะผู้ที่เป็นหุ้นส่วนดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงที่เผชิญกับปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกับการสอนนักเรียน ที่สําคัญบุคคลเหล่าน้ีมีศักยภาพที่จะร่วมกันสร้างสรรค์แนวคิดและทํางานร่วมกันเพื่อ
กําหนดแนวทางการแก้ปัญหาหรือกําหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการรับมือกับปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแนวทางสําหรับการ
เตรียมนักศึกษาครูซ่ึงกําลังจะเป็นครูในอนาคตได้เป็นอย่างด ี(Reynold, 2000: 13)  

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและค้นหาแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษสู่การเป็นครูมืออาชีพโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน เพื่อยกระดับการศึกษา และผลผลิตซ่ึงเป็น
นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน และอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน  ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยโดยกําหนด
ระเบียบวิธีวิจัยในด้านต่าง ๆ  ในแต่ละประเด็นดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ใช้การเลือกแบบเจาะจงและใช้หลักการเลือกตัวอย่างเพื่อนํามาสัมภาษณ์และสนทนา
กลุ่มตามเกณฑ์ของมอร์สและเครสเวลล์ที่แสดงว่าจํานวนตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มควรอยู่ระหว่าง 6-10 
คน (Morse, 1994; Creswell, 1998 cited in Collins et al., 2006: 86) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยจึงเลือกนักศึกษาครูชั้นปี
ที่ 5 สาขาภาษาอังกฤษจํานวน 7 คน ครูพี่เล้ียงนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษจํานวน 7 คน อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 15 คน   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นตามแนวการพัฒนานักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษสู่การ
เป็นครูมืออาชีพบนฐานสมรรถนะหลัก ซ่ึงได้แก่การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน ความเป็นครูและการทําวิจัยในชั้นเรียน 
โดยเครื่องมือดังกล่าวผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่สามารถนําไปใช้
ได้ (IOC รายข้อมีค่า 1.00)    

3. ผู้วิจัยจะนําข้อมูลทีเ่ก็บรวบรวมได้มาศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน และอุปสรรค โดยวิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและนํา
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เน้ือหามาสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างตลอดจนการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ เพื่อกําหนดเป็น
แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษตามหลักการเป็น
หุ้นส่วนต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างดังตาราง 1 การศึกษาสภาพปัญหาและจุดอ่อนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษโดย
จําแนกเป็นประเด็นหลักและย่อยดังตาราง 2 และแนวทางการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ
ดังตาราง 3 ตามลําดับดังต่อไปน้ี 
 
ตาราง  1   แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ และประสบการณ์การสอน 

กลุ่มตัวอย่าง เพศ รวม ประสบการณ์การสอน 
ชาย หญิง 

นักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษ 

 
1 

 
6 

 
7 

 
สอนระดับประถมและมัธยม 

ครูพี่เล้ียง 2 5 7 4 – 12 ปี 
อาจารย์นิเทศสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 
- 

 
1 

 
1 

 
12 ปี 

รวม 3 12 15  

จากตาราง 1 นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษที่เป็นเพศชาย 1 คนและเพศหญิง 6 คน ได้รับมอบหมายให้สอน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูพี่เล้ียงเป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 5 คน มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ 4 
ปี จนถึง 12 ปี ซ่ึงคิดเป็นประสบการณ์สอนโดยเฉล่ีย 6 ปี ส่วนอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเพศหญิง มี
ประสบการณ์สอน 12 ป ี

 
ตาราง  2 แสดงจํานวนครั้ง/ความถี่ ของสภาพปัญหาและจุดอ่อนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูสาขา

ภาษาอังกฤษ 

ประเด็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์/สนทนา 

กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล รวม ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
นักศึกษาครู
สาขา
ภาษาอังกฤษ 

ครูพี่
เล้ียง 

อาจารย์
นิเทศก์
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

การจัดการเรียนรู้ 7 
 
 
 
 
 

6 1 14 วิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทใน-
ชั้นเรียน 
กาจัดกิจกรรมการสอน 
การใช้ภาษาในการส่ือสาร 
ความชํานาญในเน้ือหาสาระที่สอน 
ส่ือการสอนที่เหมาะสมกับสาระ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ประเด็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์/สนทนา 

กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล รวม ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
นักศึกษาครู
สาขา
ภาษาอังกฤษ 

ครูพี่เล้ียง อาจารย์
นิเทศก์
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

การจัดการเรียนรู้
(ต่อ) 

    เน้ือหา 
การสอนให้ครอบคลุมมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
การสร้างความสนใจ หรือจูงใจ
นักเรียนในการเรียน 

การจัดการชั้นเรียน 7 4 1 12 ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียน 
การขาดเทคนิคการจัดการและ
บริหารชั้นเรียน 

ความเป็นครู 7 3 1 11 การวางตัว 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

วิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน 

7 - 1 8 การเลือกปัญหา 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การเขียนนําเสนอ 

 จากตาราง 2 พบว่าปัญหาและจุดอ่อนในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์และการสนทนากับกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 ด้านตามนํ้าหนักความสําคัญ ดังน้ี 1) ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้   
2) ปัญหาด้านการจัดการชั้นเรียน 3) ปัญหาด้านความเป็นครู และ 4) ปัญหาด้านการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
 
ตาราง  3 แนวทางการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ 

ประเด็น ลักษณะของ
ปัญหา 

แนวทางการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

� วิธีการสอนที่
เหมาะสมกับ
บริบทในชั้นเรียน 
� การสร้างความ

สนใจ หรือจูงใจ
นักเรียนในการ
เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

� การฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะด้านการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนสําหรับนักเรียนซ่ึง
อาจเป็นแบบเดี่ยว  แบบคู่  แบบกลุ่มและ
แบบทั้งชั้น เช่น เทคนิค Interactive 
และ Direct Instruction ในการสอน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  เทคนิค Story-
mapping ในการสอนทักษะการเขียน 
เทคนิค Bottom-up ในการสอนให้จูงใจ
นักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ   
เทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
เทคนิคการสอนแบบ Total Physical 
Response : TPR    เทคนิคการสอนโดย
ใช้ Cardgame หรือ Flashcard เพื่อ
จดจําคําศัพท์ 

� นักศึกษาครูได้แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี ซ่ึงนักศึกษาครูสามารถ
นําไปเป็นตัวอย่างในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
โดยตรง  
� นักศึกษาครูสามารถเลือกใช้

เทคนิคการสอนได้ตรงกับ
บริบทที่ต้องการสอน ทั้งที่
เป็นทักษะการฟัง พูด   อ่าน
และเขียน 
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ตาราง  3 (ต่อ) 

ประเด็น 
 

ลักษณะของ
ปัญหา 

แนวทางการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านการจัดการ
ชั้นเรียน 

� ปัญหา
พฤติกรรมของ
นักเรียนในขณะ
จัดกิจกรรมการ
เรียน 

� การขาดเทคนิค
การจัดการและ
บริหารชั้นเรียน 

� ในหลักสูตรการผลิตครูควรมีรายวิชาที่
เก่ียวข้องกับทักษะการควบคุมชั้นเรียน 

� การจัดทําระบบ Mentor   
-ครูพี่เล้ียงให้คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการ
แก้ปัญหาในการจัดการชั้นเรียนใช้วิธีถาม
คําถามปลายเปิดกระตุ้นให้นักศึกษาครู
แสดงความคิดเห็นและฝึกการปัญหา 
 

� นักศึกษาครูมีทักษะและ
เทคนิคในการจัดการชั้นเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
� นักศึกษาครูได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากครูพี่
เล้ียงในการจัดการชั้นเรียน 
และดําเนินการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างราบรื่น 

ด้านความเป็นครู � การวางตัว 
� ความ

รับผิดชอบใน
หน้าที่ 

� การสร้างความเข้าใจกับครูพี่เล้ียงในการ
พัฒนานักศึกษาครู ได้แก่ การให้
คําแนะนํานักศึกษาครูทั้งในรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (การให้คําแนะนําเป็นพูด) และ
แบบทางการ (การให้คําแนะนําแบบการ
เขียนสรุปคําแนะนํา) 

� การจัดระบบ Mentor  
� การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
� การวิเคราะห์ วินิจฉัยจุดแข็งและจุดอ่อน

ของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ 
� การเป็นแบบอย่างในด้านการแต่งกาย 

และการประพฤติปฏิบัติตน  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

� นักศึกษาครูได้แนวทางการ
ปฏิบัติตนตามต้นแบบที่ดี  
โดยเฉพาะต้นแบบทางการ
สอน และการจัดการชั้นเรียน  
ซ่ึงนักศึกษาครูสามารถนําไป
เป็นตัวอย่างในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้โดยตรง 
ได้แก่การจัดกิจกรรม
ประกอบการสอน กลวิธีใน
การควบคุม หรือจัดระเบียบ
ผู้เรียน การใช้ภาษากาย
ประกอบการสอน  เช่น การ
สร้างความสัมพันธ์อันดี หรือ
ความใกล้ชิดกับผู้เรียน ทิศ
ทางการเคล่ือนไหวไปรอบ ๆ 
ห้องเรียนขณะดําเนินการ
สอน เป็นต้น  

การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้น
เรียน 

� การเลือกปัญหา 
� วิธีดําเนินการ

วิจัย 
� การเขียน

นําเสนอ 

� การสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาวิจัยทางการศึกษาให้เน้นหลักการ
ในการเลือกประเด็นปัญหา  หัวข้อสําหรับ
การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการ
ดําเนินการวิจัยที่เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 

� เปิดรายวิชาหรือการจัดอบรมวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยมีการติดตามผล
อย่างใกล้ชิด 

� การจัดคลินิกทางการวิจัยสําหรับให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาครู 

� การศึกษาแนวทางการทําวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนจากครูพี่เล้ียงที่มีประสบการณ์ 
หรือจากอาจารย์นิเทศก์สาขาที่มี
ประสบการณ์ 

� รายวิชาวิจัยทางการศึกษามี
จุดเน้นที่ชัดเจนให้กับนักศึกษา
ครูในการทําวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 

 
 
� นักศึกษาครูเป็นมืออาชีพด้าน

การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน 
� มีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษา
หรือนักศึกษากับครูพี่เล้ียง 
� ผลงานของนักศึกษาครู

เป็นไปตามมาตรฐานการทํา
วิจัย 
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ตาราง  3 (ต่อ) 

ประเด็น ลักษณะของปัญหา แนวทางการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจัย
ปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 
(ต่อ) 

 � การฝึกปฏิบัติการเขียนนําเสนองานวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างเข้มข้น   
� สาขาภาษาอังกฤษจัดประกวดงานวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อจูงใจนักศึกษาใน
การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

� ได้งานวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักศึกษาครูได้ศึกษาและ
เรียนรู้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขา

ภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษจํานวน 7 คน เป็นเพศชาย 1 คน และเพศ
หญิง 6 คน ครูพี่เล้ียงจํานวน 7 คนเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 5 คน มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 4-12 ปี ซ่ึงคิดเป็น
ประสบการณ์เฉล่ีย 6 ปี อาจารย์นิเทศก์สาขาภาษาอังกฤษจํานวน 1 คนเป็นเพศหญิง มีประสบการณ์การสอน 12 ปี 

2. การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ เป็นส่ิงสําคัญอย่าง
มากในการสร้างความเป็นครูมืออาชีพด้านการสอนให้กับนักศึกษาครู   โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นการ
จัดการเรียนรู้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการก้าวเข้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

3. การจัดการเรียนรู้เป็นปัจจัยสําคัญอันดับแรกในการเป็นครูมืออาชีพ นักศึกษาครูจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการการพัฒนาทางภาษาของนักเรียน เข้าใจหลักการสอนและทฤษฎีการสอน สามารถพัฒนารูปแบบการสอนของ
ตนเองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองตามลักษณะ
ของนักเรียนที่จะสอน   

4. การเป็นครูมืออาชพีของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องมีความรู้ที่แม่นยําในเน้ือหาสาระที่สอน  
เทคนิคและวิธีการสอน  ที่สําคัญควรมีความเข้าใจในธรรมชาติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนทั้งที่เป็นทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นแบบกลุ่ม รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน  

5. นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษควรได้รับการฝึกฝนให้สามารถที่จะเลือกใช้ส่ือการเรียนที่มีความเหมาะสมกับ
เน้ือหาที่จะสอน เช่น เอกสาร เทป วิดีโอ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
เฟอสเทินเบอร์ก และ มอร์เกินสเทิร์น (Fursternberg and Morgenstern, 1992 cited in Wichadee, 2011: 16) ที่กล่าว
ว่าอนาคตของเทคโนโลยีในศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ จะเก่ียวข้องกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักเรียน 

6.  นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ  ยังขาดความสามารถในการจัดการชั้นเรียน เพราะจากการไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครใูนสถานศึกษา นักศึกษาครูไม่อาจที่จะกํากับหรือควบคุมชั้นเรียนได้ด้วยตนเอง จึงทําให้มีความยุ่งยากในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ซ่ึงประเด็นดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักศึกษาครูในการนํามาใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรเพิ่มเติม หรือส่งเสริมให้
นักศึกษาครูได้รับหลักการ หรือแนวทางในการจัดการชั้นเรียน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

7. นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ ควรที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมให้กับนักเรียนทั้งในและนอก
ชั้นเรียน เพราะการปฏิบัติตนที่ดีของนักศึกษาครูจะเป็นส่วนหน่ึงที่จะให้นักเรียนยอมรับและเคารพแก่นักศึกษาครูในฐานะที่
เป็นครูตลอดจนเป็นตัวแบบที่ดีสําหรับนักเรียนในการเลียนแบบหรือทําตามแบบ เช่น การแต่งกายที่เหมาะสม การมีคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงที่สังคมคาดหวังต่อไป 

8. นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ ควรที่จะมีความรู้ และความชํานาญในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ทั้งน้ี
เพราะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นส่ิงที่สะท้อนถึงสมรรถนะหรือศักยภาพของนักศึกษา การจัดระบบความคิดของ
นักศึกษา การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน 
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9. แนวทางการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน ด้านความเป็นครูและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยที่แนวทางการพัฒนา
ดังกล่าวมีความชัดเจนที่จะส่งเสริม และยกระดับความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีแนวทางการ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการนําไปใช้ในการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ ต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสําคัญ

ประการหน่ึงในการสร้างความเป็นครูมืออาชีพด้านการสอนให้กับนักศึกษาครู ที่สําคัญเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดในเรื่องนํ้าหนักความสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับนลินี บําเรอราช (2546-2547: 97) ที่
ค้นพบว่าการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรเน้นนํ้าหนักองค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้มากที่สุด     

2. การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการชั้นเรียนสําหรับนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สําคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการและควบคุมความประพฤติของผู้เรียนขณะมีกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจัย
หลักที่บั่นทอนกําลังใจของครูผู้สอน แนวทางการพัฒนานักศึกษาครูในเรื่องดังกล่าว พบว่าครูพี่เล้ียงมีบทบาทสําคัญเป็นอย่าง
มากในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเซมโพวิกและฮัดสัน (Sempowicz and Hudson, 
2011: 1-16)  ที่พบว่าครูพี่เล้ียงมีบทบาทสําคัญในการให้คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหาในการจัดการชั้นเรียน โดยครูพี่
เล้ียงใช้การถามคําถามแบบปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาครูแสดงความคิดเห็นของตน เพื่อนําไปสู่การสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการแก้ไขปัญหาในการจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ควรเน้นการส่ือสาร ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามหนังสือ เอกสารหรือ
ตํารา ที่สําคัญการจัดบริบทแวดล้อมในการเรียนให้เป็นธรรมชาติจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี    

4. บทบาทของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ ควรเป็นทั้งเพื่อน และผู้ให้คําแนะนํา มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่สอน
อย่างถูกต้อง ติดตามความรู้ที่เปล่ียนแปลงหรือมีมาใหม่ๆ รวมถึงรู้จักการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน     

5. การจัดการชั้นเรียนเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาครูในการนํามาใช้ในเพื่อดําเนินกิจกรรมในชั้นเรียนให้
เป็นไปอย่างราบรื่น  โดยที่นักศึกษาครูจะเป็นตัวหลักในการสร้างบรรยากาศในการเรียน เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ในชั้นเรียนให้
ดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง เช่น การสร้างปฏสัิมพันธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน   
ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างความรับผิดชอบและให้อิสระกับผู้เรียน สอดคล้องกับริชาร์ด (Richard, 
2002: 14) ที่กล่าวว่าการจัดการชั้นเรียนที่ดี จะช่วยลดปัญหาระเบียบวินัยของนักเรียนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งเสริม
บรรยากาศและกระตุ้นนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนและทํางาน ที่สําคัญเป็นการจูงใจและความคาดหวังในความสําเร็จ   

6. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนเป็นส่ิงที่มีความสําคัญอย่างหน่ึงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพราะ
นักศึกษาครูได้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับนักเรียนของตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนทางอ้อม ผู้วิจัยพบว่าช่วง
ห่างของอายุระหว่างนักศึกษาครูกับนักเรียนเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นวิธีการที่นักศึกษาครูควรให้ความสําคัญ ดังที่ไนย์โต้ (Nieto, 
2003 cited in He and Cooper, 2011: 111) กล่าวว่าผู้ประกอบอาชีพครูจําเป็นต้องทําความเข้าใจนักเรียนและควรให้
ความสําคัญด้านการตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน 

7. บทบาทของครูพี่ เ ล้ียง และอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเป็นเรื่องที่สําคัญในการส่งเสริมนักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  เช่น บทบาทการให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูจาก
การสังเกตพฤติกรรมการสอน การจัดการชั้นเรียนของนักศึกษาครู ซ่ึงสอดคล้องกับดาร์ล่ิง-แฮมมอนด์และ ซไนเดอร์ (Darling 
– Hammond and Snyder, 2000) ที่กล่าวว่าควรส่งเสริมให้นักศึกษาครูให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงการพบ
กับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนที่นักศึกษาครูจะก้าวเข้าสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพในอนาคตต่อไป  

8. การที่นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษไดมี้โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเดียวกัน ทําให้เกิดการ
รวมกลุ่มของนักศึกษาครูในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังน้ันการให้การสนับสนุนในการ
รวมกลุ่มของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ เป็นหนทางหน่ึงที่ช่วยสนับสนุน  ส่งเสริมการประกอบอาชีพครู รวมถึงการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่นักศึกษาครูทั้งทางด้านจิตใจและการปฏิบัติหน้าที่ครู ซ่ึงสอดคล้องกับฮีและคูเปอร์ (He and Cooper, 
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2011: 113) ที่กล่าวว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักศึกษาครูทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาครูที่กําลังศึกษาอยู่และทั้งที่จบไปแล้วสามารถแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงช่วยเหลือกันและกัน 

9. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาครูได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มากมาย มีโอกาสเข้าสัมผัสกับ
ลักษณะการทํางานอย่างครูมืออาชีพจริง และสามารถทํางานสอนนักเรียนที่หลากหลาย ซ่ึงประสบการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้
นักศึกษาครูสามารถพัฒนาตนเอง และรู้จักเปิดใจให้เกิดการยอมรับส่ิงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทําหน้าที่ครู ในขณะที่การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามุ่งเน้นด้านความเข้มข้นของเน้ือหาการเรียนการสอนและวิธีการสอน   

10. การรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ เป็นแนวทางหน่ึงใน การสร้างนักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ในการประกอบอาชีพครู รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดทําหลักสูตรการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ได้อีกด้วย    

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพสําหรับนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ โดยใช้เครื่องมือที่

หลากหลาย เพื่อผลการวิเคราะห์ที่แม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
2. ประเด็นที่เป็นสภาพปัญหาของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีอาจไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพได้อย่างแน่นอน แต่ถือว่าเป็นรายละเอียดที่สําคัญในการเตรียมการยกระดับ
สมรรถนะให้กับนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ โดยการจัดประเด็นที่พบเหล่าน้ีบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาครูมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในชั้นเรียนของสถานศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได ้

3. ควรเตรียมนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงได้แก่ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการสอน การผลิตส่ือการเรียน การวัดและประเมินนักเรียน ก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ที่สําคัญเป็นการยกระดับคุณภาพนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่การประกอบ
วิชาชีพครูได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากน้ีปัจจัยข้างต้นจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสําคัญสําหรับสาขาภาษาอังกฤษและคณะครุศาสตร์
สําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูต่อไป 

4. ควรสนับสนุนให้นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
ตั้งแต่การปฏิบัติงานครู การฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาครูตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
ของการเป็นคร ูและปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา รวมถึงลักษณะของผู้เรียนที่แตกต่างกัน   

5. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษตามที่สถานศึกษา สังคม หรือ
ประเทศชาติต้องการ หรือศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการยกระดับความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

6. ควรมีการศึกษาหาแนวทางหรือการจัดทํากลยุทธ์ในการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพจากนักศึกษาครูสาขา
ภาษาอังกฤษที่ศึกษาต่างมหาวิทยาลัย เพื่อนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม
หน่วยตัวอย่างที่ศึกษา 
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ปัญหาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก      
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 

Problems of Classroom Action Research of the Teachers in Small-sized 
School under the Office of Rayong Education Service Area 1. 

ช่อชะบา ช่ืนบาน, เฉลา ประเสริฐสังข์, วิเชียร  พันธ์เครือบุตร        
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 โดยมีประชากร จํานวน 130 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามวุฒิการศึกษา จํานวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จํานวน 38 ข้อ ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ทดสอบค่า     t-
test ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 มี
ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ ด้านการ
พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ด้านการสรุปผล ด้านการกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา และด้านการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา 
ตามลําดับ  
 2. ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา ด้านการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ 
และด้านการสรุปผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 3. ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ที่
มีประสบการณ์ต่างกัน มีปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสํารวจและ
วิเคราะห์ปัญหาด้านการกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา ด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ ด้านการสรุปผล แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
คําสําคัญ : ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียน, ครูผู้สอนในโรงเรียนชนาดเล็ก, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were to study the problems of classroom action research and to 
compare the teachers’ problems of classroom action research in the small sized school under the Office 
of Rayong Educational Service Area 1. The population was the teacher in the small- sized school under 
the Office of Rayong Educational Service Area 1 consisted of 130. The sample consisted of 97 teachers by 
using the Stratified Random Sampling. The instruments for collecting the data were the five rating scales 
questionnaires consisting of 38 items with reliability value of 0.94. The data analysis were made by the 
use of computer program. The statistics for analysis consisted of percentage, arithmetic mean, standard 
deviation and hypotheses test were made by using t-test The results of this research were as follow:  
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1. The problems of classroom action research of the teachers in the small sized school under the 
Office of Rayong Educational Service Area 1 had , totally the problem of classroom action research in the 
medium level. When each aspect was considered, it was found that all aspect were at the medium level.  

2. The results from the comparison of the teachers’ problems of classroom action research, who 
had different education level were statistically different at .01. When each aspect was considered, it was 
found that descending from high to low level were the aspect of survey and analyze the problem, 
development the method or innovation, used the method or innovation and summarize the results were 
statistically different at .01 but the aspect of assign the method or innovation were not statistically different. 

3. The results from the comparison of the teachers’ problems of classroom action research, who 
had different experiences were not statistically different. When each aspect was considered, it was found 
that descending from high to low level were the aspect of development the method or innovation was 
statistically different at .05  but the aspect of survey and analyze the problem, to assign the method or 
innovation, used the method or innovation and summarize the results were not statistically different. 
Keywords: Problems of Classroom Action Research, Teachers in Small-sized School, The Office 0f  Rayong 
Education Service Area 1. 

บทนํา 
 กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ดี  ซ่ึงทุกงานในทุกสาขาอาชีพรวมทั้งงานการศึกษา ใช้ในการ
หาองค์ความรู้หรือข้อค้นพบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า “การวิจัยช่วยให้
การพัฒนางานเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ” สะท้อนถึงความชัดเจน รอบคอบและตรวจสอบได้ งานการจัดการเรียนการสอนหรืองาน
ของครู นับเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องการความเชื่อถือได้ในผลงาน ซ่ึงถ้าครูนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน จะสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีทํา
ให้ผู้เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดา ผู้ปกครองของนักเรียนมีความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 1)  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปัจจุบัน (สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ. 2550 : 69) ในมาตรา 80 (5) ได้กล่าวว่า รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
ในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2541 : 16)  ในมาตรา 81 ได้กําหนดให้รัฐจัดการศึกษา ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม และสนับสนุนการวิจัยค้นคว้า ตลอดจน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 14-16)  ในหมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ืออํานวยความสะดวก  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 ให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ฉะน้ันการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นกระบวนการทําวิจัยของครูผู้สอนที่มุ่ง
ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้และดําเนิน
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตลอดจนเป็นแนวทางหน่ึงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูได้  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 (2552 : 4) เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจในการจัดบริการทาง
การศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครอบคลุมพื้นที่ใน 5 อําเภอ มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 130 
โรงเรียนซ่ึงเป็นขนาดเล็ก จํานวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.85 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2552) จากการสรุปข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1. 2551 : 1-6) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยจําแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีผลการประเมินระดับ ดี 
จํานวน 8 โรง คิดเป็นร้อยละ 25.81 ผลการประเมินระดับพอใช้ จํานวน 21 โรง คิดเป็นร้อยละ 67.74 และมีผลการประเมิน
ระดับปรับปรุง จํานวน 2 โรง คิดเป็นร้อยละ 6.45   ซ่ึงมาตรฐานด้านครูพบว่า มาตรฐานทั้งสองมาตรฐานอยู่ในระดับที่ไม่น่า
พอใจ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 24 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญของการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 48.39  ข้อค้นพบ คือ ครูไม่ได้ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
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แก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จึงเสนอแนะให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็กจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 จากข้อค้นพบดังกล่าว สรุปได้ว่า โรงเรียนขนาดเล็กควรจะได้รับการพัฒนาและครูผู้สอนควรจะต้องทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน  ซ่ึงจากสภาพจริงของโรงเรียนขนาดเล็กจะมีความขาดแคลนในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านตัว
ครูซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน แต่มีความแตกต่างกันในด้านความรู้หรือวุฒิการศึกษาและทักษะหรือ
ประสบการณ์ที่เก่ียวกับตัวครูผู้สอน ที่มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู จึงมีความจําเป็นต้องศึกษา
ปัจจัยในด้านตัวครูคือ ด้านวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาการทําวิจัยของครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนําผลการวิจัยไปวางแผนแก้ปัญหา การนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมหรือพัฒนาให้ครูผู้สอนทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพทาง
การศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 ในภาพรวมและเป็นรายด้าน  
   2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง 

เขต 1 ในครั้งน้ี มีการกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูผู้สอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จํานวน 130 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามวุฒิการศึกษา 
(Stratified Random Sampling) และสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน  (Krejcie & 
Morgan. 1970 : 607-610) ได้จํานวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าชนิด 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist) ที่สอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้แก่ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ใน 5 ด้าน (กรมวิชาการ. 2542 : 7) คือ ด้านที่ 1การสํารวจและ
วิเคราะห์ปัญหา ด้านที่ 2 การกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา ด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ด้านที่ 4 การนํา
วิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ และด้านที่ 5 การสรุปผล ซ่ึงกําหนดความหมายดังต่อไปน้ี 5 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด  4 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนมาก 3 หมายถึง มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนปานกลาง  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนน้อย และ1 
หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนน้อยที่สุด    
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยหาค่าเฉล่ีย (x̄ ) เป็นรายด้านและรายข้อแล้วนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบ
การแปลความหมายโดยยึดหลักของบุญชม ศรสีะอาด (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. 2535 : 23-24) ดังน้ี ค่าเฉล่ีย 4.51 
– 5.00 หมายถึง ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปัญหาการทําวิจัยในชั้น
เรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  
หมายถึง ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับน้อย และค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด พร้อมทั้งหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เพื่อวิเคราะห์ค่าระดับปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ใช้การทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน ที่จําแนกตามวุฒิการศึกษา 2 ระดับ คือปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี และประสบการณ์ คือ ประสบการณ์น้อย 
(เท่ากับหรือน้อยกว่า 20 ปี) และมีประสบการณ์มาก (มากกว่า 20 ปี) โดยใช้ค่าเฉล่ียของจํานวนประสบการณ์การสอนของ
ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบซ่ึงได้ค่าเฉล่ียเป็น 20 ปี     
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ผลการวิจัย  
1. ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 มี

ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ (x̄ = 2.61) ด้านการพัฒนา
วิธีการหรือนวัตกรรม (x̄ = 2.58) และด้านการสรุปผล กลาง (x̄ = 2.51) ตามลําดับ ส่วนด้านการกําหนดวิธีการในการ
แก้ปัญหา (x̄ = 2.49) และการสํารวจและวิเคราะห์ปญัหา (x̄ = 2.38) มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยตามลําดับ และเม่ือจําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ พบว่า  

     1.1 ระดับปริญญาตรี มีปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =2.62) และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี มีปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ =1.66)  

    1.2 ประสบการณ์น้อย มีปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ =2.41) และประสบการณ์มาก มี
ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =2.58) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 อยู่ในระดับปานกลางและน้อย เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 1) ด้านการพัฒนาวิธีการหรือ

นวัตกรรม (x̄ =2.72) 2) ด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ (x̄ =2.65) 3) ด้านการกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา (x̄ 
=2.59) 4) ด้านการสรุปผล (x̄ =2.56) และ5) ด้านการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา (x̄ =2.38) ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการทําวิจัยในชัน้เรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ ดังน้ี  

   2.1 ระดับวุฒิการศึกษาต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านการสํารวจและวิเคราะหป์ัญหา ด้านการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ และ
ด้านการสรุปผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนด้านการกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  

 2.2 ประสบการณ์ต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ
พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา ด้าน
การกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา ด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ ด้านการสรุปผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

สรุปและอภิปรายผล  
1. ผลการศึกษาปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระยอง เขต 1 โดยรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ให้ความรู้กับผู้เรียน บทบาทของ
ครูในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เน้นการทํางานวิจัย ดังน้ันครูจึงมีความถนัดในการสอนมากกว่าการทํางานวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ
สายชล แซ่จิว (2550:59) ที่ศึกษาแล้วสรุปว่ากระบวนการพัฒนาครู เป็นการเน้นการให้ความรู้เก่ียวกับศาสตร์การสอนมากกว่า
ศาสตร์การทําวิจัย ทําให้ครูส่วนใหญ่มีข้อจํากัดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ เดือนเพ็ญ  ตันเงิน 
(2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอบ้านค่าย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะครูขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการทําวิจัยในชั้นเรียน และการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยสนธ์  เชื้อทอง (2545:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรปราการ พบว่าปัญหาด้านการดําเนินการทําวิจัยและ
ด้านความรู้ของครูอยู่ในระดับปานกลางและมีปัญหามากเน่ืองจากครูขาดความสนใจขาดความรู้ ความเข้าใจในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวม มักจะขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาด
งบประมาณหรือมีจํากัด ตลอดจนปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้ 
เช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยส่วนใหญ่ จะมีปัญหาด้านการขาดแคลน
ครูและบุคลากรที่ทําหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน มีครูไม่ครบชั้นเรียน และยังมีงานภายในสถานศึกษาที่นอกเหนือจากงาน
ด้านการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยครูผู้สอนไปปฏิบัติงานน้ันๆ โดยครูแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน 
ทําให้ครูมีข้อจํากัดในการจัดสรรเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้สําเร็จและมีประสิทธิภาพได้ อีกทั้งอาจเป็นเพราะครูผู้สอนส่วน
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ใหญ่คิดว่าการทําวิจัยเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลาในการศึกษาและดําเนินการมาก เพราะมีขั้นตอนหรือกระบวนการหลาย
แนวทางถึงแม้ว่าจะมีการจัดอบรมให้กับครูในเชิงวิชาการ ทฤษฏี และขั้นตอนการทําวิจัยที่ ไม่ได้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ซ่ึงทําให้ครูไม่สามารถนําปัญหาที่พบในชั้นเรียนที่มีอยู่จริงมาฝึกปฏิบัติในขณะอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม อีก
ทั้งครูผู้สอนถือว่างานวิจัยในชั้นเรียนเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับตนเอง จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นารี สกุลภุชพงษ์ (2550: 81) ได้ศึกษาปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลางและงานวิจัยของ เสาวณีย์  อังสุขนิรันดร์ (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในก่ิงอําเภอนิคมพัฒนา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเม่ือศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย มีผลดังน้ี 

1.1 ด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ พบว่า ปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายข้อมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและน้อย โดยข้อที่เป็นปัญหา
อันดับแรกคือ ด้านการบูรณาการวิธีการหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นหรือพัฒนาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อเน่ืองทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 มีภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบมากจนทํา
ให้ไม่มีเวลาในการคิดวิธีการหรือนวัตกรรมที่จะนําไปใช้กับผู้เรียนให้ได้ครบตามขั้นตอนกระบวนการ ตามหลักการหรือทฤษฏีที่
นักวิชาการได้ศึกษาไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสศรี เย็นรัตน์ (2552: 120) ที่ศึกษาปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
สถานศึกษาตําบลหนองหว้า สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า หลังจากที่มีการสร้างนวัตกรรมเสร็จ
แล้วจะต้องนํานวัตกรรมไปทดลองใช้ซ่ึงจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่า ใช้กับใคร เม่ือไหร่ อย่างไร แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การเริ่มสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนนําไปใช้และเม่ือใช้แล้วสังเกตพฤติกรรมอีกระยะหน่ึงเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากมากซ่ึงครูยังขาดการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้มาให้ความรู้ให้คําแนะนําเฉพาะด้าน รวมทั้งขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครู
ด้วยกันเอง ในด้านของผู้บริหารก็ยังขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล อีกทั้งโรงเรียนขนาดเล็กยังมีข้อจํากัดในเรื่องของ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการให้ขวัญกําลังใจแก่ครูจึงทําให้ครูขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนางานในส่วนน้ีให้มีประสิทธิภาพซ่ึง
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงทําให้มีปัญหาด้านการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้อยู่ในระดับปาน
กลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริษา แสนเพชร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอล้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 พบว่าครูส่วนใหญ่มีความต้องการและปัญหา
เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนในระดับมาก โดยต้องการพัฒนาวิธีการสอนหรือการนํานวัตกรรมไปใช ้ 

1.2 ด้านการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม พบว่า ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ซ่ึง
ข้อที่เป็นปัญหาอันดับแรก คือ การทดลองใช้วิธีการหรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผู้สอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการทดลองวิธีการหรือนวัตกรรม 
เพราะว่า กระบวนการทําการวิจัยในชั้นเรียนน้ันเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองจะต้องได้รับการฝึกฝนโดยการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึง
วิธีการหรือนวัตกรรมน้ันเป็นเครื่องมือที่ครูจะต้องใช้ในการทําวิจัยในชั้นเรียน เม่ือครูขาดความรู้ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมได้อย่างถูกวิธี ทําให้ครูไม่พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อ
ทดลองใช้กับผู้เรียนและเก็บข้อมูลตามกระบวนการทําวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร จันทมาตย์ (2550:108) ได้
ศึกษาปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาช่วงชั้นที่3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมและรายด้านพบว่า มีปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 1.3 ด้านการสรุปผล พบว่าโดยรวมและรายข้อมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีปัญหาอยู่ในอันดับแรก คือ 
การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนตามรูปแบบที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สถิติ แผนภูมิ หรือกราฟ เพื่อนํามา
เขียนเป็นความเรียงในขั้นตอนการสรุปผลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ซึ่งผลการวิจัยในด้านนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
เดชา พูลวงศ์ (2542 : 73) ได้ศึกษาปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง
จันทบุรี พบว่า ด้านการประเมินผลโดยรวมน้ันมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงสอดคล้องกับทิศนา แขมมณีและนงลักษณ์ วิรัชชัย
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(2546 : 81) ที่กล่าวว่า กระบวนการวิพากษ์วิจารณ์และตคีวามหรือแปลความหมายส่ิงที่พบทําเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่าง
สะท้อนถึงความคิดเก่ียวกับผลการวิจัย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการและอธิบายส่ิงที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ 
 1.4 ด้านการกําหนดวิธีการในการแก้ปัญหา พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย อาจเน่ืองมาจาก ครูผู้สอน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 มีการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน โดยผ่านระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน เช่น การคัดกรองนักเรียน การแนะแนวการช่วยเหลือ หรือการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็น
รายบุคคลครบทุกคน ซ่ึงครูผู้สอนจะมีความใกล้ชิดกับนักเรียนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากจํานวนนักเรียนในห้องเรียนมีน้อย ทําให้
ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากน้ีครูผู้สอนอาจศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ศึกษาจากวารสาร บทความ หลักฐานทฤษฎี ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ของ
ตัวครูเอง ซ่ึงจะทําให้ครูทราบว่าปัญหาที่พบอยู่ในขณะน้ันคล้ายกับนักเขียนหรือนักวิจัยคนใดและนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.5 ด้านการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การสํารวจและ
วิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียน และเป็นการเริ่มต้นในการวางแผนแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงจะทําให้ครูพบปัญหาที่จะแก้ไขหรือพัฒนา สามารถดําเนินการสอนได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ควรจะเป็น ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จึงเห็นความสําคัญของ
ขั้นตอนแรก คือ การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาก่อนว่า เกิดจากสาเหตุอะไร และเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน เพราะอะไร เม่ือครู
สามารถสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาได้ตามประเด็นแล้วน้ัน ครูก็สามารถดําเนินการในขั้นต่อไปของการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ 
         2.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ พบดงัน้ี  
     2.1 วุฒิการศึกษาต่างกัน เม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีได้ศึกษาขั้นตอนกระบวนการทําวิจัยค่อนข้างน้อย ขาดการฝึกฝน
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงครูที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีน้ันจะได้ฝึกตามขั้นตอนกระบวนการการทําวิจัยในปีสุดท้ายก่อนจบหลักสูตรเท่าน้ัน
ซ่ึงถือได้ว่าได้รับการฝึกในระยะเวลาที่ส้ันและไม่มีการสอนในเรื่องหลักในการทําวิจัยอย่างจริงจังอีกทั้งครูที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมาเป็นเวลานานแล้วจะไม่ได้ผ่านการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการทํางานวิจัย เพราะเป็นหลักสูตรเก่าที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ทําให้ครูในยุคก่อนคิดว่ากระบวนการทําวิจัยไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นมาก
สําหรับการสอน นอกจากน้ีครูยังต้องปฏิบัติงานและมีหน้าที่ อ่ืนนอกเหนือจากงานสอน ซ่ึงครูมีเวลาไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และมีข้อจํากัดในการปฏิบัติให้ได้ประสิทธิภาพ เม่ือเทียบกับครูที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี จะมีปัญหาในการ
ทําการวิจัยในชั้นเรียนน้อยกว่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผู้สอนที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยความรู้ที่ได้มาจาก
การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ซ่ึงครูจะได้ความรู้และทักษะเก่ียวกับหลักในการทําวิจัย
อย่างละเอียด และได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มจาก บทความ วารสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีต่างๆ อีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างจริงจังผ่านขั้นตอนการทําวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น การทําวิทยานิพนธ์ การทําภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ทําให้
ครูผู้สอนที่มีวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรี ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญในขั้นตอนและกระบวนกาทําการวิจัย ดังน้ันไม่
ว่าครูผู้สอนจะมีวุฒิอยู่ในระดับใดก็ตาม จึงมีความจําเป็นต้องแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึงจะสามารถนําความรู้
ที่ได้รับ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ประสบการณ์ต่างกัน เม่ือพิจารณาโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครูผู้สอนได้ให้ความสําคัญในการทําวิจัยในชั้นเรียนและได้นําเอาการทําวิจัยในชั้นเรียน
เข้ามามีส่วนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้เน้นถึงการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้สอนให้
ใช้วิจัยในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้มีการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดบัการศึกษา จึงทําให้ครูทุกคนมีความตื่นตัว กระตือรือร้นและรับรู้การ
ทําวิจัยผ่านกระบวนการที่เป็นระบบใน 5 ด้าน ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่เชื่อถือได้โดยครูเป็นผู้วิจัย
และใช้ผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิสิษฐ์  คําแสน (2546 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
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ประถมศึกษาอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน พบว่า ครูผู้สอนมีความตระหนัก รับรู้และเห็นความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียนต่อการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูอยู่ในระดับมาก จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีการรับรู้และปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใกล้เคียงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กัญฐณัฎ ฉลอง (2545 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปญัหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของคร ูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนมากไม่แตกต่าง
กัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา นิลเพ็ชร์ (2550 : บทคัดย่อ)ที่ศึกษาปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ประสบการณ์ด้านการสอนแตกต่างกัน มีปัญหาโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 

2. ควรศึกษาการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 
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การพัฒนาระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บในการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 

A Development for Student Portfolio System on Web Support  
Research-Based Learning in Developing Basic Research Skills  

in Computer Education Research  

ดวงกมล  โพธิ์นาค 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บในการจัดการเรียนรู้
วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้
งานระบบการจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ที่กําลังศึกษารายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งหมด 45 คน ซ่ึงได้มาด้วยการ
เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นํามาจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยมีกิจกรรมการเรียนให้
ศึกษาเน้ือหาด้วยการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามหัวข้องานวิจัยที่ตนเองสนใจในรูปแบบเอกสารและมีการรวบรวม
ข้อมูลเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคลบนเว็บ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบ
จัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นําค่าเฉล่ียความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบการ
จัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
คําสําคัญ :  แฟ้มสะสมงาน, การจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน, ความพึงพอใจ  

Abstract 

 The purpose of the research were to 1) to develop Student Portfolio System on Web Support Research-
Based Learning  in Developing Basic Research Skills in Computer Education Research, and 2) to find satisfaction of 
student using Student Portfolio System on Web.  The purposive sample were 45 students who were studying in 
Master degree subject Technology computer. The research tools were  Student Portfolio System on Web, and 
questionnaire. The data analysis were mean and standard deviation. The results of research was the satisfaction of 
student using Student Portfolio System on Web Support Research-Based Learning in Developing Basic Research 
Skills in Computer Education Research were good level. 
Keywords:  Student Portfolio, Research-Based Learning, satisfaction 

บทนํา 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังน้ัน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ การทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การสอนมโนทัศน์ใดๆต้องทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโน
ทัศน์น้ันๆได้ด้วยตนเอง โดยที่อาจจะเกิดการเรียนรู้ได้แม้แต่ไม่มีการสอน  โดยเป้าหมายของการเรียนการสอนอยู่มีการเรียนรู้
ของผู้เรียน ที่จําเป็นต้องเน้น การเรียนมากกว่าการสอน ซ่ึงในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ความรู้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา จําเป็นที่การบริหารและการจัดการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ วิธีการ
เรียนและวิธีแสวงหาความรู้มากกว่าเรียน  ดังน้ันต้องเน้นที่คุณภาพในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนเป็นอันดับแรก ผู้เรียนจึง
จําเป็นต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นประเด็นสําคัญ 
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 แนวคิดหลักของการวิจัยเน้นการค้นคว้าแสวงหาความรู้ข้อมูล โดยมีขั้นตอนของการกําหนดแนวคิดของเรื่องที่ศึกษา
มีการเก็บข้อมูลในเรื่องน้ันๆ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยคือการแสวงหาความรู้หรือคือการ
แก้ปัญหา ถ้านิยามว่าปัญหาคือความไม่รู้ การวิจัยก็คือการพยายามหาความรู้ น้ันเอง ดังน้ันการวิจัยจึงถูกพิจารณาว่าเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่น่าจะเหมาะสมสอดคล้องที่สุด หากนํามาใช้กระตุ้นให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถนําวิธีการวิจัยไปใช้ในการเรียน
การสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องได้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น (อมรา พงศาพิชญ์. 2544: 22) 
 ดังน้ันจึงเกิดการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning : RBL) เป็นนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่มีความเหมาะสมในการนํามาใช้ในวงการศึกษาเม่ือนําวิธีการวิจัยมาใช้ร่วมการเรียนการสอน จะ
สามารถทําให้เกิดกระบวนการการค้นหาและตรวจสอบความรู้ทําให้ผู้เรียนใฝ่รู้ โดยเฉพาะแนวคิดพื้นฐานของการเรียนการ
สอนทีต่้องการให้ผู้เรยีนเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) ซ่ึงข้อสงสัยหรือปัญหาน้ีจะเป็นตัวกระตุ้น 
(Motivation) ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแสวงหาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหา ดังน้ันหากนําการวิจัยมาใช้ร่วมในการเรียนการสอน น่าจะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน กระทั่งสามารถสรุปความรู้ของตนเองได้ (อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2547 : 47) 
 การทํางานวิจัยจําเป็นที่ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อส่งเสริม
ทักษะการวิจัยพื้นฐาน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะการวิจัยพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์วิชาสาขาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา เพื่อสามารถวิเคราะห์เทคโนโลยี  หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่เก่ียวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาไปใช้
ในการทํางานวิจัยเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะวิจัยพื้นฐานที่จําเป็นมีดังน้ี 1) การศึกษาสภาพปัญหาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหา โดยตั้งคําถามการวิจัยได้ 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 3) การตั้งสมมติฐาน 4) การ
ออกแบบการวิจัย5)การเก็บรวบรวมข้อมูล6)การวิเคราะห์ข้อมูลและ 7) การเขียนรายงานวิจัย ส่ิงที่ถือว่านักวิจัยต้องมีคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสารที่ค้นคว้ามาแล้วเพื่อ
สามารถค้นหาข้อมูลนํามาใช้ได้งานและเชือ่มโยงความสําคัญได้อย่างเป็นระบบ ดังน้ันการจัดเก็บรวบรวมเก็บเอกสารหลักฐาน เอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจึงต้องมีแหล่งที่เก็บง่ายต่อการเข้าถึง และผู้สอนสามารถให้คําแนะนําและติดตาม
ผลงานของผู้เรียนเปน็รายบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงประโยชน์ของการจัดทําแฟ้มสะสมงานน้ัน ประกอบ กรณีกิจ (2550) ได้กล่าว
ว่า จุดเด่นของแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ 1) เพิ่มแรงจูงในในการเรียนของผู้เรียน และมีความคิดสร้างสรรค์ 2) พัฒนาทักษะทางวิชาการ
ระดับสูงแก่ผู้เรียน 3) พัฒนาทักษะการทํางานเพื่อให้งานสําเร็จ 4) เป็นการปรับเปล่ียนการเรียนรู้จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม 5) แสดง
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างตอ่เน่ือง และได้ปรับปรุงตลอดเวลา 6)วัดความสามารถของผู้เรียนได้หลายด้าน 7) ผู้เรียนมีความสุขในการทํา
แฟ้มสะสมงานของตน 8) งานทุกชิ้นสามารถเขียนชื่อ วัน เดือน ปี ได้ 9) การประเมินจากแฟ้มสะสมงานเป็นการเปิดเผยตรงไปตรงมา และ 
9) แฟ้มสะสมงานสามารถนําผลงานมาปรับเปล่ียนใหด้ีขึ้นได้ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยและนําเทคโนโลยีเหล่าน้ันมาบูรณาการเทคโนโลยีให้เกิดเป็นเครื่องมือที่
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษามากขึ้น การนําประโยชน์ของแฟ้มสะสมงานมาจัดทําเป็นแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานและนําผลงานที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้าและจัดทําเป็นผลงานในแต่ละสัปดาห์
จัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์เอกสารในฐานข้อมูลซ่ึงอยู่บนเว็บเป็นรายบุคคล สามารถทําให้ผู้สอนติดตามผลความก้าวหน้าของ
ผลงาน และให้คําแนะนํา ตรวจสอบผลงานได้อย่างสะดวก และนํามาปรับปรุงในผลงานชิ้นต่อไปได้ ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย
ได้กําหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังน้ี 
                      ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแฟ้มแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บในการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
พื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบการจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเพื่อพัฒนาแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บในการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซ่ึง
มีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 
  1. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่กําลังศึกษารายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่กําลังศึกษารายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งหมด 45 คน ซ่ึงได้มาด้วยการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ 
   2.1 การพัฒนาระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ อยู่ในรูปแบบของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใช้ในการจัดเก็บผลงาน หลักฐานกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล และให้ผู้สอนสามารถติดตามผลงาน
ความก้าวหน้าหรือการปรับปรุงตามข้อแนะนําของผู้สอน จึงเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ของผู้เรียนในรายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงขั้นตอนในการพัฒนาใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle :SDLC) มีดังน้ี 
    1. วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาที่เก่ียวข้อง 
    2. ออกแบบระบบ และออกแบบฐานข้อมูล  
    3. เขียนโปรแกรมด้วย php และสร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL 
    4. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
    5. นําระบบงานแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บที่สมบูรณ์ไปติดตั้ง และนําไปใช้จริง 
   2.2 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การออกแบบหน้าจอใช้งาน 2) ความ
เหมาะสมและตอบสนองเมนูการใช้งาน 3) การแสดงรายงานการติดตามผลงานและข้อเสนอแนะ 4) ความปลอดภัยและ
สะดวกในการใช้งาน และ 5) แหล่งข้อมูลองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน    
  เกณฑ์การให้คะแนน 
   5     คะแนน   หมายถึง    มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
   4     คะแนน   หมายถึง    มีความพึงพอใจระดับมาก 
   3     คะแนน   หมายถึง    มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   2     คะแนน   หมายถึง    มีความพึงพอใจระดับน้อย 
   1     คะแนน   หมายถึง    มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
  เกณฑ์การแปลความหมาย 
   4.50 – 5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
   3.50 – 4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมาก 
   2.50 – 3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
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   1.00 – 1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
  3.  การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ที่กําลังศึกษารายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งหมด 45 คน ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้
ใช้งานระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บตามคู่มือการใช้งาน และคําแนะนําการใช้งานจากผู้วิจัย และรวบรวม
ข้อมูลความพึงพอใจซ่ึงอยู่ในรูปแบบคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติต่อไป 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําข้อมูล
ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดในการแปลผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ โดยใช้โปรแกรมภาษา php และ
ฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ผู้ใช้งาน คือ ผู้เรียน และผู้สอน โดย
ส่วนของผู้เรียนแต่ละคนจะเข้ามาใช้งานเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่กําหนดไว้แต่ละคน จัดเก็บข้อมูลของ
ผู้เรียน สามารถที่จะนําไฟล์เอกสารกิจกรรมการเรียนทีละหลายไฟล์จัดเก็บเข้าฐานข้อมูล ตามหัวข้องานและหมวดหมู่ที่ผู้เรียน
สร้างขึ้น ในรูปแบบไฟล์เอกสาร ได้แก่ ไฟล์นามสกุล .PDF และ .DOC นอกจากน้ันยังสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ได้แก่ ไฟล์
นามสกุล .JPG และ .GIF และค้นหาข้อมูลในแฟ้มสะสมงานของตนเองได้ ในส่วนของผู้สอนมาใช้งานเข้าสู่ระบบด้วย 
Username และ Password ที่กําหนดไว้  สามารถตรวจสอบผลงานผู้เรียน และให้ข้อเสนอแนะนําในการปรับปรุงผลงาน และ
ติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งค้นหาข้อมูลผู้เรียนในแฟ้มสะสมงาน แสดงตัวอย่างหน้าเว็บของระบบงานดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4 
 

  

  ภาพที่ 2 หน้าหลักเข้าใช้ระบบงาน   ภาพที่ 3 ข้อมูลนักศึกษา 

 

ภาพที่ 4 การ upload เอกสารในแฟ้มสะสมงาน 
 จากน้ันนําระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาควิชา
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คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่กําลังศึกษารายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งหมด 45 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และนําเสนอในรูปแบบกราฟในแต่ละด้าน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ออกแบบหน้าจอใช้งาน (User Interface) 2) ความเหมาะสมและตอบสนองเมนูการใช้งาน (Menu) 3) การแสดงรายงานการ
ติดตามผลงานและข้อเสนอแนะ (Report) 4) ความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน (Security) และ 5) แหล่งข้อมูลองค์
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน (KM Source) พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.60)  
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านแล้วมีความพงึพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ แหล่งข้อมูลองค์ความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน (KM Source) ( X  = 3.70) รองลงมา ได้แก่ การแสดงรายงานการติดตามผลงานและข้อเสนอแนะ 
(Report) ( X  = 3.64)  และความเหมาะสมและตอบสนองเมนูการใช้งาน ( X  = 3.58)  แสดงดังภาพที่ 5  

 

ภาพที่  5 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บ 
 เน่ืองจากระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ และพัฒนาขึ้นในรูปแบบทํางานบนเว็บ เพื่อ
ตอบสนองการใช้งานผู้เรียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย สามารถนําไฟล์ข้อมูลที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้าและนําเสนอ จัดเก็บในระบบได้
จากที่ไหนก็ได้ ไม่จําเป็นต้องในห้องเรียน โดยจัดเก็บตามหัวข้องานที่สําคัญและหมวดหมู่ที่ตนเองสร้างขึ้น และนอกจากน้ันผู้สอน
ได้ตรวจสอบติดตามผลงานพร้อมใหค้ําแนะนําในการปรับปรุงผลงานต่อไป นอกจากน้ันผู้สอนยังสามารถที่จะนําผลงานทั้งหมดของ
ผู้เรียนรายบุคคลมาประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน ดังที่ อมรวิชช์ นาครทรรพ(2547) กล่าวว่า การนําเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้
ร่วมในการเรียนการสอน ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน กระทั่งสามารถสรุปความรู้ของตนเองได ้

ข้อเสนอแนะ 
  ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนในทุกด้านจําเป็นอย่างยิ่งที ่ต้องมี
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนหรือช่องทางในการติดต่อมากกว่า 1 เครื่องมือ เพื่อประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านการประสานงาน
ติดต่อข่าวสาร ด้านการทํากิจกรรมการเรียน ด้านการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการศึกษาด้วยตนเอง
ให้มากขึ้นเน่ืองจากข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันบนอินเทอร์เน็ตสามารถค้นคว้าและรวบรวมได้ง่ายและสะดวก โดยการใช้งานที่
เห็นได้ในปัจจุบันมีการจัดทํา Group Mail, MSN, Face book, Blog หรือ Web board เป็นต้นนํามาเป็นเครื่องมือเทคโนโลยี
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

เอกสารอ้างอิง 
ประกอบ กรณีกิจ. 2550. การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การประเมินตนเองเพื่อส่งเสริม 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

อมรวิชช์  นาครทรรพ. 2547. เรียนรู้คู่วิจัย : กรณีการสอนด้วยกระบวนการวิจัยภาคสนามวิชาการศึกษากับสังคม คณะคุรุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน.  กรุงเทพฯ :  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อมรา พงศาพิชญ์. 2544. คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 

3.55

3.58

3.64
3.52

3.70

3.20

3.40

3.60

3.80

USER INTERFACE

MENU

REPORTSECURITY

KM SOURCE



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

54 54 

 

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรพ์ื้นฐานแก่ชุมชน 
ภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน 

A Development Model for The Basic Computer Technology Training for the 
Community Under the ICT Development Project in the Community 

 
ดวงกมล  โพธิ์นาค 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้
โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน และ 2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
แก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และด้านการฝึกอบรม รวมจํานวนทั้งหมด 9 ท่าน นํามาประเมินผลรูปแบบการฝึกอบรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามความต้องการของชุมชนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และแบบประเมินความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซ่ึงนําไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผล และนําข้อมูลผลการประเมินที่เก็บ
รวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําค่าเฉล่ียผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนด ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT คือ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับชุมชน มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 4 2) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วย
โปรแกรม Flash และ 3) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเน้ือหา Joomla (สําหรับผู้
เริ่มต้น)   
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการ
อาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
คําสําคัญ :  การฝึกอบรม, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน, ชุมชน 
 

Abstract 
 

 The purpose of the research were 1) to develop model of the Basic Computer Technology 
Training for the Community Under the ICT Development Project in the Community, and 2) to find the 
feasibility of the model. The sample were 9 experts who had expertise in research and development 
program, edge of computer technology and the Training. The research tools were the development 
model of the Basic Computer Technology Training for the Community and evaluation that were collected 
evolution data. The data of all collections were analyzed using mean and standard deviation. The results 
of research were 1) the development model of the Basic Computer Technology Training for the 
Community Under the ICT Development Project in the Community  had 3 programs and 2) the feasibility 
of all model were averaged good level. 
Keywords:  Training, the Basic Computer Technology, Community 
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บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหน่ึงที่ถือได้ ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เ น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนทุกคนเกิด
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ การทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
การสอนมโนทัศน์ใดๆ  ต้องทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์น้ันๆได้ด้วยตนเอง โดยที่อาจจะเกิดการเรียนรู้ได้แม้แต่ไม่มีการ
สอน  โดยเป้าหมายของการเรียนการสอนอยู่มีการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่จําเป็นต้องเน้น การเรียนมากกว่าการสอน ซ่ึงในยุค
ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  ความรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา จําเป็นที่การบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ วิธีการเรียนและวิธีแสวงหาความรู้มากกว่าเรียน ดังน้ันต้องเน้นที่คุณภาพใน
การแสวงหาความรูข้องผู้เรียนเป็นอันดับแรก ผู้เรียนจึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็น
ประเด็นสําคัญ 
 โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน เป็นโครงการหน่ึงที่จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ทักษะเจตคติที่ดีต่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเกิดการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มของผู้มีจิตอาสาโดยมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันน้ันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความเจริญ และมีความสําคัญเข้าไปสู่องค์กร และหน่วยงานทุกด้าน แต่ส่ิง
สําคัญพื้นฐานมีความจําเป็นอย่างยิ่งคือ อุปกรณ์ที่สามารถรองรับการทํางานของเทคโนโลยีได้  และอินเทอร์เน็ตจึงเป็นพื้นฐาน
ความสําคัญของการทํางานจึงได้เกิดโครงการน้ีขึ้นให้โอกาสทางการเรียนรู้ขยายถ่ายโยงองค์ความรู้ ทักษะในเทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่ชุมชนต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องตามหลักการทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (1962) ที่มีการการ
สํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทําการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านข้อมูลพื้นฐานข้อบกพร่อง และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การกําหนดจุดมุ่งหมาย คัดเลือกเน้ือหา และจัดลําดับเน้ือหา เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
จัดลําดบัประสบการณ์ และสุดท้ายกําหนดส่ิงที่จะประเมินและวิธีประเมินผล จึงทําให้ได้การพัฒนาศักยภาพที่ตอบสนองได้
ตรงกับการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับชุมชน  
 นอกจากน้ันการกําหนด "เทคนิคการฝึกอบรมรม " ถือเป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหน่ึงที่ผู้จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมต้อง
คัดเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขั้น เทคนิคการฝึกอบรม (Training Technique)   
หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการส่ือสาร หรือถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ หรือข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ให้
การอบรมและผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามที่ได้ กําหนดไว้ (กัมปนาท บริบูรณ์, 
2550: 12) ซ่ึงมีข้อควรคํานึงในการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ 1) พิจารณาถึงความเหมาะสมของเทคนิคที่จะนํามาใช้ 
คือ ต้องเหมาะสมกับลักษณะของหัวข้อวิชาและสอดคล้องกับความต้องการ ของการพัฒนาน้ันๆ 2) พิจารณาถึงขนาดของกลุ่ม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ว่ามีมากน้อยเพียงใด ลักษณะของการฝึกอบรมน้ันเป็นประการใด ควรจะแบ่งกลุ่มย่อยหรือไม่ กลุ่มละ
เท่าใด แล้วเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมให้เหมาะสม 3) พิจารณาถึงลักษณะของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า มีพื้นฐานความรู้
มากน้อยเพียงใด 4) พิจารณาถึงความสามารถ ความคุ้นเคย ต่อเทคนิคการฝึกอบรมที่จะนําไปใช้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คุ้นเคยต่อวิธีการน้ันๆ หรือไม่ 5) พิจารณาถึงเวลาและอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ว่ามีเพียงพอหรือไม่ 6) พิจารณาถึงงบประมาณที่มี
อยู่ และ 7) พิจารณาและประเมินค่าเก่ียวกับทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าเป็นอย่างไร นอกจากน้ันโดยเฉพาะแนวคิด
พื้นฐานของการฝึกอบรมที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) ซ่ึงข้อสงสัย
หรือปัญหาน้ีจะเป็นตัวกระตุ้น (Motivation) ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแสวงหาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหา น่าจะก่อให้เกิด
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้เรียน กระทั่งสามารถสรุปความรู้ของตนเองได้ (อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2547 : 47) 
เน่ืองจากเน้ือหาที่ใช้ในการฝึกอบรมเป็นเชิงปฏิบัติทางด้านเทคโนโลย ี
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้สนใจในการทํางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนซ่ึงเป็นแรงงาน
ด้านสติปัญญาและการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมของสังคมโลกต่อไป โดยได้จัดทําการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน ซ่ึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยและนํา
เทคโนโลยีเหล่าน้ันมาบูรณาการเทคโนโลยีให้เกิดเป็นเน้ือหาองค์ความรู้ถ่ายโยงแก่ชุมชนมากขึ้น ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้
กําหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังน้ี 
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 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชน 
ภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน 
 2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 

อุปกรณ์และวิธดํีาเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยผู้วิจัยได้กําหนด ซ่ึงมีรายละเอียด
ขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 
 1. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และด้านการฝึกอบรม 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และด้านการฝึกอบรม ซ่ึงได้มาด้วยการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 ท่าน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการ
อาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและแบบประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการฝึกอบรม 
  2.1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการอาสาพัฒนา 
ICT แก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีแนวคิดตามหลักทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (1962) มีขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบดังน้ี 
    1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ ได้แก่ การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรม ทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม ทฤษฎีจิตวิทยาและการเรียนรู้ให้ยั่งยืน และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน 
    2. ศึกษาสํารวจพื้นที่ที่ขอรับการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยนําทีมงานสํารวจภาคสนามได้
เก็บข้อมูลสถานที่ซ่ึงเป็นสถานศึกษาต่างจังหวัดจากแผนที่ และการถ่ายภาพสถานที่จริง ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และจัดทํารายงานการสํารวจภาคสนามพร้อมภาพประกอบ ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 3 แหล่งภาคสนาม 
    3. ศึกษาความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้า
สถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องของสถานศึกษา  

•แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสร างกับกลุมเป าหมาย
•เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

สถานที่ เชน แผนท่ีตั ้ งชุมชน

สํารวจพื้นท่ีชุมชนท่ีติดตอ
เสนอขอรับการพัฒนา

เทคโนโลยีพื้นฐาน

•แบบประเมินความตองการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
พื ้ นฐานแกชุมชน

ศึกษาความตองการในการ
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานแก

ชุมชน

•วิเคราะหเนื ้ อหา และกําหนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
•คัดเลือกเนื ้ อหา และกิจกรรม

การฝึกอบรม ส่ือการฝึกอบรม
•แผนการฝึกอบรม  แบบทดสอบ

จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบั ติการเทคโนโลยีพื้นฐาน

แกชุมชน ตามทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

•ประชาสัมพันธโครงการ 
และรับสมัครผูเข ารวม
โครงการ
•จัดเตรียมโครงการ สถานท่ี 

และอุปกรณตางๆ

จัดทําโครงการอาสาพัฒนาICT 
แกชุมชน พรอมประชาสัมพันธ

ร ับสมัครผู เขารวมทีมงาน 
จ ํานวน 10 คน

•ดําเนินการจัดโครงการตาม
แผนกําหนดการ

ดําเนินการจัดโครงการอาสา
พัฒนาICT แกชุมชน

และสรุปผลรายงานการ
ดําเนินงาน

ผูเขาร ับการ
ฝึกอบรมในชุมชน

มีความรู ทักษะ 
และเจตคติท่ีดีตอ

การฝึกอบรม

สถานศึกษารวมก ัน
สนองนโยบาย

การพัฒนาชุมชน
มีความยั ่ งยืน

ตรงตามตองการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

ทฤษฎีการเรียนรู  และ
เทคนิคการฝึกอบรม 

องคความรู ดาน
เทคโนโลยีพื้นฐาน
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    4. จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชน ตามทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 4 2) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 
และ 3) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเน้ือหา Joomla (สําหรับผู้เริ่มต้น) 
    5. จัดทําโครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน และแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ ได้แก่ ด้านเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และด้านอาหารและนํ้าดื่ม เป็นต้น 
  2.2 การสร้างแบบประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่
ชุมชน ภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่ง
ออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่  1) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) โครงสร้างของหลักสูตร  
4) วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกิจกรรม 5) การเรียงลําดับเน้ือหากิจกรรม 6) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 7) กิจกรรมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 8) ส่ือการฝึกอบรม 9) การประเมินผลการฝึกอบรม และ 10) หลักสูตรสามารถนําไปใช้ได้จริง 
   เกณฑ์การให้คะแนน 
   5     คะแนน   หมายถึง    มีความเหมาะสมระดับดีที่สุด 
   4     คะแนน   หมายถึง    มีความเหมาะสมระดับดี 
   3     คะแนน   หมายถึง    มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
   2     คะแนน   หมายถึง    มีความเหมาะสมระดับน้อย 
   1     คะแนน   หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 
   เกณฑ์การแปลความหมาย 
   4.50 – 5.00  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับดีที่สุด 
   3.50 – 4.49  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับดี 
   2.50 – 3.49  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับน้อย 
   1.00 – 1.49  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 
 3.  การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยนํารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชน 
ภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและแบบประเมินความเหมาะสม ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน กลุ่ม
ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และด้านการฝึกอบรม และนําข้อมูลผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่อไป พร้อมนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่
ชุมชน ภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน ให้มีความเหมาะสมมายิ่งขึ้นก่อนนําไปใช้ในการฝึกอบรม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําข้อมูล
ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดในการแปลผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสา
พัฒนา ICT แก่ชุมชน ซ่ึงเกิดจากความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน จากน้ันรวบรวมจัดทําหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงมี 3 แหล่ง แสดงผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ผลพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน 
คือ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับชุมชน มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังน้ี 
  1.1 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS 4   
  1.2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash   
  1.3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเน้ือหา Joomla (สําหรับผู้เริ่มต้น)   
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 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการ
อาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  2.1 ผลการประเมินรูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนที่พัฒนาขึ้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ 1) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) โครงสร้างของหลักสูตร 4) 
วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกิจกรรม 5) การเรียงลําดับเน้ือหากิจกรรม 6) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 7) กิจกรรมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ 8) ส่ือการฝึกอบรม 9) การประเมินผลการฝึกอบรม และ 10) หลักสูตรสามารถนําไปใช้ได้จริง ซ่ึงจัดทําได้ 3 
หลักสูตรการฝึกอบรม แสดงผลการประเมินดังภาพที่ 1-4 ดังน้ี 

 
ภาพที่  1 ผลการประเมินหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

และการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 4 
 

 
ภาพที่  2 ผลการประเมินหลักสูตรที่ 2หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash   
 

    
ภาพที่  3 ผลการประเมินหลักสูตรที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเน้ือหา Joomla (สําหรับผู้เริ่มต้น)   
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ภาพที่  4 ผลการประเมินหลักสูตร โดยภาพรวม 

 
        จากภาพที่ 1 ถึง 4 แสดงผลการประเมินรูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนที่พัฒนาขึ้น 
ทั้ง 3 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ 1) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) 
โครงสร้างของหลักสูตร 4) วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกิจกรรม 5) การเรียงลําดับเน้ือหากิจกรรม 6) ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม7) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 8) ส่ือการฝึกอบรม  9) การประเมินผลการฝึกอบรม และ 10) หลักสูตร
สามารถนําไปใช้ได้จริง โดยภาพรวมทั้ง 3 หลักสูตร อยู่ในระดับดี ( X  = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายหลักสูตรพบว่า 
 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS 4 ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.46) และด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุดคือ ด้านที่ 1 
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร รวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 5.00) รองลงมา คือ ด้านที่ 3 โครงสร้างของหลักสูตร ด้าน
ที่ 4 วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกิจกรรม ด้านที่ 5 การเรียงลําดับเน้ือหากิจกรรม และด้านที่ 7 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซ่ึงมีค่าเท่ากันทั้งหมด อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.56) 
 หลักสูตรที ่2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash ผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.21) และด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุดคือ ด้านที่ 5 การเรียงลําดับเน้ือหากิจกรรมอยู่ในระดับดี
มาก ( X = 5.00)  
 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเน้ือหา Joomla (สําหรับผู้เริ่มต้น) 
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.83) และด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุดคือ ด้านที่ 3 โครงสร้างของ
หลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.78) 
 นอกจากน้ันผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมสรุปได้ว่า การจัดทํารูปแบบการ
ฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติควรเน้นกิจกรรมการปฏิบัติให้มากเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงและลักษณะของเน้ือหาเป็น
แนวทางปฏิบัติถ้าจัดทําเน้ือหาเป็นเชิงทฤษฎีเกินไปผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะไม่น่าสนใจติดตาม และไม่สามารถไปประยุกต์ใช้
งานจริงต่อไปได้ เม่ือไปดําเนินการจัดทําโครงการฝึกอบรมลงภาคสนามต่อไป 
 เน่ืองจากรูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน มี
หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิธีการฝึกอบรมที่ออกแบบเน้นฝึก
การปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทํางานจริง โดยมีผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มย่อย 1 คน ต่อกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4-6 คน ในการควบคุม
และดูแลการฝึกอบรมเม่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เข้าใจ หรือตามเน้ือหา ปฏิบัติไม่ทัน จึงทําให้ความรู้และการปฏิบัติของการ
ฝึกอบรมถ่ายโยงถึงผู้เข้ารับการอบรมได้ทันท ี
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมน้ันหากมีการนําทฤษฎีแนวคิดพื้นฐานของการฝึกอบรมเทคนิคหลายเทคนิคที่มี
การผสมผสานกันที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ได้มา โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) 
ซ่ึงข้อสงสัยหรือปัญหาน้ีจะเป็นตัวกระตุ้น (Motivation) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความต้องการที่จะแสวงหาข้อมูลมาช่วย
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แก้ปัญหา ดังน้ันการฝึกอบรมน่าจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย กระทั่งสามารถสรุปความรู้ของตนเอง
ได้ (อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2547: 47) และเน้นการปฏิบัติที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เอกสารอ้างอิง 
กัมปนาท บริบูรณ์. 2550.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 

และวิธีคิดตามแนวคิดเป็นของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม. ปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อมรวิชช์  นาครทรรพ. 2547. เรียนรู้คู่วิจัย: กรณีการสอนด้วยกระบวนการวิจัยภาคสนามวิชาการศึกษากับสังคม คณะคุรุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนที่มี 
การวิจัยเป็นฐาน.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Taba Hilda. 1962. Curriculum Development : Theory and Practice. New York: Harcourt Brace and World. 
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การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน ์
Integration of teaching and learning by Social Network 

วงธรรม  สรณะ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

บทคัดยอ่ 

 การบูรณาการ (Integrated) เข้ากับการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนด้วยระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ดังน้ีคือ 
การศึกษารูปแบบการสอนที่ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อที่จะทราบถึงประสิ ทธิภาพของส่ือ Social 
Network กับการเรียนการสอน ระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองกับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีและเรียน
วิชาการบริหารการพัฒนา ซ่ึงมีการเรียนและสอนในชั้นเรียน และกําหนดให้นักศึกษาส่งงานผ่านอินเตอร์ใน web site ที่
กําหนดอย่างโดยได้ กําหนดวัน และเวลาในการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์  ที่ชื่ อว่า
“facebook.com”เพิ่มเติมด้วย สําหรับในการเรียนการสอนออนไลน์น้ันได้ กําหนดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ มีการ
แจ้งคะแนนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการให้คะแนนเป็นรายบุคคล จากน้ันให้นักศึกษาทําแบบประเมินออนไลน์และนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ 
จากศึกษาพบว่า   
 1. ศึกษารูปแบบการสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า การเรียนออนไลน์ช่วยเสริมสร้างทั้ง
ความรู้และชว่ยพัฒนาทักษะความสามารถ แต่ปัญหาของการเรียนออนไลน์ก็ยังเป็นปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาบางกลุ่ม บาง
คน ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์   
 2. เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของส่ือ Social Network กับการเรียนการสอน พบว่า Social Network มีบทบาท
อย่างสําคัญในยุคโลกแห่งการส่ือสารเป็นอย่างมากเน่ืองจากนักศกึษามีความสามารถในการใช้ Social Network และเม่ือได้รับ
คําแนะนําจากผู้สอนพวกเขาสามารถนําความรู้น้ันมาผสมผสานเข้ากับวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการศึกษา พบว่า 
การเรียนการสอนแบบบรูณาการเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ที่ผู้เรียนจะได้เรียน
ตามความสามารถและความสนใจของตน 
ข้อเสนอแนะ  
 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนโดยใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ มีข้อเสนอแนะดัง น้ี ผู้สอนควรใช้การบูรณาการ 
(Integrated) การเรียนการสอนควบคู่กับการเรียนในชัน้เรียน โดยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้พร้อม ในช่วงระหว่างที่มีการ
เรียนการสอนควรให้ข้อมูลการใช้บทเรียนออนไลน์ การส่งงานผ่านระบบออนไลน์ และอ่ืนๆที่ เก่ียวข้องเพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความคุ้นเคย และทีสํ่าคัญควรใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานน้ีอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา  
คําสําคัญ : การบูรณาการ, ส่ือสังคมออนไลน์ 

Abstract 

 The objectives of this research are to study the opinions and comments from students related to 
the integration of the use of social network and conventional teaching and learning methods and to find 
out for the effectiveness of the integration.The author has set the scope for the research by conducting it 
on the undergraduated students of the development adminstration program by using traditional lecturing 
method and askingstudents regularly submit their works or assignments via the means of internet or 
website. Setting date and time of lectures through a social network called ‘facebook.com’ as well as 
giving other subject-related activities. Once completed and submitted, the scores and comments will be 
individually sent to students. Also students need to provide feedback by completing the incorporated 
questionaire form in which they will be analysed and evaluated.  
The findings from this research are as follows; 
 1. Students positively respond as they also believe that online teaching and learning experience 
could encourage and improve their knowledge and skills. However, the online teaching and learning 
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experience may still present problems to some students and the combination of online and conventional 
teaching methods could be a better choice.  
 2. Social network plays a major role in the world of communication and since students have the 
ability to access and use the social network coupling with advice from teachers they are able to integrate 
knowledge gained from the social network with those from classrooms. The research also has found that 
the learning experience from the integration of online network and conventional learning method could 
well suit the interest and ability of students.  
Recommendation 
 In order to enhance the effectiveness of learning experience through the utilisation of the social 
network, there are some recommendations that are worth mentioning as follows;Teachers should 
consider to deploy both the integrated teaching method and the conventional classroom-based method 
and teachers must prepare online lessons in advance and get them ready. During the class, teachers 
should give details on how to access the online lessons, submitting works and assignments, and other 
related issues that will allow students to familiarize themselves with the new learning method. Also 
teachers should apply the integrated teaching method at least twice per semester.      
Keyword: integration, social Network  

บทนํา  
 การพัฒนาของระบบเทคโนโลยี และการส่ือสารมีส่วนอยา่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ในปัจจุบัน เทคโนโลยี
ถูกนํามาสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกระดับ เห็นได้จากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยปัจจุบันได้นําเทคโนโลยีด้านการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาบุคคลากรทั้งน้ีเพื่อให้ตอบสนองต่อทิศทางของการพัฒนาประเทศในระดับมหภาคกระบวนการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา มีวิวัฒนาการที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น การนําระบบการเรียนออนไลน์เข้ามาช่วยฝึกทบทวนการสอนของอาจารย์ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ทบทวน
เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ท การทําแบบฝึกหัดส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ท การติดต่อส่ือสารระหว่างนักศึกษา
กับผู้สอน รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อนๆ ผ่านระบบออนไลน์ รูปแบบขอบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นน้ีแม้จะมีเน้ือหา
ครบถ้วนแต่ยังคงใช้ การเรียนในชั้นเรียนเป็นหลัก ดังน้ันการใช้เทคโนโลยีด้านการส่ือสารน้ีในปัจจุบันถูกใช้ เป็นส่วนเสริมช่วย
การเรียนการสอนให้สมบูรณ์ (ศศิลักษณ์ ไชยตัน, 2551) ที่ผ่านมาพบว่ามีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศที่
นําเทคโนโลยีด้านการส่ือสารน้ีมาสนับสนุนการเรียนการสอน ความก้าวลํ้าทางเทคโนโลยี มีส่วนอย่างสําคัญต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาจํานวนมากที่นําเทคโนโลยี มาใช้ ในการดําเนินชีวิต เช่น การเล่นเกมส์ หาความบันเทิง 
แชท (พูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ท) รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการหาความรู้ เพิ่มพูนปัญญา เทคโนโลยีที่กล่าวถึงน้ีนอกจากเป็น
คอมพิวเตอร์ที่ส่วนใหญ่รู้จักมักคุ้นกันดีแล้ว ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือจัดเป็น 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีอีกประเภทหน่ึงที่มีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากโทรศัพท์มือถือบางรุ่นมี คุณสมบัติเทียบเท่า
คอมพิวเตอร์หรือกล่าวได้ว่า โทรศัพท์มือถือคือ “คอมพิวเตอร์ขนาดจ๋ิว” คุณสมบัติ และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของ
นักศึกษากลายเปน็อุปสรรคต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพราะความสนใจส่วนใหญ่อยู่กับโทรศัพท์มือถือ ทําให้การเรียน
การสอนไม่มี ประสิทธิ ภาพเท่าที่ควรเห็นได้จากการเรียน การสอนในชั้นเรียนซ่ึงพบว่าในขณะที่มีการเรียนการสอนนักศึกษา
เชื่อมต่อโทรศัพท์กับอินเตอร์เน็ทตลอดเวลาเพื่อให้เห็นความเคล่ือนไหวของเพื่อนจากระบบส่ือสังคมออนไลน์ ทําให้เกือบ
ตลอดทัง้คาบเรียนนักศึกษาจะไม่ได้รับส่ิงใดนอกจากได้คุยกับเพื่อนในชั้นเรียนและเพื่อนที่ อยู่ในระบบส่ือสังคมออนไลน์ ที่ผ่าน
มาผู้ สอนพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น เช่น ปรับแต่งส่ือการสอนให้สวยงาม 
ใช้ภาพประกอบการบรรยาย การใช้ส่ือวีดีทัศน์ใช้ ภาพยนตร์  ใช้ เพลงและอ่ืนๆเข้ามาเสริม แต่ถึงกระน้ันนักศึกษาก็ยังให้
ความสําคัญกับโทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรมประยุกต์ (application) เช่น เกมส์ การพูดคุยแบบออนไลน์มากกว่า เม่ือนักศึกษา
ไม่สามารถเรียนรู้ ได้ตามวัตถุ ประสงค์ จึงให้ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กําหนดทําให้ในช่วงการสอบปลายภาค 
นักศึกษาจึงพยายามหาวิธีที่จะทําให้ตนเองรอดพ้นจากการสอบตก เช่น การพยายามอ้อนวอน ของานทําเพิ่มเติม การติด
สินบน การทุจริตในห้องสอบ หรือ การลอกข้อสอบจากเพื่อนข้างๆโต๊ะสอบ เป็นต้น จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศกึษาเก่ียวกับการบรูณาการการเรียนการสอนเข้ากับส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา   
 2. เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของส่ือ Social Network กับการเรียนการสอน  

วิธีดําเนินการวิจัย   
 ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการวิจัยดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้ การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชัน้ปีที่ 3 ระดับปริญญา
ตรีที่ศึกษาวิชาการบริหารการพัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 139 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีมาให้ 
คําแนะนํา ดังน้ี 
   2.1 การสร้างบทเรียนออนไลน์ 
   2.2 เทคนิคการใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ชื่อว่า “facebook.com” 
  2.3 รูปแบบของกิจกรรมการเรียนออนไลน์ ซ่ึงประกอบด้วย  
    2.3.1 เช็คชื่อนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์  
   2.3.2 กิจกรรมการอ่านบทความและสรุปใจความสําคัญ ใช้เวลา 20 นาที  
    2.3.3 กิจกรรมดูภาพยนตร์ ย้อนยุคและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดใชเ้วลา  
          30 นาที 
     2.3.4 กิจกรรมสร้างผังความคิด (Mind Map) ส่งผ่านระบบ Social Network ใช้ เวลา  
          45 นาที  
     3.3.4 กิจกรรมทําแบบประเมินผลแบบออนไลน์ ที่ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นแบบ 
          ปลายปิดและปลายเปิด  

ผลการวิจัย   
 จากการวิจัยในวัตถุประสงค์ขอ้ที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาให้ความสนใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากทั้งน้ีเห็นได้จากการที่มีนักศึกษาร้อยละ ร้อยละ  53.1 
และ 43.9 ที่ชอบการเรียนออนไลน์มากและชอบปานกลาง โดยให้เหตุผลว่า จะได้ไม่ต้องเดินทางทําให้มีสมาธิในการเรียน
มากกว่าการเรียนในชั้นเรียน ดังตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 

 นอกจากน้ีนักศึกษาได้ให้เหตุผลเพิ่มว่าการเรียนด้วยระบบออนไลน์น้ันทําให้ได้ใช้ ความสามารถในการคิดด้วยตนเอง 
มีความรับผิดชอบในตนเองในด้านการเรียน และต้องการให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีก เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการทํางานในอนาคต ดังถ้อยความต่อไปน้ี    
 “การเรียนทําให้เราได้ใช้หัวตัวเองคิดมากขึ้นกว่าเดิม เพราะอยู่ในห้องก็ลอกเพื่อน” 
 “น่าจะมีการเรียนครั้งต่อไป เพราะสนุกนักศึกษาลอกกันไม่ได้” 
 “เรียนออนไลน์ได้รู้เต็มๆ ไม่มีการลอกเพื่อน ได้เป็นการฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบ” 
 “น่าจะมีการเรียนครั้งต่อไป เพราะสนุกนักศึกษาลอกกันไม่ได้” 
 “การเรียนแบบน้ี ทําให้เราได้ฝึกทักษะการใช้คอมฯมากขึ้น ในอนาคตเราจะได้เก่ง หางานทําได้” 
 “ทําให้เราสามารถสะดวกสบายมาก ไม่ จําเป็นต้อง เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเพราะการเรียนรู้ ไม่ ได้ อยู่ ที่ 
ห้องเรียนอย่างเดียว” 
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 “ได้การวิเคราะห์ตามหัวเรื่องที่อาจารย์ส่ังมาให้ทํา ทําให้ได้คิดอย่างรวดเร็ว ทําให้จําได้มากยิ่งขึ้น” 
 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ 2.9 ที่ไม่ชอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพราะมีอุปสรรคเก่ียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบอินเตอร์ไม่เอ้ืออํานวย ทําให้การส่งงานทําได้ช้ากว่าที่ผู้สอนกําหนด ดัง
คํากล่าวที่ว่า   
 “พอไม่ได้เรียนกับอาจารย์ ทําให้บางกิจกรรมก็ไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าเรียนในห้องก็สามารถถามให้เข้าใจได้” หรือ  
 “การเรียนออนไลน์ยุ่งยาก ยิ่งมีเวลาเข้ามาทําให้ทํางานไม่ทัน การส่งงานก็มีความลําบาก ยากมาก” 

 แมจะมีนักศึกษาบางสวนท่ีไมชอบรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนแต จากแบบประเมินทําใหทราบวา
นักศึกษารอยละ 69.1 ยอมรับวาการเรียนการสอนแบบออนไลนนั้นชวยพัฒนาความสามารถในดานเทคโนโลยีไดจริง รอย
ละ 30.2 เห็นวาการเรียนออนไลน ชวยเสริมสรางท้ังความรูและความสามารถใหกับพวกเขาไดปานกลาง มีเพียงรอยละ 0.7 

ท่ีเห็นวาการเรียนออนไลนไมไดชวยใหเขามีความรูอะไรเพิ่มเติมจากเดิมมากนัก    

 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนออนไลน์ช่วยเสริมสร้างทั้งความรู้ 

 ผู้วิจัยได้นําการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิดมาพิจารณา ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่แสดงถึงการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ พบว่า เม่ือนักศึกษาได้เรียนผ่านระบบออนไลน์ทําให้สามารถจะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วย
ตนเองมากขึ้น ในขณะที่ การเรียนในชั้นเรียนแม้จะได้ความรู้ แต่ก็ถูกลดทอนไปเพราะบางครั้งนักศึกษาให้ความสนใจกับเพื่อน
มากกว่า จึงควรมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน ดังความเห็นต่อไปน้ี  
  “การเรียนในรูปแบบที่แตกต่างบ้าง ทําให้เรามีความขวนขวายในการเรียนมากยิ่งขึ้น”  
 “ก็สนุกดี น่าตื่นเต้น เพราะงานแต่ละข้อมันมีเวลากําหนด”   
 “การนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่ือในการเรียนการสอน ทําให้วิชาการบริหารการพัฒนา น่าสนใจยิ่งขึ้น”  
 “อยากให้วิชาอ่ืน ได้ใช้บ้าง เพราะจะเป็นการศึกษาที่กระตุ้นให้นักศึกษาไขว่คว้า และกระตือรือร้นมากขึ้น”  
 “เรียนสลับในห้องสลับออนไลน์ก็ด.ี..” 
 “อยากให้เรียนพร้อมกันในห้องมากกว่า บางทีแบบน้ีมันไม่ค่อยเข้าใจ งง” 
 “อยากให้เรียนแบบน้ีอีก แต่ไม่บ่อยนักเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจ หรือ บางคนที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือ  
อินเตอร์เน็ท” 
 “การเรียนแบบน้ีเป็นการเรียนที่ทันสมัยจริง แต่หนูตามไม่ค่อยทัน” 
 “ไม่ค่อยชอบการเรียนแบบน้ีซักเท่าไหร่ ตามไม่ค่อยทัน” 
 “....คงจะเป็นส่วนน้อยที่ไม่ค่อยชอบการเรียนแบบน้ีสักเท่าไหร่เพราะตัวหนูเองไม่ค่อยมีความสันทัดเรื่อง IT เท่าไหร่ 
หนูคิดว่าการเรียนในห้องทําให้หนูเข้าใจกว่าเรียนแบบออนไลน์ เพราะอย่างน้อยก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์พูดบรรยายมีการถาม
มา-ตอบไป ทําให้เราได้ซึมซับกับเน้ือหาที่ได้เรียน”  

 
ภาพที่ 1 รูปแบบของบทเรียนออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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 “ได้การวิเคราะห์ตามหัวเรื่องที่อาจารย์ส่ังมาให้ทํา ทําให้ได้คิดอย่างรวดเร็ว ทําให้จําได้มากยิ่งขึ้น” 
 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ 2.9 ที่ไม่ชอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพราะมีอุปสรรคเก่ียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบอินเตอร์ไม่เอ้ืออํานวย ทําให้การส่งงานทําได้ช้ากว่าที่ผู้สอนกําหนด ดัง
คํากล่าวที่ว่า   
 “พอไม่ได้เรียนกับอาจารย์ ทําให้บางกิจกรรมก็ไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าเรียนในห้องก็สามารถถามให้เข้าใจได้” หรือ  
 “การเรียนออนไลน์ยุ่งยาก ยิ่งมีเวลาเข้ามาทําให้ทํางานไม่ทัน การส่งงานก็มีความลําบาก ยากมาก” 

 แมจะมีนักศึกษาบางสวนท่ีไมชอบรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนแต จากแบบประเมินทําใหทราบวา
นักศึกษารอยละ 69.1 ยอมรับวาการเรียนการสอนแบบออนไลนนั้นชวยพัฒนาความสามารถในดานเทคโนโลยีไดจริง รอย
ละ 30.2 เห็นวาการเรียนออนไลน ชวยเสริมสรางท้ังความรูและความสามารถใหกับพวกเขาไดปานกลาง มีเพียงรอยละ 0.7 
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 ผู้วิจัยได้นําการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิดมาพิจารณา ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่แสดงถึงการ
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มากกว่า จึงควรมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน ดังความเห็นต่อไปน้ี  
  “การเรียนในรูปแบบที่แตกต่างบ้าง ทําให้เรามีความขวนขวายในการเรียนมากยิ่งขึ้น”  
 “ก็สนุกดี น่าตื่นเต้น เพราะงานแต่ละข้อมันมีเวลากําหนด”   
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ภาพที่ 1 รูปแบบของบทเรียนออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

6565 

 

 นอกจากน้ีนักศึกษายังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนว่า ก่อนดําเนินการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ผู้สอนควรแจ้งรายละเอียดของการทํากิจกรรมล่วงหน้า รวมถึงการทํากิจกรรม ควรกําหนดเวลาให้เหมาะสม  
เน่ืองจากระบบความเร็วของอินเตอร์เน็ท อีกทั้งความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการเรียน
ลักษณะน้ี   
 วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของส่ือ Social Network กับการเรียนการสอน พบว่า Social 
Network หรือ facebook ที่ผู้สอนนํามาเป็นเครื่องมือน้ีสามารถนํามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้ เป็นอย่างดี อีกทั้ง
เป็นส่ือที่ทันสมัย เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้ “facebook”  
 เน่ืองจากพบว่า หลังจากที่ ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาให้เข้ากลุ่ม เพื่อเตรียมตัวเรียนผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษา ส่วน
ใหญ่เข้ากลุ่มได้ด้วยตนเอง มีเพียงบางส่วนที่ร้องขอให้ผู้สอนรับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม    
 ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้วิจัยทราบถึงประสิทธิภาพของส่ือสังคมออนไลน์ที่สามารถนํามาบูรณาการเข้ากับการเรียน 
การสอน มีดังน้ี   
 1.การเช็คชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา ที่ผู้วิจัยได้ทําการเช็คชื่อของนักศึกษาอีกทั้งสามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษาคน
ใดทํากิจกรรมอยู่หรือไม่   
 2. ใช้ “facebook” เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อให้นักศึกษาเข้าถึง Web Site (บทเรียนออนไลน์ที่ผู้ สอนได้พัฒนาไว้) 
เน่ืองจากนักศึกษาคุ้นเคยส่ือประเภทน้ี มากกว่า  
 3. สามารถส่งงานได ้เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีมิได้ส่งแต่เพียงข้อความ แต่ยังสามารถส่งภาพถ่ายได้ เห็นได้จากกิจกรรม
ที่ 3 ที่กําหนดให้นักศึกษาสรุปความรู้ที่ได้รับจาก การทํากิจกรรมที ่1 และ 2 และสร้างผังความคิดส่งผ่าน“Facebook”   
 4. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อ ส่ือสารกับนักศึกษา เช่น แจ้งข่าวสาร ประกาศ ต่าง ๆ  
 5. นอกจากน้ี ยังสามารถใช้งานประเภท เช่น ภาพเคล่ือนไหว (VDO) เสียงบรรยายในชั้นเรียน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2 นักศึกษาส่งภาพ Mind Map ที่เขียนสรุปเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ได้โดยใช้เวลาทําและส่งกิจกรรมน้ีได้ตามที่กําหนด    

 อย่างไรก็ตามแม้ว่า Social Network จะมีประสิทธิภาพสามารถนํามาบูรณาการการเรียนการสอนได ้แต่ส่ือ 
ประเภทน้ี ก็มีข้อจํากัด ดังน้ี  
 1. ความสับสนระหว่างการส่ือสารข้อความระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 
 2. ระบบอินเตอร์เน็ทมีปัญหา เช่น เน็ทหลุด ความเร็วของอินเตอร์เน็ท 
 3. คอมพิวเตอร์มีปัญหา แต่นักศึกษาสามารถส่งงานที่กําหนดไว้จนสําเร็จ   

สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า จากการศึกษาทําให้ทราบว่านักศึกษาเห็นว่าการเรียนการสอนที่ใช้ส่ือ
มาบูรณาการจะช่วยเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถให้กับนักศึกษาได้หลายด้าน อาท ิ
 1. สนับสนุนความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาในด้านความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากต้องทํางานส่งให้ทัน (โดยไม่ลอกเพื่อน) 
ตามที่กําหนด 
 3. ฝึกให้นักศึกษาได้ วางแผนการท างานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น กรณี ที่ให้สร้างผังความคิดเพื่อสรุปความรู้ 
และพยายามส่งผังความคิดน้ันผ่านระบบ Social Network 
 4. ฝึกความอดทนแก่นักศึกษาที่ต้องใช้ พยายามในการเข้ากลุ่ม และการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ซ่ึงเป็นส่ิงใหม่ที ่
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นักศึกษาไม่คุ้นเคยจึงต้องใช้ความอดทนในการส่ง (หากไม่ส่ง หรือ ส่งไม่ได้ก็จะไม่ได้คะแนน) 
 5. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และนําไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต อย่างไรก็ตามแม้การการเรียน
ออนไลน์ จะช่วยพัฒนาทักษะ และความสามารถแต่ปัญหาของการเรียนออนไลน์ก็ยังเปน็ปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาบางกลุ่ม
บางคน เชน่ ฐานะยากจนไม่สามารถมีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติสูงๆ ไม่ชอบระบบเทคโนโลยีไม่เข้าใจใน
การส่ังงานของผู้สอน เป็นต้น รวมถึงชอบการเรียนแบบ เดิมๆเพราะเม่ือสงสัยก็สามารถซักถามผู้สอนได้ทันที (แต่ที่ผ่านมาไม่
ปรากฏว่ามีนักศึกษาถามในชั้นเรียน แต่มักถามผู้สอนเม่ืออยู่นอกห้องเรียนเป็นการส่วนตัวมากกว่า) ดังน้ันจึงควรใช้ระบบ
ออนไลน์ สลับกับการเรียนในชั้นเรียน และจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพของ“Facebook”ซ่ึงเป็นส่ือที่
ทันสมัยสามารถนํามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทําให้ผู้เรียนได้ใช้ส่ือที่ตนเองถนัดมา
ประยุกต์ใช้ กับการเรียน ทําให้นักศึกษาทราบว่า“Facebook”ที่ใช้พูดคุย ระบายความรู้สึก เผยแพร่รูปส่วนตัว แท้ที่จริง
สามารถนํามาประยุกต์เพื่อใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ เช่น การเรียนการสอน ดังน้ันจึงควรใช้ ระบบออนไลน์ สลับกับการ
เรียนในชั้นเรียน  
อภิปรายผล  
 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นน้ันเป็นการเรียนที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
ซ่ึงสอดคล้องกับ จรรยา ฉิมงามขา (2545:27) ที่ได้อธิบายถึงการเรียนการสอนออนไลน์ว่า ผู้เรียนสามารถเรียนโดยไม่มีผู้สอน
มาสอนหน้าชั้นเรียนเพียงแค่ผู้เรียนน่ังหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนได้ อีกการนําเอา “Facebook” ซ่ึงเป็นส่ือที่ทันสมัย
อย่างยิ่งในยุคน้ีมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนจึงเป็นส่ิงที่เหมาะสมเน่ืองจากนักศึกษามีความคุ้นเคย สอดคล้อง
กับบทความที ่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (2543: ออนไลน์) เสนอไว้ว่า การเรียนออนไลน์น้ีเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตนโดยเน้ือหา
ของบทเรียนซ่ึงประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ และมัลติมีเดีย อ่ืนๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนโดยมีผู้สอนพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ คุณสมบัติของ “Facebook” คือ การที่ผู้ ใช้ สามารถการเผยแพร่รูปภาพส่วนตัว การเขียนข้อความส่วนตัว
การแพร่ภาพเคล่ือนไหวอย่างเช่น ภาพ วีดีโอ จัดได้ว่าเป็นส่ือประสมที่นํามาบูรณาการการเรียนการสอนได้  ซ่ึงประการน้ี
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545:21-22) ได้มีความเห็นว่า การใช้ส่ือประสมเช่นน้ีเป็นการช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ดีขึ้น พลานุภาพของ Social Network น้ันมีประสิทธิภาพที่สามารถนํามาสนับสนุน
การเรียนการสอนทําให้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ เรียน (ที่เป็นเยาวชนมีความสนใจส่ือประเภทน้ีมาก) และผู้ สอน สามารถส่ือสารและมี
ปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้ง Social Networkยังสามารถทําให้ผู้สอน ผู้ปกครอง และอ่ืนๆ สามารถติดตาม 
ตรวจสอบความเคล่ือนไหว และพฤติกรรมที่สุ่มเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด การทําแท้ง และอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
แม้ข้อเสียของการใช้ระบบออนไลน์ หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ คือ  เน่ืองจากระบบสัญญาณเชื่อมต่อ สําหรับประเทศไทย 
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด น้ันยังขาดประสิทธิภาพจึงทําให้ การใช้งานด้านการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ประสบความสําเร็จได้
อย่างไร เชน่ ส่งงานอาจล่าชา้ อาจเกิดการผิดพลาดในการส่งงาน ผู้ สอนอาจต้องใช้ วิธีบริหารจัดการ เช่น การยืดหยุ่นเวลา
การทํากิจกรรมแก่นักศึกษา ส่งงานภายหลัง หรือ ให้นักศึกษายืนยัน(ด้วยภาพ) ว่าไดท้ํากิจกรรมน้ันจริง เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ 
 สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์น้ัน มีข้อเสนอแนะดังน้ี  
 1. บูรณาการ (Integrated) การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน 
 2. ผู้สอนต้องพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้พร้อมและน่าสนใจก่อนที่จะใช้เรียนจริง เพราะเม่ือถึงเวลาที่ใช้จริงอาจ
ประสบปัญหาต่างตามมา เช่น บทเรียน หรือ ส่ือที่ใช้ ไม่สามารถใช้ งานได ้ยากเกินไป คําอธิบายไม่ชัดเจน เป็นต้น ผู้สอนควร
พัฒนาและทดลองอย่างสมํ่าเสมอ  
 3. ผู้สอนต้องให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น การใช้บทเรียนออนไลน์ การส่งงานผ่านระบบออนไลน์ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคย    
 4. ต้องบูรณาการการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท ทั้งน้ีเน่ืองจากเราไม่สามารถย้อนกลับไปสู่ ยุคไดโนเสาร์ได้อีกต่อไป สังคมของ
โลกยุคปัจจุบันจึงไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้    
 5. ในช่วงเวลาที่ระบบเทคโนโลยียังไม่มีประสิ ทธิภาพมากนัก ต้องให้นักศึกษาใช้ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ภายใน 
มหาวิทยาลัย  
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การพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี   

อําเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุร ี
Development of Scientific Project Quality by using Critical  

Thinking and Sciencetific Project Exercise of Parthomsuksa 4 Students   
in  Kokpanomdee school, Srimahososs District, Prachinburee Province 

ลัดดา  จันทร์ศรี 
หลักสูตรคณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 2) เพื่อสร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
การคิด และ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 28 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 1) แบบฝึก
ทักษะการคิด จํานวน 5 ชุด 2) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 ชุด 3) แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
จํานวน 4 แผน และ 4) แบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์จํานวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ดัชนีค่าความ
สอดคล้อง IOC ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviations) 
ประสิทธิภาพ E1/E2 สถิติทดสอบที (t-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด ทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.42 / 89.16 ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 4 ชุด 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.74 / 89.16 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 3) ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการคิด ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิด พบว่า
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ4) ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนที่เรียนจากแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์พบว่าหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ: คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์, แบบฝึกทักษะการคิด, แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT 

The objectives of this research comprised: 1) create a critical thinking exercise for Prathomsuksa 4 
student to be 80/80 which met the set criterion of standard. 2) to create scientific project design exercise 
for Prathomsuksa 4 student to be 80/80 which met the set criterion of standard. 3) to compare the pre-
test and post-test of critical thinking exercise and 4) to compare the pre-test and post-test of scientific 
project exercise. The samples, selected by, were 28 Prathomsuksa 4 student in Kokpanomdee School, 
Srimahososs District, Prachinburee Province, who were studying in second semester of 2553 B.E. selected 
by purposive sampling technigue. The instnemets used in this study were 1) five critical exercises, 2) four 
science exercises, 3) four scientific project curriculum, and (4) seven topics of science project evaluation 
forms. The statistical techniques used including reliability analysis using Means, Standard Deviations, 
effective test (E1/E2) and t-test. 
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The results of the study were asfollow; The results of effective test from. 
1)The results of effective test from 5 critical thinking exercises had an efficiency of 85.42 / 89.16, 

which was in conformity the regerirement of 80/80. 
2)The results of effective test from 4 scientific exercises had an efficiency of 86.74 / 89.16, which 

was in conformity the regerirement of 80/80. 
3)The progress result from critical thinking exercise showed that the result from post-test was 

significantly higher than the result of pre-test at .01 significant level. 
4)The progress result from science exercise showed that the result from post-test was 

significantly higher than the result of pre-test at .01 significant level. 
Keywords: Science projects the results, Critical thinking skill exercise, Science project exercise 

บทนํา 
 วิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาหน่ึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับ
ทุกคน ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้ช่วย
อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อ่ืนๆ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที ่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  สภาพปัจจุบันพบว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านโคกพนมดี  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผลการสอบ 3 ปี ย้อนหลัง คือ ปีการศึกษา 2550 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 69.20 ปีการศึกษา 2551 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
60.30 และ ปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 73.40 มีคะแนนเฉล่ียต่ํากว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงต่ํากว่า
เกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดไว้ คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง สาเหตุที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ําเน่ืองจากนักเรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ จึงทดลองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการ
จัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนามีความสอดคล้องกับความมุ่งหมาย โดยมีลักษณะของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้กําหนด ส่ิงที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ฝึกการวาง
แผนการดําเนินงานที่เป็นระบบ การลงมือปฏิบัติตามแผนและการสรุปผล การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถ คิดเป็น ทําเป็นแก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยสุรพล วังสินธ์ุ 
(2543,หน้า 9-16) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทําโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน  โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้  นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ
กองวิจัยการศึกษา (2542, หน้า 2-3) กําหนดว่า การจัดการศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นในด้านองค์ความรู้ ทักษะ
ความสามารถทั้งส่วนที่เป็นมาตรฐานการเรียนเชิงสากลและคุณภาพการเรียนรู้  ที่ตอบสนองการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึง
ทักษะหน่ึงที่สําคัญและจําเป็นต่อการดํารงชีวิต  คือทักษะการจัดการและเพียร์เจต์ (Piaget) กล่าวไว้ว่า ความคิด คือ 
ความสามารถในการวางแผนและปรับตัว  ให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมโดยมีกระบวนการที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาความคิด 
โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง  ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง
ตามหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียนรู้เพื่อค้นพบตามหลักวิชาการ ซ่ึงมีอยู่ 4 ประเภท คือ โครงงานประเภทสํารวจ 
โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎี   

จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ชี้ ให้เห็นว่าการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของ             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เผชิญกับปัญหาไม่สามารถพัฒนาการศึกษา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการ การพัฒนากระบวนการคิดแบบแก้ปัญหาเป็น ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพสมองของผู้เรียน เพื่อทําให้ผู้เรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
โดยใช้วิธีการกระตุ้นกระบวนการคิด ฝึกทักษะการคิด เพราะการคิดเป็นการเรียนรู้ เป็นธรรมชาติของชีวิตที่เกิดได้ทุกเวลา 
งานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2552, หน้า 273-317) กล่าวว่า กระบวนการคิดเป็นกระบวนการทางปัญญา ซ่ึงอาศัยส่ิงเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
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การฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิดแบบต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิดที่หลากหลาย จะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและ
อย่างมีเป้าหมายของผู้เรียน เป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ได้เสนอลําดับขั้นตอนของการสอนทักษะการคิดมี 5 แบบ ดังน้ี 1) 
การคิดเหตุผล 2) การคิดแก้ปัญหา 3) การคิดสร้างสรรค์ 4) การคิดลึกซ้ึง และ5) การคิดวิเคราะห์ ตามลําดับการฝึกวิธีคิด
เหล่าน้ี ผู้วิจัยได้นํามาสร้างแบบฝึกทั้งหมด 5 ชุด เพื่อนํามาทดลองใช้กับผู้เรียน โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก (ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 5) 
ตามลําดับ แบบฝึกแต่ละชุดจะนําเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันใกล้ตัวผู้เรียนและที่ผู้เรียนสนใจ มาสอดแทรกดัดแปลง ผู้เรียนจะเกิด
ความสนุกสนานเรียนรู้ ไปพร้อมๆกัน เม่ือผู้เรียนฝึกคิดอย่างมีความสุข ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านการคิดให้
สูงขึ้นและขั้นตอนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์มี 4 ประเภท ดังน้ี 1) ประเภทสํารวจ 2) ประเภททดลอง 3) ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ 4) ประเภทฤษฎีหรือหลักการ ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
            1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
80/80  
            2) เพื่อสร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนด 80/80  
            3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคดิ  
            4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร ์

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปน็แบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือกโดยยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็น
หลัก กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมีนักเรียน 1 ห้องเรียน จํานวน 28 คนที่มีปัญหาด้านทักษะ
การคิดและโครงงานวิทยาศาสตร์  ใช้เวลาสอน 27 ชั่วโมง การพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกทักษะการ
คิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ดําเนินการดังน้ี ทดลองทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจก่อน เพื่อใช้แบบ
ประเมินคุณภาพโครงงานมาประเมินความรู้พื้นฐาน เก็บคะแนนไว้วิเคราะห์ผล ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝึกทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 จํานวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 
0.52-0.89 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.29-0.79 หลังจากน้ันจึงให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมแบบฝึกทักษะการคิด 
จํานวน 5 ชุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 4 สัปดาห์ และในเดือนมีนาคม 2554 จํานวน 1 สัปดาห์ รวม 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เท่ากับ 15 ชั่วโมง บันทึกคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบฝึกทักษะการคิด เท่ากับ 
0.81 คะแนน และ 1.35 คะแนน ตามลําดับ ต่อมา ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.52-0.89 ค่า
อํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.29-0.79 หลังจากน้ันจึงให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 
ชุด ในเดือนมีนาคม 2554 จํานวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เท่ากับ 12 ชั่วโมง บันทึกคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
หาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์จาก แบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังทําแบบฝึกทักษะการคิดและ
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 คะแนน และ 1.16 คะแนน ตามลําดับ 

ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ชุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตาม

เกณฑ์ 80/80  
 ผลคะแนนในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด 5 ชุด และให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียน นําคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร 

1
E /

2
E กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน 28 คน ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ชุด ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 
ตามเกณฑ์ 80/80 

แบบฝึกทักษะการคิดที่ 1-5 E1 E2 E1/E2 

รวม 5 ชุด 85.42 89.16 85.42 / 89.16 

จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/ E2) ของแบบฝึกทักษะการคิด มีค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.42 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.16 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการคิดมี
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 85.42 / 89.16 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้  

2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 ชุด ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4 
ตามเกณฑ์ 80/80  
 ผลคะแนนในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 4 ชุด และให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิหลังเรียน นําคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร

1
E /

2
E กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน

โคกพนมดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน 28 คน ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 ชดุ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 

แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่1-4 E1 E2 E1/E2 

รวม 4 ชุด 86.74 88.69 86.74 / 88.69 

จากตาราง 2 พบว่าประสิทธิภาพกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/ E2) ของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.74 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 88.69 แสดงว่าแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 86.74 / 88.69 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้  

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดพบว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังรายละเอียด            
ตามตารางที่ 3   

 

ตาราง 3 แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และค่าที (t) เพื่อทดสอบความมีนัยสําคัญของ 
ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการคิดที่ 1-5 จํานวนนักเรียน 28 คน 

แบบฝึกชุดที่ 1-5 คะแนนก่อนเรียน (30  คะแนน) คะแนนหลังเรียน (30  คะแนน) ค่าที (t) 

∑x 368 749 48.26** 

X  13.14 26.75 

S.D. 0.81 1.350583 

             **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (df = 27 ) 

 จากตาราง 3 พบว่าคะแนนเฉล่ียวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะการคิดทั้ง 5 ชุด 
เท่ากับ 368 คะแนน และ 749 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 คะแนน และ 1.35 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการคิดทั้ง 5 ชุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์พบว่า 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4   
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ตาราง 4 แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และ ค่าที (t) เพื่อทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกต่างระหว่าง 
       คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 1, 2, 3 และ 4 จํานวนนักเรียน 28 คน 

แบบฝึกชุดที่1-4 คะแนนก่อนเรียน (30  คะแนน) คะแนนหลังเรียน (30  คะแนน) ค่าที (t) 

∑x 367 745 34.919** 

X  13.11 26.61 

S.D. 0.79 1.17 

             **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (df = 27) = 2.473 

 จากตาราง 4 พบว่าคะแนนเฉล่ียวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 
ชุด เท่ากับ 367 คะแนน และ 745 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 คะแนน และ 1.17 คะแนน ตามลําดับ แสดง
ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ชุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            การเปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ผลปรากฏดังตาราง 
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน 
            วิทยาศาสตร ์

 

เลขที่ 1-28 

คะแนนก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ

การคิดและแบบฝึกโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

คะแนนหลังการใช้แบบฝึกทักษะ

การคิดและแบบฝึกโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

 

คะแนนเพิ่มขึ้น 

คะแนนรวม 665 2,032 1,344 

ค่าเฉล่ีย 23.75 72.57 48.00 

            จากตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและ  แบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนการใช้แบบฝึก เท่ากับ 23.75 ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนหลังการใช้แบบฝึก เท่ากับ 72.57 ค่าเฉล่ียคะแนนเพิ่มขึ้น 48.00 คะแนน 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งน้ีสรุปผลได้ ดังน้ี 
 1.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดลอง แบบกลุ่ม 
ซ่ึงได้ผลการทดลองในแต่ละแบบฝึก พบว่าแบบฝึกทักษะการคิด รวมทั้ง 5 ชุด มีคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ 85.42 และคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.16 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการคิด มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.42 / 89.16 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ โดยผลการประเมินกิจกรรมระหว่าง
เรียนของแบบฝึก รวม 5 ชุด คํานวณได้เฉล่ียร้อยละ 85.42 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนผลการประเมินหลังเรียนได้
ค่าเฉล่ียร้อยละ 89.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถือว่าแบบฝึกน้ีมีประสิทธิภาพเท่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 

2.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดลอง
แบบกลุ่ม ซ่ึงได้ผลการทดลองในแต่ละแบบฝึก พบว่าแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์รวมทั้ง 4 ชุด มีคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.74 และคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.16 แสดงว่าแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.74 / 89.16 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ โดยผลการ
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ประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนของแบบฝึก รวม 4 ชุด คํานวณได้เฉล่ียร้อยละ 86.74 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนผลการประเมิน
หลังเรียน ได้ค่าเฉล่ียร้อยละ 89.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถือว่าแบบฝึกน้ีมีประสิทธิภาพเท่าเกณฑ์ 80/80  ที่กําหนด 

3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ เรียนจากแบบฝึกทักษะการคิด ระหว่างก่อน          
และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิด พบว่า คะแนนเฉล่ียการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะ
การคิดทั้ง 5 ชุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 13.14 ส่วน
คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 26.75 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝึกทักษะการคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉล่ียการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน       
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ชุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนได้คะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 13.11 ส่วนคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 26.61 โดยผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนแบบ
ฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้  
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
             จากผลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า         
แบบฝึกทักษะการคิด รวมทั้ง 5 ชุด มีคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.42 และคะแนนเฉล่ีย
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.16 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการคิด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.42/89.16 ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ โดยผลการประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนของแบบฝึก รวม 5 ชุด คํานวณ        
ได้เฉล่ียร้อยละ 85.42 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนผลการประเมินหลังเรียนได้ค่าเฉล่ียร้อยละ 89.16 สูงกว่าเกณฑ์ ที่
กําหนดไว้ ถือว่าแบบฝึกน้ีมีประสิทธิภาพเท่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อุทุมพร วรรณะศิลปิน (2542) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2552, หน้า 273-317) ที่ได้วิเคราะห์ถึง
ความสําคัญของการคิดกล่าวว่า การคิดที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนในระดับการศกึษาประถมศึกษา โดยการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
รู้จักคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้นและแนวคิด
ของ เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ์ุ (2540, หน้า 297-299) ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดของ ลัดดา ภู่เกียรติ (2544, หน้า 7) และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดองค์ความรู้ ทักษะสําคัญ และคุณลักษณะของสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดที่ทุกคนต้องเรียนรู้ การนําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ในการศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 

2.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 4 ชุด มีคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.74 และคะแนนเฉล่ีย
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.16 แสดงว่าแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
86.74/89.16 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ โดยผลการประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนของแบบฝึก รวม 4 
ชุด คํานวณได้เฉล่ียร้อยละ 86.74 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนผลการประเมินหลังเรียน ได้ค่าเฉล่ียร้อยละ 89.16 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถือว่าแบบฝึกน้ีมีประสิทธิภาพเท่าเกณฑ์ 80/80  ที่กําหนดไว้ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บังอร นิลฉวี (2549, บทคัดย่อ) การสร้างชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ส่ิงแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และนิตยา บุญตัน (2541, หน้า 46) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมการคิดหัวข้อ
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และการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ศิริทวี (2542, หน้า 
35-38) กล่าวว่า กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทางเลือกใหม่ของการสร้างปัญหาให้นักเรียนรู้จักวิธีทําโครงงานวิจัยเล็กๆ 
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ มีระเบียบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียน รู้จักการสังเกต การตั้งคําถาม สมมติฐาน ในการแสวงหา
ความรู้และต้องการทราบคําตอบ โดยมีการสรุปและทําความเข้าใจกับส่ิงที่ตนค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อาจจัดใน
เวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน  

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการคิด ระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้แบบฝึกทักษะการคิด   
            จากผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิด พบว่า ผู้เรียน มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนโดยความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง         
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ฉัตรศรีตระกูล (2544, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่อง 
การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเค้าโครงงานภูมิปัญญาไทย การคิดแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สอนโดยใช้แบบฝึกการทําโครงงาน แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน แบบวัดคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน คงประเสริฐ (2544, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาพัฒนาทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของการวัด ทักษะการคิด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา 
แขมมณี (2552, หน้า 142-143) คือ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทางสติปัญญา ซ่ึงอาศัยส่ิงเร้าและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ  รวมทั้งกระบวนการคิดที่หลากหลายจะช่วย
ให้การคิดอย่างจงใจและอย่างมีเป้าหมายของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2551, หน้า 4-8) คือ ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนที่เรียนจากแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์   
            จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร นิลฉวี (2549, บทคัดย่อ) การสร้างชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์เรื่อง ส่ิงแวดล้อม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลสัมฤทธ์ิการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังจากใช้ชุด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจักฬพล สว่างอารมณ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทําโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนทดลอง และงานวิจัย
ของอุทัยวัน สุทธิประสิทธ์ิ (2549, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน โดยกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์หลัง
สอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, หน้า 59-
65) คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือ
ค้นหาคําตอบในส่ิงที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ สุวิทย์และอรทัย มูลคํา (2545, 
หน้า 84 - 86) คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง ซ่ึงอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 282) คือ การทําโครงงานวิทยาศาสตร์เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาของคร ู

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1) ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในด้านเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์และทําความเข้าใจ ในกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบฝึกแต่ละ
ชุด เพื่อให้การใช้แบบฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2) ครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ควรศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานให้เข้าใจ ทุก
ขั้นตอนก่อนลงมือสอน 

3) ครูผู้สอนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน/กลุ่ม อาจใช้เวลา ในการเรียนรู้แตกต่างกัน 
ดังน้ัน ครูผู้สอนควรคอยติดตาม ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 

4) ในการเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ไม่ควรกําหนดเวลาให้นักเรียนทํางานให้เสร็จ ในชั่วโมง ต้องให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาค้นคว้านอกเวลา และระยะเวลาที่นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของผลการศึกษาค้นคว้า 
และแนะนําหรือเตรียมแหล่งเรียนรู้ไว้ 

5) ครูผู้สอนควรแจ้งผลการประเมินการทํางานให้นักเรียนทราบก่อนทําการสอนครั้งต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนร่วมมือกันทํางาน และเพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยในคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับกิจกรรมโครงงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และระดับชั้นอ่ืนๆ 
2) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืน 
3) ควรทําการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
4) ในการสร้างแบบฝึกโครงงาน การแบ่งเน้ือหาย่อยๆ ออกเป็นตอนๆ น้ัน ควรคํานึงถึงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ด้วย เม่ือถึงเวลานําไปใช้ในการเรียนการสอนจริงๆ อาจจะทําให้เน้ือหาที่สร้างมามากเกินไปแต่เวลาสอนน้อย       ไม่สัมพันธ์
กัน อาจทําให้ผลการใช้แบบฝึกโครงงานไม่ประสบความสําเร็จก็ได ้
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล  
ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 

A Study on Database Programming Student’s Learning Achievement with 
Matching Care 

ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดเจตคติ วัดทักษะทางการเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซ่ึงแสดงถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ด้วยการตั้งสมมุติฐานว่า เจตคติและทักษะ
ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดี และผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซ่ึงแสดงถึง
ความก้าวหน้าทางการเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 จํานวน 28 คน ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนํานักศึกษาที่มี GPA สูงสุดและต่ําสุด14 คนแรกมาจับคู่ ดําเนินการ
ทดลองโดยให้นักศึกษาแต่ละคู่ทํากิจกรรมในการเรียนด้วยกันตามแผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการ
สอนแบบจับคู่ดูแลกัน ยกเว้นการทําแบบทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการสอน 5 แผน แบบวัดเจตคติ
ต่อการสอน แบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า เจตคติและทักษะทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน อยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และ 3.93 
ตามลําดับ ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซ่ึงแสดงถึงความก้าวหน้าทางการเรียน มีค่าร้อยละ 
48.10 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
คําสําคัญ วิธีสอนแบบจับคู่ดูแลกัน, การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ดัชนีประสิทธิผล 

Abstract 

 The objective of this research is to measure the attitudes, to learning skills and compare the 
achievement of before and after learning by effectiveness index, which indicates the progressive learning 
of computer sciences student year 2, who study on database programming with matching care technique. 
The assumptions of the attitude and learning skill is a good level and the achievement of before and 
after learning by  scoring which is not less than 50 percent. 
 The sampling used in this study as a computer science student year 2 of 28 people by matching 
in order of the first 14 highest and lowest GPA pairing. Each the pair of experiments by the students in 
learning activities with plans for teaching except for the test. The instrument consists of 5 plans, measure 
attitude test, learning skills test and learning achievement test. 
 The results show that attitude and learning skills of students in good level, with the average 4.11 
and 3.93 respectively. The result of achievement before and after learning which reflects the progress in 
has a 48.10 percent, which does not conform to the hypothesis. 
Keyword: Matching Care Technique, Purposive Sampling, Learning Achievement, Effectiveness Index 

บทนํา 
  การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล เป็นวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสาขาวิชาจัดให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนในภาคเรียนที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอ่ืนต่อไป ซ่ึงจากการประเมินผลการเรียนรายวิชาน้ี
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ของนักศึกษาในปีที่ผ่านมาพบว่า ค่าเฉล่ียของจํานวนนักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนของรายวิชาต่ํากว่าร้อยละ 70 
การสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างต่ํา ขาดทักษะการนําความรู้เชิงทฤษฎีไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ความสนใจและระยะเวลาในการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่เท่ากัน เล่นเกมคอมพิวเตอร์และใช้ Social Network ในขณะเรียน เม่ือมีการซักถามหรือมอบหมายงานเพื่อประเมินด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความสามารถ นักศึกษาไม่สามารถตอบหรือปฏิบัติได ้ทําให้ผู้สอนต้องอธิบายหรือสาธิตทบทวนให้
อีก 1-2 ครั้ง ส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่กําหนดไว้ 
  วิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนจับคู่ดูแลกันมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ดูแลช่วยเหลือและแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงกันและกันคอย
ควบคุม ห้ามปราม หรือว่ากล่าวตักเตือนเพื่อนที่เล่นเกมหรือใช้ Social Network ในเวลาเรียน ไม่ตั้งใจฟังหรือปฏิบัติตามผู้สอน 
นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลชั้นเรียนของผู้สอน เป็นการฝึกทบทวนความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ปฏิบัติให้เกิดความชํานาญมากขึ้น สร้างภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี เกิดความรักสามัคคีและรับผิดชอบร่วมกัน 

จากความสําคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงนําวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาควบคุมดูแลพฤติกรรมให้เพื่อนตั้งใจเรียน ตักเตือนไม่ให้เล่นเกมหรือให้ความสนใจกับ Social Network มากเกินไป 
รวมถึงการถ่ายทอดหรือทบทวนความรู้ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลชั้นเรียนร่วมกับ
ผู้สอนอีกทางหน่ึง และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อวัดเจตคติของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่
เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
            2. เพื่อวัดทักษะทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
ฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
            3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซ่ึงแสดงถึงความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอน
แบบจับคู่ดูแลกัน 
สมมุติฐานของการวิจัย 
            1. เจตคติของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการ
สอนแบบจับคู่ดูแลกัน มีค่าเจตคติอยู่ในระดับมาก 
            2. ทักษะทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
ฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน มีค่าทักษะการเรียนอยู่ในระดับมาก 
            3. ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซ่ึงแสดงถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
มากกว่าร้อยละ 50 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เทคนิคและกลวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน เพื่อให้เกิดความรู้หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไป

ได้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ส้ันๆ ว่า เทคนิคและกลวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ได้แก่ การเป็นเพื่อนที่ดีโดยชักนําเพื่อนทําในส่ิงที่ดี 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจ รักษาความลับของเพื่อน ช่วยเหลือแนะนําด้านการเรียน ตักเตือนหรือตําหนิเพื่อนโดยไม่ให้เพื่อน
อับอาย และเคารพสิทธิในความคิดและการตัดสินใจของเพือ่น (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 

การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน 
ลักษณะการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน อาจจะกําหนดให้ผู้เรียนทํากิจกรรมร่วมกันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย

ประมาณ 4-5 คน โดยทําการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน จับคู่หรือจัดกลุ่มผู้เรียนตามความเหมาะสมของกิจกรรมหรือ
งานที่จะมอบหมายให้ผู้เรียน โดยผู้สอนให้คําแนะนําเสริมความรู้เป็นระยะ ๆ และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการ
ทดสอบรายบุคคล และนําคะแนนการทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนมาเฉล่ียเป็นคะแนนของนักศึกษาทั้งหมด 

การจัดกิจกรรมการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาหรืองานที่มอบหมายว่าเหมาะสม
กับวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยสอนหรือไม่ ประเมินความต้องการของผู้เรียนก่อนสอน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนขาดความรู้
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ความสามารถในเรื่องใดบ้าง จัดเตรียมกิจกรรมและส่ือการสอนให้พร้อม เตรียมขั้นตอนการสอนให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ช่วยสอน
เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย จับคู่ผู้ช่วยสอนกับผู้ถูกสอนให้เหมาะสม ชี้แจงและฝึกให้ผู้ช่วยสอนเข้าใจบทบาทของตนเอง จัด
สภาพแวดล้อมในการทํากิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน การตรวจสอบความก้าวหน้าทั้งผู้ช่วยสอนและผู้ถูกสอนเพื่อสร้าง
ความม่ันใจ รวมถึงการให้กําลังใจผู้เรียนในการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอน (รําไพพรรณ  เครือชัย, 2550) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พิทยรัฐ ควรหา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พหุตัวแปรในการทดลองแบบส่ีกลุ่มของ

โซโลมอน เพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการจับคู่ร่วมคิดในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะทางสังคม
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที ่5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคจับคู่ร่วมคิดมีคะแนนทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลองอยู่ในระดับปกติ หลังการทดลองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทักษะทางสังคมก่อนการ
ทดลองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง หลังการทดลองอยู่ในระดับสูง ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคจับคู่ร่วมคิดมี
คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลองและหลังการทดลองอยู่ในระดับปกติ ทักษะทางสังคมก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคการจับคู่ร่วมคิดมีคะแนนทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคะแนนทักษะสังคมหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกต ิ

ชัยโย  เสาเวียง (2550 : บทคัดย่อ) ได้รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล ประกอบแบบฝึก
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามกรอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์ ซ่ึงครูผู้สอนสามารถเลือกใช้และนําวิธีการเรียนรู้ตามรูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
สอนในชั้นเรียนให้บรรลุผล 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มทดลอง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 
จํานวน 34 คน  

กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 28 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการสอนของวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน จํานวน 5 แผน 
2. แบบวัดเจตคติต่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
1. แผนการสอนของวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน จํานวน 5 แผน มีขั้นตอนดังน้ี 
1) ศึกษาคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน เพื่อ

นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
3) ดําเนินการเขียนแผนบริหารการสอนรายวิชา 
4) ดําเนินการเขียนแผนการสอนประจําบท และสร้างส่ือการสอนตามแผนการสอนประจําบทที่เน้นวิธีการ

สอนแบบจับคู่ดูแลกัน โดยยึดรูปแบบของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
5) จัดพิมพ์แผนการสอนประจําบทและจัดทําส่ือการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน เพื่อเตรียมนําไป

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการสอนของรายวิชา 
2. แบบสอบถามวัดเจตคติทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 

1) ศึกษาแนวการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติทางการเรียน 
2) สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยดัดแปลงมาจาก

การสร้างแบบสอบถามตามวิธีของลิเคอร์ท ให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด โดยใช้ข้อความที่กระชับและเขา้ใจได้ชัดเจน 
3) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงตาม

เน้ือหาที่ทําการศึกษาว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด ครอบคลุมครบถ้วนในประเด็นหรือด้านต่างๆ หรือครบถ้วนตามทฤษฎ ี
4) แก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน  
1) ศึกษาแนวการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2) สร้างแบบทดสอบ แล้วนําไปหาให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพื่อหาค่าความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือ 

IOC แล้วเลือกข้อที่ไม่ต่ํากว่า 0.5 มาใช้ และแก้ไขแบบทดสอบในข้อที่ค่า IOC ต่ํากว่า 0.5 เพื่อให้ได้จํานวนแบบทดสอบที่ต้องการ 
3) หาค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 

ที่มีค่าไม่ต่ํากว่า 0.60  
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
หลังจากเตรียมเครื่องมือในการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 
1. เลือกแผนการสอนที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
2. จับคู่นักศึกษาคนเก่งและคนอ่อนตามลําดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยให้นักศึกษาที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอยา่งเข้าใจ 
4. ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่ได้เลือกไว้ และทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5. นําผลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการวิจัย 
6. สรุปและรายงานผลการวิจัย 
 

 

 

 

ศึกษาคําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการสอนแบบจับคู่
ดูแลกัน 

เขียนแผนบริหารการสอน
รายวิชา 

เขียนแผนการสอนประจําบท 

พัฒนาสื่อการสอน 

จัดพิมพ์แผนบริหารรายวิชา และ
แผนการสอน 

Upload เข้า e-Learning 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียงลําดับที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ มีดังน้ี 
1. ค่าร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงขึ้นจากการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ดังน้ี 

   ร้อยละ = 
n

x 100×
 

 เม่ือ    x    คือจํานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงขึ้นจากการเรียนที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
            N    คือจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการวัดเจตคติต่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม

ฐานข้อมูลที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ดังน้ี 

1) การหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
 

 เม่ือ X  คือค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นแต่ละข้อ 

  ∑ iX  คือผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละข้อ 

  n คือจํานวนนักศึกษา 

2) การหาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

  

   

 เม่ือ S.D. คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นแต่ละข้อ 

  iX  คือคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละข้อ 
  n คือจํานวนนักศึกษา 
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เลือกแผนการสอนท่ีเน้นการสอน
แบบจับคู่ดูแลกัน 

จับคู่นักศึกษาเก่งอ่อนตามลําดับ 
GPA 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้ันตอนการวิจัยให้
นักศึกษาท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

ดําเนินการสอนตามแผนการ
สอนท่ีเลือกไว ้

ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ
หลังเรียน 

รายงานผลการวิจัย 

วิเคราะห์ผลการวิจัย 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียงลําดับที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ มีดังน้ี 
1. ค่าร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงขึ้นจากการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ดังน้ี 
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 เม่ือ    x    คือจํานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงขึ้นจากการเรียนที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 
            N    คือจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการวัดเจตคติต่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม

ฐานข้อมูลที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ดังน้ี 

1) การหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
 

 เม่ือ X  คือค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นแต่ละข้อ 

  ∑ iX  คือผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละข้อ 

  n คือจํานวนนักศึกษา 

2) การหาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

  

   

 เม่ือ S.D. คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นแต่ละข้อ 
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3. ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน
โดยการเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็มหรือ
คะแนนสูงสุดกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน 

 

    
 เม่ือ P1%  แทน ร้อยละของผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

  P2%  แทน ร้อยละของผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน 

ผลการวิจัย 
1. การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน 

ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 มีค่าคะแนนเฉล่ีย (𝑋�) อยู่ในระดับ 4.11 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.64 ซ่ึงแปลผลได้ว่ามีค่าเจตคติอยู่ในระดับมาก 

2. การวัดทักษะทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 มีค่าคะแนนเฉล่ีย (𝑋�) อยู่ในระดับ 3.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.68 ซ่ึงแปลผลได้ว่ามีค่าทักษะการเรียนอยู่ในระดับมาก 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-
test) วิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน มีค่าเท่ากับ 7.50 และ 18.32 ตามลําดับ ค่าดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียน (Effectiveness Index: E.I.) แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.4810 คิดเป็นร้อยละ 
48.10 ซ่ึงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าที่นําไปใช้ได้คือร้อยละ 50  

สรุปและอภิปรายผล 
1. ด้านเจตคติของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่

เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ 4.11 ซ่ึงแปลผลได้ว่ามีค่าเจตคติอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
วิธีสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ทําให้นักศึกษาที่ไม่เข้าใจเน้ือหาการเรียนได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อธิบายได้ผลกว่าการ
ปรึกษาหรือให้อาจารย์อธิบายเน้ือหาอีกครั้ง เน่ืองจากนักศึกษาไม่รู้สึกอายหรือกลัวที่จะถามเพื่อนด้วยความสนิทสนมและวัยที่
ใกล้เคียงกัน นอกจากน้ียังเป็นการทบทวนความรู้ของนักศึกษาผู้ช่วยสอนส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจลึกซ่ึงยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รักสามัคคี และสามารถทํางานร่วมกันได ้

2. ด้านทักษะทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
ฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ 3.93 ซ่ึงแปลผลได้ว่ามีค่าทักษะการเรียนอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่าการให้นักศึกษาจับคู่ดูแลช่วยเหลือกันและกัน ทําให้นักศึกษาผู้เรียนมีความสามารถและมั่นใจที่จะฝึก
ทักษะปฏิบัติมากขึ้น 

3. ด้านผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซ่ึงแสดงถึงความก้าวหน้าทางการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแล
กัน มีค่าเท่ากับ 0.4810 คิดเป็นร้อยละ 48.10 ใกล้เคียงค่าที่นําไปใช้ได้คือร้อยละ 50 ทั้งน้ีเน่ืองจากการทํากิจกรรมระหว่าง
การเรียนการสอน นักศึกษาที่ทํากิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงและมีทักษะฝึกปฏิบัติได้อยู่แล้ว ทําให้
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําไม่ได้ฝึกปฏิบัติเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการสังเกตของผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน และจาก
การตอบแบบสอบถามของนักศึกษา มีข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. การจับคู่นักศึกษาที่เรียนเก่งอาจไม่พอใจที่ต้องทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาที่เรียนอ่อนกว่าหรือเป็นนักศึกษาที่
ไม่สนิทสนมคุ้นเคยกัน จึงควรมีการหมุนเวียนหน้าที่ในการทํากิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาทั้งคู่ได้มีโอกาสสลับกันแสดงออกหรือ
เป็นผู้นําในการทํากิจกรรม 
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2. การนําวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกันไปใช้ จะต้องใช้เวลาเพื่อให้นักศึกษาที่จับคู่กันมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน
เสียก่อน เน่ืองจากความไม่คุ้นเคยจะทําให้ไม่เกิดความร่วมมือในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนได ้

3. สภาพห้องเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนแบบจับคู่ดูแลกันควรมีพื้นที่ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด ี
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การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
The Development of Knowledge Management of Rajabhat University 

ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ภาควิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถสรุปผลได้
ดังน้ี ออกเป็น 3 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ และปัญหาในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับ
สภาพ และปัญหาในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ปัจจุบันมีการจัดการความรู้ในองค์การทั้ง 6 ด้าน มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง และระดับมาก (Χ  อยู่ระหว่าง 3.25-3.84)  
 ขั้นตอนที่ 2 ผลของเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนประกอบ 3 ส่วน มี
ส่วนประกอบ 1.ส่วนนํา (Introduction) 2. ส่วนของรายละเอียดของร่างรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(KM Detail) ส่วนที่  3.แนวทางการนํารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปสู่การปฏิบัติ (implementation) 
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในการลงความเห็น โดยการวิพากษ์ ซ่ึงประชามติน้ีเป็นส่ิงที่ผ่านการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญ จึงถือว่า
เป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ จากผลการวิจัยในครั้งน้ีได้รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถนําไปใช้ได้ 
ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับองค์
ความรู้ทั้ง 4 ด้าน ของรูปแบบการจัดการความรู้ หลังการทดลองส้ินสุด สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู,้ การจัดการความรู,้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

Abstract 

The objective of this study was aimed The Development of Knowledge Management of Rajabhat 
University, it included three stages.  

Stage 1 Examine condition and problems on knowledge management in Rajabhat University. Twenty-
five 25 experts were interviewed. In respect to current condition and problems on knowledge management, 
the results of analysis showed that knowledge management in the organization was manipulated in six 
different areas. The level of the opinion expressed by respondents ranged moderate and high  

Stage 2 Build KM model - consisted of three following parts.  
1. Introduction – background and importance of KM model, 2) rationale and basis for KM model, 

core objective of KM model, and 4) definition ‘MK Model’ in Rajabhat University  
2. In respect to KM drafting, it consisted the following; 1) knowledge acquisition, knowledge 

building, knowledge storage, data analysis and data screening, knowledge transfer and dissemination, 
knowledge application and updating.  

3. The implementation of knowledge management in to practices consisted of 1) features of 
Rajabhat University KM model, and 2) condition on implementation of knowledge management, and 
lastly 3) assessment.  

Stage 3 Result of analysis could be summarized into result: In respect of knowledge assessment, 
the results showed that mean scores on knowledge post-experimentally was greater than that of pre-
experimentally at statistically significant 0.05 
Keywords:  A Development of Knowledge Management, Knowledge Management, Rajabhat University 
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บทนํา 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการศึกษา ส่งผล
ให้โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ หรือสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) โดยทุนทาง
สติปัญญา (intellectual capital) และความรู้ (knowledge) เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งน้ี 
การที่ประเทศจะก้าวไปสู่สังคมฐานความรู้ที่มีคุณภาพได้น้ัน ปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นความสําคัญของระบบการศึกษาที่ต้องสามารถสนองตอบต่อกระแสการเปล่ียนแปลงและกระบวนทัศน์ใหม่น้ีให้
ได้ (จรัส สุวรรณเวลา, 2545) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547พัฒนาจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามลําดับ เริ่ม
จากเปิดสอนสาขาการศึกษา สาขาศิลปะศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมศาสตร์ สาขา
นิติศาสตร์และอ่ืนๆ ตามศักยภาพของตนเอง โดยมีปรัชญาการจัดการศึกษาร่วมกันว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549). 
 ส่ิงท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ทําหน้าที่พัฒนาความรู้ในมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
การรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 
การสร้างตนเองให้เป็นแหล่งความรู้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะและขยายความสามารถในการสร้างสรรค์
อย่างต่อเน่ือง มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และบุคลากรมีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากความรู้ใหม่ และเข้าใจการ
จัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ต่อเน่ืองเกิดการเรียนรู้ทั้งองค์การได้แก่ ระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การ ดังที่นักวิชาการด้าน
องค์การเพื่อการเรียนรู้หลายคน  
 จากความสําคัญที่กล่าวมาผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นการเติบโตและวิวัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเวทีการอุดมศึกษาของไทยอย่างต่อเน่ือง พบว่า บางครั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏถูกมองว่าเป็น
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณภาพ ขาดการยอมรับดา้นคุณภาพบัณฑิต และมีทัศนคติอ่ืนๆ เป็นเชิงลบ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัย
สนใจนําแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงการศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเงื่อนไขสําคัญของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประเมินผลการปฏิบัติตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 โดยให้นําประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการมาพิจารณาจัดทํา
โครงการจัดการความรู้อย่างน้อยหน่ึงประเด็นยุทธศาสตร์ ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านในมิติใดมิติหน่ึงจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทุก
มิติการปฏิบัติราชการและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการและวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา11 ให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2546)  
 จากการการศึกษาและวิจัยแนวคิดเก่ียวกับองค์การความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่การกําหนดความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การจัดเก็บความรู้และการนําความรู้ไปใช้ ตลอดจนปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อจะได้รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลสําคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารนําผลการวิจัยน้ีไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการนําการจัดการ
ความรู้ไปใช้พัฒนาองค์การได้อย่างม่ันใจยิ่งขึ้น และช่วยให้มีการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นที่ยอมรับในคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี  
1. เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วิธีดําเนินการวิจัย   
ขั้นตอนที่ 1 เป็นเพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการสัมภาษณ์

คณะกรรมการการจัดการความรู ้จํานวน 25 ท่าน ถึงสภาพ และปัญหาในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการ
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สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับอายุ การศึกษา ตําแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน และข้อมูลเก่ียวกับ สภาพปัจจุบัน ประเด็น
ปัญหา ซ่ึงผลการวิเคราะห์สภาพ และปัญหาในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบจําลองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานนํา
ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และแนวคิด ทฤษฎี การจัดการความรู้ทางการศึกษาจากตํารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําแนวคิดที่ได้มาสังเคราะห์สรุปเป็นแนวทางสร้างรูปแบบจําลองการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและประเมินร่างรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการประเมินร่างรูปแบบการนําไปใช ้ 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินร่างรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการจากการนํารูปแบบไปทดลอง
ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันในการทดลองรูปแบบจําลองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การ
ดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการวิจัยทดลอง (experimental research) 

ผลการวิจัย   
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับสภาพ และปัญหาในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการ

แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เป็นการสอบถามแบบเจาะลึก (in-depth interview) แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (structure 
interview) จํานวน 25 คน พบว่า   

1. สภาพการจัดการความรู้ทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.68) เม่ือพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบของสภาพการจัดการความรู้อยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด (Χ  = 3.84-3.25) 
 2.องค์ประกอบ การจัดการความรู้ทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) วิธีการแสวงหาความรู้ (2) วิธีการสร้างความรู้ (3) 
วิธีการจัดเก็บความรู้ (4) วิธีการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล (5) วิธีการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (6) วิธีการประยุกต์ใช้และ
ปรับความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงองค์ประกอบแต่ละด้าน อยู่ในเกณฑ์ ค่าเฉล่ียที่มากกว่า 3.50 ขึ้นไป ซ่ึงเป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกองค์ประกอบรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. ปัญหาการจัดการความรู้ทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = 3.68) เม่ือพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบของปัญหาการจัดการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.32-2.90) 

ตอนที ่2 การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังน้ี   
 ส่วนที 1 ร่างรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. บทนํา ประกอบไปด้วย (1) ความเป็นมาและความสําคัญของรูปแบบการจัดการความรู้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(2) หลักการของรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (4) ความหมายของรูปแบบการจัดการความรูข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2 รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี (1) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสําเร็จของการ
จัดการความรู ้(2) การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (3) ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้   

3. แนวทางการนํารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การปฏิบัติ (1) ลักษณะสําคัญของรูปแบบ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2) เงื่อนไขการนํารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ (3) การ
ประเมินผล พบว่า 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามรับรองประเมินรูปแบบของระดับความเหมาะสมในการนํารูปแบบ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปทดลองใช้อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉล่ีย3.50 ขึ้นไป มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 
1.00 ซ่ึงเป็นเกณฑ์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ในการประเมินรับรองรูปแบบการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือว่าทุกข้อมีความเหมาะสมสามารถนําไปทดลองใช้ได้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ผู้วิจัยได้มีการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรูปแบบการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้บริหาร ซ่ึงเกิดองค์ประกอบขึ้นใหม่ 2 องค์ประกอบ  

1. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสําเร็จ ของการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย (1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วย (1.1) ระดับบุคคล (1.2) ระดับทีมการจัดการความรู ้/ ทีมทํางาน (1.3) ระดับผู้นํา (2) การพัฒนา
องค์การ ประกอบไปด้วย (2.1) การจัดการการเปล่ียนแปลง (2.2) การส่ือสาร (2.3) การฝึกอบรม และการเรียนรู ้

2. ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย (1) ทุนมนุษย์ ประกอบไปด้วย (1.1) 
ระดับบุคคล (1.2) ระดับทีม / กลุ่ม (1.3) ระดับผู้นํา (2) ทุนองค์การ    
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จากการวิพากษ์ของคณะกรรมการการจัดการความรู ้ผู้วิจัยได้พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถแสดงในภาพ 1 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับสมบูรณ์ 

 
ตอนที่ 3 ผลประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการนํารูปแบบไปทดลองใช้ในครั้งน้ี 

สามารถสรุปได้ว่า 
1. ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับองค์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน ของรูปแบบการจัดการความรู้ หลังการทดลองส้ินสุด สูงกว่า

ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับองค์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน ของรูปแบบการจัดการความรู ้หลังทดลอง 8 สัปดาห์ สูงกว่า

หลังการทดลองส้ินสุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.47 - 4.25)

สรุปและอภิปรายผล  
ผู้วิจัยได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงได้นําไปอภิปราบผลอยู่ในขั้นตอนต่อไป  

องคความรู
ดานการบริการ

วิชาการ 

Yรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.1 กระบวนการจัดการความรู้ 7      

     องค์ประกอบ 
    1. การค้นหาความรู้  
    2. การสร้างความรู้  
    3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ   
    4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
    5. การเข้าถึงความรู ้
    6. การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู ้

2.2 ปัจจัยที่ส่งเสริม 2 องค์ประกอบ 
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาองค์กร  

2.3 ผลลัทธ์ของกการจัดการ    
     ความรู ้2 องค์ประกอบ 
     1. ทุนมนุษย์ 
     2. ทุนองค์กร 
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1 รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ส่วนนํา (Introduction) (2) ส่วน 
ของรายละเอียดของรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (KM detail) (3) การนํารูปแบบการจัดการความรู้ไป
ใช้ (implementation) ในแต่ละส่วนอภิปรายผลได้ดังน้ี  
     1.1 ที่มาของรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเน่ืองจากตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตราที่ 11 ได้กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ 
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความ สามารถและมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการให้สูงขึ้นจนถึงระดับสากล โดยอาศัยการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน  ผู้บริหารในช่วงน้ีต้องการ
เผยแพร่ความเป็นมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการและวิธีการจัดการความรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในแนวทางปฏิบัติ
อย่างมียุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องคิดค้นยกระดับพัฒนาการศึกษา 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเพื่อต้องการถูกประเมินยอมรับในองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพราะคําว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏคือการทําส่ิงดีๆให้ผู้คนได้ดู ซ่ึงเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของผู้บริหารทุกท่าน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารกําลังสนับสนุนใน
เรื่องการจัดการองค์ความรู้ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงทําให้ได้รูปแบบที่น่าจะเหมาะสมที่สุด  
      1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ
ระดับผู้บริหารในเรื่องที่ว่า “เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่บุคลากรสามารถแสวงหาความรู้ในแนวทฤษฎีใหม่ทางการสอน มีความรู้ในหลักการนิเทศ มีการ
พัฒนาหลักสูตร มีทฤษฎีการบริหารการจัดการ จิตวิทยาทางการศึกษา ฯลฯ และสร้างองค์ความรู้ทางการวิจัยอยู่ตลอดเวลา 
สามารถถ่ายโอนเผยแพร่ความรู้ ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย” ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจได้ ต้องมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ได้ตลอดเวลา และปรับเปล่ียน
วัฒนธรรม การเรียนรู้เดิมสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง หาญพานิช (2546, หน้า 238) 
ไม่มีทางเปล่ียนแปลงสําเร็จหากไม่เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนักศึกษา วัฒนธรรมอาจารย์และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ให้เป็น
วัฒนธรรมใหม่เสียก่อนตามลําดับ ความสําคัญคือ วัฒนธรรมนักศึกษา วัฒนธรรมอาจารย์และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 
นโยบายและเป้าหมายการจัดการความรู้ให้มีการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีฐานข้อมูลความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรสามารถใช้จัดการค้นหา แสวงหา สร้าง แลกเปล่ียน จัดเก็บ และนําไปใช้พัฒนาตนเองอย่าง
กว้างขวาง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน แต่ข้อค้นพบของ Stewart 
(1997) และวิจารณ์ พานิช (2546) พบว่ามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่มีความรู้ ความฉลาด แต่มหาวิทยาลัยยังไม่
เป็นแหล่งรวมความรู้ และความฉลาดอย่างแท้จริง เน่ืองจากการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันเกิดขึ้นน้อย ยังไม่มีการ
สะสมความรู้อย่างแท้จริง ไม่สามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคมได้ 
เพราะพฤติกรรมการทํางานของชาวมหาวิทยาลัยทํางานเฉพาะตนเองและหน่วยงานของตนเอง ขาดการใช้พลังร่วม (synergy) 
และขาดวัฒนธรรมการทํางานร่วมกัน จึงทําให้ไม่เกิดการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควร
กําหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการความรู้ให้ชัดเจนและส่ือสารให้รับรู้ร่วมกัน 
  2. ส่วนของรายละเอียดของรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (KM detail) ประกอบไปด้วย  การ
จัดการความรู้ควรประกอบด้วย การกําหนดความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต่ออาจารย์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการ
พัฒนาตนเอง การปฏิบัติงาน และการบริหารมหาวิทยาลัย การแสวงหาความรู้จากแหล่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
แล้วนํามาสร้างความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์การสอนและการปฏิบัติงาน มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ที่ไม่
ชัดแจ้งของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย มีการจัดเก็บความรู้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ ทั้งส่วน
ที่ใช้เทคโนโลยีและไม่ใช้เทคโนโลยี แต่ต้องง่ายสะดวกต่อการนําความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์การทํางานและการพัฒนาตนเอง
ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา  

3. แนวทางการนํารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การปฏิบัติ (implementation) ประกอบ
ไปด้วย (1) ลักษณะสําคัญของรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2) เงื่อนไขการนํารูปแบบการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ (3) การประเมินผล มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังน้ี 

  3.1 เงื่อนไขการนํารูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้ รูปแบบการจัดการความรู้น้ีออกแบบสําหรับเฉพาะมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เท่าน้ัน ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการจัดการความรู้น้ี มีรากฐานมาจากการศึกษา สภาพการจัดการความรู้ และมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏยังมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้บริหารเสนอแนะว่า ต้องมีการศึกษารูปแบบการจัดการ
ความรู้น้ี ก่อนนํารูปแบบไปใช้เพราะว่ารูปแบบยังไม่ได้ระบุผู้ที่ทําหน้าที่เป็นประธานดําเนินการนํารูปแบบไปใช้ ตลอดจนต้องมี
การให้ความรู้ถึงขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกับตัวรูปแบบการจัดการความรู้น้ี การผนึกกําลังในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม และเป็นศูนย์กลางการเสนอแนะ นโยบาย แผนและแนวทางการจัด
การศึกษาการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจนประสานกับองค์การของรัฐหรือเอกชนอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาของประเทศ ส่วนของรายละเอียดของรูปแบบการจัดการความรู้มี 6 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบเชื่อมโยงกัน
ในการนําไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้บริหารได้เสนอแนะถึงการนํารูปแบบไปใช้ว่าควรเรียนรู้
ก่อนการดําเนินให้ครบและครอบคลุมทุกองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้ โดยไม่จําเป็นต้องเรียงตามลําดับขั้นตอน 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (2002) ที่ว่าการใช้องค์ประกอบการจัดการความรู้ใน 6 องค์ประกอบ จะนํา
องค์ประกอบใดขึ้นมาใช้ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการความจําเป็นความเหมาะสมในแต่ละโอกาสน้ันๆ   

    3.2 วิธีการนํารูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้ มีข้อที่พึงสังเกตในทางปฏิบัติด้วยกัน “การกําหนดนโยบายและ
เป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรู้ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ซ่ึงเป็นลําดับขั้นแรกสุดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพึงกระทํา
ก่อนซ่ึงผู้เชี่ยวชาญระดับผู้บริหารเสนอแนะให้มีการกําหนดนโยบายเป็นระยะทุกๆ 2 ปี และกําหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ความรู้น้ันๆ ทั้งน้ีจะเชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอนของการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ วิธีการนํารูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้ในข้อ
อ่ืนๆ ได้อภิปรายไว้แล้ว ในส่วนที่ 2 คือส่วนของรายละเอียดของรูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในข้อ
ย่อยที่ 2.1 องค์ประกอบเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

    3.3 การประเมินผลรูปแบบการจัดการความรู้ มีข้อที่พึงพิจารณาอภิปรายด้วยกัน 3 การพิจารณาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของบุคลากรและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาน้ัน เป็นวิธีการประเมินที่สังเกตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดูจากผลงานของ
อาจารย์ที่ทําในแต่ละปี ดังเช่น งานวิจัย งานตํารา การทําผลงานทางวิชาการต่างๆ ซ่ึงสอดรับกับกฎเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. 
เล่ม 12 ตอนพิเศษ 32 ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (บุญเสริม วีสกุล, 2552) ทําให้การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ใน
ด้านพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาน้ันมีความเป็นไปได้สูง การประเมินผลรูปแบบการ
จัดการความรู้ จากการพิจารณาทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันองค์ความรูใ้นเรื่องใดๆ นับว่ามีความซับซ้อนมากขึ้น หากค้นคว้า
เอง คิดเอง ปฏิบัติเอง เพียงลําพัง คงไม่สามารถก้าวไกลไปได้รวดเร็วนัก ดังน้ัน การต่อยอดทางความคิดและการจัดการแบ่ง
กันคิด แบ่งกันสร้างสรรค์ในมุมมองเชิงมิติสัมพันธ์ เพื่อสร้างงานใหญ่ และยังเป็นการลดขั้นตอนการคิดเพื่อการนําความรู้เดิม
มาต่อยอดความรู้ใหม่ ทําให้นักคิดและผู้สร้างสรรค์สามารถลดเวลาในการพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การมี
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จึงเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ที่คิดค้นงานสร้างสรรค์ขึ้นมาให้สามารถหาประโยชน์จากความคิด
สร้างสรรค์ของตนได้อย่างเต็มที่ และชอบธรรม อีกทั้งยั้งให้ความคิดสร้างสรรค์น้ันถูกนํามาเปิดเผยเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
โลกและสังคมมนุษย์ โดยชอบโดยหลักที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร ที่ว่าผลงานที่เกิดจากการใช้
สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซ่ึงถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” 
ประเภทหน่ึงที่ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน เจ้าของผลงานทางลิขสิทธ์ิจึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 13) จึงทําให้การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ในส่วนน้ีมีความเที่ยง (reliability) และ
มีความตรง (validity) โดยมีเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ จากการพิจารณา
ความเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นผลมาจากการจัดการความรู้ร่วมกันน้ัน ประเด็นที่ให้สังเกตดังเช่น การ
เชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการจัดการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏการทําวิจัย
ร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏการมีอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตลอดจนการมีนวัตกรรมต้นแบบทาง
วิชาการ จัดสถานศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาและเป็นสถานที่พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยกระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ  
   1. ระดับการบริหารหรือระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภฏั ขั้นตอนแรกที่สําคัญสําหรับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ คือ ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์การ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน จะทําให้การพัฒนาองค์การไปสู่การเรียนรู้ให้ใกล้เคียงกับความจริงเร็วขึ้น การประชุมเพื่อร่วมกันคิดค้น วางแนวทาง
ต่างๆ สามารถทําให้ประสบความสําเร็จในการเปล่ียนแปลง การให้อํานาจ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการปฏิบัติงานร่วมกัน



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

90 90 

 

ภายในองค์การ การวางแผนและการจัดการประชุมที่ดี ช่วยทําให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดรูปแบบการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ส่วนวิสัยทัศน์ส่งผลต่อนโยบายและการปฏิบัติขององค์การ ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อองค์การด้วย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
หรือบริบททั้งภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านศักยภาพ (competency) และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย แล้วนํามาประกอบการตัดสินใจ เพื่อการเตรียม
ความพร้อม การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (policy and strategies formulation) การนํานโยบาย
ปฏิบัติสู่ความสําเร็จ (policy implementation) และการประเมินติดตามผลนโยบายการจัดการความรู้  (policy evaluation) 
ได้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารและระบบการบริหาร งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
บุคลากร และวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย และควรมีนโยบายในการเสริมสร้างให้บุคลากรมีทักษะในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู ้และจัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
  2. ระดับปฏิบัติการหรือระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ การบริหารจัดการความรู้ว่าเป็นส่ิงที่จะช่วยให้บุคลากรของ
สถานศึกษามีกระบวนการในการสรรหาความรู้ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้มีการแบ่งปันความรู้ที่เหมาะสมซ่ึงสามารถนําไปใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในยุคสังคมฐานความรู้  ดังน้ัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดเป็นนโยบายหรือเป็นกลยุทธ์ให้
มหาวิทยาลัยต้องมีจัดการความรู้ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. มีการ
กําหนดตัวชี้วัดเก่ียวกับการบริหารจัดการความรูไ้ว้ในเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาจึงจะช่วยให้การดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะมีการอบรมให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างคุ้มค่า ในประเด็นน้ี อธิการบดีได้ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า อาจารย์อาวุโสขาดความรู้ 
ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นความรู้ ดังน้ัน อธิการบดีเห็นว่า การอบรมเป็นแนวทางหน่ึง
ในการกระตุ้นให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ แต่การที่คนเข้ารับการอบรมได้ใช้ประโยชน์จริงๆ มีจํานวน
น้อย ควรจะมีการมอบหมายภาระงานให้ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาข้อมูลเพื่อการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคู่กันไปอย่างต่อเน่ือง จนกว่างานน้ันจะสําเร็จ น่าจะให้ประโยชน์มากกว่าการ
อบรมระยะส้ัน และขาดการติดตามและประเมินการใช้เทคโนโลยีก็ยังคงเป็นเช่นเดิม และเป็นความจริงที่ว่าควรมีการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพราะบางแห่งจัดหาเทคโนโลยีมาใช้และไม่มีการปรับเปล่ียนปรับปรุงให้ทันสมัย ยังคงเป็นของเดิม
เม่ือ 4-5 ปีมาแล้ว ทั้งที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใช้งานไม่
คุ้มค่า ผู้บริหารจึงไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ถ้าบุคลากรกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีและใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ องค์การ
ก็จะต้องสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
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ผลของการใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองต่อความสามารถในการเจาะเลือดและการให้สาร
น้ําทางหลอดเลือดดําของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี

The Effects of Using Arm Model and Imitated Blood Vessel on the Ability to 
Perform Venous Puncture Procedure in Nursing Students of Phrapokklao 

Nursing College, Chanthaburi 

นิศารัตน์ รวมวงษ์1, มัณฑนา เหมชะญาติ2, บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์1, 
1ภาควิชาพืน้ฐานการพยาบาลและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

2ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชศาตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

บทคัดย่อ 

การเจาะเลือดและการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําเป็นทักษะสําคัญ 1 ใน 8 ทักษะปฏิบัติการพยาบาล ของการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองต่อ
ความสามารถในการให้การเจาะเลือดและการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ีการวิจัยครั้งน้ี ใช้อุปกรณ์การสอนที ่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากวัสดุที่ต้นทุนต่ําแต่มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ฝึกแทงเข็มซ่ึงประกอบด้วย หุ่นแขนยางพาราของวิทยาลัย เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัด
นนทบุรี และหลอดเลือดจําลองที่เป็นท่อยางเล็กๆ ซ่ึงมีความยืดหยุ่นพร้อมใส่สารละลายสีแดงคล้ายเลือดไว้ข้างใน  ดําเนินการ
วิจัยโดยใช้อุปกรณ์ชุดดังกล่าวเป็นส่ือในการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความม่ันใจในการแทงเข็มเข้า
หลอดเลือดดํา และแบบตรวจสอบการปฏิบัติการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การคํานวณ
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test   

ผลการศึกษาพบว่า  
 1. นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอนโดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองมีความม่ันใจในการเจาะเลือดและ ให้สาร

นํ้าทางหลอดเลือดดําหลังจากการฝึกซ้อมมากกว่าก่อนการฝึกซ้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.85, p < 0.05 และ t = 
15.35, p < 0.05 ตามลําดับ)   

2. นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอนโดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองมีความสามารถในการเจาะเลือดทาง

หลอดเลือดดําอยู่ในระดับดี ( x  = 4.43, SD. = 0.41) และความสามารถในการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําอยู่ในระดับดี ( x  
= 4.47, SD. = 0.39) 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี สรุปได้ว่า การใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลอง ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีความม่ันใจและ
สามารถปฏิบัติการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําได้ ดังน้ัน จึงควรนําใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนภาคทดลอง
ก่อนการปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย 
คําสําคัญ:  การเรียนการสอน, การเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา, นักศึกษาพยาบาล 

Abstract 

 Peripheral venous puncture for injection and intravenous fluid is one of essential eight 
procedures for nursing practice required in a bachelor of nursing science program.  This study was 
conducted to examine the effects of using arm model and imitated blood vessel on the ability to insert 
needle into venous vessel in nursing students of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi.  The research 
instrument used in this study included the arm model which the researchers adapted from the arm 
model used for practicing skin suture created by Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health 
Technology; imitated blood vessel adapted from small rubble tube filled with simulated blood solution; 
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a lesson plan for teaching peripheral venous puncture procedure in nursing laboratory; a questionnaires 
assessing self-confidence to perform the procedure of the nursing students; and a check-list form of the 
venous puncture and intravenous fluid procedure which evaluated by the nursing students’ preceptors in 
clinic. The participants were 30 third-year nursing students of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi. 
The intervention and data collection were conducted in the third semester of the academic year 2010.  
Data were analyzed by mean, standard deviation, and paired t-test.   
 The results were as follows: 
 1. After learning venous puncture procedure by using the arm model and imitated blood vessel 
in the nursing laboratory, the nursing students had significantly higher scores of self-confidence to perform 
venous puncture procedure (t = 8.85, p < .05) as well as to perform intravenous fluid procedure (t = 
15.35, p < .05). 
             2. For the ability to perform these procedures evaluated by the preceptors in clinic, the nursing 

students showed the ability to perform venous puncture procedure at the good level ( x= 4.43, SD. = 

0.41) as well as the ability to perform intravenous fluid procedure ( x  = 4.47, SD. = 0.39). 
In conclusion, the results of this study indicated the effects of using arm model and imitated blood 

vessel on the nursing students’ ability to insert needle into venous vessel in order to perform venous 
puncture and intravenous fluid procedures.  Therefore, such instruction materials should be used to teach 
in nursing laboratory before the nursing students practice the procedures to the patients in clinic. 
Keywords: Nursing instruction, venous puncture, nursing students 

บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพการพยาบาล มีเป้าหมายสําคัญคือเพื่อให้บัณฑิตพยาบาลมีความรู้ ความสามารถ
ทั้งด้านวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ดังน้ัน ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาล จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาทักษะการพยาบาลตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความม่ันใจก่อน
การปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ตลอดจนเพื่อการพิทักษ์สิทธิของ
ผู้รับบริการ (สภาการพยาบาล, 2552) สําหรับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีการพัฒนาทักษะทางการพยาบาล
สําหรับนักศึกษาพยาบาลในห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย โดยจัดให้นักศึกษาได้ทบทวน
ความรู้และฝึกทักษะการพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการพยาบาลบางกิจกรรมที่อาจส่งผลให้ผู้รับบริการมีโอกาส
เส่ียงต่อการติดเชื้อ หรือทําให้มีความรู้สึกเจ็บปวด ซ่ึงผู้ปฏิบัติการพยาบาลจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เช่น 
การเจาะเลือด การฉีดยาและการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา เป็นต้น  
 การเจาะเลือด หมายถึง การนําตัวอย่างเลือดออกจากร่างกายเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณและการเปล่ียนแปลงโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาพยาธิสภาพของโรคและการวินิจฉัยโรค ซ่ึงมีหลายวิธี (สุปราณี เสนาดิสัย และมณี อาภานันทิกุล
, 2552) ในการวิจัยน้ี การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา (Venipuncture) หมายถึงการแทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดดําและดูด
เลือดออกมาโดยใช้เข็มต่อกับกระบอกฉีดยา (Syringe) ประมาณ 2-3 มิลลิลิตร ซ่ึงปริมาณเลือดในการปฏิบัติจริงขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ในการตรวจวิเคราะห์แต่ละครั้ง การให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําหมายถึง การแทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดดําและ
ต่ออุปกรณ์ชุดสารนํ้า โดยวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยหรือทดแทนสารนํ้าในร่างกายตามแผนการรักษา (Romont & 
Niedringhaus, 2008) ซ่ึงทั้งการเจาะเลือดและการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําต้องทําด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ (Aseptic 
technique) ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าเทคนิคการปฏิบัติของพยาบาลมีผลต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารนํ้าทางหลอด
เลือดดําส่วนปลาย (เพ็ญนภา พร้อมเพรียง, 2551) และเป็นการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่พบมากที่สุดบนหอผู้ป่วย 
(อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลม, 2550) จึงได้ถูกกําหนดใหเ้ป็นทักษะสําคัญ 1 ใน 8 ทักษะปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพระดับ
ปริญญาตรี โดยทักษะการปฏิบัติน้ีต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติการพยาบาล ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ และผลจากการประชุม
พยาบาลพี่เล้ียงในแหล่งฝึกของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีประจําปีการศึกษา 2552 พบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องทักษะ
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การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย เช่น การเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําเป็นทักษะที่แหล่งฝึกต้องการให้นักศึกษา
พยาบาลฝึกฝนให้มีความชํานาญมากเพียงพอ ก่อนการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย ดังน้ัน อาจารย์ผู้สอนของรายวิชาหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล (พย.1203) ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการพยาบาลต่างๆ รวมทั้งการเจาะเลือดและ
การให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา ซ่ึงแต่เดิมน้ัน หลังจากผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฏีแล้ว ผู้เรียนได้รับการฝึกภาคทดลองกับ
หุ่นจําลองแบบทั้งตัวเป็นเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้การควบคุมการฝึกของอาจารย์ผู้สอน หลังจากน้ันผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซ่ึงจํานวนหุ่นในการฝึกซ้อมมีจํานวนจํากัดและมีต้นทุนสูง  หลังจากฝึกภาคทดลองเสร็จนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติทักษะกับผู้ป่วย
บนหอผู้ป่วยในแต่ละแหล่งฝึก ซ่ึงพบว่าผู้เรียนขาดความม่ันใจในการปฏิบัติทักษะดังกล่าว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์
คือผู้ป่วยได้รับการเจ็บปวดและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์โดยไม่จําเป็น ดังน้ัน คณะผู้วิจัย ในฐานะอาจารย์ผู้สอน
ทักษะการพยาบาลดังกล่าว จึงได้ออกแบบอุปกรณ์การสอนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ฝึกแทงเข็มซ่ึงประกอบด้วยหุ่นแขนยางพารา 
ซ่ึงผลิตโดยวิทยาลัยเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี และใช้หลอดเลือดจําลองที่เป็นท่อยาง
เล็กๆ ซ่ึงมีความยืดหยุ่นคล้ายหลอดเลือดพร้อมใส่สารละลายสีแดงคล้ายเลือดไว้ข้างใน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากวัสดุที่ต้นทุนต่ําแต่มี
ประสิทธิภาพในการใช้ฝึกแทงเข็มซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะน้ีในสภาพเสมือนจริงมากขึ้น การวิจัยครั้งน้ี จึงเป็นการ
ประเมินผลของการใช้ส่ือการสอนดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้การใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองต่อความสามารถในการเจาะเลือดและการให้สารนํ้า
ทางหลอดเลือดดําของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี

กรอบแนวคิด :   
 การวิจัยน้ีใช้กรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ของเคลลีย์ (Kelly,1997) ที่ระบุว่าประสบการณ์มีผลต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติ ซ่ึงการที่บุคคลจะเกิดการปฏิบัติทักษะน้ัน ๆ จําเป็นต้องมีความม่ันใจในการปฏิบัติด้วย  
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย                                   
 
สมมติฐานการวิจัย 
นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอนการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําโดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลอง มี

ความม่ันใจในการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําหลังจากการฝึกซ้อมมากกว่าก่อนการฝึกซ้อม  

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองชนิดกลุ่มเดียว วัดผลก่อน-หลังการทดลอง (The pretest-posttest quasi-
experimental research)  

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น : การฝึกปฏิบัติการใช้หุ่นแขนเจาะเลือดและให้ทางหลอดเลือดดํา 
ตัวแปรตาม : 1. ความสามารถในการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 

          2. ความม่ันใจในการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีการศึกษา 2552 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 30 คน ซ่ึงกําลังฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 และรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก ณ แหล่ง
ฝึกโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เลือกโดยใช้การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Selection) 

การฝึกปฏิบัติการเจาะเลือดและให้สาร

น้ําทางหลอดเลือดดําโดยใชหุ่้นแขน       

และหลอดเลือดจําลอง 

ความมั่นใจในการเจาะเลือดและให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา 

ความสามารถในการเจาะเลือดและให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัย  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 1. หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองที่สร้างขึ้น โดยหุ่นใช้แขนยางพาราของวิทยาลัย เทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุร ีและนํามาประกอบหลอดเลือดจําลองที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้น โดยใช้สายยางขนาดเล็ก ซ่ึงมี
ความยืดหยุ่นคล้ายหลอดเลือด ความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรพร้อมใส่สีสังเคราะห์สีแดง Simulated blood powder 
ประกอบด้วย Methyl cellulose กับ Sodium benzoate ผสมกับนํ้าเปล่าละลายให้เข้ากันใส่ไว้ในหลอดเลือดจําลอง และปิด
ปลายหลอดเลือดทั้ง 2 ข้างด้วยกระบอกสูบยาง (Syringe) จํานวน 4 แขน สําหรับชุดอุปกรณ์ส่ือการสอนดังกล่าว แสดงในภาพที1่  

 
ภาพที่ 1 หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองเปรียบเทียบกับแขนจริง 

 
 2. แผนการสอนการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน ใช้เวลาในการสอน เป็นเวลา 2 
ชั่วโมง ต่อหน่ึงกลุ่มตัวอย่าง  
 3. แบบสอบถามเพื่อประเมินความสามารถของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรีในการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามประสบการณ์และความม่ันใจในการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 
  ชุดที่ 2 แบบประเมินการปฏิบัติการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 
  ชุดที่ 3 แบบประเมินการปฏิบัติการเจาะเลือดหลอดเลือดดํา 

ข้ันตอนการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 1 ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามประสบการณ์และความม่ันใจใน
การเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา หลังจากน้ันผู้วิจัยสาธิตขั้นตอนการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
โดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลอง กับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการสอนการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําโดยใช้
การสาธิตย้อนกลับในห้องทดลอง ใช้ระยะเวลาในการสอนและประเมินผลการสอนเป็นเวลากลุ่มละ 2 ชั่วโมง โดยมีนักศึกษา
กลุ่มละ 3-4 คน การใช้อุปกรณ์ในการแทงเข็มเพื่อเจาะเลือด แสดงในภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 การเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําโดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลอง 

 ข้ันตอนที่ 2  ผู้วิจัยอธิบายการใชเ้ครื่องมือวิจัยในการเก็บข้อมูลให้กับกลุ่มตัวอย่างและอาจารย์นิเทศประจําแหล่งฝึก
ซ่ึงประกอบด้วยแบบสอบถามการวิจัย 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 2 แบบประเมินการปฏิบัติการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําและชุดที่ 3 
แบบประเมินการปฏิบัติการเจาะเลือดหลอดเลือดดํา โดยเก็บข้อมูลในระหว่างที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้อง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน และ หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอดผิดปกต ิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ซ่ึงมี   การเจาะเลือดและการให้สาร
นํ้าทางหลอดเลือดดําให้ผู้รับบริการอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้อาจารย์นิเทศหรือพยาบาลพี่เล้ียงในแหล่งฝึกเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2553 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การคํานวณค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (paired t-test) 

ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จํานวน 30 คน มี
ผลการวิจัยดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความม่ันใจในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดํา ก่อนการฝึกซ้อมและหลังการฝึกซ้อมของกลุ่ม
ตัวอย่าง (n = 30)   

การเปรียบเทียบระดับความม่ันใจ Mean S.D. t-value p-value 

การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา         

ก่อนการฝึกซ้อม 3.27 0.79 8.85 <.001 

หลังการฝึกซ้อม 4.44 0.50   

การแทงเข็มให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา     

ก่อนการฝึกซ้อม 2.89 0.40 15.35 <.001 

หลังการฝึกซ้อม 4.13 0.44     

จากการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอนโดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองมีความม่ันใจในการเจาะ
เลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําหลังจากการฝึกซ้อมมากกว่าก่อนการฝึกซ้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.85, p< 
0.001 และ t = 15.35, p< 0.001 ตามลําดับ)   
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําของ

กลุ่มตัวอย่างภายหลังการสอนโดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลอง (n = 30)   
 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความสามารถ 

การเจาะเลือดทางหลอดเลือดดํา 4.43 0.41  ด ี

การแทงเข็มในการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 4.47 0.39  ด ี

  
 จากการศึกษา พบว่านักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอน โดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองมีความสามารถในการ

เจาะเลือดทางหลอดเลือดดําอยู่ในระดับดี ( x  = 4.43, SD. = 0.41) และความสามารถในการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําอยู่

ในระดับดีเช่นกัน ( x  = 4.47, SD. = 0.39)  

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอนโดยใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลองมีความม่ันใจในการเจาะ
เลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําหลังจากการฝึกซ้อมมากกว่าก่อนการฝึกซ้อม และความสามารถในการเจาะเลือดและ
การให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา อยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของลาซิงเจอร์  (Laschinger 2008) ที่ใช้การเรียน
การสอนโดยการสาธิตและการฝึกประสบการณ์เป็นส่ิงกระตุ้นให้นักศึกษาในหลักสูตรของบุคลากรสุขภาพมีความรู้ ทักษะ
ปฏิบัติและผลลัพธ์การดูแลผู้รับบริการเพิ่มขึ้น และสนับสนุนแนวคิดของการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ซ่ึงมีผลต่อความสามารถ
ในการปฏิบัติของนักศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล (Kelly, 1997) นอกจากน้ัน ผล
ของการศึกษาครั้งน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริรัตน์ จันทรมะโน และพิมพ์ชนก ต่อวงศ์ (2550) ซ่ึงพบว่า การฝึกซ้อม
การฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือด้วยการใช้หมอนอัจฉริยะที่สร้างขึ้นช่วยพัฒนาทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือของนักศึกษาพยาบาลได้
มากกว่าการดูผู้สอนสาธิตเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001) และช่วยให้มีความม่ันใจในการฉีดยาจริงกับ
ผู้ป่วยมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p < .001) 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาครั้งน้ี สรุปได้ว่า การใช้หุ่นแขนและหลอดเลือดจําลอง ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีความม่ันใจและ

สามารถปฏิบัติการเจาะเลือดและให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําได้ ดังน้ัน จึงควรนําใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนภาคทดลอง
ก่อนการปฏิบัตจิริงกับผู้ป่วย เพื่อเป้าหมายสําคัญคือความปลอดภัยของผู้ป่วย และยังเป็นการลดต้นทุนอุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่ือการ
สอนในห้องทดลองปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลอีกด้วย 
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การกําหนดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต ์
Identifying the Vocational Competencies of the Professional Suspension   

สามารถ  สว่างแจ้ง, บรรจบ  อรชร 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

บทคัดย่อ 

 โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแผนผังแสดงหน้าที่ คุณวุฒิวิชาชีพระดับผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต์ หาค่า
ความสอดคล้องของสมรรถนะ แผนผังแสดงหน้าที ่ดําเนินการโดย รวบรวมเอกสาร สอบถามผู้เชี่ยวชาญ โดยสร้างสมรรถนะ
แผนผังแสดงหน้าที่งานเครื่องล่างรถยนต ์แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ระดับผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่อง
ล่างรถยนต์  ระดับ 2 ระดับผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ ระดับ 3 ระดับผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต์  
หลังจากน้ันให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 8 ท่าน ประเมินหาค่าความสอดคล้อง ผลการประเมินความสอดคล้อง ระดับ1 ประกอบด้วย 
1 ความมุ่งหมาย 4 บทบาทหลัก 14 หน้าที่หลัก 42 หน่วยสมรรถนะ 130 สมรรถนะย่อย ความสอดคล้องเก่ียวกับแผนผัง
หน้าทีเ่ท่ากับ 1.0 มีความเหมาะสมเห็นด้วย  ระดับ2 ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมาย 4 บทบาทหลัก 16 หน้าที่หลัก 64 หน่วย
สมรรถนะ 208 สมรรถนะย่อย ความสอดคล้องเก่ียวกับแผนผังหน้าที่ เท่ากับ 1.0 มีความเหมาะสมเห็น ระดับ3  ประกอบด้วย 
1 ความมุ่งหมาย 4 บทบาทหลัก15 หน้าที่หลัก75 หน่วยสมรรถนะ 226  สมรรถนะย่อย ความสอดคล้องเก่ียวกับแผนผังหน้าที่ 
เท่ากับ 1.0 มีความเหมาะสม เห็นควรสรุปได้ว่า สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ง 3 ระดับ มีความสอดคล้อง สามารถใช้งานได้จริง  
คําสําคัญ : การกําหนดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ, งานเครือ่งล่างรถยนต ์ 

Abstract 

 The purpose of the study was to develop a Function Map of Vocational Level Skills of Suspension 
that can guide action in advancing the Vocational competencies. The data were collected by interviewing 
the professional automotive workers and automotive specialists. The function map was divided into 3 
levels: Level 1 lower skill, Level 2 Upper skill and Level 3 Professional Skill. 
 Index of Consistency (IOC) was evaluated by 8 automotive specialists. The result of this study was  
1) The lower worker skill level of Suspension was consisted of 1 key propose, 4 key roles, 14 key 
functions, 42 unit of competency  and 130 elements of competency . 2) The upper worker skill level of 
Suspension was consisted of 1 key propose, 4 key roles, 16 key functions, 64 unit of competency and 208 
elements of competency. 3) The Professional worker skill level of Suspension was consisted of 1 key 
propose, 4 key roles, 15 key functions, 75 unit of competency and 226 elements of competency. 
According to the ICO of the function map was 1.0, the automotive specialties agreed with the map.  
 The result of this study showed that providing a function map focusing on the competency- 
based, lead to the useful of the real work in the automotive industrial.  
Keywords: Identifying the Vocational Competencies of the Professional Suspension 

บทนํา 
ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจในสังคมโลกดําเนินอยู่บนฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ความรวดเร็วของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ธรรมชาติของงาน การศึกษา วัฒนธรรม สังคม และค่านิยมของแต่ละประเทศเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดความแตกต่างทั้งด้านความรู้ทักษะและเทคโนโลยี ในการแข่งขันในระบบการค้าเสรีบนเวทีโลก
ปัจจุบัน  แรงงานที่มีสมรรถนะสูงและสามารถสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาได้จะเป็น
ปัจจัยสําคัญต่อการแข่งขัน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการศึกษาของไทยจนไม่สามารถพัฒนาได้
ทันทั้งด้านปรัชญา แนวคิด หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล  ทําให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ผลิตแรงงานไม่ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ  และตลาดแรงงานในประเทศ 
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 ในการน้ี คุณวุฒิวิชาชีพ เป็นข้อกําหนดระดับนโยบายหรือ ระดับชาติ ที่กําหนดระดับและขอบเขตของสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีในแต่ละคุณวุฒิ ซ่ึงคุณวุฒิวิชาชีพของแต่ละอาชีพจะออกให้เพื่อรับรองว่าผู้ที่ผ่านการประเมินตามกรอบ
คุณวุฒิอาชีพน้ัน มีความรู้ความสามารถตามข้อกําหนดของกรอบคุณวุฒิในระดับเดียวกันทั่วทั้งประเทศหรือทั่วทั้งภูมิภาคที่ใช้
กรอบคุณวุฒิ จากการศึกษาวิจัยระบบคุณวุฒิของประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และอ่ืน ๆ สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ [1]  ได้กําหนดเป็นร่างกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สําหรับประเทศไทยเป็น 7 ระดับดังต่อไปน้ี ระดับ1 ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือพื้นฐาน ระดับ 2  ระดับผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทาง ระดับ 3  ระดับผู้ชํานาญ , หัวหน้างาน  
ระดับ 4 ระดับผู้ควบคุมดูแลหรือหัวหน้างาน , นักเทคนิค  ระดับ 5  ระดับผู้เชี่ยวชาญ , ผู้บริหารระดับต้น  ระดับ 6  ระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ , ผู้บริหารระดับกลาง  ระดับ 7 ระดับ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือผู้ชํานาญพิเศษ  ผู้บริหารระดับสูงถึงระดับอาวุโส  
สมคิด  สายแวว [2] ได้กําหนดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มงานยานยนต์ มีสมรรถนะดังน้ี ระดับ 1 สามารถแสดงความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานเครื่องล่างรถยนต์ สามารถใช้ทักษะพ้ืนฐานได้ เช่น  
การบํารุงรักษา การใช้เครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานประจําตามคําส่ังที่กําหนด สามารถรับ
และส่งข้อมูลสารสนเทศได้  ระดับ 2 สามารถแสดงความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัย  และการป้องกันอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน หลักการทํางาน  หน้าที่  ส่วนประกอบพื้นฐานของรถยนต์ในระบบต่างๆ การประยุกต์ทักษะการใช้เครื่องมือทั่วไปการ
ใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบและการปรับแต่งในขอบเขตที่กําหนดได้ การประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาในขอบเขตที่
กําหนด สามารถประเมินและบันทึกข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ได้และมีความรับผิดชอบผลงานตนเองในขอบเขตจํากัด 
ระดับ 3 สามารถแสดงความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน หลักการทํางาน 
หน้าที่ ส่วนประกอบพื้นฐานของรถยนต์ในระบบต่างๆ การประยุกต์ทักษะการใช้เครื่องมือทั่วไปและการใช้เครื่องมือพิเศษในการ
ถอดประกอบและการปรับแต่งการตรวจซ่อมระบบต่างๆ ได้หลากหลาย มีการวิเคราะห์การวางแผนการทํางาน การจัดระบบและ
การทํางานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี การประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาที่คาดการณ์ได้หลายหลาย   
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทําการวิจัยเก่ียวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สําหรับประเทศไทย เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะในกลุ่มอาชีพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้เลือก กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สําหรับประเทศไทย ในระดับ  
3 ผู้ชํานาญงาน, หัวหน้างาน มาใช้ในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้วิจัยเลือกคุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานเครื่องล่างรถยนต์ ที่    
ดร.สมคิด สายแวว ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ นํามากําหนดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อพัฒนากระบวนการกําหนดกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มงานยานยนต์สําหรับประเทศไทยซ่ึงปัจจุบัน ยังไม่มีการกําหนดขึ้น ให้มีความเหมาะสม และนําไปใช้ ให้ตรง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 สร้างแผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่อง
ล่างรถยนต์ ระดับ 2 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ระดับ และระดับ 3 ผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต ์
 2 ประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะ แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่องล่างรถยนต์ ระดับ 2 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ระดับ และ 
ระดับ 3 ผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต ์
 3 กําหนดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่องล่างรถยนต์ ระดับ 2 
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ระดับ และ ระดับ 3 ผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต ์

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต์ ได้ใช้อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย ดงัต่อไปน้ี 
 1 แบบสอบถามความสอดคล้อง (IOC) 
 - แบบสอบถามความสอดคล้องของสมรรถนะ (IOC) แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) ระดับผู้ปฏิบัติงานอาชีพ
ซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่องล่างรถยนต ์
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รูปที่ 1 แบบสอบถามความสอดคล้องของสมรรถนะ ระดับผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่องล่างรถยนต ์
 
 - แบบสอบถามความสอดคล้องของสมรรถนะ (IOC) แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) ระดับผู้ปฏิบัติงานฝีมือ
เฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องของสมรรถนะ ระดับผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ 
 

 - แบบสอบถามความสอดคล้องของสมรรถนะ (IOC) แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) ระดับผู้ชํานาญเครื่องล่างรถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แบบสอบถามความสอดคล้องของสมรรถนะ ระดับผู้ชํานาญเครื่องล่างรถยนต์ 
 

 2 ผู้เชียวชาญ 8 ท่าน ประเมินค่าความสอดคล้อง 
 - ศึกษาเน้ือหาที่เก่ียวข้องในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพงานเครื่องล่างรถยนต์ระดับผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต ์
 - กําหนดวัตถุประสงค์ในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพงานเครื่องล่างรถยนต์ระดับผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต ์
 - สร้างแผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) คุณวุฒิวิชาชีพงานเครื่องล่างรถยนต์ โดยผู้วิจัย ทําการวิจัยคุณวุฒิ
วิชาชีพ ระดับ 3 ผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต์ ซ่ึงผู้วิจัยทําการสร้าง คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะ
พื้นฐานเครื่องล่างรถยนต์ และ ระดับ 2 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ ขึ้น เพื่อสามารถ เปรียบเทียบ และ
ความแตกต่างคุณวุฒิวิชาชีพงานเครื่องล่างรถยนต์ ในแต่ละระดับ  
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 - ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ 3 สถานศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ครุศาสตร์เครื่องกล จํานวน 3 ท่าน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
สาขาวิชาเครื่องกลจํานวน 3 ท่าน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขาวิชาเครื่องกล จํานวน 2 ท่าน รวมทั้งหมด 8 ท่าน  ให้
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 8 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะแผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) ทั้ง 3 ระดับ เม่ือไม่
ตรงตามสมรรถนะผู้วิจัยนํามาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องตามสมรรถนะ 
 - จัดทําสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัย 
ผลประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะ แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่องล่าง เท่ากับ 1.0 มีความเหมาะสมเห็นด้วย และสามารถกําหนดคุณวุฒิวิชาได้ดังน้ี 
ประกอบด้วย  1 ความมุ่งหมาย 4 บทบาทหลัก 14 หน้าที่หลัก 42 หน่วยสมรรถนะ 130 สมรรถนะย่อย 
ความมุ่งหมาย (key Purpose) ได้แก่ 1. สามารถแสดงความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัย และการป้องกัน

อันตรายจากการปฏิบัติงานเครื่องล่างรถยนต์  สามารถใช้ทักษะพื้นฐานได้ เช่น  การบํารุงรักษา  การใช้เครื่องมือในการถอด
ประกอบชิ้นส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานประจําตามคําส่ังที่กําหนดสามารถรับและส่งข้องมูลสารสนเทศได ้
 บทบาทหลัก  (key Role) ได้แก่ 1. บริการล้อและยาง 2. บริการระบบเบรก 3. บริการระบบรองรับนํ้าหนัก         
4. บริการระบบบังคับเล้ียว 
 หน้าที่หลัก (Key Function) ได้แก่ 1. ถอดล้อและยาง  2. ตรวจปรับลูกปืนล้อ 3. เปล่ียนผ้าเบรกดิสก์เบรก         
4. เปล่ียนผ้าเบรกดรัมเบรก 5. เปล่ียนถ่ายนํ้ามันเบรก  6. เปล่ียนโช๊คอัพหน้า-หลัง 7. เปล่ียนสปริงขดปีกนก 8. เปล่ียนลูกยาง
และบู๊ชปีกนก  บน-ล่าง 9. เปล่ียนเหล็กบิดทอร์ชันบาร์ 10. เปล่ียนแหนบแผ่น 11. ถอดใส่กระปุกพวงมาลัยแบบลูกปืนหมุน
วน  12. ถอดใส่กระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองสะพาน 13. ถอดใส่พวงมาลัย 14. ถอดใส่ลูกหมากคันชักคันส่ง 
 หน่วยสมรรถนะ (Units of Competence)  ได้แก่ 1. ปฏิบัติงาน 2. การบํารุงรักษาเครื่องมือ 3. รับและส่งข้อมูล
สารสนเทศ  โดยในแต่ละหน่วยสมรรถนะ (Elements of Competence) จะมีการปฏิบัติลักษณะเดียวกันซ่ึงขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยสมรรถนะ รวมทั้งหมด 42 หน่วยสมรรถนะ  
 หน่วยย่อย (Elements of Competence) ได้แก่ 1. เตรียมร่างกายเตรียมงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน            
2. จัดเตรียมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 3. ตรวจสอบสภาพ 4. บริการถอดเปล่ียน 5. การตรวจสอบ  6. บริการ 7. บริการ
ประกอบ 8. ทําความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือ 9. ตรวจเช็คสภาพเครื่องมือ 10. ศึกษาใบส่ังงานได ้11. ปฏิบัติงานตามใบส่ัง
งานได้  โดยในแต่ละหน่วยย่อย (Unit of Competence) จะมีการปฏิบัติลักษณะเดียวกันซ่ึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่
ละหน่วยย่อย (Elements of Competence) รวมทั้งหมด 130 หน่วยย่อย  
 
 
 
 
 
 

ตารางที่1 สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่องล่างรถยนต์ 
 ผลประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะ แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ2 ผู้ปฏิบัติงาน
ฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ เท่ากับ 1.0 มีความเหมาะสมเห็นด้วย และสามารถกําหนดคุณวุฒิวิชาได้ดังน้ี 
 ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมาย  4 บทบาทหลัก 16 หน้าที่หลัก 64 หน่วยสมรรถนะ 208  สมรรถนะย่อย 
 ความมุ่งหมาย (key Purpose) 1. ได้แก่ สามารถแสดงความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัย  และการป้องกัน
อันตรายในการปฏิบัติงาน  หลักการทํางาน  หน้าที่ส่วนประกอบพื้นฐานของรถยนต์  ในระบบต่าง ๆ การประยุกต์ทักษะการ
ใช้เครื่องมือทั่วไปการใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบและการปรับแต่งในขอบเขตที่กําหนดได้ การประยุกต์ความรู้ใน
การแก้ปัญหาในขอบเขตที่กําหนด  สามารถประเมินและบันทึกข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ได้และมีความรับผิดชอบ
ผลงานของตนเองในขอบเขตจํากัด 

ลําดับท ี หัวข้อ จํานวน/หน่วย 

1. ความมุ่งหมาย  (Key Purpose) 1 

2. บทบาทหลัก (Key Role) 4 
3. หน้าที่หลักKey (Function) 14 
4. หน่วยสมรรถนะ  (Unit of Competence) 42 
5. หน่วยย่อย  (Element of Competence) 130 
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 บทบาทหลัก  (key Role) ได้แก่ 1. บริการล้อและยาง  2. บริการระบบเบรก 3. บริการระบบรองรับนํ้าหนัก              
4. บริการระบบบังคับเล้ียว 
 หน้าที่หลัก (Key  Function) ได้แก่  1. เปล่ียนลูกปืน-จาระบี-ซีล-ล้อหน้า  2. เปล่ียนลูกปืน-จาระบี-ซีล-ล้อหลัง    
3.ถอดเปล่ียนลูกยางชุดซ่อมคาลิปเปอร์เบรก  4. ถอดเปล่ียนลูกยางกระบอกเบรกแบบดรัมเบรก  5. ถอดเปล่ียนสายเบรกมือ  
6. ถอดเปล่ียนลูกยางชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรก  7. ถอดประกอบหม้อลมเบรก  8. เจียร์จานดิสก์เบรก และดรัมเบรก 9. ถอดเปล่ียน
ระบบรองรับนํ้าหนักแบบแมกเฟอร์สันสตรัต 10. ถอดเปล่ียนระบบรองรับนํ้าหนักแบบถุงลม 11. ถอดเปล่ียนระบบรองรับ
นํ้าหนักแบบไฮโดรลิกส์ 12. ถอดเปล่ียนพวงมาลัยลูกปนืหมุนวนแบบกําลัง  13. ถอดเปล่ียนพวงมาลัยเฟืองสะพานแบบกําลัง 
14. ถอดเปล่ียนพวงมาลัยแบบกําลัง  15. ถอดเปล่ียนลูกหมากปีกนก บน-ล่าง  16. ถอดเปล่ียนก้านต่อบังคับเล้ียว 
 หน่วยสมรรถนะ (Units of Competence) ได้แก่ 1. การใช้เครื่องมือพิเศษ 2. ปฏิบัติงาน 3. ประเมินและ
ตรวจสอบ 4.บันทึกข้อมูล โดยในแต่ละหน่วยสมรรถนะ (Elements of Competence) จะมีการปฏิบัติลักษณะเดียวกันซ่ึง
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยสมรรถนะ รวมทั้งหมด 64 สมรรถนะ  
 หน่วยย่อย (Elements of Competence) ได้แก่ 1. จัดหาคู่มือ การใช้เครื่องมือพิเศษ 2. เข้ารับการอบรมการใช้
เครื่องมือพิเศษ 3. ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพิเศษ  4. เตรียมร่างกายเตรียมงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 5. จัดเตรียม
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  6. ถอดตรวจสภาพ 7. ตรวจสภาพ ด้วยเครื่องมือพิเศษ  8. เปล่ียนชิ้นส่วน อุปกรณ์ 9. ประกอบ 
ปรับตั้ง ตามคู่มือด้วยเครื่องมือพิเศษ  10. ตรวจสอบการประกอบ ตามคู่มือ 11. ทดสอบการทํางาน ตามคู่มือ  12. จัดหาคู่มือ 
การบันทึกข้อมูล 13. จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูล โดยในแต่ละหน่วยย่อย (Unit of Competence) จะมีการปฏิบัติลักษณะ
เดียวกันซ่ึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยย่อย (Elements of Competence) รวมทั้งหมด 208 หน่วยย่อย 
 

 
 
 
 

 
ตารางที่2 สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ 

 ผลประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะ แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ3 ผู้ชํานาญ
งานเครื่องล่างรถยนต์ เท่ากับ 1.0 มีความเหมาะสมเห็นด้วย และสามารถกําหนดคุณวุฒิวิชาได้ดังน้ี 
 ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมาย 4 บทบาทหลัก 15 หน้าที่หลัก 75 หน่วยสมรรถนะ 226 สมรรถนะย่อย 
 ความมุ่งหมาย (key Purpose) ได้แก่ 1.สามารถแสดงความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัย  และการป้องกันอันตราย
ในการปฏิบัติงาน หลักการทํางาน  หน้าที่ส่วนประกอบพื้นฐานของรถยนต์ในระบบต่างๆ การประยุกต์ทักษะการใช้เครื่องมือทั่วไปและ
การใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบและการปรับแต่งการตรวจซ่อมระบบต่างๆ ได้หลากหลาย มีการวิเคราะห์การวางแผนการ
ทํางาน  การจัดระบบและการทํางานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี  และประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาที่คาดการณ์ได ้
 บทบาทหลัก  (key Role) ได้แก่ 1.บริการล้อและยาง, 2.บริการระบบเบรก, 3.บริการระบบรองรับนํ้าหนัก,          
4.บริการระบบบังคับเล้ียว 
 หน้าที่หลัก (Key  Function) ได้แก่ 1.สลับล้อและยาง  2.ถอดถ่วงล้อและยาง  3.ตั้งศูนย์ล้อหน้า-หลัง  4.ซ่อมและ
แก้ไขระบบเบรก ABS  5.ทดสอบประสิทธิภาพแรงเบรก  6.ปรับแต่งระบบรองรับนํ้าหนักแบบสปริงขด 7.ปรับแต่งระบบ
รองรับนํ้าหนักแบบแหนบแผ่น  8.ปรับแต่งระบบรองรับนํ้าหนักแบบเหล็กบิดทอร์ชันบาร์  9. ปรับแต่งระบบรองรับนํ้าหนัก
แบบไฮโดรลิกส์  10. ปรับแต่งระบบรองรับนํ้าหนักแบบนิวเมตริก 11. ถอดซ่อมกระปุกพวงมาลัยลูกปืนหมุนวนแบบกําลัง   
12. ถอดซ่อมกระปุกพวงมาลัยเฟืองสะพานแบบกําลัง  13. ถอดซ่อมแม่ปั๊มพวงมาลัย power  14. ถอดซ่อมพวงมาลัย 
power แบบไฟฟ้า  15.ถอดเปล่ียนบู๊ชยอยแกนพวงมาลัย 
 หน่วยสมรรถนะ (Units of Competence) ได้แก่  1. การใช้เครื่องมือพิเศษ 2. การวิเคราะห์ 3. ปฏิบัติงาน 4. 
ประเมินและตรวจสอบ  5. จัดระบบการทํางานที่เก่ียวกับเทคโนโลยี  โดยในแต่ละหน่วยสมรรถนะ (Elements of Competence) 
จะมีการปฏิบัติลักษณะเดียวกันซ่ึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยสมรรถนะ รวมทั้งหมด 75 หน่วยสมรรถนะ 

ลําดับท ี หัวข้อ จํานวน/หน่วย 
1. ความมุ่งหมาย  (Key Purpose) 1 
2. บทบาทหลัก (Key Role) 4 
3. หน้าที่หลักKey (Function) 16 
4. หน่วยสมรรถนะ  (Unit of Competence) 64 
5. หน่วยย่อย  (Element of Competence) 208 
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 หน่วยย่อย (Elements of Competence)  ได้แก่  1. จัดหาคู่มือ การใช้เครื่องมือพิเศษ 2. เข้ารับการอบรมการใช้
เครื่องมือพิเศษ 3. ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพิเศษ   4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิด 5. กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 6. เตรียมร่างกายเตรียมงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 7. จัดเตรียมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  8. ถอดตรวจสภาพ 9. 
ตรวจสภาพล้อและยางด้วยเครื่องมือพิเศษ  10. เปล่ียนอุปกรณ์ 11.ประกอบตามคู่มือด้วยเครื่องมือพิเศษ  12. ตรวจสอบการ
ประกอบตามคู่มือ  13. ส่งงานให้กับผู้รับผิดชอบ 14. ทดสอบการทํางาน 15. สืบค้นข้อมูลการสลับล้อและยางจาก
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  16. ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน 17.จัดระบบการทํางาน
เทคโนโลยีการสลับล้อและยางภายในหน่วยงาน  โดยในแต่ละหน่วยย่อย (Unit of Competence) จะมีการปฏิบัติลักษณะ
เดียวกันซ่ึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยย่อย (Elements of Competence)  รวมทั้งหมด 226 หน่วยย่อย 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่3 สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต์ 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1 ได้แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) คุณวุฒิวิชาชีพ  ประกอบด้วย ระดับ1 ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมาย 4 
บทบาทหลัก 14 หน้าที่หลัก 42 หน่วยสมรรถนะ 130 สมรรถนะย่อย  ความสอดคล้องเก่ียวกับแผนผังหน้าที่ เท่ากับ 1.0 มี
ความเหมาะสมเห็นด้วย ระดับ2 ประกอบด้วย  1 ความมุ่งหมาย  4 บทบาทหลัก 16 หน้าที่หลัก 64 หน่วยสมรรถนะ 208  
สมรรถนะย่อย ความสอดคล้องเก่ียวกับแผนผังหน้าที่ เท่ากับ 1.0 มีความเหมาะสมเห็น ระดับ3  ประกอบด้วย 1 ความมุ่ง
หมาย 4 บทบาทหลัก 15 หน้าที่หลัก 75 หน่วยสมรรถนะ 226 สมรรถนะย่อย 

2 ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะ แผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) คุณวุฒิวิชาชีพ  ระดับ 1 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่องล่างรถยนต์ ระดับ 2 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ระดับ และ 
ระดับ 3 ผู้ชํานาญงานเครื่องล่างรถยนต ์ค่าความสอดคล้อง งานเครื่องล่างรถยนต์ทั้ง 3 ระดับ มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 
มีความเหมาะสม เห็นด้วยจากผู้เชี่ยวชาญ 
 3 สามารถกําหนดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพซ่ึงใช้ทักษะพื้นฐานเครื่องล่างรถยนต์ ระดับ 2 
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทางเครื่องล่างรถยนต์ระดับ และ ระดับ 3 ผู้ชํานาญงานเครือ่งล่างรถยนต ์ 

ข้อเสนอแนะ 
           ในการสร้างแผนผังแสดงหน้าที่ (Function Map) ถ้าหากทําให้แผนผังมีขนาดใหญ่ขึ้น และรวมเป็นแผ่นเดียวจะทํา
ให้มองภาพโดยรวมของแผนผังได้ง่ายขึ้น 
           ในการเปรียบเทียบคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง 3 ระดับ ควรนําคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ระดับวางเปรียบเทียบ เพื่อทําให้เกิดความ
ง่ายต่อความเข้าใจ 

เอกสารอ้างอิง 
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.  2550.  มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะกลุ่มวิสาหกิจ 
 อุตสาหกรรมยานยนต.์  กรุงเทพมหานคร: สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสํานักงาน 
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
สมคิด  สายแวว.  2546.  การพัฒนาการกําหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มงานยานยนต์สําหรับประเทศไทย.  

 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ. 
 
 
 

ลําดับท ี หัวข้อ จํานวน/หน่วย 

1. ความมุ่งหมาย  (Key Purpose) 1 
2. บทบาทหลัก (Key Role) 4 
3. หน้าที่หลักKey (Function) 15 
4. หน่วยสมรรถนะ  (Unit of Competence) 75 
5. หน่วยย่อย  (Element of Competence) 226 
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การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร 
A DEVELOPMENT OF PROCESS KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PUBIC 
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บทคัดย่อ 

 การ วิจัยครั้ง น้ี มี วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐใน
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลได้ดังน้ี ออกเป็น 3 ขั้นตอน       
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร พบว่า  
กระบวนการจัดการความรู้ของพยาบาล จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบ่งชี้ความรู้ (2) ด้านการสร้าง (3) ด้านการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ (4) ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้ (5) ด้านการเข้าถึงข้อมูล (6) ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ และ (7) ด้านการประเมินผลการจัดการความรู้       
 ขั้นตอนที่ 2 ผลของการพัฒนาร่างกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล มีส่วนประกอบ ส่วนที่ 1 
การศึกษาบริบทขององค์กร ส่วนที่ 2 การเตรียมองค์กร ส่วนที่ 3 การจัดทําแผนกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนที่ 4. การนํา
แผนกระบวนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนา ส่วนที่ 5. การประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ ประเมินผลสรุป 
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในการลงความเห็น โดยการวิพากษ์ ซ่ึงประชามติน้ีเป็นส่ิงที่ผ่านการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญ จึงถือว่า
เป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ จากผลการวิจัยในครั้งน้ีได้รูปแบบการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐสามารถนําไปใช้ได้ 
ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความสําเร็จในรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐ
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสําเร็จต่อรูปแบบการจัดการความรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนา อยู่ในระดับมาก 
คําสําคัญ: การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้, กระบวนการจัดการความรู้, โรงพยาบาลของรัฐ 

Abstract 

 The objective of this study was aimed the development of process knowledge management, of 
Public Hospital, it included three stages.  
 Stage 1 - Examining the knowledge management process of the public hospitals in Bangkok – the 
data was collected by interviewing 25 professional experts. The results showed consistency with the 
concept of six components; including 1) informative searching, 2) knowledge building and acquisition, 3) 
knowledge systematization, 4) processing and scrutinizing, 5) access to knowledge, and lastly 6) 
knowledge exchange.  

Stage 2 – Data analysis was performed using Dephi Technique to enquire 20 expert’s opinion. 
The results showed as follows. 

 1. Kknowledge management process consisted of seven areas which included 1) knowledge 
indication, 2) knowledge building, 3) knowledge systematization, 4) processing and scrutinizing, 5) access 
to knowledge, 6) knowledge exchange, and 7) knowledge management assessment.  

2. Factors contributing knowledge management process included 4 different areas. They included 
1) organization –including; vision & goal, culture, strategy, structure, 2) working group – including leader, 
personnel and learning technology which included two sub-areas; information technology (IT) and 
technology for learning enhancement, 3) learning facilitators.  

3. The outcomes of knowledge management process include were identified in two areas; 1) 
learning which included three level o learning, individually, collectively, and organizationally, and 2) 
continuous learning.  

117

2   (Function Map)    1 

  2   

 3    3   1.0 

  

 3   1   2 

   3   

 

            (Function Map)  

 

            3   

 

 

.  2550.  /  

 .  :  

 . 

  .  2546.  .  

 : . 

 

 

 

 

A DEVELOPMENT OF PROCESS KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PUBIC 

HOSPITAL IN BANGKOK 

  

  

 

 

  3        

  1    

  6   (1)  (2)  (3) 

 (4)  (5)  (6) 

  (7)        

  2    1 

  2   3   4. 

103 

 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร 
A DEVELOPMENT OF PROCESS KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PUBIC 

HOSPITAL IN BANGKOK 

ธิติมา ไชยมงคล 
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

บทคัดย่อ 

 การ วิจัยครั้ง น้ี มี วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐใน
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลได้ดังน้ี ออกเป็น 3 ขั้นตอน       
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร พบว่า  
กระบวนการจัดการความรู้ของพยาบาล จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบ่งชี้ความรู้ (2) ด้านการสร้าง (3) ด้านการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ (4) ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้ (5) ด้านการเข้าถึงข้อมูล (6) ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ และ (7) ด้านการประเมินผลการจัดการความรู้       
 ขั้นตอนที่ 2 ผลของการพัฒนาร่างกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล มีส่วนประกอบ ส่วนที่ 1 
การศึกษาบริบทขององค์กร ส่วนที่ 2 การเตรียมองค์กร ส่วนที่ 3 การจัดทําแผนกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนที่ 4. การนํา
แผนกระบวนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนา ส่วนที่ 5. การประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ ประเมินผลสรุป 
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในการลงความเห็น โดยการวิพากษ์ ซ่ึงประชามติน้ีเป็นส่ิงที่ผ่านการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญ จึงถือว่า
เป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ จากผลการวิจัยในครั้งน้ีได้รูปแบบการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐสามารถนําไปใช้ได้ 
ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความสําเร็จในรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐ
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสําเร็จต่อรูปแบบการจัดการความรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนา อยู่ในระดับมาก 
คําสําคัญ: การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้, กระบวนการจัดการความรู้, โรงพยาบาลของรัฐ 

Abstract 

 The objective of this study was aimed the development of process knowledge management, of 
Public Hospital, it included three stages.  
 Stage 1 - Examining the knowledge management process of the public hospitals in Bangkok – the 
data was collected by interviewing 25 professional experts. The results showed consistency with the 
concept of six components; including 1) informative searching, 2) knowledge building and acquisition, 3) 
knowledge systematization, 4) processing and scrutinizing, 5) access to knowledge, and lastly 6) 
knowledge exchange.  

Stage 2 – Data analysis was performed using Dephi Technique to enquire 20 expert’s opinion. 
The results showed as follows. 

 1. Kknowledge management process consisted of seven areas which included 1) knowledge 
indication, 2) knowledge building, 3) knowledge systematization, 4) processing and scrutinizing, 5) access 
to knowledge, 6) knowledge exchange, and 7) knowledge management assessment.  

2. Factors contributing knowledge management process included 4 different areas. They included 
1) organization –including; vision & goal, culture, strategy, structure, 2) working group – including leader, 
personnel and learning technology which included two sub-areas; information technology (IT) and 
technology for learning enhancement, 3) learning facilitators.  

3. The outcomes of knowledge management process include were identified in two areas; 1) 
learning which included three level o learning, individually, collectively, and organizationally, and 2) 
continuous learning.  



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

104 104 

 

Outcomes of drafting knowledge management process, they included The results of the 
proposed KM process for public hospitals in Bangkok were generalized by experts through critical 
reflection.The consensus was approved by the experts as reliable information. In this study, the results 
would be further on tryout.  

Stage 3 – regarding to the Questionnaire on Succession with Knowledge Management Process, 
the respondents reported succession with knowledge management process, indicating that knowledge 
management model developed by researchers was appropriate a great deal. 
Keywords:  A Development of Process Knowledge Management, Process Knowledge Management, Public 
Hospital 

บทนํา 
 การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลของประเทศไทย เริ่มต้นจากการที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับเชิญจาก
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติให้เป็นหน่ึงในส่ีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการนําร่องการจัดการความรู้ในองค์กรเมื ่อปี พ.ศ. 2546 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ, 2548) ซ่ึงโครงการประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีและยังมีการดําเนินการ
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่ได้เริ่มมีการจัดการความรู้ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว ยังได้มีโรงพยาบาล
ต่างๆ ที่ได้ดําเนินการจัดการความรู้ขึ้นในโรงพยาบาลจนประสบความสําเร็จเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้
ตลอดจนมีเวบไซท์สําหรับเผยแพร่ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์เป็นต้น       

โรงพยาบาลที่มีการจัดการความรู้ จะมีผลผลิตและบริการที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น (Sallia; and Jones. 2002, 
pp. 72-73) และในฐานะที่โรงพยาบาลเป็นองค์การที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ การจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เป็นแนวคิดการบริหารองค์กรแบบใหม่ เพื่อทําให้เกิด การปรับตัวภายในองค์กร การจัดการความรู้น้ันเป็นเรื่องที่
กล่าวถึงตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2545 และยังเป็นที่กล่าวถึงในปัจจุบัน ซ่ึงมีการแพร่หลายในองค์กรภาคเอกชนชั้นนําในต่างประเทศ เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพขององค์กร นอกจากน้ันแล้วการจัดการความรู้ยังเป็นตัวชี้วัดหน่ึงของ The Malcolm Baldrige 
National Quality Awards, Thailand Quality Award การนําการจัดการความรู้ที่นําสู่การปฏิบัติอย่างง่ายๆ ในการพัฒนา
คุณภาพบริการ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เพียงพอ เหมาะสมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
วิทยาการต่าง ๆ มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก (พาณี สีตกะลิน, 2553) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห ์สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างชาญฉลาด (Wilson, 2002, p. 1)    
 โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ประสบผลสําเร็จอาจจะมีสาเหตุจาก
การขาดแนวทางปฏิบัติที่ดี บางโรงพยาบาลไม่สามารถนําการจัดการความรู้ (knowledge management) มากําหนดใน
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่กลยุทธ์ของโรงพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังที่การประเมิน พบว่า โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับดีเพียงร้อยละ 60 และอีกจํานวนหน่ึงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ําของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินของโรงพยาบาล จะเห็นว่าแม้หน่วยงานหลัก ดังเช่น กระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้ใช้การ
จัดการความรู ้(knowledge management) เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่
การดําเนินงานของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลมี
ความแตกต่างกันอย่างมาก บางโรงพยาบาลมีการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง แต่บางโรงพยาบาลมีการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่เป็น
รูปธรรม จึงทําให้โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินของคุณภาพของโรงพยาบาล พบว่า 
โรงพยาบาลมีความสําเร็จที่แตกต่างกัน และยังมีส่วนที่ไม่ประสบความสําเร็จ ซ่ึงแนวทางในการดําเนินงานของโรงพยาบาลให้
ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาหลากหลายรวมทั้ง ผู้วิจัยเชื่อว่ากระบวนการการจัดการความรู้ 
(knowledge management) จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโรงพยาบาลให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
เน่ืองจากการจัดการความรู ้(knowledge management) เป็นกระบวนการที่มุ่งให้คนทํางานร่วมกันด้วยการแบ่งปันและเอา
ใจใส่ต่อกัน แต่การดําเนินงานของโรงพยาบาลในการใช้การจัดการความรู้ (knowledge management) ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขน้ัน ยังไม่ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากโรงพยาบาลยังขาดรูปแบบหรือแนวทางในการปฏิบัติที่แน่นอนทําให้
ต่างคนต่างๆ ทําให้ประสบผลสําเร็จได้ยาก ดังจะเห็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมยังคงมีอยู่มากและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซ่ึง
ผู้วิจัยเชื่อว่ากระบวนการดําเนินงานเพื่อการจัดการความรู้ (knowledge management) ในโรงพยาบาลยังขาดแนวทางที่
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ชัดเจนหรือขาดรูปแบบที่แน่นอนที่จะให้โรงพยาบาลนําไปปฏิบัติเพื่อนําพาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาระยะยาวให้กับสังคมได้ จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล เพื่อ
นําไปใช้ในโรงพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้ประสบผลสําเร็จ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติส ุข
เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และให้การยอมรับซ่ึงกันและกัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความพัฒนาถาวรสืบไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย           
 1. เพื่อศึกษาสภาพกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร    
 3. เพื่อประเมินกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร  

วิธีดําเนินการวิจัย           
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลตามกระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือการวิจัยซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (structure interview) ซ่ึงปลายเปดิที่มีแนวทางการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับอายุ การศึกษา ตําแหน่ง 
และสถานที่ปฏิบัติงาน และข้อมูลเก่ียวกับสภาพกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลมีกระบวนการ
จัดการความรู้มีลักษณะอย่างไร กระบวนการจัดการที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลของท่าน เป็นอย่างไร  ปัจจัยที่ส่งเสริม
กระบวนการจัดการความรู้อะไรบ้าง ในขั้นตอนแรกน้ี ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และสรุปเป็น
องค์ประกอบ และประเด็นของแต่ละกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการพัฒนาร่างกระบวนการ
จัดการความรู้ของโรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 สรุป
ภายใต้กรอบ 3 ประเด็นจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนําข้อมูลมาร่างเป็นชุดเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยนําชุดเครื่องมือที่ได้จากขั้นตอนที่ 
2 นําส่งให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 จํานวน 20 ท่าน พิจารณาข้อคําถามและตอบแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคเดลฟายและสรุปเป็น
องค์ประกอบ และประเด็นของแต่ละกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล จากน้ันผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 มาพัฒนาเป็นร่างกระบวนการจัดการความรู้ ในรูปของกิจกรรม และนําไปประเมินในขั้นตอนต่อไป  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินร่างกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล โดยนําเสนอด้วยตารางประเมิน
ความสําเร็จของร่างรูปแบบกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แปลผลข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนาโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย     

ผลการวิจัย             
 ขั้นตอนที่ 1 ผลของการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐ พบว่า สภาพกระบวนการจัดการ
ความรู้ของโรงพยาบาล ว่าโรงพยาบาลมีกระบวนการจัดการความรู้มีลักษณะอย่างไร ซ่ึงเป็นการศึกษาหาข้อมูลโดยตรงจาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับสภาพการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ใกล้เคียงสอดคล้อง
ตามแนวคิด 6 องค์ประกอบ (1) การกําหนดความรู้ (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (4) การ
ประมวลและกล่ันกรองความรู ้(5) การเข้าถึงความรู้ (6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู ้   

ขั้นตอนที่ 2 ผลของการพัฒนาร่างกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ   
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบร่างกระบวนการจัดการความรู้ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ            
  1.1. กระบวนการจัดการความรู้ของพยาบาล จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านค้นหาความรู้ (2) ด้านการ
สร้างความรู้ (3) ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (4) ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้ (5) ด้านการเข้าถึงข้อมูล (6) 
ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ (7) ด้านการประเมินผลการจัดการความรู ้    
   1.2. ปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู ้จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) องค์กร ประกอบด้วย ด้านย่อย 
4 ด้าน ได้แก่ (1.1) วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย (1.2) วัฒนธรรม (1.3) กลยุทธ์ (1.4) โครงสร้าง  (2) คณะทํางาน ประกอบด้วย 
ด้านย่อย 2 ด้าน ได้แก่ (2.1) ผู้นํา (2.2) บุคลากร   และ(3) เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านย่อย 2 ด้าน 
ได้แก่ (3.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3.2) เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ (4) ส่ิงที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
                               1.3. การเรียนรู้ จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ (1) การเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านย่อย 2 ด้าน ได้แก่ (1.1) 
การเรียนรู้ระดับบุคคล (1.2) ระดับกลุ่ม (1.3) ระดับองค์กร (1.4) ระหว่าองค์กร (2) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง            
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              2. ร่างกระบวนการจัดการความรู้โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร ในรูปของกิจกรรม ส่วนที่ 1 
การศึกษาบริบทขององค์กร ส่วนที่ 2 การเตรียมองค์กร เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคน ส่วนที่ 3 การจัดทําแผน
กระบวนการจัดการความรู้ ส่วนที่ 4 การนําแผนกระบวนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ และพัฒนา ส่วนที่ 5 การประเมินผล
กระบวนการจัดการความรู ้ประเมินผลสรุป     
         ขั้นตอนที่ 3 ผลประเมินกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังน้ี   
  1.การพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบกระบวนการการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร ระหว่างการทดลองใช ้   
   1.1. ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยป้อนหรือองค์ประกอบจําเป็นที่องค์กรจะต้องมีเพื่อเอ้ือต่อกระบวนการ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร (2) วิสัยทัศน์ (3) 
นโยบาย (4) พันธกิจ  
   1.2. กระบวนการจัดการความรู ้วิธีการดําเนินงานตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อทําให้
เกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นภายในองค์กร ประกอบไปด้วย (5) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (6) โครงสร้าง (7) 
เป้าหมาย (8) กลยุทธ์ (9) คณะทํางานการจัดการความรู้ (10) การประชุมคณะทํางาน (11) การกําหนดความรู้ (12) การสร้าง
ความรู้ (13) ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (14) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (15)การเข้าถึงความรู้ (16) การ
แบ่งปัน และแลกเปล่ียนความรู้ (17) การจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ (18) งบประมาณ แหล่งทุน (19) การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล (20) การติดต่อส่ือสาร (21) กระบวนการและเครื่องมือ (22) การปรับเปล่ียนพฤติกรรม   
   1.3 การนําไปใช้ ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร 
ประกอบด้วย (23) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (24). การเรียนรู้ (25) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง     
   1.4. การประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการประกันคุณภาพ
คุณภาพของโรงพยาบาล (1) การประเมินผลกระบวนการจัดการความรู ้(2) การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกระบวนการ
จัดการความรู้โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร      
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความสําเร็จในรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของ
โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสําเร็จรวมอยู่ในระดับมาก (3.94)                          

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย           
 1.ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยป้อนหรือองค์ประกอบจําเป็นที่องค์กรจะต้องมีเพื่อเอ้ือต่อกระบวนการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้บริบทของสังคมมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว มีการแข่งขันกันสูง การปรับตัวของ
โรงพยาบาลเพื่อความอยู่รอดขององค์การและสามารถแข่งขันได้ จําเป็นต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดด แต่ทั้งน้ีตามรูปแบบที่
ค้นพบ และการนําเสนอ พบว่า โรงพยาบาลควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ทั้งน้ี โรงพยาบาลจะบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจได้ ต้องมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้ใฝ่รู้ได้ตลอดเวลา และปรับเปล่ียนวัฒนธรรม การเรียนรู้เดิมสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง 
หาญพานิช (2546, หน้า 238) ไม่มีทางเปล่ียนแปลงสําเร็จหากไม่เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนักศึกษา วัฒนธรรมอาจารย์และ
วัฒนธรรมโรงพยาบาล ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่เสียก่อนตามลําดับ ความสําคัญคือ วัฒนธรรมนักศึกษา วัฒนธรรมอาจารย์และ
วัฒนธรรมโรงพยาบาล นโยบายและเป้าหมายการจัดการความรู้ให้มีการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยมี
ฐานข้อมูลความรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรสามารถใช้จัดการค้นหา แสวงหา สร้าง แลกเปล่ียน จัดเก็บ และนําไปใช้พัฒนา
ตนเองอย่างกว้างขวาง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน แต่ข้อค้นพบของ 
Stewart (1997) และวิจารณ์ พานิช (2546) ว่าโรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่มีความรู้ ความฉลาด แต่โรงพยาบาลยัง
ไม่เป็นแหล่งรวมความรู้ และความฉลาดอย่างแท้จริง เน่ืองจากการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันเกิดขึ้นน้อย ยังไม่มี
การสะสมความรู้อย่างแท้จริง ไม่สามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม
ได้ เพราะพฤติกรรมการทํางานของชาวโรงพยาบาลทํางานเฉพาะตนเองและหน่วยงานของตนเอง ขาดการใช้พลังร่วม 
(synergy) และขาดวัฒนธรรมการทํางานร่วมกัน จึงทําให้ไม่เกิดการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน ดังน้ัน โรงพยาบาล
จึงควรกําหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการความรู้ให้ชัดเจนและส่ือสารให้รับรู้ร่วมกัน 

2. กระบวนการจัดการความรู ้วิธีการดําเนินงานตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อทําให้เกิดการจัดการความรู ้
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ที่มีประสิทธิภาพขึ้นภายในองค์กร น่ันแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพควรให้ความสําคัญกับกระบวนการซ่ึง
ประกอบด้วย วัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้าง เป้าหมาย กลยุทธ์ คณะทํางานการจัดการความรู้ การประชุมคณะทํางาน การ
กําหนดความรู้ การสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การ
แบ่งปัน และแลกเปล่ียนความรู้ การจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ แหล่งทุน การยกย่องชมเชยและการให้
รางวัล การติดต่อส่ือสาร กระบวนการและเครื่องมือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) ที่ได้กําหนดให้การจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการพัฒนาองค์กรใน
ส่วนราชการ ซ่ึงกรอบของการพัฒนาองค์กร (ส่วนราชการ) มีกระบวนการที่สําคัญ 3 กระบวนการคือ กระบวนการแรก เป็น
เรื่องของการบริหารกระบวนการ ซ่ึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาขั้นตอนการทํางานให้ดีขึ้น กระบวนการที่สอง เป็นเรื่องของ
กระบวนการบริหารลูกค้า (Customer Management Processes) ซ่ึงให้ความสําคัญกับการดูแลผู้รับบริการ และสร้างความ
โปร่งใสและมีส่วนรว่ม และประการสุดท้าย เป็นเรื่องการวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets 
Management Processes) ซ่ึงให้ความสําคัญกับทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศและทุนความรู้ และทุนองค์กร การจัดการ
ความรู ้เป็นกระบวนการหน่ึงในกระบวนการของการวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ขององค์กร ที่สําคัญคือ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550) ได้กําหนดให้ส่วนราชการต้องดําเนินการหรือมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการความรู้ 2 กระบวนการคือ กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process - CMP) ซ่ึง
ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม การส่ือสาร กระบวนการและเครื่องมือ การฝึกอบรมและ
เรียนรู้ การวัดผล และการยกย่องชมเชยและให้รางวัล กับ กระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management Process 
- KMP) ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการบ่งชี้ความรู้ สร้างและแสวงหาความรู้ จัดความรู้ให้เป็นระบบ ประมวลและกล่ันกรอง
ความรู ้เข้าถึงความรู้ แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู ้และการเรียนรู้   

3. การนําไปใช้ ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรทั้งน้ีเน่ืองมาจากใน
ขั้นตอนการนําไปใช้ผู้วิจัย และคณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้คัดเลือก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้เกิด การเรียนรู้ 
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง และกําหนดความรู้เชิงเทคนิคที่จําเป็นต่อการทํางานซ่ึงต้องเรียนรู้อย่างชัดเจน น่ันสะท้อนให้เห็น
ว่าการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ซ่ึงมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization 
- LO) จะให้ความสําคัญกับสมรรถนะในฐานะที่เป็นคุณลักษณะขององค์กร ทั้งน้ีโดยมองว่าองค์กรเป็นแหล่งรวมความรู้
ความสามารถซ่ึงเกิดการประสบการณ์ การเรียนรู้และการสะสมความรู้ ดังน้ันองค์กรจําเป็นจะต้องมีกระบวนการที่สําคัญ
ประการหน่ึงคือ การกําหนดความรู้หลัก (Core knowledge) ที่จําเป็นต่อภารกิจหลัก(Core business) ขององค์กรที่ต้อง
เรียนรู้อย่างชัดเจนซ่ึงสามารถทําได้โดยการกําหนดสมรรถนะหลัก (Core competency) ทําให้บุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู้
ตามสมรรถนะหลักขององค์กรที่กําหนดไว้ได้ นอกจากน้ันการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ให้กับบุคลากรก็เป็นกระบวนการที่จําเป็น โดยMarquardt (2002) ได้เสนอแนะกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ของ
องค์กรและเทคนิคการเรียนรู้ระดับบุคคลว่าองค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในองค์กรอย่างต่อเน่ืองได้ โดย
การจัดทําแผนการพัฒนาอาชีพเป็นรายบุคคล (Individual Career Development Plan) สําหรับ การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ที่ส่งผลกระทบในระดับมากคือ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับคนในองค์กร สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียน
ความรู้และการเรียนรู้ภายในองค์กร และจัดตั้งศูนย์ความรู้หรือมุมความรู้เพื่อให้บุคลากรได้เข้าถึงและเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
อรจรีย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง (2549) กล่าวว่า บรรยากาศคือ ส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ ที่คนในองค์กรรับรู้ สามารถบรรยายออกมาเป็น
ความรู้สึกได้ประกอบด้วย    
  4. การประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการประกันคุณภาพคุณภาพของโรงพยาบาล 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเพราะผู้บริหารยังไม่แน่ใจว่า ผลตอบแทนจากการจัดการความรู้คืออะไร ประสบความสําเร็จหรือไม่ หากไม่มีการ
ประเมิน จะไม่ทราบว่าคุ้มค่าเพียงใด การจัดการความรู้เป็นเรื่องใหม่ การลองผิดลองถูก หรือเลียนแบบจากองค์การที่ประสบ
ความสําเร็จอาจจะไม่เหมาะสมกับหน่วยงานตนเอง จึงจําเป็นต้องมีการประเมิน ผลกระบวนการจัดการความรู้ และนําการประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร จะช่วยติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติและแก้ไขทันท่วงที (ทิพวรรณ สุวรรณรัตน์, 2549, หน้า 155) นอกจากน้ี การวัด
และการประเมินเป็นการทบทวนว่า การจัดการความรู้ที่ดําเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาลหรือไม่ และผล 
การประเมินการดําเนินการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลยังเป็นหลักฐาน ประกอบการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในมิต ิ
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ที่ 4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การของ ก.พ.ร. เพื่อรับเงนิรางวัลจากผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ อีกประการหน่ึง  

ข้อเสนอแนะ  
 1. กระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการทําวิจัยมีด้วยกัน 7 
องค์ประกอบ ข้อควรคํานึงถึงการนํารูปแบบไปใช้ในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ของบุคลากรเพราะการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจกลายเป็นข้อจํากัดสิทธ์ิของบุคลากรบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีได้ ผู้บริหาร
โรงพยาบาลของรัฐจึงควรดําเนินการเพือ่ให้บุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จําเป็นได้อย่างสะดวก  2.แนวทางของ
รูปแบบการจัดการความรู้ที่ได้นําเสนอน้ี จะได้ผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากรโรงพยาบาลของร ัฐใน
กรุงเทพมหานคร ถึงแม้จะได้รับปัจจัยที่ส่งเสริมทั้ง 4 และกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 องค์ประกอบ ส่ิงที่สําคัญบุคลากร
โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร ให้ความในใจและพร้อมที่จะพัฒนาซ่ึงกันและกันหรือไม่ หากบุคลากรโรงพยาบาลของ
รัฐในกรุงเทพมหานคร ไม่ให้ความสนใจ ไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุนแนวทางวิธีการของรูปแบบการจัดการความรู้น้ี ก็คงไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร    
 3. ควรสร้างความร่วมมือทางการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลของรัฐ รวมถึงในระดับสากล เพื่อให้ได้
การยอมรับในมาตรฐาน โดยยึดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลของรัฐ และประเทศชาติเป็นหลัก  
 4. ควรกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายของกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร ให้ชัดเจน ก่อนนําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร น้ีไปใช้ร่วมกัน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของบคุลากรให้มุ่งสู่ความสําเร็จเดียวกัน  
 5. รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้น้ีออกแบบสําหรับโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นรูปแบบ
วิธีการจัดการในระดับขั้นพื้นฐานที่โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนได ้ 
 6. รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ซ่ึงผลงานวิจัยในครั้งน้ี มีส่วนขององค์ประกอบเพื่อปัจจัยที่ สู่เสริมกระบวนการจัดการความรู้ 4 องค์ประกอบ 
กระบวนการจัดการความรู้ 7 องค์ประกอบ ทั้งสองส่วนเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ เป็นการเรียนรู้ สามรถเลือกองค์ประกอบการ
บริหารจัดการใดก่อนก็ได้ แล้วแต่ความจําเป็นและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ต้องดําเนินการให้ครบทั้ง 7 องค์ประกอบ 
การบริหารจัดการจึงจะเกิดประสิทธิผลต่อโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานครได ้
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การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
A  Study the Process of School Curriculum Development  follow Foundation  

Curriculum center  Buddhist  era  2551 by  “Participation in of school 
foundation committee” in Schools under the office Phranakhon Si  

Ayutthaya Primary Education  Service  Area 2. 

สมพิศ  ลาสอน     
สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

บทคัดย่อ 

 การ วิ จัยครั้ ง น้ี  มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาและเปรียบเที ยบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเกมส์-โฮเวลล์ ผลการวิจัย สรุปได้  ดังน้ี 
 1.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า ขั้นที่มีค่าเฉล่ียสูง
เรียงลําดับจากมากไปน้อย 1) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา 2) ขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 3) ขั้นการนํา
หลักสูตรไปใช้ 4) ขั้นการจัดทําเอกสารหลักสูตร   
 2. การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษามากกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอ่ืนรองลงมาได้แก่ผู้แทนคร ู  
คําสําคัญ : กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การมีส่วนร่วม 

ABSTRACT 

 This study of the Process  of  School Curriculum Development  follow foundation Curriculum  
center  Buddhist  era  2551  by  Participation  in of school foundation committee  in  Schools  under  the 
office  Phranakhon Si  Ayutthaya Primary  Education  Service  Area 2. The population included 300 basic 
educational institution in Schools.The research tool was 5-scale questionnaire suvey. The data were  
analysed using  mean and  standard deviations  and  test  the difference  of  the  average  lays  a pair  
with the  way  of, (Game-Howell).  The findings are as follows: 
 The research this time , there is the objective for study and compare with the procedure develop 
school course, traditionally center education foundation formula, 2551 Buddhist eras by participating in of 
school committee, foundation in the school , be under the office Phranakhon Si  Ayutthaya Primary 
Education Service Area 2. Sample borders are for example, school foundation committee, 300 persons 
amounts, a tool that use in the saving collects the data, be, meter questionnaire about 5 level values , 
the statistics that use in data analysis, for example , average , the part deviates the standard, and test the 
difference of the average lays a pair with the way of game , loudly , research result , can summarize , as 
follows ,  
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           1. The procedure develops school course by participates in of school foundation committee, the 
overall image is in the average when, follow the status meets that , school executive participates in more 
than school kind other committee , and when , consider lay a side meets that, a side that is valuable 
share tall arrange too much froms a little, as follows 1) adaptation level and develop 2) level education 
courses and analyse the data that relate 3) lead course level go to use 4) arrangement level do. 
             2. The procedure develops school course , by the participates in of school foundation 
committee, the overall image has the difference important implily statistics way that .05 level s by 
executive school status participates in more than school foundation status other committee ,  
Keyword:  the Process  of  School  Curriculum  Development , school foundation committee ,       
                 Participates. 

บทนํา   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 58  ได้บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ มี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ และ
เสรีภาพของตน การจัดการศึกษาให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชน ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วน
ร่วมมาใช ้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้ดําเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  ซ่ึง
ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  
ด้วยความเต็มใจ (ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา. 2551 : ออนไลน์)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  ได้กําหนดการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ในหมวด และมาตราต่างๆ คํา
ว่า “ ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษา” จึงเป็นที่รู้จักกันในวงการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระ
เบียกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543  เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 ส่งผลให้มี
การเปล่ียนรูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มบุคคลดังน้ี 1) 
ผู้แทนผู้ปกครอง 2) ผู้แทนครู  3)ผู้แทนศิษย์เก่า 4)ผู้แทนองค์กรชุมชน  5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) ผู้แทนองค์กร
ทางศาสนา 7) ผู้ทรงคุณวุฒิ  8) ผู้บริหารสถานศึกษา  ซ่ึงมีบทบาทในฐานะที่เป็นตัวแทนของชุมชนและสังคมในการมีส่วนร่วม
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต.ิ 2543 ก : 2)   
            การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการจัดการศึกษา ในประเทศไทยเราน้ันได้เริ่ม              
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นทางการเม่ือมีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตร จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาจึงต้องมี
การการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษากันใหม่  แต่จากการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนยังไม่พัฒนาไปถึงไหน ปัญหาที่พบคือ ชุมชนและผู้มีหน้าที่ ในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ยังมีความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไม่ชัดเจน หลักสูตรที่ใช้อยู่ไม่สนอง
ความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนขาดการสํารวจความต้องการของชุมชน และจากสภาพการดําเนินงานที่ให้ชุมชนและสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ทั้งในอดีตและปัจจุบันการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นตัวแทนของชุมชน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่องตนเองอย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ นิภา วรรณรักษ์.(2541:197-201) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนควรมีความชัดเจน ในหลักการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโรงเรียนเพราะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นตัวแทนของชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาขาดความรู้ ความ
เข้าใจ เก่ียวกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของตนเอง จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่สถานศึกษาจะสามารถดําเนินงาน
ได้ประสบผลสําเร็จได้น้ัน ต้องอาศัยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มาจากชุมชนเพราะคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของชุมชน เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ดี สามารถร่วมให้ความ
คิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาจนทําให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศของการทํางาน 
สร้างความผูกพันในองค์กรทําให้เกิดขวัญกําลังใจ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเกิดความร่วมมือ และการพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษาจะเกิดผลดีและมีคุณภาพได้น้ัน เงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญที่สุด คือ  การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ทําและรับผิดชอบในการทํางาน (สุภรณ์ สภาพงศ.์ 2545: 12) ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาน้ัน ผู้ที่เก่ียวข้องจําเป็นต้องมี
ความรู้ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร จึงจะสามารจัดทําหลักสูตรได้ดี ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้นฐานในโรงเรียนน้ัน
มีความแตกต่างกันในด้านความรู้ ความสามารถเน่ืองจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานน้ัน โรงเรียนส่วน
ใหญ่พิจารณาจากบุคคลที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นประจําอยู่แล้ว และเป็นบุคคลที่เสียสละ
เพื่อส่วนรวม  จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 2) ขั้นการจัดทําเอกสารหลักสูตร 3) ขั้นการนําหลักสูตรไปใช้ 4) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
  ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ยังไม่มีผู้ใดได้ศึกษา โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในสถานศึกษา และมี
หน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําผลการวิจัยไปสู่
กระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2      

2.  เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนก ตามสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ตามหัวข้อต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

              ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สัง กัดสํานักงาน                                   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 1,513 คน    
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 300 คน โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่าง ดังน้ี 
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  1.  ทําการสํารวจประชากรที่ใช้ในการวิจัยโดยขอข้อมูลเก่ียวกับจํานวนโรงเรียนพร้อมทั้งรายชื่อโรงเรียน  
และจํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปี การศึกษา 2553 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2   
  2. ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยดําเนินการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540:90) เริ่มจากการสุ่มอําเภอในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
โดยคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนอําเภอทั้งหมดในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  
2  ได้จํานวน  4  อําเภอ    
  3. ในแต่ละอําเภอที่ สุ่มมาได้ ผู้วิจัยเจาะจงเลือกเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป                   
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ( เพราะโรงเรียนเหล่าน้ีจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาได้ โรงเรียนละ 15 คน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ)  ได้จํานวน  20  โรงเรียน  มีกลุ่มตัวอย่าง  300   คน  ดังน้ี   

1.  ผู้แทนครู    จํานวน   20   คน                    
2.  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    จํานวน 140   คน 
3.  ผู้แทนผู้ปกครอง    จํานวน   20   คน 
4.  ผู้แทนศิษย์เก่า    จํานวน   20   คน 
5.  ผู้แทนองค์กรชมชน    จํานวน   20   คน 
6.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        จํานวน   20   คน 
7.  ผู้แทนองค์กรทางศาสนา                             จํานวน   40   คน 
8.  ผู้บริหารสถานศึกษา                                         จํานวน   20    คน 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ในการ วิ จัย  เ ป็นแบบสอบถามการ ศึ กษากร ะบวนการพัฒนาห ลัก สูต รสถานศึ กษา                           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา                      
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดังน้ี 
 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จํานวน 40 ข้อ   
 มาตรการวัดและการแปลผลการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
  3    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 
  1    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
            ในการสร้างแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน  ดังน้ี 
            1.  ศึกษาเอกสาร  แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และนํามาสร้างข้อคําถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย   
 2.  นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรง
ของเน้ือหา โครงสร้าง หลักวิชาตลอดจนภาษาที่ใช ้
            3.  นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษามาทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จัดทําเป็น
แบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ           
 4.  นําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ มีวุฒิปริญญาเอกทางด้าน
การศึกษา หรือมีวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เก่ียวข้องและมีความรู้เก่ียวกับการวิจัย หรือผ่านการปฏิบัติงานด้านการวิจัย               
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content validity) และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และเน้ือหา
ของข้อคําถาม (Item – Objective Conqruence:IOC) (สุวิมล ติรกานันท.์ 2543 : 129) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00   
 5. นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
coefficient) ของครอนบาค (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ.  2543 : 170 -171) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.89 
 6. จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจริง จํานวน 300  คน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเป็นลําดับดังน้ี   
            1 .  ผู้ วิ จั ยทํ าห นัง สือขอความอ นุ เค ราะห์ จากสํ า นัก งานคณะกรร มการบัณฑิตศึ กษามหา วิทย า ลั ย                            
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 2.  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยทําหนังสือชี้แจงแนบไปกับ
แบบสอบถามให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษา                     
ขั้นพื้นฐานที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย การเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษา                          
ขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้ครบทุกประเภท  
            3.  การรับแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองจากสถานศึกษา   
            4.  ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 นําแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมมาได้                    
ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ แบบสอบถามที่สมบูรณ์จํานวน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            เพื่อให้ ได้คํ าตอบที่ ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิ จัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป                        
โดยกําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไว้ดังน้ี   
 1.  การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ใช้การตรวจให้คะแนนและหาค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละ
รายการ และแปลผลเป็น 5 ระดับ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :  102)    
                การแปลผลค่าเฉล่ีย 
                            ค่าเฉล่ียระหวาง    4.51 – 5.00    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด                                       

                            ค่าเฉล่ียระหวาง    3.51 – 4.50    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 

                            ค่าเฉล่ียระหวาง    2.51 – 3.50    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 

                            ค่าเฉล่ียระหวาง    1.51 – 2.50    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย                      

                            ค่าเฉล่ียระหวาง    1.00 – 1.50    หมายถึง    กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 2 .  การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
ที่มีสถานภาพต่างกัน  ผู้วิจัยดําเนินการทางสถิติตามลําดับ  ดังน้ี   
                ทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างและ
หากพบว่าค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผู้วิจัยจะทําการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล ี่ยรายคู่ (Post-Hoc Test) ด้วยวิธีการของเกมส์-โฮเวลล์ (Game-Howell) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลกระทําโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป   
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
             ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใช้สถิติที่ใช้ในการ 
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วิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
  1.  ค่าเฉล่ีย (X ) 
   2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.  สถิติทดสอบใช ้(One  Way  ANOVA)   

ผลการการวิจัย 
 1.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงเรียงลําดับ จากมากไปน้อยดังน้ี 1) ขั้นการปรับปรุงและ
พัฒนา 2) ขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 3) ขั้นการนําหลักสูตรไปใช้ 4) ขั้นการจัดทําเอกสารหลักสูตร 
 2.  การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานมี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษา               
มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอ่ืน รองลงมาได้แก่ ผู้แทนคร ู

สรุปและอภิปรายผล    
            จากผลการวิจัยการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                      
ขั้นพื้ นฐาน พุทธศั กราช 2551  โดยการมี ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานในสถานศึกษา                      
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                   
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามขั้นตอน พบว่า  
ขั้นที่มีค่าเฉล่ียสูงเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังน้ี 1) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา 2) ขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3) ขั้นการนําหลักสูตรไปใช้ 4) ขั้นการจัดทําเอกสารหลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของพัชรินทร์ โตตระกูล (2546 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร และการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ของชุมชนใน
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นตัวแทนของชุมชน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ผู้วิจัยเห็นว่า การที่จะให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากผู้แทนในชุมชนกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในสถานศึกษามากขึ้นน้ันสถานศึกษาควรให้ความสนใจกับ
ชุมชนให้มาก ควรจัดให้มีการประชุม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้รับทราบเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ในด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
  2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสถานภาพต่างกันมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแตกต่างกันอย่าง                    
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาแตกต่างจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอ่ืน รองลงมาได้แก่ ผู้แทนครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประยูร  ศรีประสาธน์และคณะ. (2545 : บทคัดย่อ) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจําโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยในภาพรวม พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกวุฒิการศึกษาและทุกอาชีพ มีระดับการมีส่วนร่วมการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ วุฒิการศึกษาและอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรแตกต่างกัน  
และคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมแตกต่างกันกับคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและครู ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการแต่งตั้งน้ันมาจากบุคคลหลายสาขา อาชีพ มีเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน
และมีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกัน จึงมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้แทนครู เป็นผู้ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรโดยตรงอยู่แล้วจึงมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แตกต่างจากคณะกรรมการสถานศึกษาประเภทอ่ืนๆ   

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   
2551 โดยการมีส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
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            1. ในการนําผลการวิจัยไปใช ้ 
     1.1 สถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากชุมชนและควรจัด

ประชุมชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ขั้นการจัดทําเอกสารหลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความรู้และความเข้าใจยิ่งขึ้น  

 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ควรหากิจกรรมหรือวิธีการกระตุ้นเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มากขึ้น 
   1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนําผลการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเผยแพร่และให้การสนับสนุน โดยจัดประชุมหรือ
อบรม เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู ้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 
            2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2 .2  ควรศึ กษาบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานต่ อการ มี ส่ วนร่ วม                                  
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  2    
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อม 
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ADMINISTRATION AND EDUCATION 
ENVIRONMENT TO EXECUTIVE CHILD DEVELOPMENT CENTER  BELONG TO 
DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION PHRANAKHON SI AYUTTHAYA 

PROVINCE. 

พัชรี  ชูบรรจง 
  คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

บทคัดย่อ 

        การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการ ระดับการจัดสภาพแวดล้อม และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 176 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1.การบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการบริหารงานวิชาการในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยดังน้ี ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการนิเทศ
การศึกษา และด้านการวัดผลและประเมินผล ตามลําดับ   
 2. การจัดสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการจัดสภาพแวดล้อมในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยดังน้ีด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
และด้านการจัดสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรตามลําดับ   
 3.  การบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกระดับค่อนข้างสูง 
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, การจัดสภาพแวดล้อม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ABSTRACT 

 In this research, has an objectives to study level of academic administration, level of Education 
Environment and the relationship between Academic administration and Education Environment to 
Executive Child Development Center  belong to Department of Local Administration. Phranakhon Si 
Ayutthaya province.  Analyzing statistic data from the sample of to Executive Child Development Center 
176 people. Equipment used in data collection are questionnaire Estimate the scale of 5 levels in respect 
of the Coefficient alpha, frequency, the average, the standard deviation and Pearson correlation 
 1)  Academic administration to Executive Child Development Center  belong to Department of 
Local Administration. Phranakhon Si Ayutthaya province. was high score in all. When consider detail is  
Academic administration was high score in all. The Sort order the learning experience more than  the 
Courses more than  the education Supervision  and  less the Measurement and evaluation of learning 
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 2)  Education Environment to Executive Child Development Center  belong to Department of 
Local Administration. Phranakhon Si Ayutthaya province. was high score in all. When consider detail is 
Education Environment was high score in all. The Sort order the within the classroom environment more 
than the Environment outside the classroom and less the Measurement and Human environment. 
 3) Academic administration and Education Environment to Executive Child Development Center 
belong to Department of Local Administration. Phranakhon Si Ayutthaya province were relationship 
different under 0.05 significant level and relatively high positive 

Keywords :  Academic Administration, Education Environment, Child development center. 

บทนํา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่ากว่าทรัพยากรใดๆ การพัฒนาคุณภาพประชากร หรือคนน้ันจําเป็นต้องเน้นที่การอบรมเล้ียงดูตั้งแต่วัยเด็ก เพราะถ้าเด็ก
ได้รับการอบรมเล้ียงดูถูกต้องเหมาะสมก็จะเป็นการวางรากฐานของชีวิตที่ ม่ันคง การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้น้ัน
จําเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระยะต้นของชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัย 0-5 ปี  ซ่ึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาการเจริญเติบโตในทุกด้าน 
เด็กในระยะเริ่มต้นของชีวิตมีอิทธิพลสําคัญอย่างมากต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็กต่อไปเด็กจึงสมควรได้รับการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาก่อนที่เด็กจะเข้าสู่วัยเรียน อันจะเป็นรากฐานสําคัญให้เด็กมี
พัฒนาการในขั้นต่อไปได้อย่างม่ันคง  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญมาก  เพราะเป็นพื้นฐานและเสริมสร้างความ
พร้อมในการต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จากความสําคัญของการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยดังกล่าว รัฐเห็น
ความสําคัญของการจัดการศึกษา จึงได้กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาไว้ในกฎหมาย และแผนแม่บทของชาติ  ซ่ึงได้แบ่งเป็น
ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขึ้น หลังจากที่ประกาศให้ใช้ได้ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในวงการศึกษารวมทั้งสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซ่ึงทําให้ภาครัฐต้องเร่งดําเนินการในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน  คุ้มครองสิทธิ ความเสมอ
ภาคของบุคคลในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา    
 อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนที่ใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนักเรียน มีความสําคัญ
ต่อนักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย  (การจัดทุกส่ิงทุกอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นวัสดุ อุปกรณ์  อาคารสถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไว้ว่า อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสถานศึกษา
ปฐมวัยจึงเป็นส่ิงสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวครทูี่จะสร้างความเจริญงอกงาม และพัฒนาการทุกด้านให้กับนักเรียน อีกทั้งยังมี
อิทธิพลเหนือจิตใจและพฤติกรรม ตลอดจนสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้แก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา   
 ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ที่ เด็กได้รับในวัยเด็กย่อมส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในวัยต่อๆ มาการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็ก การจัดเครื่องเล่นและการให้คําแนะนําที่ดีจะช่วยพัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอย่างดียิ่ง  
แม้ว่าเด็กจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะอย่างไร  ถ้าได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  เด็กคนน้ันก็จะมีโอกาสพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้ดีขึ้นได้   
 การบริหารการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัยอย่างเหมาะสมน้ันจะช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดผลดี  ซ่ึงจะทําให้เด็กและบุคคลที่อยู่ภายในสถานศึกษามี
ความรู้สึกต่อการใช้ชีวิตอยู่ภายในสถานศึกษาอย่างมีความสุข  อันจะส่งผลต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
สถานศึกษา  ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาไปตามทิศทางที่ได้กําหนดไว้ 

 ในปี พ.ศ. 2544  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สมยศ  มีศิลป์. 2548 : 3-4)  ได้ถ่ายโอนการ
จัดการศึกษาระดบัปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่  สํานักงานเทศบาล
เมือง สํานักงานเทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งด้านงบประมาณอาหารกลางวัน งบประมาณอาหารเสริม(นม) งบประมาณค่าวัสดุการศึกษา  งบประมาณค่าจ้างครู
ผู้ดูแลเด็ก โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงในปัจจุบันการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด 303 ศูนย์ ซ่ึงอยู่ภายใต้การสนับสนุน ช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด  โดยมี
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การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อีกทั้งยังมีหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําหนดเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อให้การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ผู้วิจัยในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัด
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้ทราบว่าการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับ
การจัดสภาพแวดล้อมหรือไม่อย่างไรและมีการดําเนินการในสองเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงนําไปสู่การประยุกต์ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2.  เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษามุ่งที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ทําการศึกษา 4 
ด้าน ได้แก่  ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัดผล
และประเมินผล ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ทําการศึกษา 3 ด้าน  ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน และการจัดสภาพแวดด้านบุคคล 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 303 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Clustrer or area sampling) โดยเทียบตารางสัดส่วนของ ทาโร ยามาเน
ที่ระดับความเชื่อม่ัน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน  176 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัด
สภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคลเป็นแบบตรวจสอบรายการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการรูปแบบของคําถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating scale) ของลิเคิร์ท จํานวน 30 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ การจัดสภาพแวดล้อม รูปแบบของคําถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5  ระดับ 
(Rating scale) ของลิเคิร์ท จํานวน 20 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         1.  ขอหนังสือจากสํานักคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดต่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 2.  ส่งแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และทางไปรษณีย ์
 3.  ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจนได้แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวนทั้งส้ิน 172 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลทั้งหมด 
  4. นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ และดําเนินการลงรหัส (Coding) เพื่อเตรียมสําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลดังน้ี 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ   
 2. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ และการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิเคราะห์โดย
ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ และการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วิเคราะห์โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จํานวน 176 คน 
พบประเด็นสําคัญสามารถนํามาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี  
 1. ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เพศ
หญิง ร้อยละ62.00 มีอายุมากกว่า 30–40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 2. ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการบริหาร
วิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการบริหารงานวิชาการในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการนิเทศ
การศึกษา และด้านการวัดผลและประเมินผล ตามลําดับ   
 3. ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัด
สภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการจัดสภาพแวดล้อมในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
และด้านการจัดสภาพแวดล้อมด้านบคุลากรตามลําดับ   
 4. การบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกระดับค่อนข้างสูง 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยทําให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อมของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผลการวิจัยที่ได้มีประเด็น
ที่น่าสังเกตน่าสนใจ ที่ควรนํามาอภิปรายผลดังต่อไปน้ี 
 1. การบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการบริหารงานวิชาการในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้  ด้านการนิเทศ
การศึกษา และด้านการวัดผลและประเมินผล ตามลําดับ ซ่ึงอาจเป็นเพราะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านหลักสูตร มีการวางแผนการนําหลักสูตรไปใช้ มี
การเตรียมการสอนที่ดี มีการจัดทําแผนการสอนให้เป็นปัจจุบัน ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็กขาดแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบการสอน ครูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมโดยเน้น
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เน้ือหาเป็นหลัก และ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้มีการจัดกิจกรรมของเด็ก
ได้เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย  ส่วนงานด้านการนิเทศ ได้พัฒนาให้ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีปฏิบัติของการนิเทศการศึกษา มีการประสานสัมพันธ์ ระหว่างครู กับ 

ผู้บริหารที่ดี  ส่วนในด้านการวัดผลประเมินผล ผู้บริหารได้มีการจัดรูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน โดยใช้วิธีการ
วัดผลประเมินผลหลายๆ แบบเพื่อใช้วัดผลตามสภาพจริง และนําผลการประเมินมาพัฒนาจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ซ่ึงสอดคล้อง
กับจันทิมา เฉลิมสุข  (2546: บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่องบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้ในบทบาทการบริหารงานวิชาการ
ระดับปฐมวัย แต่ละด้าน และโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธิเชษฐ์ พฤกษาวานิช (2544 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการระดับก่อนประถมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา โดยศึกษาจากผู้บริหาร ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติงานวิชาการระดับก่อนประถมศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและงานกิจกรรมการเรียนการสอน งานส่ือ
การสอน  งานวัดผลและประเมินผลความพร้อมทางการเรียน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวางแผน
การดําเนินงาน พบว่าอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสิริพันธ์ุ โฆษิตวรกิจกุล (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครโูรงเรียนเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลก มีทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดของแต่ละรายการตามลําดับ ดังน้ี การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน การนําแผนการสอนไป
ใช้ในการบริหารหลักสูตร และค่าเฉล่ียต่ําสุด ได้แก่ การจัดหาส่ือและผลิตส่ือ ซ่ึงทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. การจัดสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการจัดสภาพแวดล้อมในระดับมากทุกด้าน  
เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยดังน้ีด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน  
และดา้นการจัดสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ตามลําดับ  ซ่ึงอาจเป็นเพราะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโดยมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแตกต่างกันในด้าน ห้องเรียนมีพื้นที่กว้างสะดวกปลอดภัยต่อการทํากิจกรรมต่างๆ มีโต๊ะเก้าอ้ี ชั้น
วางของอย่างเพียงพอ และมีการจัดป้ายนิเทศอย่างเป็นปัจจุบัน ส่วนในด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนผู้บริหาร
ได้มีนโยบาย ในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ที่เหมาะสมแตกต่างกันในด้านสถานที่จัดแบ่งเป็นสัดส่วน ระหว่าง
เด็กปฐมวัยกับเด็กประถมศึกษา มีเครื่องเล่นสนามที่หลากหลายและเพียงพอกับความต้องการของจํานวนเด็ก มีห้องนํ้า 
ห้องครัวสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับความต้องการของเด็ก และมีสถานที่ต่างๆ ร่มรื่นสะอาดตามีความปลอดภัย 
ส่วนด้านสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ผู้บริหารได้มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วม ในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการบริหารเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับดวงพร หัวเมืองแก้ว (2544 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานรับเล้ียงเด็กเอกชน สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ 
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวคิดในการวาง
นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ และด้านสังคม  ปรับอัตราส่วนระหว่างครูผู้ดูแลเด็กกับเด็กให้เหมาะสม 
กําหนดให้ครูผู้ดูแลเด็กเด็กมีหน้าที่หลักคือ การอบรมเล้ียงดูเด็กอย่างเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง มีการ
ส่งเสริมบุคลากร เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างขวัญและกําลังใจโดยการยกย่องชมเชยผลงานที่ทํา  
การจัดบริการส่ือ  วัสดุ และอุปกรณ์ใช้หลักในการเลือกให้เหมาะสมกับความสนใจ และวุฒิภาวะของเด็ก โดยมีการส่งพี่เล้ียง
เข้ารับการอบรม  สัมมนาในการใช้ส่ือ วัสดุ  และอุปกรณ์  ตลอดจนการติดตามผลการจัดสภาพแวดล้อมโดยการเข้าเยี่ยมชม
และซักถามปัญหาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ โดยไม่มีการกําหนดเวลาที่แน่นอน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชนี วังยายฉิม 
(2545 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สําหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 สังกัด มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือด้านนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารส่วน
ใหญ่มีการวางนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม และด้านบุคคล จัดอาคารสถานที่ให้มีความ
สะดวกสบายในการเคล่ือนไหว ให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น การจัดกิจกรรม ส่ือ วัสดุการเรียน ให้มีความเหมาะสมกับ
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พัฒนาการของเด็ก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซ่ึงกันและกัน  มีการส่งเสริมครูในการจัดสภาพแวดล้อม จัดส่งครูเข้ารับการอบรมในเรื่อง
การใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน มีการติดตามผลการจัดสภาพแวดล้อม ด้วยวิธีการสังเกต สนทนาซักถาม และผลตอบกลับ
จากผู้ปกครอง และมีการประสานงานระหว่างครูกับผู้บริหาร จัดประชุมเพื่อช่วยกันพัฒนาทุกๆ 1 เดือน  จากผลการวิจัยและ
ความสอดคล้องดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังน้ันผลการวิจัยจึงพบว่าการจัดสภาพแวดล้อมอยู่
ในระดับมากทกุด้าน ซ่ึงจากเหตุผลดังกล่าวจึงน่าเชื่อได้ว่าผู้บริหารในระดับต่างๆต้องให้ความสําคัญ และจัดสรรงบประมาณใน
เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 3.  การบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกระดับค่อนข้างสูง สอดคล้องกับเวสท์ (West ) ที่ได้ทําการวิจัยผลของบรรยากาศของโรงเรียน และโครงการทางสังคม
ของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  โดยศึกษาตามแนวคิดพื้นฐานทางสังคมโคลแมน 
ผลการวิจัยพบว่า 83 เปอร์เซ็นต์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการอ่าน และ 65  เปอร์เซ็นต์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์  มีส่วนที่เป็นผลรวมมาจากตัวแปรทางระบบสังคมของโรงเรียน และบรรยากาศในโรงเรียน ส่วนการศึกษา
ของ แมคแคนซี พบว่า บรรยากาศของโรงเรียนจะเป็นตัวแปรที่จัดอยู่ในลําดับต้นๆ ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเป็นตัว
ช่วยก่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี และสอดคล้องกับบอบเบทท์  (1992 : Abstract) ได้ศึกษาเปรียบเทียบบรรยากาศ
ทางด้านวิชาการในโรงเรียน ที่ถือว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี จํานวน 9  โรงเรียน พบว่า ระบบการบริหารโรงเรียนที่ชัดเจนมี
ส่วนสําคัญ ในการเพิ่มบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเหล่าน้ี  มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจสูง 
นักเรียนได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการกับจัด
สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันเม่ือส่ิงใดได้รับการพัฒนาก็จะส่งผลให้กับอีกส่ิงหน่ึงด้วย ดังน้ันเราจึงจําเป็นต้องพัฒนาควบคู่
กันไป อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไปดังน้ี 
 1.1 การบริหารงานวิชาการ  
  1.1.1 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการเข้ามีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น พร้อมทั้งควรมีการวางแผน เพื่อทําการจัดทําหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
  1.1.2 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหาส่ือที่
เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยให้มากยิ่งขึ้น  
  1.1.3 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก ควรเสนอนโยบายต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหา
งบประมาณในการสนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็กไปศึกษาดูงาน เพื่อช่วยให้มีความรู้ ความชํานาญเก่ียวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึ้น    
  1.1.4 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก ควรจัดหา สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการบันทึกผลการ
วัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มากยิ่งขึ้น หรืออาจบูรณการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
หรือที่ได้รับรางวัลมาตรฐานในการบริหารที่ดี  
 1.2 การจัดสภาพแวดล้อม 
  1.2.1 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก มีนโยบายในการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ที่เอ้ือต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็กปฐมวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา   
  1.2.2 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบํารุง และรักษา เครื่องเล่นและ
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทุกวัน เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าในเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ํากว่าเรื่องอ่ืนๆ 
  1.2.3 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก ควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนและการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
  2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ และการจัดสภาพแวดล้อมของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะทําให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายขึ้น 
  2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
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การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัย 
ตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 

Whole Language Teaching Development of Early Childhood 
Teachers Using Daily Activities Plan 

ชุลีพร  สงวนศรี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมประจําวัน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทําหน้าที่สอนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 25 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จาก15โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตามแผนการจัด
กิจกรรมประจําวัน 2) เครื่องมือวัดความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 3) แผนการจัดกิจกรรมประจําวัน  สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิผล และค่าร้อยละของความก้าวหน้า โดยใช้กระบวนการ
ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า 1) การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมประจําวันเกือบ
ทั้งหมด มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52, S.D. = 0.30) ยกเว้น ด้านการเลือกแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติสอดคล้อง
กับกิจกรรมประจําวัน ( X  = 4.00 , S.D.=0.00)ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01โดยผลหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา 4) ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 
คําสําคัญ  เด็กปฐมวัย, การสอนภาษาแบบองค์รวม, แผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 

Abstract 
      This research purpose to1) construct and determine quality of addition using daily activity plan. 
2) compare early childhood teacher knowledge and understanding about teaching development using 
daily activity plan 3) compare the early childhood ability in whole language. The samples, obtained by 
purposive sampling, were 25 teachers graduating Bachelor Degree in the early  childhood field teaching 
the first year kindergarten class students in the chools under the Lopburi Primary Educational Service Area 
Office 1 from fifteen schools. 
 The instruments used  comprised :  
 1. A test on knowledge and understanding titled the teaching development using daily activity plan. 

 2. A test on whole language to the early childhood’s .                              

 3. An experimental addition activity plan using  aforesaid  whole language. 

 The data was analyzed  to calculate  percentage, mean ( X ), and standard deviation (S.D.), the 
effectiveness index, percentage of progressiveness The test  process  was  employed  before  and  after 
the experiment 
The findings revealed as follows: 
 1) construct and determine quality of addition using daily activity plan almost all of them with  
highest quality ( X  = 4.52, S.D. = 0.30) except for selection of natural knowledge sources of daily activity    
( X  = 4.00 , S.D.=0.00) with high quality. 
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 2) The post developmental result of the early childhood teachers inknowledge and  
understanding  regarding  the  teaching  development using  daily activity plan was  higher  than  the  pre 
– developmental  result  at  a .01  level  of  statistically significant  difference. 
 3) The early childhood analytically, learn  to  find  a better  solution  to higher  than  the  pre – 
one  at  a .01  level  of  statistically  significant  different 
Keywords  Early Childhood ,Whole Language, Using Daily Activities Plan  

บทนํา 
 เด็กปฐมวัยเรียนรู้การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือผ่านทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียน เก็บสะสมเป็นประสบการณ์แล้ว
ถ่ายทอดความคิดผ่านกิจกรรมการเล่นในชีวิตประจําวัน เด็กได้รับประสบการณ์ภาษาจากบุคคล ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการ ช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาเป็นธรรมชาติ เด็กรับรู้ภาษาต่างจากผู้ใหญ่ จากการถ่ายทอดความคิดจากสัญลักษณ์ 
จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว เด็กเรียนรู้การอ่านจากสัญลักษณ์และนําไปสู่การเขียนเลียนแบบสัญลักษณ์  เม่ือเด็กพร้อมสามารถจับ
อุปกรณ์การเขียนได้ เด็กจะสามารถเขียนอย่างไม่มีข้อจํากัด ขึ้นอยู่กับความต้องการและพัฒนาการทางการเขียนของเด็ก ซ่ึง
ต่อมาเด็กจะใช้ทักษะอ่านเขียนเพื่อเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ทักษะอ่ืนๆ ในระดับสูงต่อไป ครูปฐมวัยและผู้เก่ียวข้องกับควร
ตระหนักและศึกษาให้เข้าใจ จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภาษาใหเ้ด็กทําทุกวันขณะอยู่โรงเรียน เพื่อนําประสบการณ์มาเชื่อมโยง
กับชีวิตประจําวัน 
 แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามปฏิรูปการศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กเป็นสําคัญ 
แต่เด็กปฐมวัยได้รับการปฏิบัติโดยเน้นการอ่านเขียนและเรียนวิชาการ ทัง้ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน เพื่อตอบสนอง
ค่านิยมของผู้ปกครอง ให้บุตรหลานอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ปฐมวัยไม่ได้คํานึงถึงหลักการพัฒนาการเด็กและความแตกต่างของ
เด็ก เด็กจํานวนมากไม่สามารถปฏิบัติได ้ทั้งที่ปรากฏในปรัชญาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่เน้นการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กตามธรรมชาติ 
 จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาครูปฐมวัยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงความจําเป็นและ
ความสําคัญของการสอนภาษาแบบองค์รวมตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ภาษาตามความสามารถ 
จัดกิจกรรมภาษาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน เด็กได้รับประสบการณ์ภาษาสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการตามหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย จึงนับว่าครูปฏิบัติหน้าที่เต็มกําลังสามารถแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตามแผนการจัดกิจกรรม
ประจําวัน      
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยพัฒนาทดลอง (Experimental research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์
รวมของครูปฐมวัยตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 สํารวจข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาความต้องการจําเป็นในการจัดการเรียนการสอนภาษาระดับชั้นอนุบาล 
โดยใช้แบบสํารวจ และสัมมนาครูปฐมวัย เพื่อวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการสอนภาษา         
 ขั้นที่ 2 ทดสอบครูปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบปรนัย จํานวน 30 ข้อ 5 ตัวเลือก วัดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน ก่อนการอบรม  
                                     
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัย 
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 ขั้นที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตามแผนการจัด
กิจกรรมประจําวัน สร้างแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน สําหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 8 หน่วย 
นําเสนอที่ประชุมโดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมินคุณภาพแผน 
 ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมประจําวันตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนําแผนการจัดกิจกรรม
ประจําวันทีส่ร้างขึ้น 8 หน่วยไปให้ครูปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างทดลองใช้ก่อนนําไปใช้จริง 
          ขั้นที่ 5 ก่อนการทดลอง(Pretest)ใช้แผนการจัดกิจกรรมประจําวันวัดความสามารถทางภาษาเด็กปฐมวัย จํานวน 150 
คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียนของครูปฐมวัย 15 โรงเรียนๆ ละ 10 คน          
          ขั้นที่ 6 ครูปฐมวัย นําแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน ไปทดลองใช้กับเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จํานวน15 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ  ละ 5 วัน  ๆละ 6 กิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เด็ก  ๆขณะทํากิจกรรมการสอนภาษาแบบองค์รวมตามแผนการจัดกิจกรรม  ประจําวันและผลงานการวาดภาพตามใจชอบ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 เด็กๆ ขณะทํากิจกรรมการสอนภาษาแบบองค์รวมตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 
 ขั้นที่ 7 หลังการทดลอง (Posttest) ใชเ้ครื่องมือชุดเดิมวัดความสามารถทางภาษาเด็กปฐมวัย จํานวน 150 คนและ
ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจครูปฐมวัย 25 คน เพื่อนําผลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนทดลอง  

ผลการวิจัย 

  1. การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมประจําวันเกือบทั้งหมด มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 
4.52, S.D. = 0.30) ยกเว้น ด้านการเลือกแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติสอดคล้องกับกิจกรรมประจําวัน ( X = 4.00, S.D=0.00) 
ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตาม
แผนการจัดกิจกรรมประจําวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยผลหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา  
  3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ผลหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
     1. การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมประจําวันตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน มี
ความเห็นว่า แผนกิจกรรมเกือบทั้งหมด มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52, S.D. = 0.30) ยกเว้น ด้านการเลือก
แหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติสอดคล้องกับกิจกรรมประจําวัน ( X = 4.00 , S.D.=0.00) ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากอธิบายได้ว่า
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ความรู้ความเข้าใจของครูปฐมวัยเกิดได้เพราะแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาแบบองค์รวมตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน ครูตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการสอนภาษาโดยนํา
การสอนภาษาแบบองค์รวมเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าความสําเร็จของครูน่าจะเกิด
จากความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการพัฒนา ช่วยให้ครูสร้างแผนการจัดกิจกรรมประจําวันได้อย่างมีประสิทธิผลเหมาะสม
นําไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างด ี
    2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตาม
แผนการจัดกิจกรรมประจําวันพบว่าครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมสูงขึ้น 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา อธิบายได้ว่าครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสอนภาษาแบบองค์รวม ครูจัดประสบการณ์ภาษาสอดคล้องกับวัย เขียนแผนการจัดกิจกรรมประจําวันได้ครูจึงมีความรู้
ความเข้าใจการสอนภาษาแบบองค์รวมสูงขึ้นกว่าก่อนพัฒนา 
 3. ผลการวิเคราะหห์าค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมประจําวันได้ค่า E.I. = 0.56 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์  0.50  
อธิบายได้ว่าความรู้ ความเข้าใจของครูปฐมวัยเกิดขึ้นได้เพราะแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 
    4. ผลการวิเคราะห์หาค่าร้อยละของความก้าวหน้าของครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์
รวมตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวันได้ค่าร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 34.80 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือร้อยละ 15 
( ดนัย เทียมพุฒ,2525) อธิบายได้ว่าการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยตามแผนการจัดกิจกรรม
ประจําวันพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม ที่ประกอบด้วย ชื่อ
แผนการจัดกิจกรรม จุดประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ประเมินผล และส่ือประกอบกิจกรรม  ส่งผลให้ครูมีคะแนนร้อย
ละของความก้าวหน้าหลังได้รับการพัฒนาสูงกว่าคะแนนร้อยละของความก้าวหน้าก่อนพัฒนาแสดงว่าครูมีความก้าวหน้า
เรียนรู้ขึ้นจริง   
       5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาสูงขึ้นใน
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01โดยผลหลังได้รับการทดลองจัดประสบการณ์ตาม
แผนการจัดกิจกรรมประจําวัน สูงกว่าก่อนทดลอง อภิปรายได้ว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์
รวมตามแผนการจัดกิจกรรมประจําวันเกิดการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติ ปฏิบัติจริง คิดและเลือกทํากิจกรรมด้วยตนเอง เด็กพูด 
คุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆจากประสบการณ์ ร้านค้า ร้านขายยา ไปรษณีย์ ธนาคาร ร้านถ่ายรูป ร้านเสริมสวย มี
สัญลักษณ์ให้เด็กสังเกตและอ่าน สอดคล้องกับอารี สันหฉวี (2537) ที่ว่า เด็กจะรับรู้และเข้าใจภาษาผ่านการถ่ายทอดความคิดจาก
สัญลักษณ์และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวที่มีความหมายกับตัวเด็ก เด็กเรียนรู้การอ่านจากสัญลักษณ์และนําไปสู่การเขียนเลียนแบบ
สัญลักษณ์และพนิดา ชาตยาภา (2544,บทคัดย่อ) ที่พบว่าการสอนภาษาแบบองค์รวมสามารถพัฒนาภาษาเด็กปฐมวัย เด็กเรียนรู้
ภาษาด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนตามธรรมชาติ  รักการอ่าน  เรียนรู้ภาษาจากกิจกรรมประจําวัน เด็กฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่านและเขียนผ่านกิจกรรมการเล่นจึงส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาสูงขึ้นทกุด้าน 

ข้อเสนอแนะ 
       1. ควรสร้างรูปแบบชุดการสอนภาษาแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัยตามแผนกิจกรรมบูรณาการ  
         2. ควรสร้างรูปแบบชุดการเรียนรู้ภาษาบูรณาการของเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมศักยภาพภาษา 
         3. ควรสร้างรูปแบบชุดกิจกรรมภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบูรณาการ เชื่อมโยงประสบการณ์กับ
ชีวิตประจําวัน  

เอกสารอ้างอิง 
ดนัย เทียมพุฒ.2525. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดําเนินโครงการการประชุมปฏิบัติการ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา

บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
พนิดา  ชาตยาภา. 2544. กระบวนการพัฒนาการส่ือความหมายของเด็กปฐมวัยโดยการสร้างเร่ืองราวในกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร. 

 อารี  สัณหฉวี. 2537. นวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: สมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก. 
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การผลิตครูแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมไทย 
A Study of Teacher Training Programme  According to the Curriculum 

Created under the Higher Reform : Desirable features in Thailand 

รุจิเรข  โกมินทรชาต ิ
หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาการผลิตครูแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเรื่องทัศนะต่อคุณลักษณะครู
ที่พึงประสงค์ในสังคมไทย จากการศึกษาวิจัยสรุปดังน้ี 
 1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูควรมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรก คือ ครูควรเป็นคนดีโดยพื้นฐานเป็นคนที่มี
จิตใจดีเม่ือครูมีจิตใจที่ดี การคิดที่ดี การแสดงออกย่อมจะดีไปด้วยทั้งกายและวาจาที่สําคัญครูควรมีความรักมีเมตตาแก่ศิษย์ 
และเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย ์
 2.  ด้านความรู้ โดยรวมเห็นว่าควรมีรองจากด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยครูควรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชา
ที่สอนและแม่นในเน้ือหา รวมทั้งมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีการติดตามข่าวสารความรู้ต่างๆ เพราะปัจจุบันสังคมมีการ
เปล่ียนแปลง และพัฒนาไปเป็นอย่างมาก ครูควรทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ เสมอ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้
ตลอดเวลา รวมทั้งมีทักษะการถ่ายทอดแก่ผู้เรียนที่ด ี 
 3. ด้านบุคลิกภาพ ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เป็นผู้ที่วางตัวดี น่าเคารพ และศรัทธาเลื่อมใส
แก่ศิษย์ บุคลิกภาพสง่างาม สมกับความเป็นครู   
คําสําคัญ:  การผลิตครูแนวใหม่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

Abstract 

 Teacher characteristics desirable in Thailand which the results of this study are 
 1. Teachers should have the moral ethics first. Teachers should be very basic and have a good 
mind when teachers have a good mind, good thinking. Expression would be good to go with. The teacher 
should have the love and mercy to student and a good friend. 
 2. Knowledge should be the first in the second. Teachers should have the expertise. Accuracy of 
the content and acquiring new knowledge. Teachers should have knowledge of any news because 
society has changed and developed a lot. The teacher should always keep up to date and self-
improvement and learning all the time including the transfer of skills to students as well. 
 3. Teachers should have a good personality and dress modestly. Most importantly, teachers 
should be the appropriate place. Respect for and adherence to faith, elegance with the personality of 
the teacher. 
Keywords:  Teacher Training Programme , Desirable features 

บทนํา 
 การศึกษาพัฒนาคน คนที่มีคุณภาพจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มีทิศทางและเป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ ความเชื่อ
ดังกล่าวคงไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงมากนัก เพราะประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก เชื่อว่าการให้การศึกษาถือเป็นฐานรากการ
พัฒนา และเป็นส่ิงจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพแข่งขันกับนานาประเทศ  
 ระบบการศึกษา (Education System) ถือเป็นระบบสําคัญในสังคมซ่ึงทําหน้าที่ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
อย่างเป็นทางการ และเม่ือกล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษากับสังคมไทย หลายคนคงมีข้อคําถาม ข้อสงสัยถึงแนวทาง วิธีการที่จะ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จซ่ึงถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ทั้งหลายที่จะต้องดําเนินการ ทั้งน้ีในการปฏิรูปการศึกษา แม้สังคมไทยจะคุ้นชินอยู่บ้าง แต่ในทุกคราก็จะมีความคาดหวังของ
คนในสังคมอยู่ไม่น้อย อันเน่ืองมาจากเหตุผลประการสําคัญประการหน่ึง คือ สังคมเชื่อว่าระบบการศึกษา (Education 
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System) ที่มีคุณภาพจะนําไปสู่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และนําไปสู่สังคมคุณภาพ (Social Quality) ได้อีกด้วย และ
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าอันเน่ืองมาจากกระแสสําคัญ คือ กระแสโลกาภิวัตน์ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม เกิดการ
เปล่ียนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว กระแสดังกล่าวถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อสังคมไทยหลายประการอันเน่ืองมาจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเปิดที่รับความก้าวหน้าและวิทยาการจากต่างประเทศ พร้อมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและระบบ
โทรคมนาคมที่ทันสมัย รวดเร็ว ทําให้ความเคล่ือนไหว ข่าวสาร วัฒนธรรมต่างๆ ได้แพร่หลายในสังคมไทย โดยระยะทาง
ระหว่างประเทศไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทําให้การรับรู้เหล่าน้ันยืดยาวหรือล่าช้าออกไป เกิดการรับรู้การเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึง
แนวทางการพัฒนารูปแบบใหม่ๆจึงมีอิทธิพลถึงกันและกัน 
 กระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก นอกจากเป็นผลมาจากความก้าวหน้า เปล่ียนแปลง 
และกระแสโลกาภิวัตน์แล้ว ปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงก็คือ ความคาดหวังของสังคมต่ออุดมศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งองค์กรระดับโลกได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา แต่ทั้งน้ีวิธีการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทสังคม 

(Context) และหน่วยงานระดับนโยบายที่จะดําเนินผลักดันจนประสบความสําเร็จและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง และ
ด้วยสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปในยุคปัจจุบันที่อาจกล่าวได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมากทั้งเทคโนโลยี แนว
ทางการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ ทําให้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน หรือผู้ปกครอง หรือสังคมต่างก็คาดหวังบทบาทของครู
มากขึ้น ทั้งในการอบรมส่ังสอนศิษย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมคํานึงรากฐานความเป็นไทยขณะเดียวกันก็ไม่ปิดตัวในการรับ
ความก้าวหน้าในระดับโลก สังคมจึงคาดหวังต่อครูสูงมากในด้านความรู้ความสามารถและทักษะการสอน รวมทั้งการถา่ยทอดความรู้
แก่ศิษย์ได้อย่างเชี่ยวชาญและมีเทคนิค วิธีการสอนในการกระตุ้นผู้เรียนที่สร้างสรรค ์ 
 ในยุคปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกสังคมแห่งความรู้ ที่ความรู้ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน 
พัฒนาชาติ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่าความรู้ คือ เครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาอย่างแท้จริง ดังน้ัน ในการสร้างความรู้ที่มีคุณภาพ ครูเครื่องมือนําทางสําคัญ คือ ผู้ที่จัดกระบวนการเรียนการสอน จัด
การศึกษาให้บังเกิดผลที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน การจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ได้ดีมีคุณภาพน้ัน จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยครู
เป็นพลังผลักดัน เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา เพราะปัจจัยที่มีส่วนสําคัญและสําเร็จในการศึกษาก็คือ ครู เพราะครูเป็นผู้ที่มี
บทบาทและพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน ครูจึงเป็นผู้สัมผัสชีวิตเยาวชนทุกคนในชาติ ดังน้ันในโลกที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และพัฒนาไปในทุกๆด้าน ครูจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผู้เรียน ให้ทันยุคทันสมัย และหล่อหลอม ขัดเกลาให้พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ดังน้ันคุณภาพครูจึงเป็นส่ิงสําคัญ การผลิตครูแนวใหม่จึงเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อนําไปสู่
คุณลักษณะที่ตอบสนองต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตอบสนองแก่สังคม ดังกล่าวน้ันจึงต้องมีระบบ หรือวิธีการที่จะทําให้
สังคมไทยมีความเชือ่ม่ันในศักยภาพคุณภาพของครู ส่ิงหน่ึงในความพยายามยกระดับครู คือ กระบวนการกําหนดคุณลักษณะ
ครูแนวใหม่และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูแนวใหม่ เพื่อให้ครูมีคุณภาพและเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน รวมทั้งครู
เดิมในระบบได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพด้วยเช่นกัน อันจะนําประโยชน์สู่ประเทศในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ในสังคมไทย 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการศึกษาครั้งน้ีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยอาศัยแนวประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Guide) ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ทั้งจาก
ผู้บริหารครู คณาจารย์ และนักศึกษาที่กําลังศึกษาและกําลังจะจบการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสัตบงกช* จังหวัด
สัตบงกช* และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจาก วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ หนังสือ 
รายงานบทความทางวิชาการ รายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง บทวิเคราะห์จากวารสาร หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท และส่ือต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญมี 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังน้ี    
 1. กลุ่มผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ซ่ึงมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ มีความเก่ียวข้อง และเป็นผู้รับผิดชอบใน
แนวนโยบายการศึกษา และแนวนโยบายขององค์การ โดยมีประสบการณ์ในการผลิตครูแนวใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 3 คน 
 2. กลุ่มครู คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ในแต่ละภาควิชา ในมหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ทําการ 
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สอนมานานประมาณไม่ต่ํากว่า 1 ปีการศึกษา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งน้ีพยายามให้ครอบคลุมผู้ที่สอนกลุ่มวิชา และ
ชั้นปีต่างๆจํานวน 9 คน 
 3. นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ และที่กําลังจะจบการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสัตบงกช* 
ทั้งน้ีพยายามให้ครอบคลุมผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาและชั้นป ีจํานวน 6 คน 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยได้ข้อมูลโดยตรงจากข้อมูลผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ซ่ึงวิธีการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลน้ัน ผู้
ศึกษาวิจัยใช้เทคนิคที่เรียกว่าลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) โดยเริ่มจากความเป็นญาติของญาติผู้ใหญ่ (Key-
person) ไปยังผู้ให้ข้อมูลคนแรกของผู้วิจัย และจากผู้ให้ข้อมูลคนแรกไปยังคนที่ 2 และคนต่อไปเรื่อยๆ จนครบทั้งหมด 18 
คน การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลผู้วิจัยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation) แล้วเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์  

ผลการวิจัย 
 การศึกษาในประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และจากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัย พบว่า การปฏิรูป
การศึกษาในประเทศไทยมีความพยายามจะปฏิรูปการศึกษาหลายครั้งแต่ความสําเร็จมีน้อยการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นับเป็นแรงผลักดันอีกประการหน่ึงที่ทําให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงนับตั้งแต่
น้ันเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 12 ปี มีทั้งประสบความสําเร็จและล้มเหลว ในแง่ของความล้มเหลว อาทิ การ
ผลิตและพัฒนาครู วิทยฐานะครูและผู้บริหารกับผลการเรียนของผู้เรียนไม่สัมพันธ์กัน การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี เป็นต้น  
 การพัฒนาครูกับสังคมไทยจึงมีแนวทางต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือกล่าวถึง คําว่า ครูดี ความเชื่อ
น้ีมีความหมายกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยคนเป็นครูจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีในหลายประการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันจะ
ส่งผลต่อศิษย์หรือผู้เรียนที่มีคุณภาพสูงสุด โดยจากการศึกษาทบทวนปัญหาสําคัญของการผลิตครูที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาด้านผู้เข้า
สู่วิชาชีพครู ได้แก่ ไม่ได้คนดี คนเก่งมาเรียนครู และส่วนหน่ึงของการพัฒนายกระดับคุณภาพครู ได้แก่ กระบวนการการผลิตครู
แนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพครูออกสู่สังคมเป็นครูแนวใหม่ ซ่ึงจากการศึกษาวิจัย โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ พบว่า เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องมีครูแนวใหม่น้ันผู้ทําการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
 1. สมรรถนะครูในด้านต่างๆ ทีอ่อกสู่สังคมมีสมรรถนะในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน การส่ือสารระหว่างผู้เรียน 
การถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ที่สอนไม่เชี่ยวชาญนัก คือไม่สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกันได้ ทําให้ครูมีการ
สอนตามความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้มา สอนในลักษณะเดิม รูปแบบเดิม ไม่มีความคิดที่สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ แก่ผู้เรียนเท่าที่ควร 
 2. สังคมมีความเปล่ียนแปลง และพัฒนามากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ มีการก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ รวมทั้ง
เทคโนโลยีการส่ือสาร คมนาคม การศึกษา ฯลฯ ครูจึงจําเป็นต้องมีการเรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และ
สามารถปรับเปล่ียนตัวเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงได้ ครูจําเป็นต้องเป็นนักค้นคว้า นักวิจัย นักปฏิบัติการและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย 
 การผลิตครูแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นกระบวนสําคัญในการพัฒนาทางการศึกษาของชาติ 
กระบวนการผลิตครูแนวใหม่จึงเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ อันจะก่อประโยชน์ต่อผู้เรียน และ
สังคม จากการศึกษาในด้านทัศนะต่อการให้ความหมายครูและคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ สรุปได้ดังน้ี ครู คือ ผู้ถ่ายทอด
ความรู้แก่ศิษย์ อบรมปลูกฝังส่ิงที่ดีให้กับศิษย์ และเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีในประพฤติปฏิบัติตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม เรื่องความรู้ความสามารถและเรื่องบุคลิกภาพต่อศิษย์ และสังคม โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูควรมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรก คือ ครูควรเป็นคนดีโดยพื้นฐาน เป็นคนที่มีจิตใจ
ที่ดี เม่ือครูมีจิตใจที่ดี การคิดที่ดี การแสดงออกย่อมจะดีไปด้วยทั้งกายและวาจา ที่สําคัญครูควรมีความรักมีเมตตาแก่ศิษย์ 
(ร้อยละ72.22) และเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ (ร้อยละ83.33) 
 ด้านความรู้ โดยรวมมองว่าควรมีรองจากด้านแรก ครูควรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาที่สอน แม่นในเน้ือหา 
(ร้อยละ100.0) และมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ (ร้อยละ50.0) มีการติดตามข่าวสารความรู้ ต่างๆ เพราะปัจจุบันสังคมมีการ
เปล่ียนแปลง และพัฒนาไปเป็นอย่างมาก ครูควรทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
รวมทั้งมีทักษะการถ่ายทอดแก่ผู้เรียนที่ด ี(ร้อยละ66.67) 
 ด้านบุคลิกภาพ ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ร้อยละ100.0) เป็นผู้ที่วางตัวดีน่าเคารพ และ
ศรัทธาเล่ือมใสแก่ศิษย ์(ร้อยละ100.0) บุคลิกภาพสง่างามสมกับความเป็นคร ู 
 จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นทัศนะและความคิด ความเชื่อต่อคนเป็นครูน้ันต้องมีคุณลักษณะที่ดีใน
หลายๆ ด้าน ซ่ึงสังคมไทยกับการปฏิรูปการศึกษาส่วนหน่ึงคาดหวังในเรื่องของคนเป็นครูสูงมาก ส่วนหน่ึงของการปฏิรูป
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การศึกษาในสังคมไทยคือการดําเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ การผลิตครูแนวใหม่ โดยกําหนดหลักการการ
ผลิตครูแนวใหม่ไว้ดังน้ี 
 1. เป็นรูปแบบการผลิตครูที่สามารถสร้างครูที่มีความรู้ลึกซ้ึงทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู
 2. เป็นรูปแบบที่สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งเข้ามาเรียนครู 
 3. เป็นรูปแบบที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้ 
 4. สามารถตอบสนองความต้องการการใช้ครูทั้งด้านสาขาวิชา จํานวนและเป้าหมาย 
 จากกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                  
จึงได้ก่อให้เกิดยุทธศาสตร์การผลิตครูแนวใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยคาดหวังว่ายุทธศาสตร์การ
ผลิตครูแนวใหม่จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญยิ่งใน
การศึกษาเป็นผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า ในเรื่องทัศนะต่อความหมายของครูแนวใหม่ สรุปคือ ครูแนวใหม่ คือ ครูที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ที่สอนอยา่งเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาตนเองและผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี
ความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมที่เปล่ียนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียนที่มีความหลากหลายในยุคสังคมที่เปล่ียนแปลงซ่ึงคุณลักษณะที่คาดหวังมีความเชื่อมโยง
กับวิธีการคัดเลือกนักศึกษาครูแนวใหม่ทั้งที่ได้ทุนและไม่ได้ทุนในปัจจุบัน ดังน้ี 
 1. มีความประพฤติดี 
 2. มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 3. มีความรักศรัทธาในวิชาชีพคร ู
 4. มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สามารถจะได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพทางวิชาการ และวิชาชีพได้ตามความต้องการ 
 ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวสะท้อนคิดประการหน่ึงว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสสําคัญที่เข้ามาและมีอิทธิพล
ต่อทั้งในสังคมโลก สังคมไทย และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) จากกรอบการการปฏิรูป ได้มีการ
เน้นย้ําในเรื่องของครูดี ครูเก่งอีกเช่นกันสะท้อนคิดประการหน่ึง คือ ไม่ว่าสังคมไทยจะพัฒนาการและเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
หรือมีกรอบการปฏิรูปไปอย่างไรก็ตาม ส่ิงหน่ึงที่มิเคยจางหาย ก็คือ ทัศนคติและความคาดหวังของสังคมไทยต่อคําว่า “ครู” 
ยังมีอยู่มาก และยังมีความผูกพันกับความคิด ความเชื่ออย่างแน่นแฟ้น ถึงคนเป็น “ครู” ว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสูง  

สรุปและอภิปรายผล 
จากทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องและการศึกษาวิจัยของผู้เขียน อาจกล่าวได้ว่าในโลกปัจจุบันที่สังคมมนุษย์ได้

อยู่ท่ามกลางกระโลกาภิวัตน์ และเม่ือกล่าวถึงเรื่องคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ทั้งในทัศนะนักวิชาการ และจากการศึกษาใน
อดีตและปัจจุบัน พบว่า สังคมไทยและผู้เรียนต่างคาดหวังในเรื่องของครูดีเป็นลําดับแรกๆ ความความหวังของสังคมต่อครู
มักจะผูกติดกับความดีอยู่เสมอ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนมีความคงอยู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยในสังคมไทยดั้งเดิมใช้กลไกทางสังคมคือ 
วิถีประชา (Folkways) และจารีต (Norms) ในการควบคุมและดูแลความเรียบร้อย โดยจารีตเสมือนศีลธรรมที่คอยกํากับให้คน
ในสังคมพึงกระทําส่ิงต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เช่น ครูต้องทําหน้าที่อบรม ส่ังสอนและเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ เรื่องการ
กตัญญู กตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ เรื่องการเคารพผู้อาวุโส เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีความเชื่อในด้านต่างๆ 
เหล่าน้ีอยู่เป็นทุนเดิม แม้ไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายที่เปน็ทางการก็ตาม ดังกล่าวน้ันแสดงให้เห็นประการหน่ึงว่า เม่ือสังคมมี
วิวัฒนาการและเปล่ียนไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุนนิยมเข้ามามีบทบาทในสังคมมากมายแต่อย่างไรก็ตามในระบบความคิด ความ
เชื่อของคนในสังคมไทย คําว่าครูยังผูกติดอยู่กับวัฒนธรรมในเรื่องความดีอย่างแยกออกมิได้  สังคมไทยจึงต้องการครูเก่ง และ
ที่สําคัญครูต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ ครูต้องดี มีคุณธรรมจริยธรรมสูง แสดงให้เห็นประการหน่ึงว่า คําว่าครู มี
ความหมายและมีคุณค่าอย่างลึกซ้ึงกับสังคมไทย ดังน้ันการปฏิรูปการศึกษากับสังคมไทย โดยเฉพาะการปฏิรูปวิชาชีพครู ใน
ทัศนะของผู้เขียนจึงเห็นว่ามิใช่เรื่องใหม่ ถึงแม้จะมีประเด็นเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะครูเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตาม คํา
ว่าครูดี ครูมีคุณธรรมจริยธรรมก็ยังวนเวียนและกํากับในความเป็นครูอยู่เสมอ การปฏิรูปการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการนําเรื่อง
เก่ามาเล่าใหม่ ซ่ึงโดยเน้ือแท้แล้วสังคมไทยยังต้องการคุณลักษณะของคําว่า “ครูดี ครูต้องเป็นคนดีโดยเน้ือแท้” อยู่เช่นเดิม
น่ันเอง และโดยเฉพาะในโลกยุคสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) ที่กระแสโลกาภิวัตน์ได้มีอิทธิพลหลาย
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ประการในประเทศต่างๆทั่วโลก ดังน้ัน คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ในสังคมไทยในท่ามกระแสโลกาภิวัตน์น้ัน ในทัศนะของ
ผู้เขียนเห็นว่าครูจําเป็นต้องมีคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคม ดังน้ี คือ  
 ด้านที่ 1 ด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการสอน  
 ด้านที่ 2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยสามารถปรับเปล่ียนตัวเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงได้รวมทั้ง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียนที่มีความหลากหลายในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงไปทุกขณะ 
 ด้านที่ 3 ด้านการค้นคว้าและวิจัย โดยครูจําเป็นต้องเป็นนักค้นคว้าข้อมูลข่าวสารและพัฒนางานวิจัยเป็นนักวิจัยที่
แสวงหาความรู้และต่อยอดความรู้เพื่อเอ้ือให้เกิดการเรียนต่อตนเองและต่อผู้เรียน 
 ผู้เขียนเห็นว่าคุณลักษณะเพิ่มเติมของครูที่ควรมีในสังคมปัจจุบัน ถือว่าเป็นส่ิงที่ท้าทายทั้งครูแนวใหม่ และครูที่มี
ประสบการณ์สอนมายาวนาน โดยจําเป็นต่อการพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคมเน่ืองด้วยปัจจุบัน
ความรู้ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้หลายประเทศต่างหันกลับมาทบทวนบทบาท 
และแนวทางการจัดการศึกษาของตนอย่างจริงจังด้วยเป้าหมายเพื่อสร้าง และพัฒนากําลังคน ดังจะเห็นได้จากปฏิญญาโลกว่า
ด้วยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีสาระสําคัญในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความเสมอภาคในการได้รับโอกาสทาง
การศึกษา การมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบวิธีการคัดเลือกนักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษา เป็นต้น ทําให้
อุดมศึกษาไทยมีความจําเป็นต้องพัฒนารูปแบบการศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น  
 การจัดการศึกษาให้บังเกิดผลดีมีคุณภาพเพียงพอที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางที่พึง
ประสงค์ได้น้ัน จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยครูเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา เพราะปัจจัยสําคัญที่เป็นส่วนของความสําเร็จ
ทางการศึกษาก็คือครู เพราะครูเป็นผู้ที่สัมผัสชีวิตของเยาวชนทุกคนในชาติ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณลักษณะของประชากร 
อันเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดซ่ึงจะกําหนดอนาคตของชาติต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2542: 2)  

เอกสารอ้างอิง 
ธีรศักดิ์ อัครบวร. 2542. ความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ์. 
พวงทอง พุ่มอยู.่ 2540. ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ศษ 163. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
รุจิเรข โกมินทรชาติ. 2552. การศึกษาการผลิตครูแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา: ศึกษา กรณี 
 มหาวิทยาลัยสัตตบงกช. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542. ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ. กรุงเทพฯ:  
 พริ้นติ้งกรุ๊ป. 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครูโรงเรียนเอกชน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 : กรณีศึกษา 
โรงเรียนเกวลินวิทยา ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

A  Study on the Relation Between the Factors Concerning Performance Complacency and the 
General Complacency of Private Teachers Affiliated With  Samutprakarn  Educational Service  

Area  Office 2 : Case Study of  Keowalinwitthaya School  Tambon  Bangsaothong Amphur  
Bangsaothong Samutprakarn 

ประยุทธ  ผันประเสริฐ1, สุธี  ประจงศักดิ์2 
1คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจ และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเกวลินวิทยา จํานวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า และเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
เป็นลักษณะการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน ในภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากทั้งสองปัจจัย ระดับความพึงพอใจของครูผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใจมาก และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน 
,ครูโรงเรียนเกวลินวิทยา 

Abstract 
 Objective of this research was to probe the factors concerning performance complacency and to 
study the relation between such factors related to Keowalinwitthaya teachers’ performance complacency 
and their general complacency.   
 The research samples were 66 Keowalinwitthaya teachers. The data gathering instrument 
constitutes some estimation table questionnaires made by the researcher. The performance feedback 
instrumentation constitutes the group conversations. The data applied in these data analysis comprise 
percentage, average, standard deviation. Additionally, certain analyses were made on the relation among 
the factors concerning the samples’ performance complacency through a search of Pearson’s Product 
Moment  Correlation Coefficient. 
 Finding of the Research : Both the incentive and sustaining factors, which constitute the factors 
concerning performance complacency, were generally agreeable. Moreover, the sampled teachers’ 
complacency was very high. Finally, the factors concerning performance complacency were constructively 
relevant with the performance complacency of  Keowalinwitthaya teachers. 
Keywords : Relation between the factors concerning performance, General performance  
 complacency, Keowalinwitthaya teachers 
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บทนํา 
 การบริหารงานในองค์กรปัจจุบันให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใดหรือประเภทใดก็
ตาม ย่อมต้องอาศัยทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ บุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ระบบการจัดการที่ดี องค์กรทุกองค์กรจะ
ประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดหมายปลายทางที่กําหนดได้น้ัน ขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรทางการบริหารดังกล่าวที่มีอยู่ใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ทรัพยากรบุคลากร ได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในลําดับต้น ที่จะทําให้หน่วยงานมีความเจริญรุ่งเรืองหรือ
เส่ือมโทรม หากหน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ย่อมจะส่งผลให้งานของ
หน่วยงานน้ันมีทั้งปริมาณและคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวก็มิอาจทํ าให้
หน่วยงานประสบความสําเร็จได้ หากบุคลากรของหน่วยงานน้ันปราศจากความตั้งใจ และความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ การทีบุ่คลากรจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถดังกล่าวจนเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่ิงที่สําคัญประการหน่ึง 
คือ ความสุข และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่องานในองค์กรน้ัน สมยศ นาวีการ (2538, หน้า 32) ความพอใจงาน คือ 
ความรู้สึกที่ดีโดยส่วนรวมของคนต่องาน เม่ือเราพูดว่า คนมีความพอใจงานสูง ให้คุณค่ากับงานสูง และมีความรู้สึกที่ดีต่องาน 
 การที่จะทําให้บุคคลในองค์กรมีความตั้งใจ และความพึงพอใจที่จะทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายด้าน บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจในงานที่ทําเม่ืองานน้ันให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งด้านวัตถุ และจิตใจ สามารถ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลได้ นอกจากน้ีความรู้สึกและเจตคติที่ดียังมีส่วนที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานได้เช่นกัน แมคคอร์มิก (McCormick, 1977, p. 98) ความพึงพอใจเป็นส่วนหน่ึงของทัศนคติที่เกิดจากสมาชิกในองค์กร 
เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่องาน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเป็นความรักต่องานที่ตนปฏิบัติ  
 แนวความคิดของนักวิชาการที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นว่าการที่องค์กรใดๆ จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้น้ันมา
จากการที่บุคลากรมีขวัญกําลังใจ และมีความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงอาศัยการจูงใจเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ความพึงพอใจ
ในการทํางานจึงมีความหมาย และความสําคัญทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารเพราะนอกจาก
ผู้บริหารจะมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผน จัดองค์กร วินิจฉัย ส่ังการ ประสานประโยชน์ของบุคลากรในหน่วยงาน
และองค์กรตลอดจนปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว หน้าที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือการชักจูง โน้ม
น้าวจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานให้ร่วมมือกัน ทุ่มเทความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และองค์กร บรรลุ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการศึกษาของประเทศไทย ครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาด้วย
สันติวิธี คุณภาพของผู้เรียนดังกล่าวขึ้นอยู่กับกําลังใจ ความตั้งใจ และความพึงพอใจในการทํางานของครูเป็นหลัก  
 จากเหตุและผลที่กล่าวมาชี้ให้เห็นว่าครูเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ดังน้ันหากว่าครูหรือ
บุคลากรในสถานศึกษา มีความรัก ความรู้สึกผูกพัน ความรู้สึกที่ดี และมีความพึงพอใจต่องานที่ตนรับผิดชอบแล้วก็ย่อมจะ
ส่งผลต่อคุณภาพของงาน ในทางตรงกันข้ามหากผู้ที่ปฏิบัติงานคือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาไม่มีความพึงพอใจในงานที่ทํา
อยู่ ผลเสียก็จะเกิดแก่งานและองค์การน้ันๆ 
 ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารของโรงเรียนเกวลินวิทยา มีความประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
เก่ียวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา เพื่อนําผลการวิจัยมาใช้
ประกอบในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา  
 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของ
ครูโรงเรียนเกวลินวิทยา  

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนเกวลินวิทยา โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie  
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and Morgan, 1993, p. 607-608) ครูผู้ปฏิบัติการสอน 80 คน จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซ่ีและมอร์แกน 
จํานวน 66 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ที่เก่ียวข้องต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา โดยจัดเรียงเน้ือหาแบบสอบถามให้
ครอบคลุมกับเน้ือหาที่ต้องการศึกษา แบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 6 
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทํางาน 
 ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบตาม
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 55 ข้อ โดยลักษณะคําถามประกอบด้วยข้อความ
ที่ผู้ตอบจะประเมินความรู้สึกของตัวเองตามมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวมในการทํางาน ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างคําถามโดยใช้กรอบความคิดของ
เฮอร์ซเบิร์กและคณะ มีจํานวน 10 ข้อ และมีคําถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะจํานวน 1 ข้อ โดย
ลักษณะคําถามประกอบด้วยข้อความซ่ึงผู้ตอบจะประเมินความรู้สึกของตนเองตามมาตรประเมินค่า 5 ระดับได้แก่ พอใจมาก
ที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ที่เกิดจากความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานเป็นลักษณะ Focus 
group ของครูในโรงเรียนเกวลินวิทยา โดยจําแนกออกเป็นกลุ่ม จํานวน 3 กลุ่มใหญ่ และ 6 กลุ่มย่อย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําแบบสอบถามที่ได้รับแต่ละฉบับ แล้วดําเนินการจัดทําตามขั้นตอน เพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรม ทางคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ ในการ
ทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  (Means : X
) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
 3. ความพึงพอใจโดยรวมในการทํางานของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Means : X) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานกับปัจจัยต่างๆ 10 ด้าน และระหว่างปัจจัย 10 ด้านด้วยกันเอง
ว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับใด แปลผลโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุม Focus group ใช้ Content Analysis ในการสรุปผล โดยผู้วิจัยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาภายนอก เสนอแนะในการเขียนพรรณนาตามลักษณะข้อมูลที่รวบรวมมา เพื่อใช้ยืนยัน ผลของการวิจัย 

ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สรุปผลได้ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี  
 1. เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.85 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 15.15  
 2. อาย ุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.48 อายุระหว่าง 31-40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.79  
อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 21.21 และอายุมากกว่า 51 ปี ร้อยละ 1.52 
 3. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตร ีร้อยละ 98.48 และระดับสูงกว่าปริญญาตร ีร้อยละ 1.52  
 4. รายได ้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8,501-10,000 บาท ร้อยละ 46.97 รายได ้7,500-8,500 บาท ร้อยละ 30.30 รายได้
มากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 20.20 รายได้น้อยกว่า 7,500 บาท ร้อยละ 1.52   
 5. มีตําแหน่งเป็นครูประจําชั้น คิดเป็นร้อยละ 66.67 ครูพิเศษ / ครูพี่เล้ียง คิดเป็นร้อยละ 33.33  
 6. ประสบการณ์การทํางาน ตั้งแต่ 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.21 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.67 และตั้งแต่ 6 
– 10 ปี ร้อยละ 12.12  
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามที ่
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มีต่อองค์ประกอบตามปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจัยเป็นราย
ด้านได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับที ่

1. ปัจจัยจูงใจ 3.74 0.32 เห็นด้วยมาก 1 

1.1 ด้านความสําเร็จของงาน (3.80) (0.42) เห็นด้วยมาก (2) 

1.2 ด้านการยอมรับนับถือ (3.51) (0.49) เห็นด้วยมาก (5) 

1.3 ด้านลักษณะของงาน (3.76) (0.38) เห็นด้วยมาก (4) 

1.4 ด้านความรับผิดชอบ (3.90) (0.36) เห็นด้วยมาก (1) 

1.5 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ่ (3.73) (0.46) เห็นด้วยมาก (3) 

2. ปัจจัยค้ําจุน 3.73 0.34 เห็นด้วยมาก 2 

2.1 ด้านนโยบายการบริหารงาน (3.91) (0.37) เห็นด้วยมาก (1) 

2.2 ด้านสภาพการทํางาน (3.59) (0.43) เห็นด้วยมาก (5) 

2.3 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา (3.64) (0.45) เห็นด้วยมาก (4) 

2.4 ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์เก้ือกูล (3.66) (0.56) เห็นด้วยมาก (3) 

2.5 ด้านความมั่นคงในงาน (3.81) (0.45) เห็นด้วยมาก (2) 

 ค่าเฉลี่ย 3.74 0.29 เห็นด้วยมาก  

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวมในการทํางาน ปรากฏผลตามตารางที่ 2 
  ความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อันดับ 

ที่ 

1. ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีผลทําให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 4.02 0.62 พอใจมาก 6 

2. เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงาน 3.79 0.54 พอใจมาก 8 

3. งานที่ทําอยู่เป็นงานที่สอดคล้องกับความสามารถ 4.18 0.55 พอใจมาก 5 

4. มีอํานาจในการตัดสินใจในงานอย่างเต็มที ่ 3.79 0.73 พอใจมาก 9 

5. พอใจในการเลื่อนตําแหน่งที่เป็นไปอย่างยุติธรรม และเหมาะสม 3.80 0.56 พอใจมาก 7 

6. สามารถเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานในหน่วยงาน 3.36 0.62 พอใจปานกลาง 10 

7. รู้สึกพอใจกับอาชีพ 4.58 0.56 พอใจมากที่สุด 1 

8. พอใจกับตําแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 4.32 0.53 พอใจมากที่สุด 3 

9. รู้สึกรัก และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 4.42 0.56 พอใจมากที่สุด 2 

10 ความรู้สึกโดยรวมเก่ียวกับงานที่ปฏิบัต ิ 4.30 0.58 พอใจมากที่สุด 4 

 ค่าเฉลี่ย 4.06 0.33 พอใจมาก  

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเกวลินวิทยา พบว่า ปัจจัยที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานทั้ง 10 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 ปัจจัย คือ ความรับผิดชอบและ นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์กันในระดับ
ค่อนข้างต่ํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ปัจจัย คือ การยอมรับนับถือและ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 ปัจจัย คือ ความสําเร็จของ
งาน และลักษณะของงาน ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด คือ นโยบายและการบริหารงาน มีค่าเท่ากับ .450 และ
ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต่ําสุด คือ สภาพการทํางาน มีค่าเท่ากับ .132 สําหรับความสัมพันธ์ภายในทั้ง 10 ปัจจัย 
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พบว่าทุกคู่มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด คือ ความสําเร็จของงานกับการยอมรับนับถือ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา 2 
อันดับ คือ ลักษณะของงานกับความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านความ

รับผิดชอบ เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมาด้านความสําเร็จของงาน, ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่, ด้านลักษณะของงาน 
และด้านการยอมรับนับถือ สําหรับปัจจัยค้ําจุนเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้าน
นโยบายการบริหารงาน เป็นอันดับที่หน่ึง, รองลงมาด้านความม่ันคงในงาน, ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล, ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และด้านสภาพ การทํางาน เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยจูงใจ 
 1.1 ด้านความสําเร็จของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก เก่ียวกับสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้, พอใจ  ในความสําเร็จของผลงานที่ได้ปฏิบัติ, 
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานนําความก้าวหน้ามาสู่หน่วยงาน, เพื่อนร่วมงานพอใจในผลการปฏิบัติงาน และผู้บริหารมีความพึง
พอใจในผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ (Herzberg, 1959, pp. 44-115 ) ทฤษฎีการจูงใจค้ําจุน ของเฮอร์ซเบิร์ก (The 
Motivation – Hygiene Theory) ปัจจัยจูงใจ คือ ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถทํางานได้เสร็จส้ินและประสบผลสําเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น ครั้นผลงานของเขาสําเร็จเขาจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสําเร็จของงานน้ันอย่างยิง่  
 1.2 ด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก เก่ียวกับได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ปกครอง นักเรียน เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานมักจะมาขอ
คําปรึกษาเก่ียวกับงานที่ปฏิบัต,ิ เพื่อนร่วมงานยกย่องชมเชยการปฏิบัติงาน, ความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน
, มีโอกาสที่จะเสนอความคิดเห็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียนอยู่เสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลางเก่ียวกับมีโอกาสได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญๆให้ปฏิบัติแทนผู้บริหาร เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ เฮอร์
ซเบิร์ก (Herzberg, 1959, pp. 44 – 115) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการจูงใจในการทํางานว่าคนที่จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
น้ัน  มีปัจจัยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจที่จะทํางาน ซ่ึงเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) คือ การได้รับการ
ยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน จากผู้มาขอ
คําปรึกษา จากบุคคล  ในหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป การยอมรับนับถือน้ีอาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี 
การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่แสดงถึงการยอมรับในความสามารถ 
 1.3 ด้านลักษณะของงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก เก่ียวกับมีความพอใจต่อจํานวนนักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมา คือ มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสําหรับลักษณะงานในตําแหน่งหน้าที่,งานในหน้าที่มีลักษณะท้าทายจูงใจให้อยากทํางาน ส่วนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยน้อย เก่ียวกับมีโอกาสใชค้วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ได้รับมอบหมาย, มีความพึงพอใจกับปริมาณงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบว่าเหมาะสมดี และเคยรู้สึกเบื่อหน่ายหรืออึดอัดใจต่อหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการสอน เป็น
อันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535, หน้า 121 - 123) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจใน
งานมีดังน้ี ลักษณะงาน ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อ ความพอใจในงาน พนักงานต้องการทํางานที่ท้าทายเขา เขาไม่
ต้องการทํางานที่ไร้ความหมายวันแล้ววันเล่า ลักษณะสําคัญ 2 ประการของงานที่มีอิทธิพลต่อความพอใจในงาน และความช้า
เร็วของการทํางาน โดยทั่วๆ ไปแล้วงานที่มีความหลากหลายจะก่อให้เกิดความพอใจมากที่สุด ส่วนงานที่ไม่มีความหลากหลาย
จะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายกับพนักงาน แต่ถ้างานมีความหลากหลายสูงจะก่อให้เกิดความเครียดกับพนักงานได้ งานที่ให้
ความอิสระแก่พนักงานบ้างในการทํางานก็ส่งเสริมให้เกิดความพอใจสูงเช่นเดียวกัน การทํางานตามคําส่ังทุกขั้นตอนยอมเป็น
การผิดธรรมชาติของมนุษย ์ 
 1.4 ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก เก่ียวกับมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมาคือ แก้ไขปรับปรุงงานที่
รับผิดชอบให้ดีขึ้นเสมอเม่ือเห็นว่าบกพร่อง, ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานโดยอิสระ และให้มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ, 
ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันตรงตามเวลาที่กําหนด, สามารถรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์, ผู้บริหารมอบ
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อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในงานไว้อย่างชัดเจนแน่นอน, และเคยได้รับ คําเตือนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหาร 
เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 145 - 152) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไว้ คือความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีขวัญดีจะมีความรับผิดชอบในงานสูง ความพอใจใน
การทํางาน มีความสัมพันธ์ระหว่าง ความรับผิดชอบร่วมกับปัจจัยอ่ืน เช่น อายุ ประสบการณ์ เงินเดือน และตําแหน่งด้วย  
 1.5 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ เก่ียวกับโรงเรียนได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ท่านและคณะครูได้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือ
อบรมทางวิชาการที่ได้จัดขึ้นตามโอกาสอันควร เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ เก่ียวกับ
มีความเชื่อม่ันว่าการเป็นครูโรงเรียนของท่านทําให้มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ, ผู้บริหารสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้
เพิ่มเติม และเพิ่มวุฒิให้สูงขึ้น, ส่วนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ เก่ียวกับได้รับการเล่ือนตําแหน่งและได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษในระยะเวลาอันควร, ถ้าย้ายไปอยู่โรงเรียนอ่ืนจะเจริญก้าวหน้ากว่าอยู่โรงเรียน
เดิม เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของมณี ด้วงโสน (2548, หน้า บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ด้าน
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่อยู่ในระดับมาก 
 2. ปัจจัยค้ําจุน  
 2.1 ด้านนโยบายการบริหารงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก เก่ียวกับโรงเรียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมาสามารถปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย และระเบียบที่ทางโรงเรียนกําหนดไว้อย่างสะดวกใจ, ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย
ของโรงเรียน, ผู้บังคับบัญชาส่ังการ และมอบหมายงานได้อย่างชัดเจน, พอใจต่อนโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่โรงเรียน
กําหนดไว้ และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดเป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงาน เป็นอันดับสุดท้าย  
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล มุลา (2542, หน้า บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ประถม สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ครูโรงเรียนประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อปัจจัยการ
ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารในระดับมาก 
 2.2 ด้านสภาพการทํางานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด เก่ียวกับผู้บริหารกระตุ้นครูให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมอยู่เสมอ เป็นอันดับที่หน่ึง 
รองลงมามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เก่ียวกับอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีเพียงพอที่จะอํานวย
ความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน, โรงเรียนจัดให้มีห้องอํานวย ความสะดวกต่างๆ แก่ครูได้อย่างเหมาะสม เช่น ห้องพัก
ครู ห้องอาหาร ห้องนํ้า, โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพียงพอในการปฏิบัติ, มีการกล่าวร้ายและป้ายสี 
และนินทากันภายในโรงเรียน เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535, หน้า 121 - 123) กล่าวว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจในงาน คือ สภาพการทํางาน สภาพการทํางานก็มีส่วนสําคัญต่อความพอใจในงาน พนักงาน
ชอบทํางานในที่มีส่ิงแวดล้อมสะดวกสบาย มีอุณหภูมิ และแสงสว่างพอเหมาะ ที่ทํางานไม่อับหรือมีเสียงรบกวน มีตารางการ
ทํางานที่ดี สถานที่ทํางานสะอาด มีเครื่องมือเพียงพอ  
 2.3 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็น  รายข้อ พบว่า 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เก่ียวกับบรรยากาศของความเป็นมิตรภาพ เอ้ืออารี และความสามัคคีในโรงเรียน 
ทําให้มีความตั้งใจ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
เก่ียวกับผู้บริหารเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานที่กําลังประสบอยู่ และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ, เพื่อนร่วมงานได้ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีเม่ือเกิดปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในเรื่องส่วนตัวและงาน, ผู้บริหารแสดงความเป็นกันเองทั้งในงานและ
ด้านส่วนตัว และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยเก่ียวกับมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบ่อยครั้ง เป็นอันดับสุดท้าย 
สอดคล้องกับ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959, pp. 44 – 115) อธิบายปัจจัยที่จะทําให้คนไม่พอใจที่จะทํางาน เรียกว่า ปัจจัย
ค้ําจุน (Hygiene) ซ่ึงเป็นสาเหตุ อันเกิดจากสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน โดยไม่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของงานมี 9 ประการ 
หน่ึงในน้ัน คือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, 
Subordinate, Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทํางาน
ร่วมกัน มีความเข้าใจซ่ึงกันและกันอย่างด ี 
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 2.4 ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์เก้ือกูลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เก่ียวกับนอกเหนือจากรายได้ประจําโรงเรียนส่งเสริมให้หารายได้เสริมพิเศษอ่ืนๆ เช่น สอนพิเศษ เป็น
ต้น เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมาเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงาน ลักษณะงาน  และความรู้ความสามารถ, รายได้ที่
ได้รับช่วยให้เกิดความเชื่อม่ันในการวางตนในสังคม, พึงพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลที่โรงเรียนจัดให้ และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เก่ียวกับเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นอันดับสุดท้าย ทั้งน้ี
รายได้ และผลประโยชน์ที่ได้รับ รายได้พิเศษ ค่าตอบแทนเป็นเงินที่โรงเรียนจ่ายให้และผลประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ ที่พึงได้จาก
โรงเรียน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การให้วันหยุด เงินบํานาญ และสวัสดิการอ่ืนๆ ที่ได้รับอย่างเหมาะสม และเพียงพอจะทําให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535, หน้า 24-25) ได้กล่าวว่า รางวัล และระบบ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม จะเพิ่มขวัญของพนักงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเขา ส่ิงจูงใจ ที่เป็นตัวเงินส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานโดยตรง  
 2.5 ด้านความม่ันคงในงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด เก่ียวกับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทํางานในโรงเรียน เป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมามีความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
เก่ียวกับผู้บริหารให้ความคุ้มครอง และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน, สถานภาพต่างๆ ของโรงเรียนในปัจจุบัน เช่น จํานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่การงาน, บุคลากรภายในโรงเรียนเห็นความสําคัญของงาน
ที่ปฏิบัติ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เก่ียวกับโรงเรียนมีการโยกย้ายและให้ออกจากงานจนทําให้รู้สึก
หว่ันไหว เป็นอันดับสุดท้าย ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 145-152) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน จะเก่ียวข้อง
กับปัจจัยต่างๆ 3 ประการ ดังน้ี 1. ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) 2. ปัจจัยด้านงาน (Factors in the job) 3. ปัจจัย
ด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) ได้แก่ ความม่ันคงในงาน การศึกษาค้นคว้าส่วนใหญ่ พบว่า
พนักงานมีความต้องการงานที่มีความแน่นอน จากการสํารวจโดยการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการความม่ันคงใน
งาน ปรากฏว่าร้อยละ 80 ต้องการงานทีมี่ความม่ันคง พนักงานของบริษัท และโรงเรียนต้องการจะอยู่ทํางานจนถึงวัยเกษียณ 
ความม่ันคงในงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหน่ึง  
 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
เก่ียวกับรู้สึกพอใจกับอาชีพ เป็นอันดับที่หน่ึง, รองลงมารู้สึกรักและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร, พอใจกับตําแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่
ในปัจจุบัน, ความรู้สึกโดยรวมเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ, งานที่ทําอยู่เป็นงานที่สอดคล้องกับความสามารถ, ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน มีผลทําให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า, พอใจในการเล่ือนตําแหน่งที่เป็นไปอย่างยุติธรรม และเหมาะสม, เพื่อน
ร่วมงานยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงาน, มีอํานาจในการตัดสินใจในงานอย่างเต็มที่ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลางเก่ียวกับสามารถเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานในหน่วยงาน เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ พวงเพชร 
วัชรอยู่ (2537, หน้า 2) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทํางานเป็นผลจากการจูงใจให้มนุษย์ทํางานจนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 
เกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบภายใน ได้แก่ ความรับผิดชอบ การยอมรับ การมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธ์ิ และ
ความก้าวหน้า องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ความม่ันคงของงาน คําส่ัง นโยบาย การบริหารงานของหน่วยงาน เงินเดือน ค่าจ้าง 
ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน สถานภาพในองค์กร เงื่อนไขของการทํางานตลอดจนการบริการขององค์การ เป็นต้น  
 4. การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจ
โดยรวมของครูโรงเรียนเกวลินวิทยา  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเกวลิน
วิทยา พบว่า ปัจจัยที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานทั้ง 10 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเก
วลินวิทยา ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์สูงสุด คือ ความสําเร็จของงานกับการยอมรับนับถือ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา 2 อันดับ คือ 
ลักษณะของงานกับความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ สุรชัย ชินโย (2540, หน้า 1) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกทางบวกต่อการปฏิบัติ มี 4 ปัจจัย คือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารควรมอบหมายงานหรือหน้าที่ให้แก่ครูเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้บริหาร และเป็นการเพิ่ม 
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ศักยภาพของครู ครูจะมีความรู้สึกดีและภาคภูมิใจ ที่ได้รับความไว้วางใจ และยอมรับจากผู้บริหาร โดยที่ผู้บริหารจะคอย
แนะนําและให้คําปรึกษาเพื่อให้งานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
 2. ผู้บริหารควรมีการกําหนดเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของครู มีการแจ้งผลการ
พิจารณา เกณฑ์ และเหตุผลให้ชัดเจน มีความยุติธรรมและโปร่งใส  
 3. ผู้บริหารควรจัดสัมมนาภายในโรงเรียนเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการทํางานและความสัมพันธ์
ระหว่างครู การได้ร่วมพบปะสังสรรค์ระหว่างครูเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนครูด้วยกันอันจะส่งผลให้เกิดความ
สามัคค ีมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 4. ควรนําวิธีการสนทนากลุ่ม มาใช้ในโรงเรียน เพื่อผู้บริหารจะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ในโรงเรียน 

เอกสารอ้างอิง 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร. 2535. พฤติกรรมในองค์การ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สหมิตร ออฟเซท. 
นฤมล มุลา. 2542 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา      
          จังหวัดสระแก้ว. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2535. จิตวิทยาบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี. 
พวงเพชร วัชรอยู.่ 2537. แรงจูงใจในการทํางาน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
มณี ด้วงโสน. 2548. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงช้ันที่ 1 - 2   
         สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร   
         การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
สมยศ นาวีการ 2538. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคี. 
สุรชัย ชินโย. 2540. รายงานการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร : เจ เอ็น ท.ี 
Herzberg Herzberg and others. 1959. The Motivation to Work. New York : John Willey and Sons. 
Krejcie, Robert V. and Daryle, W. Morgan 1993. Determining Size for Research Activities, Education   
         Psychological Measurement. 30 (3), 607 – 608. 
McCormick, 1977 . Industrial psychology. New Jersey: Prentice-Hall,Englewood Cliffs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

141141 

 

ศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา 
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม และตลาดเก้าห้องร้อยปี จ.สุพรรณบุร ี

The Sustainability Development Potential of Tourist Destination:  
 Case Study of  Klongkonemangrove  Samutsongkram Province  

and Kao-Hong Market Suphanburi Province 

สุดารัตน์ แสงจํานงค ์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองโคน จ.สมุทรสงครามและตลาดเก้าห้องร้อยปี จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  วิธีวิจัยและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดําเนินการโดยใช้เครื่องมือประเมินศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ออกแบบโดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยืน ผลการวิจัยพบว่าศูนย์
อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน  มีศักยภาพและคุณภาพสูงได้ผลการประเมินภาพรวมในระดับ “ดีเยี่ยม” ในขณะที่ตลาดเก้าห้อง
ร้อยปี ได้ผลการประเมินในระดับ “ปานกลาง” จากน้ันนักวิจัยได้นําผลที่ได้น้ีไปวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism development) และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาไว้หลายประเด็นดังที่แสดงไว้
ในส่วนอภิปรายผลการวิจัย 
คําสําคัญ : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, แหล่งท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Abstract 

 Background – The purpose of this paper is to demonstrate through a case study, how to 
develop a tourist destination as a sustainable development.  
 Research methodology – The methodology incorporates a literature review on tourism planning 
and a case study, where the models and tools presented are applied to Klong Kone and Kaohong Market. 
 Results – Klongkonemangrove tourist destination has “very strong” potential based on Eco-
Tourism Standard’s criteria evaluation whereas Kao-Hong Market was at “medium” level of Cultural 
Tourist Destination Standard’s criteria evaluation. In part of discussion, researcher analyzed these two 
destinations by using Sustainable Tourism Destination Theory and demonstrated their development 
directions at the end. 
Keywords:  Sustainable Tourism, Sustainable Tourism Development, Tourist Destination, Eco-Tourism 
Destination, Cultural Tourism Destination, Eco-tourism standard  

บทนํา 
 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.
สมุทรสงคราม และตลาดเก้าห้องร้อยปี จ.สุพรรณบุรี เป็นหน่ึงในผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัย “การพัฒนารูปแบบและ
มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  ซ่ึงเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการแสดงศักยภาพและความโดดเด่นที่
เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวออกสู่สายตานักท่องเที่ยว ดึงดูดใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวและมีความสามารถในการสร้าง
รายได้ในระยะยาว ทั้งน้ีรวมไปถึงการควบคุมให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยว ตามแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism management )  
 เป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศที่ผ่านมาเน้นการนําเอาทรัพยากรมาแปรรูปมาก 
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เกินไป การดูแลอนุรักษ์ยังไม่ได้รับการใส่ใจดูแลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเท่าที่ควร เป็นเหตุทําให้เกิดความเส่ือมโทรมและด้อย
คุณค่าทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นตลอดเวลาจนในที่สุดก็ต้องปิดตัวไป (ปรีชา โชติช่วง, 2553) ซ่ึงหากไม่มี
มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเหตุปัจจัยต่างๆ แล้ว สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศอาจประสบกับปัญหาวิกฤติได้ 
จํานวนนักท่องเที่ยวอาจลดลงรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง และที่สุดคือโอกาสที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็ลดลงด้วย  
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงเป็นหลักการที่ได้รับการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางมากขึ้น
ภายหลังการประชุมอย่างเป็นทางการที่ Rio De Janeiro (United Nations Environment Program, 1992) และประกาศ
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับโลกสรุปแนวคิดดังกล่าวสรุป
ได้ว่า “การท่องเที่ยวเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่เก่ียวข้องทุกส่วนภายใต้แนวคิดที่เก่ียวข้องกับ เหตุผลทางเศรษฐกิจ สังคม 
และความต้องการของชุมชนหรือผู้เก่ียวข้อง และการบริหารการท่องเที่ยวให้เติบโตไปพร้อมกับการเติมเต็มและรักษาไว้ซ่ึงคุณค่า
ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม การเข้าใจความเปราะบางของส่ิงแวดล้อม  ความหลากหลายแยะแตกต่างกันของส่ิงมีชีวิตที่
ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและควรส่งเสริมซ่ึงกันและกัน” และได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า “ดังน้ันการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงต้องเป็น
กระบวนการที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวไปพร้อมกับการตอบสนองความต้องการของชุมชนในขณะเดียวกันก็ต้อง
เป็นการปกป้องและเติมเต็มความต้องการให้กับลูกหลานในอนาคตได้ด้วย” (Kishore Shah, 2002) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีเงื่อนไขที่ต้องนํามาพิจารณาหลายประการด้วยกัน การวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจึงต้องทําดว้ยความระมัดระวังซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ีนักวิจัยจึงได้ออกแบบการวิจัยโดยกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อ  
 1) ประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและความสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 2) วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยที่ได้ตามแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ได้กําหนดไว้ การเก็บและรวบรวมข้อมูลถูกออกแบบโดยใช้การสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ
ในแหล่งท่องเที่ยวแบบอิงโครงสร้าง (semi-structure) และการประเมินแหล่งท่องเที่ยวด้วยแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่พัฒนาโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากน้ันนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลตามแนวคิดและ
ทฤษฎีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism concepts and theories) สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน แนวคิดและหลักการที่สําคัญ 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่กําลังได้รับความสนใจกว้างขวางทั่วโลกและหลาย
ประเทศนําไปกําหนดเป็นนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศของตน เน่ืองจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรที่เก่ียวข้องให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตอบสนองความต้องการสังคมและผู้ที่
เก่ียวข้องทั้งหลาย ภายใต้การอนุรักษ์ไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม และ
ทั้งน้ีต้องสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว คนในชุมชน และลูกหลานของเราในอนาคตด้วย  (World Tourism 
Organization 1996). ซ่ึงปัจจุบันพบว่าการท่องเที่ยวได้กลายเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญในเกือบทุกประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาที่ประกาศนโยบายการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการและใช้การท่องเที่ยวเป็นเสมือนสินค้า
ส่งออกระดับประเทศ (James Goodwin, 2008) 
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 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผู้ดําเนินการต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อหลักการสําคัญของการท่องเที่ยว 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัยสําคัญที่จะต้องนํามาพิจารณาเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ระดับความยั่งยืนและประเด็นการ
พัฒนาที่เหมาะสมได ้แนวคิดที่ได้รับความยอมรับกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายคงหนีไม่พ้นTriple Bottom Line อันเป็น
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) กระบวนทัศน์ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างเงื่อนไขสามประการ 
ได้แก่ 1) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 2) เงื่อนไขทางทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และ 3) เงื่อนไขทางสังคมและการมีส่วนร่วมของคน
ในท้องถิ่น ดังภาพที่ 2 ต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 2 Triple Bottom Line Model 

ที่มา  Fiona Jordan adapted from Howie 2003 (2011) 
 จากภาพจะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเปรียบเสมือนเสาสามต้นที่ต้องการความสมดุลกันเพื่อให้สามารถรองรับกับ
เหตุการณ์ต่าง  ๆที่จะเกิดขึ้นได้ และหากเสาต้นใดต้นหน่ึงใหญ่หรือเล็กเกินไปก็จะทําให้เกิดความไม่สมดุลกันและความไม่สมดุลก็มักจะ
นํามาซ่ึงปัญหาต่าง  ๆตามมาได้อีกมากมาย ดังน้ันการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจึงต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อวิเคราะห์
ความสมดุลกันระหว่าง 3Es ได้แก่ E1– Ecological Dimension (มิติทางทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม) E2–Economic Dimension (มิติ
ทางเศรษฐกิจ) และE3– Ethical Dimension (มิติทางสังคม) (Fiona Jordan adapted from Howie 2003, 2011) ซ่ึงในแต่ละมิติน้ัน 
Gale R. (2005)ได้สรุปเงื่อนไขการพิจารณาไว้ดังภาพที่ 3 ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 Sustainable Tourism Values and Principle   

ที่มา Gale R.  (2005) 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ยั่งยืนมีภาพที่ขัดแย้งกันในตัวเอง ระหว่างความยั่งยืนและการพัฒนา ที่ยากต่อการนํามา
ปฏิบัติอย่างได้ผล (Weaver D. and  Opperman M., 2000)  อน่ึง แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นภูมิปัญญาตะวันตกใหม่ ที่
พัฒนาและรับรู้ในรูปของ กระบวนทัศน์สีเขียว(Green Paradigm) ที่เน้นว่ามนุษย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ที่ถูกบูรณา
การและเป็นองค์รวม (Integrated and Holistic) จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดฐานโครงสร้างที่สอดคล้องกัน (Consensus-
based Structure) คงไว้ซ่ึงความม่ังคง เน้นการอยู่ร่วมกัน และใช้ซอฟท์เทคโนโลยี ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ (Weaver, 2002)



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

144 144 

 

ในขณะที่ภูมิปัญญาตะวันออกให้ความสําคัญของวัฒนธรรมชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มาก่อนแล้ว ในการศึกษาครั้งน้ี จะใช้
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยเป็นเข็มทิศในการกําหนดประเภทสินค้าที่ควรลงทุน ซ่ึงนอกจากไม่ได้หวังเพียง
ผลตอบแทนทางการเงินเท่าน้ัน แต่คํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย (Cooper, 2002) 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยน้ีได้ทําการประเมินแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และขอความร่วมมือหน่วยงาน จัดผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือดังกล่าวลงพื้นที่ประเมินแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับนักวิจัยและ
สามารถสรปุผลการศึกษาได้ดังน้ี 
 1) ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม  
 สมัยก่อนพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนถูกบุกรุกทําลายจนหมด เพื่อนําพื้นที่มาทํานากุ้งและทําประโยชน์อ่ืนๆ
จนกระทั่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลใกล้ชายฝ่ังได้สูญเสียไป ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพประมงเหมือน
ในอดีตได้ จึงทําให้ประชากรในพื้นที่ที่อยู่ในวัยทํางานต้องแยกย้ายไปประกอบอาชีพที่อ่ืน ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ชาวบ้านใน
พื้นที่โดยการนําของผู้ใหญ่ชงค์ จึงได้มีความคิดปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนให้
กลับมา การทดลองปลูกป่าชายเลนในช่วง 3 ปีแรกไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากขาดองค์ความรู้ในการปลูกป่าชายเลน 
จนกระทั่งต่อมาก็มีหน่วยงานรัฐเริ่มเห็นความสําคัญโดยเฉพาะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯที่ทรงเห็น
ความสําคัญของการปลูกป่าชายเลนที่ น่ี จึงได้เสด็จมาทรงปลูกป่าชายเลนที่ น่ีด้วยพระองค์เองในปี พ .ศ . 2540, 
2541, 2542, 2545 และ 2547 จนปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง วิถีชีวิตที่สูญหายจึง
เริ่มกลับคืนมาอีกครั้ง แรงงานที่ต้องย้ายไปทํางานที่อ่ืนก็กลับมาทํามาหากินที่บ้านเกิด ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน 
ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลากหลายที่จะเล้ียงตัวเอง บางส่วนก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัด เช่น กลุ่มชาวเรือ กลุ่ม
ทําอาหาร กลุ่มกระเตง(บ้านพักกลางทะเลที่เฝ้าฟาร์มหอย) และมีการก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนขึ้นเพื่อรวมกลุ่ม
ชาวบา้น เป็นต้น  ("ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน," 25 มิถุนายน 2553) 
 พีร์นิธิ  รัตนะพงศ์ธุระ(พีร์นิธิ  รัตนะพงศ์ธุระ, 2553)บุตรชายผู้ใหญ่ชงค์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของการก่อตั้ง
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนไว้ว่า การก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนจึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ
คือ 1) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชายเลนให้เป็นที่รู้จัก 2) ทําให้ชาวบ้านมีรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์ป่าชายเลน 3) สร้างจิตสํานึกในการรักธรรมชาติ และ 4) ทําให้คนทั่วไปภายนอกสามารถเข้าถึงการอนุรักษ์
และการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวน้ีได้โดยง่าย   
 รูปแบบการก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน คุณพีร์นิธิ  รัตนะพงศ์ธุระ ได้เล่าให้ฟังว่า มาจากการเดินทางไป
ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวในอําเภออัมพวา และนําแนวคิดที่ได้มาพัฒนาคลองโคน บนพื้นฐานรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
วิถีชีวิตเดิมที่เป็นอยู่ โดยได้เริ่มจากการสํารวจพื้นที่ชุมชน วิเคราะห์ผลและหาแนวทางในการพัฒนา ตามลําดับ ทําให้ปัจจุบัน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังที่ได้รับการยอมรับและมีนักอนุรักษ์และ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมจํานวนมาก อน่ึงสําหรับผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่อเที่ยวมีดังน้ี 
 ผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
 การประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้แบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สรุปผลการประเมินภาพรวมได้ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว(คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ) 

องค์ประกอบท่ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ระดับการ

ประเมิน 

1.ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 40 32 

ดีเยี่ยม 
2.การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีให้เกิดความยั่งยืน 20 17.5 

3.การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึก 20 14 

4.การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว 20 18 

รวม 100 81.5 
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จากตารางที ่1 พบว่าแหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม มีศักยภาพและคุณภาพสูงในทุก
ด้าน โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงจะว่าด้วยเรื่องการดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ได้คะแนนการประเมินถึง ร้อยละ 80 (32 / 40)  แหล่งท่องเที่ยวแห่งน้ีมีจุดเด่นทางการท่องเที่ยวในระดับ “ดีเยี่ยม” ซ่ึงจากการ
ประเมินแหล่งท่องเที่ยวนักวิจัยได้สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวไว้ได้ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ต่อไปน้ี  
ตารางที่ 2 จุดแข็งที่พบในแหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 

จุดแข็งท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียว 

1).ประโยชน์จากการอนุรักษ์ป่าชายเลนส่งผลทําให้มีผืนแผ่นดินงอกเพิ่มข้ึนทุกปี  

2).จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนทําให้สัตว์หน้าดินท่ีเคยสูญพันธ์ไปกลับมาใหม่และเพิ่มชนิดข้ึนทุกปี  

3).การเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวไม่มีผลในการทําลายแหล่งท่องเท่ียวโดยแหล่งธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและมี

ร่องรอยการรบกวนโดยมนุษย์เพียงเล็กน้อย  

4).แหล่งธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับวิถีชิตชุมชนอย่างแท้จริง คนในชุมชนยังต้องพึ่งพาแหล่งดังกล่าวในการดําเนินชีวิต  
5).เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัยสูงมาก 
6).มีการจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นท่ีในแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมีส่วนร่วมมีการกระจายรายได้

ท่ัวถึงคนในชุมชนมากกว่าร้อยละ 50 ของคนในชุมชนท้ังหมด 

7).มีการจัดการด้านบริการนักท่องเท่ียวครบวงจร เป็นระบบและถูกสุขลักษณะดีมาก  

8).มีการจัดการด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดี เป็นระบบ  

9).มีแผนการดําเนินงานเพื่อจัดทําการติดตามและประเมินผลการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอันเนื่องมาจากการท่องเท่ียว 

10).มีการจัดให้มีศูนย์บริการท่ีให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวพร้อมมีส่ือและเจ้าหน้าท่ี

ซึ่งเป็นบุคลากรของชุมชนไว้คอยให้บริการ 

11). มีการรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวร่วมกันประหยัดพลังงานทุกประเภทและช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อมผ่านทางส่ือต่างๆ 

12).มีการจัดอบรมคนในชุมชนเพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรท่ีมี 

13).มีการจัดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ 

14).มีการเผยแพร่ข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวผ่านทางส่ือต่างๆ  

15).การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวพบว่าคนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น 

ด้านการวางแผนจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน ด้านการดูแลรักษาทรัพยากร ด้านการรักษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ด้าน

กิจกรรมการท่องเท่ียว และการจัดตั้งองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ของชุมชน 

16).คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียว เช่น จากการขายอาหารและสินค้าพื้นเมือง การนําเท่ียวและให้บริการใน
กิจกรรมการท่องเท่ียว รายได้จากการจ้างงานเพื่อใช้ในการท่องเท่ียว หรือรายได้จากท่ีพักท่ีจัดให้บริการนกัท่องเท่ียว
แบบโฮมสเตย์  

ตาราง 3 จุดอ่อนที่พบในแหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 

จุดอ่อนท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียว 

1. สัตว์ พืช หรือธรณีสัณฐานท่ีพบยังไม่มีความโดดเด่น สามารถหาดูได้ท่ัวไป ได้แก่ นก ปู ปลา สัตว์หน้าดินในป่า
โกงกาง เป็นต้น  ควรมีค้นหาความเป็นเอกลักษณ์และนํามาพัฒนาให้เป็นจุดเด่น 
2. ขาดการจัดการองค์ความรู้ให้คนในชุมชนอย่างเป็นระบบในด้านระบบนิเวศ และการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อย่างยั่งยืน  และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.กิจกรรมการท่องเท่ียวขาดความหลากหลาย และไม่เป็นเอกลักษณ์ 
4.ยังไม่มีการนําผลการประเมินความเปล่ียนแปลงของแหล่งท่องเท่ียวในด้านการพัฒนาข้ึนหรือเส่ือมโทรมลงอัน
เนื่องมาจากการท่องเท่ียว ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างจริงจัง 

5.คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสําหรับการรองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

6. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในด้านระบบนิเวศและการอนุรักษ ์
7.ชุมชนยังไม่มีรายได้จากการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 
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 2) ตลาดเก้าห้องร้อยปี จ.สุพรรณบุรี  
ตลาดเก้าห้อง ร้อยปี เดิมเป็นตลาดแพริมนํ้า ที่มีการดํารงชีวิตด้วยการค้าขายแบบเรียบง่าย แต่เม่ือมีการตัดถนนเข้า

มายังชุมชนก็ทําให้รูปแบบการดํารงชีวิตของคนในตลาดเปล่ียนแปลงไป มีความเจริญเข้ามามากยิ่งขึ้น กลายเป็นตลาดใหญ่
ประจําชุมชน แต่ก็ได้ซบเซาลงไปบ้างในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2546 และฟื้นคืนมาใหม่จนถึงปัจจุบัน ลักษณะของตลาดแบ่ง
ออกเป็น 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดล่าง ตลาดกลาง และ ตลาดบน การถือครองน้ัน ทั้ง 3 ตลาดถือครองโดยแบ่งส่วนแยกออกจาก
กัน ทําให้ปัจจุบันมีเจ้าของพื้นที่ในตลาดทั้ง 3 ตลาดทั้งส้ิน 17 เจ้าของ 367 ห้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก้าห้องร้อยปี ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมน้ัน จากการประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ผลการประเมินในภาพรวมดังตารางที่ 4 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก้าห้องร้อยปี 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับการประเมิน 
1.ศักยภาพในการดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 50 29.5 

ปานกลาง 
2.ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว 10 6 

3.การบริหารจัดการ 40 24 
รวม 59.5 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าตลาดเก้าห้องร้อยปีได้ผลการประเมินภาพรวมในระดับ“ปานกลาง” เน่ืองจากพบจุดอ่อน
หลายด้านที่ต้องการการพัฒนา และที่สําคัญเน่ืองจากตลาดเก้าห้องร้อยปียังไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มตัวแต่ชุมชนมีความ
ต้องการผลักดันเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหน่ึงของสุพรรณบุรีให้จงได้ซ่ึงตลาดเก้าห้องร้อยปีมีจุดแข็ง
และจุดอ่อนหลายประเด็นที่น่าสนใจดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 5 จุดแข็งที่พบในแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก้าห้องร้อยปี 

จุดแข็งท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียว 

1)   เอกลักษณ์ของชุมชนท่ีมีความแตกต่างจากแหล่งอื่น  โดยเฉพาะความเป็นชุมชนชาวจีนโบราณ  
2)   ความต่อเนื่องในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีได้กระทําร่วมกันมาของคนในชุมชน และร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้คน

ในชุมชนผูกพันกับแหล่งท่องเท่ียว และร่วมกันสืบสานงานประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป 
3)   คงไว้ซึ่งความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ส่ิงก่อสร้าง และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
4)   การเดินทางเข้าถึงได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง สร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 
5)   การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมากเข้าให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
6)   แหล่งท่องเท่ียวได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ในภาพรวมได้เป็น

อย่างดี 
7)  การจ้างงานคนในท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

ตารางที่  6 จุดอ่อนที่พบในแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก้าห้องร้อยปี 

จุดอ่อนท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียว 

1)  ขาดองค์ความรู้และการบริหารจัดการในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
2) คนในชุมชนดังเดิมส่วนใหญ่ท้ิงชุมชนไปทํางานท่ีอื่น 
3) ความขัดแย้งในชุมชนระหว่างสามตลาดมีให้เห็นบ่อยครั้งโดยเฉพาะในด้านผลประโยชน์  
4) ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความเหมาะสมมากข้ึน 
5) ขาดการฟื้นฟูกิจกรรม และประเพณีเก่าๆให้คืนกลับมาอย่างจริงจัง  
6) มีปัญหาน้ําท่วมเกิดข้ึนบ่อยครั้ง แต่ไม่อันตราย 
7) กิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวยังมีน้อยมาก 

 
 เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิงทั้งในด้านประเภทของแหล่งท่องเที่ยว และตัว
แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ และนักวิจัยก็ไม่ได้มุ่งเน้นจะเปรียบเทยีบตัวแปรระหว่างกัน แต่การวิจัยมุ่งที่จะแสดงผลและนําเสนอ
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ภาพความเป็นจริงของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการเป็นตัวอย่างให้แก่การศึกษาภายหน้าต่อไป ซ่ึงพบว่า
แหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังจะวิเคราะห์และอภิปรายผล
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 7 ต่อไป  
 
ตารางที่ 7 อภิปรายผลการวิจัย: การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 
ระดับการประเมิน  “ดีมาก” = 3 (2.34-3)  “ปานกลาง” = 2 (1.67-2.33) “น้อย” = 1 (1-1.66) 
 
ตารางที่ 7 อภิปรายผลการวิจัย : การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ต่อ) 

 
ระดับการประเมิน  “ดีมาก” = 3 (2.34-3)  “ปานกลาง” = 2  (1.67-2.33)  “น้อย” = 1  (1-1.66) 
 
ตาราง 7  อภิปรายผลการวิจัย : การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (ต่อ) 

 
ระดับการประเมิน  “ดีมาก” = 3 (2.34-3)  “ปานกลาง” = 2  (1.67-2.33)  “น้อย” = 1  (1-1.66) 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

148 148 

 

สรุปและอภิปรายผล  
 ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว “ดีเยี่ยม”แต่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับ “ปานกลาง”น่ันหมายความว่า แม้ว่าศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความพร้อมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศดีเยี่ยม แต่ยังมีจุดอ่อนที่
อาจส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ในระยะยาว ซ่ึงควรได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคม  
 สําหรับตลาดเก้าห้องร้อยปีเน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ที่ยังไม่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็ม
รูปแบบ ทําให้ผลการประเมินด้วยมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับ “ปานกลาง”ส่งผลให้การ
ประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ระดับการประเมิน “น้อย” ตามไปด้วย  แต่ทั้งน้ีผลการประเมินน้ีไม่ได้เป็น
เครื่องตัดสินว่าแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก้าห้องร้อยปีจะไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการท่องเที่ยว หรือไม่ควรส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่ผลการประเมินที่ได้น้ีเป็นการแสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นไร และตลาดเก้าห้องร้อยปีต้องการ
การพัฒนาให้มีความพร้อมในด้านใดบ้างต่อไป  
สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
 

 
ภาพที่ 5 ภาพรวมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของตลาดเก้าห้องร้อยปี  จ.สุพรรณบุรี 

 
 จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ตลาดเก้าห้องร้อยปี  ที่ยังมีจุดอ่อนใน
หลายด้านและต้องการการวางแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะ
มิติทางส่ิงแวดล้อมที่ถึงแม้จะมีศักยภาพในเกณฑ์ ปานกลาง แต่ก็ยังต้องการให้มีการบริหารจัดการที่ดีที่สามารถคงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์หรอือัตลักษณ์ของชุมชนไว้ให้ได้ดีที่สุด และสามารถสร้างแรงจูงใจให้แหล่งท่องเที่ยวได้ในระยะยาว นอกจากน้ีในมิติ
ทางด้านสังคมและมิติทางเศรษฐกิจที่การศึกษาไม่พบผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินการเท่าที่ควรแต่ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ระหว่างการเริ่มต้นพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จึงต้องการการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดีและรอบคอบเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ซ่ึงผู้นําในการพัฒนาจะต้องมีความเข้าใจในหลักการพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถดําเนินการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดีที่สุดภายใต้ความสมดุลของทั้งสามมิติ  
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( sustainable tourism development) เป็นหลักการสําคัญของการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในระดับโลกเพื่อมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ท้องถิ่น หรือประเทศดังกล่าวได้อย่าง
ดีที่สุดและในระยะยาว ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงที่นําเอาการท่องเที่ยวมาเป็นนโยบายสําคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวกันมายาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เส่ือมโทรมและไม่สามารถสร้าง
ประโยชน์ได้อีกต่อไปจํานวนมาก และถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกันอย่างจริงจังในการวิเคราะห์และ
ค้นหาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป งานวิจัยน้ีจึงถือเป็นกรณีศึกษาสําหรับการวิเคราะห์ศักยภาพและความยั่งยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยวและการหาแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นํามาซ่ึงข้อมูลที่จะช่วยให้
การท่องเที่ยวของประเทศไทยเกิดความยั่งยืนได้ในที่สุด 
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  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) 

Developing the Life Quality of the Elderly by Applying  
Sufficiency Economy-Based Schooling (Phase I) 

สุทธิพงศ์  บุญผดุง 
สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 
1) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ 
3) เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนสุเหร่าลําแขกจํานวน  83 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัด
คุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ ซ่ึงจําแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี ด้านสภาพร่างกายที่ดี  ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมและด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง ซ่ึงมีความเที่ยงตรงด้าน
เน้ือหาและมีความเชื่อม่ันที่นําไปใช้ได้  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
โดยด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี และด้าน
สภาพร่างกายที่ดี ตามลําดับ ในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตใน
ระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต พบว่าด้านสภาพอารมณ์ที่ดี มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ปัจจัยด้านความ
ว้าเหว่ อ้างว้าง และปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ ปัจจัยด้าน
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว มิตรสหายและเพื่อนบ้าน  ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการอุทิศ
และการได้รับการยอมรับจากชุมชน ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการดํารงชีพและปัจจัยด้าน
รายรับและรายจ่าย คุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดี มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และปัจจัย
ด้านการบริโภคที่ดี  และสุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ปัจจัยด้านความเป็นอิสระทางความคิด
และปัจจัยการเลือกทําในส่ิงที่ต้องการ 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรง  คุณวุฒิซ่ึงสามารถนําไปทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้กับผู้สูงอายุในท้องถิ่น
ในงานวิจัยระยะที่ 2 ต่อไป   
คําสําคัญ  คุณภาพชีวิต  โรงเรียนเป็นฐาน  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้สูงอายุ 

Abstract 

 This research related to developing the life quality of the elderly by applying Sufficiency 
Economy based schooling. The purposes of the research were to 1) study the level of life quality of the 
elderly. 2) analyse factors relating to life quality of the elderly and  3) set up guidelines to enhance life 
quality of the elderly by applying Sufficiency Economy based schooling. The samples in the study were 
83 elderly living in Suraolumkaeg community. A questionnaire was employed as a research tool to collect 
data. The questionnaire content consisted of 6 different areas including of positive emotion, personal 
interaction, favourable environment, positive health condition, social organisation and self-determination. 
The result of this research revealed that life quality of the elderly is in a high level as the result of high 
personal interaction, social organisation, positive emotion and positive health condition orderly. While 
favourable environment and self-determination is in the lower level. The result additionally indicated that 
positive emotional factor related to loneliness and well-being factor concerned healthcare and healthy 
diet. Lastly, factor in self-determination related to freedom-of-thinking and being able to make self-
decision. The research found that the guidelines to enhance life quality of the elderly by applying 
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Sufficiency Economy based schooling has been agreed by the scholars. Therefore, it is able to apply and 
study on the life quality of the elderly in the second phase.  
Keywords   Life quality,  School based,   Sufficiency economics,  Elderly 

บทนํา 

 ปัจจุบันจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเน่ืองจากระบบสาธารณสุขได้รับการพัฒนามากขึ ้น 
การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นส่ิงสําคัญส่งผลให้ภาครัฐกําหนดมาตรการเตรียมการรองรับให้การดู แล
ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่าน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยกําหนดยุทธศาสตร์ "การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคม
ผู้สูงอาย"ุ เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ด้วยการมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ดําเนินการด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน 
(วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมเก่ียวกับระบบ
การดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอาย ุเช่น การให้บริการด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยที่ส่ิงเหล่าน้ีจะต้องมีการได้รับรู้ถึงข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนและดําเนินการบนฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่าง
คุ้มค่าจากข้อมูลประชากรศาสตร์ได้แสดงจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยในตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2553 ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปว่า
แนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2553 จะมีจํานวนผู้สูงอายุถึง 7,639,000 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36  ของประชากรทั้งหมด   โดยใน
เขตกรุงเทพมหานครจะมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากเดิม 721,000 คนในปี 2548  เป็น 906,000 คนในปี 2553 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์, 2538)  ซ่ึงหากจําแนกพื้นที่แล้วพบว่า
เขตหนองจอกเป็นเขตพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีจํานวนผู้สูงอายุถึง 11,793 คน (กรมการปกครอง, 2553) ซ่ึงสะท้อนให้
เห็นว่าจํานวนผู้สูงอายุในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายให้กับภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรับมือกับการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงอายุ การจ่ายสวัสดิการใน
การครองชีพของผู้สูงอายุ  การแบกรับภาระของบุตรหลานซ่ึงเป็นวัยทํางานที่มีต่อผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ไม่สมดุล (New 
Internationalist, 2010; Kelly, 2010: 4)  การถูกทอดทิ้งและถูกละเลยจากบุตรหลาน การถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจจาก
บุตรหลานหรือคนในครอบครัวโดยคําพูดและการไม่ให้เกียรติ (จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ม.ป.ป.) นอกจากน้ีรูปแบบของ
ครอบครัวในสังคมไทยได้เปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยาย ซ่ึงมีปู่ ย่า ตา ยาย บุตร หลานอยู่ร่วมกันไปเป็นครอบครัวเดี่ยว ซ่ึง
ประกอบด้วยสามี ภรรยา และบุตรเท่าน้ัน กล่าวคือมีสมาชิกในครอบครัวอยู่กันไม่เกินสองรุ่นซ่ึงไม่เอ้ือต่อการดําเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่เคยมีบุตรหลานคอยดูแลหรือคอยดูแลบุตรหลานให้ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้สูงอายุไม่สามารถแสดงบทบาท
ต่างๆ ได้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง  ทําให้เกิดเป็นปัญหาต่อเน่ืองกับกลุ่มผู้สูงอายุใน
สังคมไทย (ศากุล ช่างไม้, 2550 และสุวดี เบญจวงศ์, 2541: 59) จากสภาพปัญหาข้างต้น ถ้าได้มีการเตรียมรับมือกับปัญหา
เหล่าน้ีเสียแต่ล่วงหน้า หรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรง
พระราชทานแก่พสกนิกร ย่อมเป็นการเตรียมการอย่างชาญฉลาด ช่วยให้รัฐไม่ต้องทุ่มงบประมาณจํานวนมหาศาลกับการฟื้นฟู 
ดูแล รักษาผู้สูงอายุ ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นส่ิงจําเป็นและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐควรเร่งรีบในการดําเนินการ 
หากไม่มีการดําเนินการใดๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของไทยก็จะมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนของผู้สูงอายุ 
(วโรทัย โกศลพิศิษฐ์, 2550) รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่าส่วน
ใหญ่จะศึกษาถึงปัจจัยเส่ียงหรือปัจจัยที่ควรป้องกันเพื่อความสําเร็จในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ ในขณะที่แนวโน้มในปัจจุบัน
จะมีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนหรือแหล่งที่ผู้สูงอายุอาศัยเป็นฐานในการพัฒนา (Hsu et al., 
2010: 548) โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน ที่สําคัญเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมใน
หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเปน็แหล่งการเรียนรู้สําหรับชุมชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่ชุมชน บทบาทในการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  ดังน้ันการนําโรงเรียนมาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะ
ช่วยลดปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่จะมีในอีก 5-10 ปีข้างหน้าจากน้ี กล่าวคือโรงเรียนควรที่จะมีการร่วม มือกับชุมชน
หรือหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมให้กับ
ผู้สูงอายุในลักษณะเชิงรุกและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุมากกว่าการสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น
การดูแลตนเองอย่างมีความรู้และทักษะที่ดพีอ การดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนการสร้างระบบการดูแลให้เกิดศักยภาพของการ
เป็นผู้สูงอายุ สังคมไทยก็ไม่ต้องกลัวกับการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าของผู้สูงอายุ (ศากุล ช่างไม้, 
2550)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง ได้แก่ หลักความพอ ประมาณ หลักการมีเหตุผลและ
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หลักการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มาสอดแทรกในปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุย่อมเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต   ซ่ึงสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะพิเศษที่
จะนําแนวคิดโรงเรียนเป็นฐานมามีส่วนร่วมในการดําเนินการวิจัยครั้ง น้ีได้แก่โรงเรียนสุเหร่าลําแขก เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่ดําเนินการอยู่ภายใต้แนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสืบ
เน่ืองมาจากโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโรงเรียนดังกล่าวได้รับรางวัลโรงเรียนนําร่อง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ (เกษตรทฤษฎีใหม่) และกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด   
จากเหตุและผลทั้งหมดข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาคุณภาพชีวิตและวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเพื่อนําไปเป็นฐานข้อมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ได้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และ
นําไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนและสังคมต่อไป      

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้สูงอายุ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่าทฤษฎีที่อธิบายถึงการสูงอายุได้แก่ 
ทฤษฎีทางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคม ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าผู้สูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลง 3 ด้านด้วยกันคือการเปล่ียนแปลง
ทางด้านร่างกาย  การเปล่ียนแปลงทางจิตใจ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม (สุวดี เบญจวงศ์, 2541: 54-60) โดยความ
ต้องการของผู้สูงอายุจะเก่ียวข้องกับความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม และด้านครอบครัว รวมถึง
ปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องหรือมีการศึกษาได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ที่ดี  ความเป็นอยู่ทางกายภาพ การรวมกลุ่มทางสั งคม  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ลักษณะอารมณ์  การตัดสินใจด้วยตนเอง การพัฒนาตนและสิทธิเสรีภาพ โดยแต่ละปัจจัยจะมี
ตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัยอย่างชัดเจน (Solomon, 1988 cited in Kutner et al., 1992: 533-534; บังอร ธรรมศิริ, 2549: 47-
48; Beadle-Brown et al., 2008: 380; Schalock, 2004: 205-206)  ในขณะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พบว่า 1) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีมาตรวัด 2 ระดับ และ 4 ระดับ กล่าวคือแบบสัมภาษณ์ที่มีมาตรวัด 2 ระดับ จะให้ผู้สูงอายุ
ตอบว่า ใช่ หรือไม่ใช่ในความพึงพอใจคุณภาพชีวิตของตน  ส่วนแบบสัมภาษณ์ที่มีมาตรวัด 4 ระดับ จะให้ผู้สูงอายุตอบว่า ไม่ดี 
(1: poor)   พอรับได้ (2: fair)  ดี (3: good)  หรือดีเยี่ยม (4: excellent) ในความพึงพอใจคุณภาพชีวิตของตน (Sin et al., 
2010: 45)   2) เป็นแบบสอบถามที่มีมาตรวัด  5 ระดับ และ 6 ระดับ กล่าวคือแบบสอบถามที่มีมาตรวัด 5 ระดับ จะให้
ผู้สูงอายุตอบ ตั้งแต่พอใจอย่างยิ่งจนถึงไม่พอใจอย่างยิ่ง โดยทําเป็นภาพไอคอนขนาดเล็ก (small icon) ที่แสดงถึงความรู้สึก
แทนการใช้ภาษา  ในขณะที่แบบสอบถามที่มีมาตรวัด 6 ระดับจะให้ผู้สูงอายุตอบว่า สําคัญน้อยที่สุดจนถึงสําคัญมากที่สุด โดย
สร้างตามแนวคิดของลิเกิร์ท (Ferrans and Powers, 1984 &1998; Hoekman et al., 2001 cited in Puyenbroeck and 
Maes, 2009: 25; Hagert et al., 2001 cited in Butler and Ciarrochi, 2007: 607-608; Gogaitis, 1999 cited in 
Skučas and Mockevičienė, 2009: 43)    
 จากการทบทวนเอกสารข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุป วิเคราะห์และตัดสินใจสร้างแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่สับสนในการตอบและสามารถตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของตนได้
โดยไม่ยาก  โดยข้อคําถามที่สร้างได้ปรับตามแนวคิดของลิเกิร์ท (Likert Type Question) โดยศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายเุป็น 6 ด้าน จํานวน 83 ข้อ ได้แก่ ด้านสภาพอารมณ์ที่ดีจํานวน 12 ข้อ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จํานวน 18 ข้อ ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมจํานวน 10 ข้อ ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  จํานวน 18  ข้อ ด้านสภาพร่างกายที่ดี
จํานวน 15 ข้อ และด้านการตัดสินใจด้วยตนเองจํานวน 10 ข้อ ซ่ึงผ่านการตรวจของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พบว่ามีความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยมีค่า IOC รายข้อ ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 และทดสอบความเชื่อม่ันโดยนําไปทดสอบกับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 100 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบัคทั้งฉบับและรายด้าน เท่ากับ  
0.944 0.892  0.914 0.942  0.923 0.906 และ0.959 ตามลําดับ วิธีดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์และความ
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ร่วมมือกับผู้อํานวยการ และครู โรงเรียนสุเหร่าลําแขก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนรอบโรงเรียน
สุเหร่าลําแขก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร   สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยหาโดยใช้ค่าความถี่  
วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการหาความถี่ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพชีวิตรายด้านด้วยการหา สัมประสิทธ์ิความแปรผัน (C.V.) หาปัจจัยที่สัมพันธ์และเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตแยกเป็นราย
ด้านของผู้สูงอายุโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล
ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) พิจารณาข้อคําถามที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1.00  จากน้ันคัดเลือกข้อคําถามที่มีนํ้าหนักปัจจัยเกิน 
.50 ขึ้นไปเป็นปัจจัยสําคัญ ส่วนข้อคําถามที่มีนํ้าหนักปัจจัยไม่ถึง .50 จะไม่นํามาพิจารณา  นําผลการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละ
ด้านไปแปลผลและตั้งชื่อปัจจัยที่เก่ียวข้องก่อนนํามาจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผู้วิจัยร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนสุเหร่าลําแขก เขตหนองจอก ตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนรอบโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป   

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 
1)  เป็นดังต่อไปน้ี 
 1. ผู้สูงอายุจํานวน 83 คน มีเพศชาย 44 คน เพศหญิง 39 คน มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ถึง 80 ปี  โดยผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 
60-63 ปี มีจํานวน 61 คน  ช่วงอายุ  64-67 ปี  มีจํานวน 9 คน  ช่วงอายุ   68-71 ปี มีจํานวน 4 คน  ช่วงอายุ 72-75 ปี  มี
จํานวน 6 คน  ช่วงอายุ 76- 79 ปี  มีจํานวน 2 คน และช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีจํานวน  1 คน  โดยผู้สูงอายุเพศชายมีอายุ 60- 
63 ปี และมีระดับการศึกษาประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเป็นส่วนมาก ในขณะที่ผู้สูงอายเพศหญิงมีอายุ 60-63 ปี และมีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาเป็นส่วนมาก   
 2. ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมากดังแสดงผลตามตาราง 1 โดยด้านความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี และด้านสภาพร่างกายที่ดีตามลําดับ  
ในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง  
 
ตาราง 1 ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของผู้สูงอายุเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จําแนกเป็นรายด้าน 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ X  S.D.  C.V.  อันดับ    แปลผลคุณภาพชีวิต 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2.59 .59 .23 1 ค่อนข้างมาก 

ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม 2.44 .68 .28 2 ค่อนข้างมาก 

ด้านสภาพอารมณ์ท่ีดี 2.33 .68 .29 3 ค่อนข้างมาก 

ด้านสภาพร่างกายท่ีดี 2.32 .70 .30 4 ค่อนข้างมาก 

ด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง 2.17 .71 .33 5 ปานกลาง 

ด้านสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี 2.11 .69 .33 5 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.33 .68 .29 - ค่อนข้างมาก 

 3. ผู้ สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในระดับต่ํ าสุดเ ม่ือเทียบกับคุณภาพชีวิตด้านอ่ืนๆ                      
(X 2.11= ,S.D. .69=  จากตาราง 1) โดยรายละเอียดที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตด้านน้ีต่ําสุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ความ
ต้องการด้านอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ รายจ่ายที่พึ่งพาลูกหลาน เช่น การดํารงชีพ  การทําการกุศล ภาระหน้ีสิน     
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง เป็นต้น ในทํานองเดียวกันคุณภาพชีวิตด้านการตัดสินใจด้วยตนเองก็มีระดับต่ํา 
รองลงมาจากคุณภาพชีวิตด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี กล่าวคือ ผู้สูงอายุค่อนข้างขาดความอิสระในการทํากิจกรรมต่างๆ ที่
อยากจะทํา ไม่กล้าทีจ่ะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กับคนรอบข้าง เช่นคนในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนสนิท   
 4.  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตที่แยกเป็นรายด้านของผู้สูงอายุได้มาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 
คุณภาพชีวิตด้านสภาพอารมณ์ที่ดี มีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านความว้าเหว่  อ้างว้าง (ได้มาจากการจัดกลุ่มข้อคําถาม
ข้อที่ 4  6  7  11 และ 12 ดังตาราง 2)  ปัจจัยด้านความสุขกาย สบายใจ (ได้มาจากการจัดกลุ่มข้อคําถามข้อที่ 1-3 และ 8 
ดังตาราง 2) คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว มิตร
สหายและเพื่อนบ้าน คุณภาพชีวิตด้านการรวมกลุ่มทางสังคม มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการ
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ยอมรับจากชุมชน คุณภาพชีวิตด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการดํารงชีพ และปัจจัยด้าน
รายรับและรายจ่าย คุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดี มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่องสุขภาพ  และปัจจัย
ด้านการบริโภคที่ดี และสุดท้ายคุณภาพชีวิตด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง มีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านความเป็นอิสระ
ทางความคิด และปัจจัยการเลือกทําในส่ิงที่ต้องการ 
 
ตาราง  2  แสดงนํ้าหนักปัจจัย (factor loading) และการจัดข้อคําถามด้านสภาพอารมณ์ที่ดีของผู้สูงอายุ เขตหนองจอก   
               กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ด้านสภาพอารมณ์ท่ีดี               ปัจจัย 

1 2 3 4 

1 ท่านมีความสุขกับส่ิงรอบข้าง  .84   

2 ท่านเข้ากับคนอื่นได้ง่าย  .76   

3 ท่านรู้สึกแจ่มใส เบิกบานกับส่ิงรอบข้าง  .70   

4 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายในส่ิงต่าง ๆ .57    

5 ถ้าย้อนเวลาได้ ท่านอยากเปล่ียนอดีตท่ีผ่านมา   .81  

6 ท่านรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยว .83    

7 ท่านคิดว่าตนเองไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ .80    

8 ท่านสามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองได้  .58   

9 ท่านพร้อมท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต    .85 

10 ท่านพึงพอใจกับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน     

11 ท่านมักจะเครียดในส่ิงต่าง ๆ รอบข้างตัวท่าน .70    

12 ท่านไม่สบายใจกับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน .73    

 
 5.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางในการ
พัฒนาเป็น 6 ด้านโดยแต่ละด้านได้นําปัจจัยที่เก่ียวข้องและรายการที่มีคุณภาพชีวิตระดับตั้งแต่ปานกลางจนถึงน้อยของ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น มาเป็นฐานในการจัดทําแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมตามแนวคิด
โรงเรียนเป็นฐานกับผู้บริหาร ครู ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อขับเคล่ือนแผนการพัฒนาไปสู่
ผู้สูงอายุในชุมชนในระยะที ่2 ต่อไปสําหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายไุด้เสนอตัวอยา่งบางส่วนไว้ในตาราง 3 
 6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้มาจากการ
ระดมสมองแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร ครูและผู้วิจัย พร้อมทั้งใช้การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเข้ามา
สังเคราะห์ เชื่อมโยงให้เกิดลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยพิจารณาลักษณะบริบท ศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น เข้ามา
เสริมสร้างให้แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติได ้      
 สําหรับตาราง 3 ต่อไปน้ีเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซ่ึงได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และครูโรงเรียนสุเหร่าลําแขกและผู้วิจัย บนฐานของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตตั้งแต่ค่อนข้างน้อย
จนถึงปานกลาง ตลอดจนปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
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ตาราง  3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนสุเหร่าลําแขก เขตหนองจอก  
              กรุงเทพมหานคร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
คุณภาพชีวิต ปัจจัยที่ได้จากการ

วิเคราะห์

องค์ประกอบ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านสภาพความ

เป็นอยู่ที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการตัดสินใจ

ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสภาพร่างกายที่

ดี 

1.การดํารงชีพ     

2.รายรับและ  

   รายจ่าย   

 

 

 

 

 

 

 

1.การเป็นอิสระ 

   ทางความคิด 

2.การเลือกทํา 

   ในสิ่งที ่

   ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

1.การใส่ใจเร่ือง 

   สุขภาพ 

2.การบริโภคที่ด ี

• จัดกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุทําให้ผู้สูงอายุ
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

• หาแหล่งทุนหรือแหล่งสนับสนุนในเร่ืองปัจจัยสี่สําหรับ
ผู้สูงอายุ  

• รณรงค์ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ให้
ปลอดภัย 

• ให้คําแนะนําและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
ผู้สูงอาย ุ
 
 
 

• ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เ พ่ือใ ห้ รับ รู้ถึ งลักษณะของการมี เหตุ ผล ความ
พอประมาณและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ด ี

• การให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู ่

• ชุมชนจัดสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในชุมชนโดยการจัดให้
ผู้สูงอายุที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาร่วมพัฒนา
เด็ก วัยรุ่น เยาวชนในชุมชนโดยการให้คําแนะนํา  
อบรม  สั่ ง สอนเ ก่ียวกับการดํ าเนินชีวิ ตที่ ดีและ
เหมาะสม  รวมถึงนําความรู้ ความสามารถที่มีมาร่วม
พัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 

• จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย เช่น การเดิน/วิ่งเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอาย ุ

• จัดสถานที่ของโรงเรียนตลอดจนอุปกรณ์สําหรับการ
ออกกําลังกาย 

• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการดูแลสุขภาพตนเองซ่ึงจะ
เน้นถึงการป้องกันทั้งในเชิงรุกและรับกับโรคภัยที่เกิด
กับผู้สูงอายุ  อันตรายจากการสูบบุหร่ีและการดื่มของ
มึนเมาการเลือกบริโภคอย่างชาญฉลาดเพ่ือสุขภาพที่ด ี

•  ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
   สามารถดูแลตนเอง ไม่เป็น   

   ภาระหรือลดภาระจากบุตร  

   หลานและผู้ที่เก่ียวข้อง   

•  ผู้สูงอายุมีความปลอดภัยจาก  
 สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู ่

•  ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 รู้จักพอประมาณในการดํารง 

 ชีวิต  สามารถลดภาระหนี้สิน 

 

• ผู้สูงอายุกล้าแสดงความคิดเห็นได้

อย่างมีเหตุผลสามารถคิดไตร่ตรองถึง

ผลดีและผลเสียในกิจกรรมต่างๆที่

ต้องการรวมถึงแนวทางการพัฒนา

ชุมชนที่อาศัยอยู ่

 เด็กวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชนมี

ภูมิคุ้มกันที่ดีในเร่ืองการดําเนินชีวิต 

 ชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความ

เข้มแข็ง 
 

 

 

 ผู้สูงอายุให้ความสําคัญในการดูแล

สุขภาพตนเอง 

 ภาครัฐลดค่าใช้จ่ายที่ต้องนํามาใช้ใน

การรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 

 โรงเรียนเป็นต้นแบบในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
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ตาราง  3 (ต่อ) 
คุณภาพชีวิต ปัจจัยที่ได้จากการ

วิเคราะห์

องค์ประกอบ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านสภาพร่างกาย
ที่ดี (ต่อ) 
 
 
ด้านสภาพอารมณ์
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการรวมกลุ่ม

ทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

 
 
 
 
1.ความว้าเหว่  
  อ้างว้าง 
2.ความสุขกาย  

  สบายใจ 
 
 
 

 
 
 
1.การอุทิศตน  
2.การได้รับการ 
  ยอมรับจาก 
  ชุมชน   
 
 
 
 
 
 
1.ปฏิสัมพันธ์ใน 
   ครอบครัว 
2.มิตรสหายและ 
   เพ่ือนบ้าน  

• จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโภชนาการการบริโภคที่เหมาะสม
กับวัยรู้จักพอประมาณในการบริโภคเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
สุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอาย ุ
 

•  การจัดกิจกรรมผู้สูงอาย ุ

•  การแสดงมุทิตาจิตกับผู้สูงอาย ุ

•  การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสถานที่สําคัญ 

•  การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การทําบุญ       
 งานประเพณีวันสําคัญต่าง ๆ โดยชุมชนร่วมกับ  
 โรงเรียน 

• การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุแสดงออก เช่น การร้องรําทํา
เพลง การพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น 
 

• จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุเพ่ือสร้างเครือข่ายทางสังคม
สําหรับผู้สูงอายุ     

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนโดยสื่อสารผ่านผู้นําชุมชน หรือโรงเรียนในชุมชนเพ่ือ
สร้างความผูกพันกับถิ่นฐานหรือชุมชนที่อาศัยอยู่   

• สถานศึกษาให้ความสําคญัในการแสวงหาผู้สูงอายุที่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นกรรมการสถานศึกษา
หรือกรรมการบริหารจัดการชุมชน  
  

• สร้างความเข้าใจให้บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวให้
เข้าใจธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในความ
ดูแล 

• ให้ความรู้ในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุกับผูดู้แลผู้สูงอาย ุ

• ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีบทบาทและเข้าร่วม
กิจกรรมในครองครัว กิจกรรมพบปะมิตรสหาย  กิจกรรม
การท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือน ๆ รวมถึงกิจกรรมของชุมชน 

 

 

 

• ผู้ สู ง อ า ยุ จะ รู้ สึ กและ เ ห็ น

คุณค่ า ของต น เอง ในกา ร

ดํารงชี วิ ต ในสั งคมอย่ า งมี

ความสุข 
 

 

 

 

 

• ผู้สูงอายุมีเครือข่ายทางสังคม 

เกิดภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิต 

• ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับจาก

ชุมชน  และเกิดความผูกพัน

กับชุมชนที่อาศัยอยู ่
 

 

 

• ผู้สูงอายุสบายอก  สบายใจ 

ไม่เครียดกับสิ่ งต่าง ๆ รอบ

ข้าง 

• ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ ส ม า ชิ ก ใ น

ครอบครัวเกิดความเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน 

    

 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้างมากและเป็นด้านที่มีระดับคุณภาพ
ชีวิตที่สูงที่สุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืนๆ จากการศึกษาอภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว มิตรสหาย
และเพื่อนบ้าน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่จากคนในครอบครัว  มีการพบปะหรือร่วมกิจกรรมกับมิตร
สหายและเพื่อนบ้านซ่ึงสอดคล้องกับบังอร ธรรมศิริ (2549) ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุยังมีความต้องการทางด้านจิตใจและสังคม 
กล่าวคือต้องการความรัก การเอาใจใส่พูดคุยอย่างสมํ่าเสมอจากครอบครัว ซ่ึงเป็นการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้
ผู้สูงอายุมีความสุขและมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปและยังสอดคล้องกับสิงหา จันทริย์วงษ์ (2551) ที่สะท้อน
ว่ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุควรเน้นให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ดังน้ันแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุควรเน้นการสร้างความเข้าใจให้ลูกหลานและสมาชิกในครอบครัว
เข้าใจธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของผู้สูงอายุในความดูแล การทําความเข้าใจเก่ียวกับความสูงวัยจะทําให้สมาชิกใน
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ครอบครัวปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมนํามาซ่ึงความสุขของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมพบปะเพื่อนมิตรสหาย กิจกรรมการท่องเที่ยวกับกลุ่ม
เพื่อนๆ รวมถึงกิจกรรมของชุมชน    
 2. คุณภาพชีวิตด้านการรวมกลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้างมาก จากการศึกษาอภิปรายได้ว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากชุมชน รวมถึงคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ โดยส่ิงเหล่าน้ีเป็นการตอบสนองความ
ต้องการทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับสุพร คูหา (2552) และบังอร ธรรมศิริ (2549) ที่สรุปว่าควรมีการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองกับความต้องการทางด้านสังคมสําหรับผู้สูงอายุ และยัง
สอดคล้องกับพจนา ศรีเจริญ (2544) ที่สะท้อนว่าการให้ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรให้ความรู้ ประสบการณ์ตามความถนัดจะเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้คนในชุมชนยอมรับนับถือ เกิดเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับชุมชน ที่สําคัญเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีต่อไป ดังน้ันแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการรวม กลุ่มทางสังคม
ของผู้สูงอายุควรที่จะเน้นการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโดยส่ือสารผ่านผู้นําชุมชน หรือโรงเรียนในชุมชนเพื่อสร้างความผูกพัน
กับถิ่นฐานหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ การสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้ารับตําแหน่ง
กรรมการสถานศึกษาหรือชุมชน  
 3.คุณภาพชีวิตด้านสภาพอารมณ์ที่ดีของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้างมาก จากการศึกษาอภิปรายได้ว่าผู้สูง อายุส่วน
ใหญ่มีความสุข แจ่มใส เบิกบานกับส่ิงรอบข้าง สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนได้ มีความพึงพอใจกับสภาพที่
เป็นอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ดีมีส่วนทําให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นไปในทางที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุพร คูหา (2552) ที่สะท้อนว่าควรมีการเสริมสร้างความม่ันคงทางใจให้กับผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม
ชมรมสําหรับผู้สูงอายุ ดังน้ันแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุควรที ่จะเน้นใน
ลักษณะการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ การแสดงมุทิตาจิตกับผู้สูงอายุ การจัดงานวันคล้ายวันเกิด การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสถานที่
สําคัญ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การทําบุญ งานประเพณีวันสําคัญต่างๆ โดยชุมชนร่วมกับโรงเรียน การจัดกิจกรรมที่ให้
ผู้สูงอายุแสดงออก เช่น การร้องรําทําเพลง การพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น  
 4.คุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดีของผู้สูงอายอุยู่ในระดับค่อนข้างมากจากการศึกษาอภิปรายได้ว่าผู้สูง อายุส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพกาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพร คูหา (2552) ที่สะท้อนว่าควรให้
ความสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุและสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร นันท์ศุภวัฒน์และ
คณะ (2548) ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยผลการดําเนินการพบว่าผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพเม่ือเจ็บไข้ได้ป่วย ดังน้ันแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสภาพร่าง กายที่ดีของผู้สูงอายุ
ควรเน้นการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเช่นการเดิน/ว่ิงเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ การจัดสถานที่ของโรงเรียน
ตลอดจนอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกาย การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการดูแลสุขภาพตนเอง ซ่ึงจะเน้นถึงการป้องกันทั้งใน
เชิงรุกและรบักับโรคภัยที่เกิดกับผู้สูงอาย ุรวมถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่และการดื่มของมึนเมา นอกจากน้ียังต้องเน้นถึงการ
เลือกบริโภคอย่างชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดจนการตดิต่อกับหน่วยงานแพทย์เคล่ือนที่หรือหน่วยงานสาธารณสุขให้เข้ามา
ดูแลเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้สูงอายุ   
 5.คุณภาพชีวิตด้านการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลางจากการศึกษาอภิปรายได้ว่าผู้สูงอายุจะ
มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองพอสมควร อาจรู้สึกฝืนใจในกิจกรรมที่ไม่ต้องการจะทํา รวมถึงการไม่กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นกับคนในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนสนิท ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนใน
กิจกรรมของครอบครัว หรือการไปพบปะสังสรรค์กับญาติมิตร จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อคนรอบข้างเหล่าน้ี  
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้สูงอายุในบางเรื่องที่ผู้ดูแลหรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน ก็จะต้องสร้าง
ความเข้าใจโดยใช้หลักการมีเหตุผลที่จะแสดงให้ผู้สูงอายุเห็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทําให้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ัน เช่น 
การไม่ไปตรวจสุขภาพตามที่แพทย์นัด การดื่มชา กาแฟหรือรับประทานอาหารที่ควรหลีกเล่ียง ดังน้ันแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้สูงอายุควรเน้นการให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนที่อาศัยอยู่ การจัดให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาร่วมพัฒนาเด็ก วัยรุ่นและเยาวชนในชุมชนโดยการให้
คําแนะนํา อบรม ส่ังสอนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการนําความรู้ ความสามารถที่มีมาร่วมพัฒนาและ
ขับเคล่ือนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (Odebode, 2009: 591-592) 
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 6.คุณภาพชีวิตด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษาอภิปรายได้ว่าผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ยังมีความต้องการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ เพื่อไม่ต้องพึ่งพิงจากลูกหลาน  สามารถใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเชนและคณะ (Chen et al., 2010: 61-72)  ที่พบว่าสถานะทางการเงินเป็นปัจจัยของการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ นอกจากน้ีจากการศึกษาในเรื่องสภาพความเป็นอยู่ พบว่าผู้สูงอายุยังคงวิตกกังวลในเรื่องอุบัติเหตุ
จากสภาพแวดล้อมในบ้าน ดังน้ันแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุควรเน้นการจัดกลุ่มอาชีพ
โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพหลัก และ/หรืออาชีพเสริมที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของผู้สูงอายุเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอาย ุทําให้ผู้สูงอายุไม่ต้องพึ่งพาหรือเบียดเบียนจากบุตรหลาน การหาแหล่งทุนหรือแหล่งสนับสนุนในเรื่อง
ปัจจัยส่ีสําหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน การจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโภชนาการ การบริโภคที่เหมาะสมกับวัย รู้จักพอประมาณ
ในการบริโภคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ การให้คําแนะนํา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพจนา ศรีเจริญ (2544) ที่ผลการวิจัยสะท้อนว่าควรให้ความสําคัญในการจัดหารายได้กับผู้สูงอายุ โดย
การส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากน้ีควรเน้นให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ
แบ่งเวลาหรือใช้เวลาว่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ให้ปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับบังอร ธรรมศิริ (2549: 50) ที่กล่าว
ว่าผู้สูงอายุมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจทําให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ดังน้ันการดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน ผู้สูงอาย ุ
เช่นการหกล้มขณะขึ้นบันได การหกล้มในห้องนํ้า จึงเป็นส่ิงสําคัญอย่างยิ่งที่ควรต้องศึกษาหาความรู้และนําไปปฏิบัติ   

ข้อเสนอแนะ 
 1.โรงเรียนในชุมชนควรร่วมมือกับชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล/ท้องถิ่น ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและด้านการตัดสินใจด้วยตนเองเป็นอันดับแรก เพราะมีระดับ
คุณภาพชีวิตน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืนๆ ซ่ึงอาจดําเนินการโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้
เพียงพอต่อการดํารงชีพ  รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและจัดการชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่อาศัยอยูต่่อไป 
 2.ควรสนับสนุนในการนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซ่ึงอาจผ่านตัวแทนชุมชน กรรมการชุมชน หรือ
โรงเรียนในชุมชน ไปสู่การปฏิบัติกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่
สําคัญควรมีการติดตามผลการนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปใช้ เพื่อนําผลจากการนําไปใช้มาทบทวนปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนน้ันๆ ให้มากที่สุด 
 3.ควรมีการศึกษาหาแนวทางหรือการจัดทํากลยุทธ์สําหรับการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยการ
สัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่มกับผู้สูงอายุ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุซ่ึงเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง  เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ร่วมมือกับโรงเรียนในชุมชนและผู้นําชุมชน ในการจัดทําแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมต่อการนําไปใช้ต่อไป 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ 
Relationship between Transformation Leadership and Administrators 

Effectiveness of Middle Administrators in Manufactory in Chachoengsao 
Province ; The Perception of Controller and Operator 

ณัชชากร   เอมเปีย, สุรพล  ขอบปี, วรเชษฐ์ รุ่งหลํา, อํานวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล 
   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติงาน มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา (2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มีต่อองค์การ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ จํานวน 426 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson ’s Product Moment Correlation Coefficient) (rxy) 

ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง ของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากระดับมากที่สุดถึงระดับน้อยที่สุด พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากระดับมากที่สุดถึงระดับน้อยที่สุด พบว่า ด้านลูกค้ามีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านการเรียนรู้การพัฒนา ตามลําดับตามลําดับ 
 3. ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง 
(rxy = 0.53)  
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง, ประสิทธิผลการบริหารงาน 

Abstract 

 The purposes of this research were to study of relationship between Transformation Leadership 
and Effectiveness of Middle Administrators in Manufactory in Chachoengsao Province in the Perception of 
Controller and Operator 
 The sample used in this study consisted of controller and operators 426 persons in Manufactory 
at Chachoengsao Province. A five–rating scale questionnaire was used to correct the data. The statistical 
devices employed to analyze the data wear percentage, mean (X ), standard deviation (S.D.) and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) (rxy) 
     The results of the study were as follows:  
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 1. The overall of the transformation leadership of Middle Administrators in Manufactory in 
Chachoengsao Province was moderate level. Considering each aspect sequence from the highest to the 
lowest: showed the idealized influence side, the inspiration side, intellectual stimulation side, and 
individualized consideration respectably side 
 2. The overall of the administrative of Middle Administrators in Manufactory in Chachoengsao 
Province was high level. Considering each aspect sequence from the highest to the lowest: showed the 
customer side, the internal process side, the financial side, and the learning development side  
 3. The transformation leadership of Middle Administrators in Manufactory in Chachoengsao 

Province was significantly and positive related to the effectiveness at the 0.5 level relevant to the proposed 

hypothesis  

Keywords: Transformational Leadership, Administrators Effectiveness  

บทนํา 
 องค์การทุกแห่งย่อมมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและสภาพขององค์การ  ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การเป็นส่ิงแรกที่ผู้บริหารระดับสูงพึง
คํานึงถึง  ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นสากลให้แก่องค์การ พัฒนาการของบุคลากรในองค์การจึงเป็นส่ิงที่สําคัญอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจะเป็นผู้ขับเคล่ือนองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่แต่ละองค์การ
ตั้งไว้  ดังน้ันการศึกษาพัฒนาการของบุคลากรในองค์การสําหรับประเทศไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในระดับก้าวหน้าทัดเทียมกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและต่อเน่ืองมาจนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ก็ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาที่สมดุล โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา ซ่ึงต้องการให้ทุกฝ่ายช่วยหาแนวทางในการพัฒนาคนในเชิงรุก เพื่อให้รู้จักการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2545, หน้า 5-6) ทั้งน้ีเน่ืองจากการประเมินผลการพัฒนาในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ขาดสมดุลใน
ด้านคุณภาพ ส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ให้ความสําคัญต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง การ
สร้างภาวะผู้นําในการบริหารการเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงที่จําเป็นทั้งน้ีเพื่อให้ประเทศสามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงหลักของโลกได้ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน และเชื่อมโยงกันมากขึ้น(สํานัก
นายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า ข-ค)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก็ยังคงมุ่งเน้น และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของคนให้มุ่งไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา  และการเรียนรู้  
โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  เน่ืองจากคน “คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบ
จากการพัฒนา ขณะเดียวกันคนก็เป็นผู้ขับเคล่ือนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ  จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคนภาพของ
คนในทุกมิติ อย่างสมดุล ทั้งจิตใจ รางกาย ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งทางด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” 
อันจะนําไปสู่การวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต,ิ 2545, หน้า 47) เช่นเดียวกันกับการดําเนินธุรกิจเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า มีเสถียรภาพที่ม่ันคง จะต้องคํานึงถึง
การดํารงอยู่ขององค์กรในระยะยาว ซ่ึงประสิทธิผลองค์กรเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญต่อความเจริญม่ังคั่ง  และม่ันคงของ
ทุกองค์การ  และในทุกองค์กรต้องมีผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมดูแล  ผลงานขององค์การจะดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับการบริหารงาน
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ  การทํางานที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
และทําให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า การตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็น
ภาระหน้าที่ของผู้นําทั้งส้ิน (ระวัง  เนตโพธ์ิแก้ว, 2542, หน้า 90) ทั้งน้ีเพราะผู้นําน้ันมิใช่ผู้ที่จะนําคนอ่ืนเพียงอย่างเดียว  แต่
ผู้นําคือ ผู้ที่คนอ่ืนอยากเดินตาม ผู้นําต้องเป็นผู้ที่สามารถทําให้คนอ่ืนคล้อยตาม เพราะมีความศรัทธาต่อผู้นํา (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตโต), และคนอ่ืนๆ 2542, หน้า 26-27)  ดังน้ันผู้นําจึงมีประสิทธิผลองค์การ โดยผ่านทางผู้ใต้บังคับบัญชาดังคํากล่าว
ที่ว่า “งานของผู้นําน้ันมิใช่การปลดปล่อยพลังจากตัวเอง แต่ผู้นําน้ันเป็นผู้ปลดปล่อยพลังจากผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่
องค์การ” ( Hesselbein, 2001, pp. 56-57) 
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 การดําเนินงานขององค์การจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไรน้ันส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากผู้บริหารระดับกลาง (Middle 
Management) ทั้งน้ีผู้บริหารระดับกลางจึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและบทบาทที่สําคัญยิ่งในการนําพาองค์การไปสู่ทิศทางต่างๆ  
เพราะเป็นตัวเชื่อมระหว่างพนักงานระดับสูง และพนักงานระดับปฏิบัติ  ผู้บริหารระดับกลางจะทําหน้าที่หน้าที่แปลงกลยุทธ์ 
นโยบายทั้งหลาย ซ่ึงรับมาจากผู้บริหารระดับสูงมาถ่ายทอดให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเป็นผู้กล่ันกรอง
ความคิดริเริ่ม และความกระตือรือร้นจากพนักงานระดับล่างด้วย  นอกจากน้ีผู้บริหารกลุ่มน้ีจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต
ด้วย  ดังน้ันภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับกลางจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลขององค์การน้ันๆ ทั้งน้ีเน่ืองจาก “ผู้นํา
ถือได้ว่าเป็นหลักที่สําคัญยิ่งต่อหน่วยงาน  ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงานเป็นส่วนรวม  คุณภาพและคุณลักษณะของผู้นํามี
ผลสะท้อนต่อการปฏิบัติงานและผลงานขององค์การหรือหน่วยงานแตล่ะแห่งเป็นอันมาก”  (อรุณ รักธรรม  2527, 118) หรือ
ดังที่ สต็อกดิล (Stogdill 1974, 43) ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้นําจะเป็นบุคคลที่ผูกพันกลุ่มเข้าด้วยกัน  และกระตุ้นให้กลุ่มผู้ร่วมงาน
แสดงความสามารถสูงสุดเพื่อสร้างผลงาน”  
 จากข้อค้นพบของงานวิจัยจํานวนมากทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ และเชิงทฤษฎีต่างๆที่ศึกษาในวงการธุรกิจ 
อุตสาหกรรม  ราชการ สถาบันการศกึษา และองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
เป็นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  และให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543, 
หน้า28) ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงที่มีการนําไปศึกษาวิจัยกันมาก คือ ศึกษาจากแนวคิดของแบส (Bass, 1999, pp9-32) ซ่ึง
มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 
 ด้วยเหตุผลและความสําคัญของภาวะผู้นํา โดยเฉพาะภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นปัจจัยที่สําคัญ และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การ ประกอบกับงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรมมีผู้ที่ทําการศึกษาศึกษาวิจัยไว้เป็นจํานวนน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลางและประสิทธิผลการทํางานขององค์การ โดยมีประเด็นคําถามการวิจัยภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลางมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการทํางานขององค์การหรือไม่อย่างไร  โดยเลือกที่จะ
ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนํานําผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มีต่อองค์การ 
 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทํางาน
ของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้บริหาร แสดงให้
เห็นในการจัดการ ที่เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่ความคาดหวัง 
เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถ และศักยภาพไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยผู้บริหารแสดงบทบาททํา
ให้ผู้ร่วมงานรู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ภารกิจ และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดี และเป็นที่จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองโลกเกินความ
สนใจของตนเอง ซ่ึงจะนําไปสู่ประโยชน์ของภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงประกอบด้วย องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 
ประการ ได้แก่ 
  1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้
เห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เห็นกระบวนการทําให้ผู้ร่วมงานมีการยอมรับ เชื่อม่ันศรัทธา และไว้ว่างใจในความสามารถ
ของผู้นํา มีความยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้นําจะมีการประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เสียสละ
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เพื่อประโยชน์ของกลกุ่ม เน้นความสําคัญในเรื่องค่านิยม ความเชื่อ และการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความม่ันใจที่จะเอาชนะ
อุปสรรค ผู้นําจะมีคุณลักษณะสําคัญในด้านการมีวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงาน มีความมุ่งม่ันและทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
มีความสามารถในการจัดการหรือควบคุมอารมณ์ตนเอง มีการเห็นค่าในตนเอง มีศีลธรรม และจริยธรรม 
  1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็น
ในการจัดการ หรือการทํางานที่เป็นกระบวนการทําให้ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อ
กลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง และเชื่อม่ันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย มีความตั้งใจแน่วแน่ในการทํางานมีการให้
กําลังใจผู้ร่วมงาน มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงส่ิงที่สําคัญ โดยผู้นําจะมีลักษณะสําคัญในด้านการสร้างแรงจูงใจ
ภายในให้กับผู้ร่วมงาน มีการสร้างเจตคติที่ดี และการคิดในแง่บวก 
  1.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นใน
การจัดการ หรือการทํางานที่เป็นกระบวนการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มีการพิจารณา
ปรับปรุงวิธีการทํางาน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่างๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
และข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้นําจะมีคุณลักษณะสําคัญในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  1.4 การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการ
ติดต่อส่ือสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความต้องการและ
ความสามารถของแต่ละบคุคล เป็นพี่เล้ียงสอนและให้คําแนะนําและส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้พัฒนาตนเอง มีการกระจาย
อํานาจโดยการมอบหมายให้ผู้ร่วมงาน โดยผู้นํามีลักษณะสําคัญในด้านความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ความสามารถในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงาน 
 2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) หมายถึง หัวหน้างานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ผู้จัดการ
แผนก ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสาขา 
 3. ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงระดับความสําเร็จที่องค์การสามารถบรรลุได้ เพื่อความราบรื่นในองค์การ 
ตลอดจนสามารถสร้างความม่ังคั่งให้กับองค์การ โดยมุ่งเน้นที่การบรรลุผลลัพธ์ ที่คาดหวัง พนักงานมีความสุขในการทํางาน 
และพนักงานมีความผูกพัน และประสงค์ที่จะทํางานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์การในระยะยาว ซ่ึงนําแนวคิด Balanced 
Scorecard มาเป็นตัววัดประสิทธิผลขององค์การ 
 4. Balanced Scorecard หมายถึง ระบบการจัดการแบบสมดุล (Balanced Performance) ระบบการบริหาร
กลยุทธ์ (Strategic Management System) และเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร/แปลงวิสัยทัศน์/กลยุทธ์สู่แนวปฏิบัติงาน 
(Communication Tool) ด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
  4.1 มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เช่น เพิ่มรายได้ ประสิทธิภาพในการผลิตที่มีต้นทุน
ต่ํา และมีการสูญเสียระหว่างผลิตน้อย การหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ํา 
  4.2 มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) เช่นความพึงพอใจของลูกค้า ภาพลักษณ์ 
กระบวนการด้านการตลาด การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
  4.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เช่น การคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ การจัดโครงสร้างองค์การที่ มีประสิทธิภาพ การประสานงานภายในองค์การ การจัดการด้านสายการผลิตที่ มี
ประสิทธิภาพ 
  4.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบ อํานวยความสะดวกในการทํางาน 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ จํานวน 112,793 คน    
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 426 คน ตามการกําหนดขนาด
ตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane, 1973)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานปฏิบัติการทีมี่ต่อ 
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ผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ตําแหน่ง ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง และระยะเวลาที่ทํางานในบริษัท ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check – 
Lists) มีข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นคําถามเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลางโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับกลางในหน่วยงานว่ามีภาวะผู้นําระดับใดลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จําแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึงความป็นปัจเจกบุคคลรวม 30 ข้อ  
 ตอนที่ 3 เป็นคําถามเก่ียวกับประสิทธิผลองค์การ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับกลางในหน่วยงานว่าส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การมากน้อยเพียงใดลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จําแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้การพัฒนา รวม 24 ข้อ 
 คุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆซ่ึงเป็นพนักงานบริษัท ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้จริง จํานวน 30 ตัวอย่าง และนําเครื่องมือมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ซ่ึง
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 
จํานวนข้อและค่าความเที่ยงของแบบสอบถามแยกตามตัวแปร/ตัวชี้วัด 

ตัวแปร/ตัวชี้วัด จํานวนข้อ ค่าความเทีย่ง 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

 

9 

 

     0.97 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 8      0.97 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ประสิทธิผลการบริหารงาน 

ด้านการเงิน 

ด้านลูกค้า 

ด้านกระบวนการภายใน 

ด้านการเรียนรู้การพัฒนา 

7 

6 

 

6 

6 

6 

6 

     0.97 

     0.97 

 

     0.97 

     0.97 

     0.97 

     0.97 

   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ผู้วิจัยขอหนังสือจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เพื่อขอความร่วมมือถึงโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาตให้ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากระดับหัวหน้างานและพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ  
 2.  ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบโดยผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมทั้งนัดเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองภายหลังจากส่งแบบสอบถาม 2  สัปดาห ์

 3. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว จํานวน 500 ชุด ได้รับ
คืน 426 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.2  
 4. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
ผู้วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยเลือกวิเคราะห์ข้อมูลที่

สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 
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1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง และประสิทธิผลใน

การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงที่มีต่อประสิทธิผลการทํางานของผู้บริหาร
ระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน    
(Pearson ’s Product Moment Correlation Coefficient) (rxy) 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ
ซ่ึงจะสรุปผลตามลําดับดังน้ี 

1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.2) อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี (ร้อยละ 46.9) 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ73.9) ตําแหน่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ79.6) 
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 1– 5 ปี (ร้อยละ 43.7) และระยะเวลาที่ทํางานในบริษัทปัจจุบัน อยู่
ระหว่าง 1– 5 ปี (ร้อยละ 48.6) 

2.  ผลการศึกษาภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง ของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X=3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด (X=3.53) รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X=3.46) ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา (X=3.41) และด้านการคํานึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล (X=3.33) ตามลําดับ  

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ระดับภาวะผู้นํา 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.53 .79 มาก 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.46 .82 ปานกลาง 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.41 .79 ปานกลาง 

ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.33 .82 ปานกลาง 

รวม 3.43 .81 ปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 

  1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X=3.53) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน (X=3.63) รองลงมาคือผู้บริหารเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (X=3.59) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ผู้บริหารสามารถควบคุม
อารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได้ (X=3.42) 
  2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.46) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารมีความตั้งใจในการทํางานอย่างแน่วแน่ (X=3.62) รองลงมา
คือผู้บริหารสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน (X=3.52) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ผู้บริหาร
สามารถถ่ายทอดความคิดที่สําคัญเก่ียวกับค่านิยม และความเชื่อถือ (X=3.35) 
            3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานรู้จักวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูล
หลักฐาน (X=3.49) รองลงมาคือผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน เห็นแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา      (X=3.48) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ผู้บริหารมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน (X=3.30) 
           4) ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.33) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความ
ตั้งใจ และพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ (X=3.55) รองลงมาคือผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคํานึงถึง ความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคล   (X=3.38) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ผู้บริหารรับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ และผู้บริหารมี
การติดตามผลของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล(X=3.24) 
 3. ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X=3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลูกค้ามีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด (X=3.60) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการภายใน (X=3.56) ด้านการเงิน (X=3.53) และด้านการเรียนรู้การพัฒนา 
(X=3.41) ตามลําดับตามลําดับ 

ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับประสิทธิผล

องค์การ 

ด้านการเงิน 3.53 .70 มาก 

ด้านลูกค้า 3.60 .74 มาก 

ด้านกระบวนการภายใน 3.56 .78 มาก 

ด้านการเรียนรู้การพัฒนา 3.41 .78 ปานกลาง 

รวม 3.53 .75 มาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 

            1) ด้านการเงิน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X=3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่
มีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ องค์กรของท่านมีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ หรือระยะไม่
เกิน 5-10ปี (X=3.68) รองลงมาคือองค์การของท่านเชิงเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันมีความม่ันคงทางการเงิน และเติบโตทาง
ตลาดอย่างต่อเน่ือง   (X=3.64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านได้รับค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน และโบนัสอย่าง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ(X=3.41) 
            2) ด้านลูกค้า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X=3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ องค์กรของท่านให้ความสําคัญ และมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า อย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง (X=3.75) รองลงมาคือองค์กรของท่านมีช่องทางการส่ือสารเพื่อการรับรู้และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ครอบคลุม และรวดเร็ว (X=3.64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมีความรู้ ความสามารถในเรื่องผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทและสามารถให้คําปรึกษาแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี (X=3.36) 
            3) ด้านกระบวนการภายใน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X=3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ องค์การของท่านให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีม(X=3.63) รองลงมาคือ
องค์การของท่านมีการการจัดทําระบบเอกสาร/ ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการทํางาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (X
=3.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ภายใน ใช้ KPI เป็นกลไก เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
(X=3.44) 
  4) ด้านการเรียนรู้การพัฒนา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงลําดับข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ องค์การของท่านสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้
นอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติเป็นประจําของพนักงาน(X=3.50) รองลงมาคือองค์การของท่านมีการนําผลลัพธ์จากการวัดผลการ
ดําเนินงานไปปรับแก้ไขเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (X=3.46) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การของท่าน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง โดยจัดงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมทั้งที่เก่ียวกับงาน และไม่
เก่ียวกับงานของแต่ละคน(X=3.35) 
 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับ
ปานกลาง (rxy = 0.53) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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         ตัวแปร 

X1 

(ภาวะผู้นําการ

เปล่ียนแปลงด้านการมี

อิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์) 

X2 

(ภาวะผู้นําการ

เปล่ียนแปลงด้าน

การสร้างแรง

บันดาลใจ) 

X3 

(ภาวะผู้นําการ

เปล่ียนแปลงด้าน

การกระตุ้นทาง

ปัญญา) 

X4 

(ภาวะผู้นําการ

เปล่ียนแปลงด้าน

การคํานึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล) 

X 

(ภาวะผู้นําการ

เปล่ียนแปลง) 

Y1 (ประสิทธิผลการ

บริหารงานด้านการเงิน) 

.28* .36* .39* .43* .41* 

Y2 (ประสิทธิผลการ

บริหารงานด้านลูกค้า) 

.34* .41* .38* .44* .43* 

Y3 (ประสิทธิผลการ

บริหารงานด้าน

กระบวนการภายใน) 

.30* .38* .40* .44* .42* 

Y4 (ประสิทธิผลการ

บริหารงานของด้านการ

เรียนรู้การพัฒนา) 

.40* .49* .50* .56* .54* 

Y ( ประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับกลาง) 

.39* .49* .49* .55* .53* 

*p<.05 
และเม่ือพิจารณาภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานรายด้านพบว่า 
                    1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับกลาง (Y) ในระดับปานกลาง (rx1y = 0.39) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงจากสูงไปหาต่ําดังน้ี (Y4) ด้านการเรียนรู้การ
พัฒนา (rx1y4 = 0.40) (Y2) ด้านลูกค้า (rx1y2 = 0.34) (Y3) ด้านกระบวนการภายใน (rx1y3 = 0.30) และ (Y1) ด้านการเงิน (rx1y1 
= 0.28) ตามลําดับ 
                    2) การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับกลาง (Y) ในระดับปานกลาง (rx2y = 0.49) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   เม่ือ
พิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงจากสูงไปหาต่ําดังน้ี (Y4) ด้านการเรียนรู้การพัฒนา (rx2y4 
= 0.49) (Y2) ด้านลูกค้า (rx2y2 = 0.41) (Y3) ด้านกระบวนการภายใน (rx2y3 = 0.38) และ (Y1) ด้านการเงิน (rx2y1 = 0.36) 
ตามลําดับ 
                  3) การกระตุ้นทางปัญญา (X3) มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับกลาง (Y) ในระดับปานกลาง (rx3y = 0.49) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   เม่ือ
พิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงจากสูงไปหาต่ําดังน้ี (Y4) ด้านการเรียนรู้การพัฒนา (rx3y4 
= 0.50) (Y3) ด้านกระบวนการภายใน (rx3y3 = 0.40) (Y1) ด้านการเงิน (rx3y1 = 0.39) (Y2) ด้านลูกค้า (rx3y2 = 0.38) และ 
ตามลําดับ 
                  4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับกลาง (Y) ในระดับปานกลาง (rx4y = 0.55) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เรียงจากสูงไปหาต่ําดังน้ี (Y4) ด้านการเรียนรู้การ
พัฒนา (rx4y4 = 0.56) (Y3) ด้านกระบวนการภายใน (rx4y3 = 0.44) (Y2) ด้านลูกค้า (rx4y2 = 0.44) และ (Y1) ด้านการเงิน (rx4y1 
= 0.43) ตามลําดับ 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ 

มีประเด็นที่สําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังน้ี  
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1. ระดับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียมากด้านอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า ในภาวะปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคของการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ดังน้ันเพื่อให้
องค์อยู่รอดและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ดังน้ันพลังที่จะขับเคล่ือนองค์การให้สามารถไปสู่เป้าหมายที่องค์การวางไว้ได้
ผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับกลางจะต้องแสดงให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงความสามารถในการจัดการ หรือการทํางานที่
เป็นกระบวนการทําให้ผู้ร่วมงานยอมรับ เชื่อม่ันศรัทธา และไว้วางใจในความสามารถของผู้นํา มีความยินดีที่จะทุ่มเทการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้นําจะมีการประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เสียสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เน้น
ความสําคัญในเรื่องค่านิยม ความเชื่อ และการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความม่ันใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผู้นําจะมีคุณลักษณะ
สําคัญในด้านการมีวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงาน มีความมุ่งม่ันและทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการ
หรือควบคุมอารมณ์ตนเอง มีการเห็นค่าในตนเอง มีศีลธรรม และจริยธรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับมัสชินก้ี  (Musshinsky ,1997, 
p3. 373; อ้างถึงรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543, หน้า 15) ที่กล่าวว่าภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิกในองค์การ สร้างความผูกพันในการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่
สําคัญขององค์การ ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงเก่ียวข้องเก่ียวข้องกับอิทธิพลของผู้นําต่อผู้ตาม 

2. ระดับประประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลูกค้ามีค่าเฉล่ียมากที่สุด  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันตลาดสินค้า เป็นตลาด
ผู้บริโภค ซ่ึงในตลาดมีการแข่งขันการอย่างเสรี ดังน้ันในแต่ละองค์กรจึงให้ความสําคัญ ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การ
ด้านลูกค้าสูงเป็นอับดับแรก ดังจะเห็นได้จากหลายๆบริษัท หรือหลายๆอุตสาหกรรมได้นํานโยบาย Customer Satisfaction 
และนโยบาย Zero Complain มาใช้ในการบริหารจัดการในองค์การของตนเอง เพื่อไม่ให้องค์การของตนเองเสียชื่อเสียง และ
ถูกลูกค้าร้องเรียนซ่ึงจะมีผลกระทบต่อองค์การ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางใน
โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าระดับ
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลาง ซ่ึงสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การได้ดังน้ัน องค์การควรสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางในองค์การของตนเองได้
พัฒนาระดับภาวะผู้นําด้านต่างๆให้สูงขึ้น เพื่อที่องค์การจะได้มีประสิทธิผลในการบริหารงานด้านต่างๆสูงขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาผู้นําการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นใน
องค์การอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลดีต่อองค์การ ทําให้องค์การสามารถพัฒนาทันความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้  
 2. ภาครัฐได้แก่อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราควรเข้ามามีส่วนในการในการพัฒนาเพื่อยกระดับภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารระดับกลางให้สูงของโรงงานอุสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการตั้งชมรมผู้บริหารระดับกลางในจังหวัด
ขึ้นและจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้บริหารระดับกลาง และจัดหลักสูตรอบรมด้านภาวะผู้นําและด้าน
ประสิทธิผลการบริหารงานให้แก่สมาชิกของชมรมเป็นระยะๆ  
 3. ผลการศึกษาพบว่าระดับภาวะผู้นําด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีระดับต่ําสุด ดังน้ันผู้บริหาร
ระดับกลางควรปรับปรุงทัศนคติในด้านน้ีให้สูงขึ้น ได้แก่ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการทํางานโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและ
เอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพี่เล้ียงสอนและให้
คําแนะนําและส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้พัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายให้ผู้ร่วมงาน โดยผู้นํามี
ลักษณะสําคัญในด้านความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงาน 
 4. ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลในการบริหารงานด้านการเรียนรู้การพัฒนามีระดับต่ําสุด ดังน้ันองค์การควร
มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบ 
อํานวยความสะดวกในการทํางาน 
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2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

ผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ในจังหวัดอ่ืน นอกเหนือจากจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจทําเป็นจังหวัดในส่วนภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นํา และประสิทธิผล
ขององค์การ 

 2. เพื่อให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ควบคู่กันไปกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อได้ทราบถึงรายละเอียดของภาวะผู้นํากับประสิทธิผลขององค์การให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองเป็นห้องสมุด 3 ด ี
Development of Ang Thong Province Prison Library to 3 Good Library  

ดวงใจ  อมิตรพ่าย1, ทรงธรรม ธูปแก้ว2 
1สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2เรือนจําจังหวัดอ่างทอง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองเป็นห้องสมุด 3 ดี ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ ผู้ต้องขัง สภาพปัญหาของ
ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาการจัดการห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดเรือนจํา 
กรมราชทัณฑ์ ซ่ึงพบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพก่อนต้องโทษ เป็นลูกจ้างบริษัท/ห้างร้าน/เอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 7,000-10,000 บาท 
ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง มีสภาพโดยทั่วไปเม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ห้องสมุดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ห้องสมุดเรือนจํา แต่มีทรัพยากรสารสนเทศค่อนข้างล้าสมัย และไม่ค่อยได้จัดหาส่ิงพิมพ์ใหม่เข้าห้องสมุด เน่ืองจากมี
งบประมาณจํากัด สถานที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบ ผู้ต้องขังจะเข้ามานอนในห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีน้อย ผู้วิจัยได้
วางแผนและดําเนินการพัฒนา ด้านสถานที่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังน้ี ด้าน
สถานที่ ได้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด โดยปรับสี โต๊ะ เก้าอ้ีให้มีสีสัน สวยงาม ปรับพื้นที่ให้ โปร่ง โล่ง สบาย ให้
เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้และผ่อนคลายความตึงเครียด ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดทําโครงการ “ราชภัฏเทพสตรีเพื่อ
ชุมชน” ร่วมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นําทรัพยากรสารสนเทศจาก
สํานักวิทยบริการฯ มาให้บริการที่ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง 1 - 2  เดือนต่อครั้ง ส่วนด้านการบริการและกิจกรรส่งเสริม
การอ่าน  มีการจัดนิทรรศการ จัดทําบรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ จัดแนะนําหนังสือใหม่ และจัดการประกวด  หลังจากน้ัน
ได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจการปฏิบัติงานของห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง ใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งด้านทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคนิคห้องสมุด การบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บุคลากร
ห้องสมุด และอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ซ่ึงประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี สามารถนํามาปรับปรุงการดําเนินงานห้องสมุด
เรือนจําจังหวัดอ่างทองได้ในโอกาสต่อไป 
คําสําคัญ : ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง, ห้องสมุด 3 ดี  

ABSTRACT 

 The research and development on the library management model aimed at studying the 
prisoners’ background and general conditions as well as problems of Ang Thong province prison library so 
as to develop the management systems according to the standards of the prison libraries. The findings 
showed that most of the samples were male at the ages of 21-30 who were single and finished their 
secondary school level. The occupation they did before being sentenced in prison was employees with 
the average monthly income of 7,000-10,000 baht. The standards of the general conditions of Ang Thong 
Province prison library were according to the criteria of the prison libraries in Thailand. However, the 
reading materials were relatively old and short of new ones owing to the limited budgets. Besides, the 
library was not comfortable in terms of reading space, and reading activities were not supported enough. 
In this study, the researcher planned to develop the library environment, information technology and 
services to support reading activities. With regard to the library environment, tables, chairs and space 
were appropriately adjusted in order to make the library a place for education and relaxation. In terms of 
information technology, the researcher, together with Academic Resources and Information Technology, 
Thepsatri Rajabhat University, was responsible for a project entitled “Thepsatri Rajabhat for Community”, 
which provided resources and information technology services for Ang Thong Province prison library one 
to two months in a row. Regarding services to support reading activities, exhibitions, book 
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recommendations and contests were prepared. The evaluation of the library users’ satisfaction towards 
the services given was, overall, highly satisfactory. Last but not least, the significance of this study could 
be used for further improvement of Ang Thong Province prison library. 

Keyword: Ang Thong province prison library, 3 Good library : Good place, Good resources, Good service 

บทนํา 
        การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ปัญหาของสังคมไทยส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาพื้นฐานทางสังคมโดยทั่วไป คือ ปัญหาความไม่รู้ ความจน ความเจ็บ ซ่ึง
ส่งผลกระทบให้มีผู้กระทําผิดทางอาญาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่สําคัญ ซ่ึงพบว่ามีแนวโน้ม
สูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและความรุนแรงดังมีปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุ ซ่ึงกรมราชทัณฑ์รายงานจํานวน
ผู้ต้องขังในแต่ละปีและทําความผิดซํ้าค่อนข้างสูง เช่น ปี พ.ศ. 2546  มีผู้ต้องขังกระทําความผิดซํ้า 22,935 คิดเป็นร้อยละ 14.56  
ปี พ.ศ. 2547 จํานวน 17,272 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 และปี พ.ศ. 2548 จํานวน 16,794 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 (กรม
ราชทัณฑ,์ 2548) ซ่ึงผลของอาชญากรรมได้สร้างความสูญเสีย และมีผลกระทบต่อความสงบสุข เศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้าน
ทรัพย์สิน เงินทอง หรือชีวิตร่างกาย รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมหาศาลในการป้องกันปราบปราม และดําเนินการ
กับผู้ประกอบอาชญากรรม  
            ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกัน พ.ศ. 2510  เรือนจํามีภารกิจหลักสําคัญ 2 ประการ คือ การ
ควบคุมผู้ต้องโทษมิให้หลบหนี และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องโทษ ให้มีความพร้อมที่จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพสุจริต และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้ด้วยดี มีการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังภายใน
เรือนจําโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลเหล่าน้ันมีวิชาความรู้ตลอดจนมีความประพฤติที่ดี (จิตต์พิสุทธ์ิ, 2548) กรมราชทัณฑ์
เล็งเห็นความสําคัญในการให้การศึกษา พัฒนาจิตใจ ด้านการศึกษาได้กําหนดบทบาทหน้าที่ให้ดําเนินการจัดการศึกษาในด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วย การให้การศึกษาวิชาสามัญระดับต่างๆ  การให้การศึกษาวิชาชีพ  การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง และการ
จัดบริการการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง โดยให้มี ห้องสมุด เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซ่ึงห้องสมุดเป็นสถานที่
สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างดีในทุกด้าน  
        ห้องสมุด ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของสังคม ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่ง
บันเทิง ประเทืองปัญญา และเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา การพัฒนาห้องสมุดควรพัฒนาไปพร้อมทั้งสร้างคุณภาพควบคู่
กัน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ส่วน คือ ผู้เรียน องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
ดังน้ันแนวคิดของห้องสมุด 3 ดี จึงเกิดขึ้น คือ การมีหนังสือด-ีบรรยากาศดี-บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดด ี(บริการดี)  
 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น มีพื้นที่ที่ต้องดูแลอยู่ในความรับผิดชอบ 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง ซ่ึงในแต่ละจังหวัดมีเรือนจําที่มีผู้ต้องขังที่กระทําความผิดต่างๆ กัน 
ความผิดที่มีผู้กระทําผิดจํานวนมาก คือความผิดเรื่องยาเสพติด เพื่อให้สังคมโดยรวมมีความเป็นอยู่อย่างสันติสุข จึงจําเป็นต้อง
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น จึงเป็นความจําเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องออกมาช่วยบริการวิชาการสู่สังคม โดยพัฒนาการจัด
ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ต้องขัง ศึกษาสภาพปัญหาของห้องสมุด 
พัฒนาการจัดห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดเรือนจํา กรมราชทัณฑ ์และเพื่อบริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่
ผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดอ่างทอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการให้การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ ซ่ึงเป็นหน้าที่โดยตรงของ
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น การจัดห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา มีสีสันสดใส เพราะห้องสมุดถือ
ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญของผู้ต้องขัง นอกจากที่จะให้ความรู้แล้ว ยังเป็นที่พักผ่อน หาความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ความรู้ที่ได้รับจะได้นําไปเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
จะเป็นการคืนคนดีสู่สังคม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การพัฒนาห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองเป็นห้องสมุด 3 ดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) สภาพ ปัญหา ของห้องสมุด 
เรือนจําจังหวัดอ่างทอง 2) สํารวจความต้องการของผู้ใช้ 3) พัฒนาห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองเป็นห้องสมุด 3 ดี และ 4) 
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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วิธดํีาเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ประสานงานเรือนจําจังหวัดอ่างทอง เพื่อแจ้งโครงการวิจัย และขออนุญาตดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน    
  2.  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดอ่างทอง 
 3.  สํารวจสภาพ ปัญหา ของห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง  โดยนําเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดเรือนจํา พ.ศ.2550 
ไปสํารวจสภาพในด้านต่างๆ ของห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง เพื่อนําข้อมูลในส่วนที่ไม่ถึงเกณฑ์มาพัฒนาและปรับปรุง  
 4.  การวางแผนพัฒนาด้านสถานที่ ส่ือการเรียนรู้ และการบริการ 
 5.  ดําเนินการพัฒนาด้านสถานที่ ส่ือการเรียนรู้ และการบริการ เพื่อให้ห้องสมุดมีสภาพเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้
แห่งเดียวในเรือนจําจังหวัดอ่างทอง 
 6.  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
การดําเนินงานการพัฒนาห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองเป็นห้องสมุด 3 ดี 
1.  ประสานงานเรือนจําจังหวัดอ่างทอง โดยเข้าพบผู้บัญชาการเรือนจํา บรรณารักษ์  
 

 
 
 
 
 
 

2.  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดอ่างทอง 
 2.1  พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
              มาใช้บริการช่วงเวลาพักกลางวัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนและผ่อนคลายความตึงเครียด คลายเหงา ให้เกิด
ความสบายใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อ่านหนังสือพิมพ์รับข่าวสารต่างๆ  
                 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ประโยชน์มากที่สุด คือ วารสารทั่วไป และบันเทิง 
     2.2  ด้านอาคารสถานที่ คับแคบ ควรมีการปรับปรุงสถานที่และบรรยากาศเพื่อเชิญชวนให้มาใช้บริการ ที่น่ังอ่านไม่
เพียงพอ ควรมีชั้นวางรองเท้าหน้าห้องสมุดเพื่อความเป็นระเบียบ 
       ด้านส่ือการศึกษา ควรนําหนังสือใหม่ๆ มาให้บริการ รวมทั้งหนังสือพิมพ์เพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆ 
       ด้านการบริการ ขยายเวลาในการให้บริการ เพิ่มจํานวนหนังสือที่ให้ยืม จัดบริการภายนอกสถานที่เน่ืองจาก
ห้องสมุดคับแคบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมาใช้ห้องสมุด 
 2.3  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดอ่างทอง 
 
 

เรือนจําจังหวัดอ่างทอง ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง 
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  ลักษณะความผิดของผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัดอ่างทอง ปี 2553 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554) 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
1.  ความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติด      
     1.1  จําหน่าย 575 112 687 51.31 
     1.2  ครอบครอง 27 - 27 2.02 
     1.3  เสพ 8 12 20 1.49 
2.  ความผิดคดีทั่วไป 570 35 605 45.18 
รวม 1,192 147 1,339 100 

หมายเหตุ   
   ความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดคิดเป็นร้อยละ 54.82 ความผิดคดีทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 45.18 
3.  ศึกษาสภาพ ปัญหา ของห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
4.  การวางแผนพัฒนาด้านสถานที่ ส่ือการเรียนรู้ และการบริการ 
    4.1  ด้านสถานที ่จัดสถานที่ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่าน การเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้า        
      4.2  ด้านส่ือการศึกษา จัดหาส่ือการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ มีเน้ือหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัย และตรงใจผู้อ่าน
ในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
      4.3  ด้านการบริการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มีจิตบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   
5.  ดําเนินการพัฒนาด้านสถานที ่ส่ือการเรียนรู้ และการบริการ เพื่อให้ห้องสมุดมีสภาพเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งเดียวใน
เรือนจําจังหวัดอ่างทอง 
 5.1  พัฒนาสถานที่ ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โปร่ง โล่ง สบาย มีสีสันสดใส โดยการ  
สํารวจพื้นที่ ปรึกษาผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ออกแบบตกแต่งห้องสมุด นําเสนอแบบและรับฟังข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําเสนอแบบตกแต่งห้องสมุดและรับฟังข้อเสนอแนะ 

การพัฒนา : ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง 
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5.2  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ส่ือการศึกษา) พัฒนาให้มีส่ือการศึกษาเพียงพอ เหมาะสม หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดตั้งโครงการ “ราชภัฏเทพสตรีเพื่อชุมชน” นําส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มาบริการที่ห้องสมุด 1-2 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้มีส่ิงพิมพ์ใหม่ๆ มาบริการอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 
 
 
 
 5.3  ด้านการบริการ บริการให้อ่านอย่างเสรี บริการยืม-คืน บริการหนังสือใหม่ บริการแนะนําหนังสือน่าสนใจ จัด
นิทรรศการหนังสือใหม่ บริการห้องสมุดเคล่ือนที่ จัดประกวดแฟนพันธ์แท้ และยอดนักอ่าน 

 

 

ผลการวิจัย 
 ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองได้มาตรฐานตามเกณฑ์ห้องสมุดเรือนจํา มีพื้นที่สําหรับบริการการอ่านค่อนข้างน้อย 
มีทรัพยากรสารสนเทศค่อนข้างเก่า และจัดหาหนังสือใหม่ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากมีงบประมาณจํากัด การจัดพื้นที่ภายใน
ห้องสมุดยังไม่ค่อยเป็นระเบียบ ทําให้มีพื้นที่สําหรับบริการค่อนข้างน้อย ผู้ใชห้้องสมุดเรือนจําอ่างทองมีความต้องการในระดับ
มาก 2 ด้าน คือ ด้านวัสดุและส่ิงพิมพ์ และด้านการบริการ ส่วนความต้องการด้านอาคารสถานที่ เสนอแนะว่าควรมีการ
ปรับปรุง จัดสถานที่ และบรรยากาศเพื่อเชิญชวนให้มาใช้บริการ เพิ่มที่น่ังอ่านให้เพียงพอ หนังสือที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ เรียง
ตามลําดับ ดังน้ี หนังสือพิมพ์ นวนิยาย / เรื่องส้ัน วารสารทั่วไป / บันเทิง การ์ตูน หนังสือเก่ียวกับชีวประวัติ รถยนต์ ธรรมะ 
หนังสือคลายเครียด  วิชาชีพ ท่องเที่ยว สารคดี วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ ด้านการพัฒนาห้องสมุด ผู้วิจัยได้ออกแบบ
พื้นที่ภายในห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีพื้นที่ โปร่ง โล่ง สบาย และมีสีสัน เพื่อความเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพียงแห่ง
เดียวในเรือนจํา และได้จัดทําโครงการ “ราชภัฏเทพสตรีเพื่อชุมชน” ร่วมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีเพื่อนําทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยมาให้บริการที่เรือนจํา 1 - 2 เดือนต่อครั้ง จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ การจัดนิทรรศการ จัดทําบรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ จัดประกวด “แฟนพันธ์ุแท้” และ 
“ยอดนักอ่าน” ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ ์ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการและกิจกรรมห้องสมุด  
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบจํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปี 2553 / 2554 เปรียบเทียบการยืมหนังสือ ปี 2553 / 2554  
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สรุปและอภิปรายผล 
 โครงการวิจัยได้ดําเนินการปรับปรุง ครุภัณฑ์ของห้องสมุดให้ดูสดใส มีสีสัน และจัดวางครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
เหมาะสม เพื่อให้ห้องสมุด โปร่ง โล่ง สบาย เหมาะเป็นสถานที่ผ่อนคลาย น่ังอ่านหนังสืออย่างมีความสุข นําส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสต
ทัศน์จากสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทพสตรีมามาให้บริการเป็นประจํา 1-2 เดือนต่อครั้ง ทําให้มีสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ มา
บริการมากขึ้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดเรือนจํา ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ห้องสมุดเรือนจํา การประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ ์ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านการบริการและกิจกรรมห้องสมุด  
           ด้านอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ผู้ใช้บริการพึงพอใจในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการออกแบบ ปรับปรุง 
สถานที่ให้มีสีสัน โปร่ง โล่ง สบาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นสถานที่ผ่อนคลาย ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเป็นไป
ตามคุณลักษณะที่ดีของห้องสมุด ดังที่ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (2544, หน้า 41) ได้เสนอไว้ว่า ห้องสมุดต้องมีพื้นที่เพียงพอ 
สามารถค้นหาหนังสือไดส้ะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ปราศจากเสียงรบกวน มีความปลอดภัย นอกจากน้ี ทอง
อยู่ แก้วไทรฮะ (2543, หน้า 39-40) ยังกล่าวสนับสนุนว่า บรรยากาศภายในห้องสมุดเป็นส่ิงสําคัญในการดึงดูดให้คนเข้ามาใช้
บริการ ดังน้ันห้องสมุดควรจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้บริการอยากเข้ามาศึกษาค้นคว้า และใช้เวลาในห้องสมุด เช่น การมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีการจัดแต่งมุมต่างๆ ให้น่าสนใจ เช่น มุมอ่านหนังสือ มุมนิทรรศการ มีการทําความ
สะอาดภายในบริเวณต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงคณะวิจัยได้ออกแบบ ตกแต่ง ห้องสมุดเรือนจําอ่างทองใหม่ ทําให้ห้องสมุดมี
สีสัน และโปร่ง สบาย มากขึ้น ซ่ึงผู้ใช้บริการพึงพอใจในระดับมาก สําหรับข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการเสนอ ให้มีมาตรการในการ
ป้องกันการส่งเสียงรบกวน เน่ืองจากให้ผู้ต้องขังมาใช้บริการพร้อมๆ กัน ทําให้มีเสียงดัง ซ่ึงอาจแก้ปัญหาโดยเพิ่มเวลาในการ
ให้บริการ เพื่อผู้ใช้จะได้ทยอยมาใช้บริการเป็นระยะๆ  
           ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่มาให้บริการ 
สอดคล้องกับการศึกษาของสมศรี ประสาทแก้ว (2545) ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําเขต 6 พบว่า
ปัญหาการจัดการศึกษาสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําเขต 6 ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร อาคารสถานที่คับแคบ 
งบประมาณไม่เพียงพอ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีน้อย และส่ือ/วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ปัญหางบประมาณจึงเป็น
ปัญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และมีส่วนสัมพันธ์กับการบริหารงานของห้องสมุดเรือนจํา
จังหวัดอ่างทอง อีกด้วย เน่ืองจากห้องสมุดเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต คณะผู้วิจัย ได้
จัดทําโครงการ “ราชภัฏเทพสตรีเพื่อชุมชน” โดยสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นําส่ิงพิมพ์มาให้บริการ 
1-2 เดือนต่อครั้ง ซ่ึงช่วยให้ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ ได้ศึกษาค้นคว้า และผู้ใช้บริการพึงพอใจมากเป็นที่เฝ้ารอว่า
เม่ือไหร่จะนําหนังสือใหม่มาเปล่ียนหมุนเวียนให้บริการ 
           ด้านงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่า การบริการอยู่ในระดับดี และเสนอแนะความคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่า “เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอัธยาศัยดี” “บรรณารักษ์มีมนุษยสัมพันธ์ดี”แสดงว่า ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัธยาศัย ความเป็นกันเอง ซ่ึงทําให้ผู้ใช้ไม่กลัวที่จะเข้า
มาถาม หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่  
           การพัฒนาห้องสมุดเรือนจํา ในครั้งน้ี เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการจัดทําโครงการ  3 ดี  
ห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทองมีหนังสือดีที่หลากหลาย ทันสมัย โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดทําโครงการ “ราชภัฏเทพสตรีเพื่อชุมชน” นําทรัพยากรสารสนเทศทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาให้บริการ 1-2 เดือนต่อครั้ง มีบรรณารักษ์ดี ที่สนใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเชิญชวน
ผู้ใช้ให้มาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยการตกแต่งห้องสมุดเรือนจําให้มีสภาพ โปร่ง โล่ง สบาย ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ดังน้ันห้องสมุดเรือนจําจังหวัดอ่างทอง เป็นห้องสมุด 3 ดี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการเพื่อเป็นปัจจัยหนุน
นําสู่ศตวรรษแห่งการอ่านแห่งชาต ิ

ข้อเสนอแนะ 
        ทรัพยากรสารสนเทศทีผู้่ใชต้้องการให้จัดหามาบริการเพิ่มเติมมากที่สุด ได้แก่ นวนิยาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ
ประเภทบันเทิง/ดารา สอดคล้องกับรายการหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 20 อันดับแรก คือ หนังสือนวนิยาย 
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สมศรี ประสาทแก้ว. 2545. การจัดการศึกษาสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําเขต 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.์            
Young, Kathryn M. and L. Cary Cooper. “ Occupational Stress in the Ambulance Service :  
              A Diagnostic Study Diagnostic Study.” Journal of Managerial Psychology. 10 (1995) : 29-39. 
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ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านบริหารธุรกิจ 
สําหรับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

Training Needs and Business Administration Short Course Development for 
Community Product Group in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang – thong 

ชุติมา  นิ่มนวล1, วันทนา  เนาว์วัน2 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

2สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. ศึกษาข้อมูลการประกอบการและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 2. ศึกษาความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ในเน้ือหาวิชาที่เก่ียวข้องกับ การตลาดและแผนธุรกิจ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนการผลิต การทํา
เว็บโฆษณา การคํานวณรายได้ รวมทั้งเรื่องวันที่ต้องการเข้าฝึกอบรม ช่วงเวลาที่สะดวก เดือนที่สะดวก จํานวนวันที่ต้องการ
เข้าฝึกอบรม สถานที่และวัตถุประสงค์สําคัญที่เข้าฝึกอบรม และ 3. พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน วิธีการศึกษาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์
พร้อมแนบซองส่งกลับมายังคณะผู้วิจัย และเก็บข้อมูลในการจัดประชุมตามโอกาสต่างๆ  ที่จัดโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง นําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน  ผลการศึกษาปรากฏดังต่อไปน้ี 
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุมากกว่า 50 ปี  ระดับการศึกษาคือ  ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีประสบการณ์ประกอบการมากกว่า 10 ปี มีสมาชิกกลุ่ม 20 คนขึ้นไป ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหาร 
 2.  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจในระดับ “มาก” โดยมีความ
ต้องการฝึกอบรมในเรื่องการตลาดและการจัดทําแผนธุรกิจมากที่สุด รองลงมาคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สําหรับช่วงเวลาที่
ต้องการฝึกอบรมคือระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ในระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน และ
ต้องการอบรมครั้งละ 1 วันมากที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อต้องการทราบแนวทางแก้ไขปัญหาในการทํางาน สถานที่ที่
ต้องการจัดฝึกอบรมมากที่สุด คือ ต้องการให้จัดในสถาบันการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือจัดที่โรงแรม 
 3. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นครั้งน้ี คือ หลักสูตรระยะส้ันการจัดทําแผนธุรกิจซ่ึงคณะผู้วิจัยได้จัดทําและนําเสนอศูนย์บ่ม
เพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการเพื่อใช้จัดอบรมต่อไป 
คําสําคัญ : ความต้องการฝึกอบรม   หลักสูตรระยะส้ัน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

Abstract 

 This research aimed to: 1) study business running information and the personal factors of the 
community product groups in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang Thong; 2) investigate requirement for 
short-coursed training on business administration of the community product groups with the content 
involving marketing and business plans, containers designing, planning for production costs, creating 
commercial websites, incomes calculating, including date and time of training with convenient duration of 
time, month and number of days required for the training, places, and the objectives for attending the 
training; and 3) develop short-coursed training according to the community product groups requirement. 
The data collection were done by sending a questionnaire by mail with envelopes attached with 
addresses in sending the answers back to the researchers, and collecting data in the meetings arranged by 
the Provincial Community Development Offices in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang Thong. The data 
were analyzed by fundamental statistics. The findings revealed as follows: 
 1. Most of the subjects were female with the ages more than 50 years old. Their education levels 
were lower than high school certificates. They had run the business for more than 10 years. The groups  
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contained not less than 20 members, and their products were mostly foods. 
 2. The subjects answering the questionnaires agreed with short-coursed trainings in the high 
levels. The content of training they required revealed respectively from high to low levels: marketing, 
business planning, and containers designing. The time required for training was during 09.00 – 12.00 on 
Saturday and Sunday during April to June. The length of training was one day. The objectives of training 
were the needs to know guidelines in solving the problems concerning their production. The place they 
needed in training was at an education institution or at a hotel. 
 3.  The curriculum developed was short-coursed training on business administration which the 
researchers proposed to the Community Business Promotion Center of the Faculty of Management 
Sciences in order to provide the courses to the community product groups. 
Keywords : Training Needs,  Short  Course,  Community Product 

บทนํา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น คือ มี
วัตถุประสงค์ส่งเสริมพัฒนาบุคลกร และสถาบันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ สร้างสํานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 
องค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม ด้วยเหตุน้ี
คณะวิทยาการจัดการโดยผู้บริหารคณะ จึงมีนโยบายชัดเจนที่จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจหรือการจัดการให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับความรู้แก่ชุมชน ในขณะเดียวกันจะเป็น
การสร้างและขยายเครือข่ายการบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจหรือการจัดการตามภารกิจที่ดําเนินการมากว่า 25 ปีแล้ว 
 ในการจัดอบรมตามโครงการหลักสูตรระยะส้ัน หรือโครงการสัมมนาลักษณะใดๆ ควรได้มีการสํารวจความต้องการ
เพื่อหาความต้องการที่แท้จริง (Training need) ก่อนดังที่ พนัส หันนาคินทร์ (2542) ได้กล่าวเหตุผลสนับสนุนว่า การศึกษา
วิเคราะห์ความต้องการสําหรับการฝึกอบรมสามารถนําไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร หรือวางแผนสําหรับการฝึกอบรมได้
อย่างเหมาะสม ประกอบกับการจัดอบรมแต่ละโครงการจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงควรได้ศึกษาเพื่อทราบข้อมูลความ
ต้องการใหช้ัดเจนก่อน นอกจากน้ี ปาริชาติ วลัยเสถียร (2540) ได้วิจัยสถานะความรู้เก่ียวกับธุรกิจชุมชน พบว่า ปัญหาของ
การทําธุรกิจชุมชนที่สําคัญคือ การขาดการประสานความร่วมมือกัน อย่างแท้จริงในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างหน่วยงาน
สนับสนุนกับคนในชุมชน ทําให้เกิดปัญหาการขาดความรู้ที่เข้มแข็ง ขาดทักษะที่จําเป็นในการประกอบการ ทั้งในด้านการผลิต  
การตลาด การเงิน การบัญชี อันมีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของการทําธุรกิจชุมชน และจากการศึกษาของ ลํายอง 
ปล่ังกลาง และคณะ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ศักยภาพของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
กลุ่มผู้ผลิตมีปัญหาด้านการตลาด การวางแผน และทุนดําเนินงาน ในระดับค่อนข้างสูง รวมทั้งปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
จึงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในระดับมากทุกด้าน 
 จากผลวิจัยบางส่วนข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนยังต้องการความรู้อีกหลายด้าน อย่างไรก็
ตามในการสร้างหรือทําหลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมควรได้มีการประสานติดต่อหรือสํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ล่วงหน้า เพื่อเป็นการประเมินความสําเร็จในเบื้องต้น และเพื่อความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรการฝึกอบรมกับความต้องการ
ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง คณะผู้วิจัยจากคณะวิทยาการ
จัดการ จึงเห็นสมควรที่จะทําการสํารวจข้อมูลเก่ียวกับความต้องการฝึกอบรมระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพื่อนําผลสํารวจไปใช้ในการจัดหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม อันเป็นการจัดให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ในสาขาที่
ตรงกับศักยภาพของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของคณะที่ให้บริการชุมชนมีประสิทธิภาพ  
และมีทิศทางที่ชัดเจนสอดคล้องกันยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  ศึกษาข้อมูลการประกอบการและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 
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 2.  ศึกษาความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจของผู้ผลิตลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.  พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจตามความต้องการของผู้ผลิตผลิตภัณฑช์ุมชน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาความต้องการฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจสําหรับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน
ด้านบริหารธุรกิจของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง  มีรายละเอียดเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP   ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง  
ประจําปี 2552 โดยเป็นประชากรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 135  กลุ่ม และจังหวัดอ่างทองจํานวน  86 กลุ่ม รวม 
221 กลุ่ม (กรมการพัฒนาชุมชน, 2553) ส่วนจํานวนตัวอย่างได้จากการเปิดตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) เท่ากับ 141  กลุ่ม  จากน้ันทําการกําหนดขนาดของจํานวนตัวอย่างของสองจังหวัด  โดยใช้การคํานวณตามสัดส่วน
ของประชากรซ่ึงทําให้ได้ตัวอย่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  88  กลุ่ม และ จากจังหวัดอ่างทอง จํานวน 53 กลุ่ม 
รวมเป็น 141 กลุ่ม 
 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Sampling) และกําหนดช่วงการสุ่มขนาดเท่ากันจากรายชื่อ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในสองจังหวัดจนได้ตัวอย่างครบถ้วนตามจํานวนที่กําหนดไว้ 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ลักษณะของคําถามความคิดเห็น/ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรม มีคําตอบให้
เลือก 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตัวแปรที่ต้องการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ 
 ส่วนที่ 1  เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ   
ระดับการศึกษา  เป็นคําถามแบบตรวจรายการ (Check list) 
 ส่วนที่ 2  เป็นคําถามเก่ียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้แก่  ชื่อกลุ่ม  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  ระยะเวลา
ดําเนินการ  จํานวนสมาชิก  ประเภทผลิตภัณฑ์และสถานะของกลุ่มเป็นแบบตรวจรายการ (Check list) 
 ส่วนที่ 3  เป็นคําถามเก่ียวกับ ความต้องการ/ความคิดเห็นในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจ  ได้แก่ 
ประเภทของหลักสูตร ช่วงเวลา ระยะเวลา  และสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม  ซ่ึงในการวัดความต้องการของผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้ดัดแปลงจากแบบวัดเจตคติของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  ความต้องการ/
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด และไม่ต้องการ/ไม่เห็นด้วย   
 3. การรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมซอง
ติดแสตมป์จ่าหน้าซองส่งกลับมายังผู้วิจัยในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน  2554  การส่งแบบสอบถามได้ส่งไปเกินกว่าจํานวน
ตัวอย่างที่ต้องการ เม่ือได้รับกลับมาจะคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ซ่ึงได้จํานวน  141 ชุด คิดเป็นร้อยละ  63.80 
 นอกจากน้ีการวิจัยครั้งน้ี ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงได้แก่เอกสาร บทความผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซ่ึง
ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อสําหรับจัดอบรมในโอกาสต่อๆ ไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นํามาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติดังน้ี 
 1. ค่าร้อยละ ใช้ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP   
 2. การประเมินความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  ใช้ค่า
ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  เพื่อวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของระดับความต้องการ/ความคิดเห็นของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP   
 3. สรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน ตามแนวทางและแบบฟอร์มคู่มือของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.60  อายุมากกว่า 50  
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ปีขึ้นไป ร้อยละ 49.30 และการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ  42.50 ด้านระยะเวลาในการดําเนินงานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไปมากที่สุด จํานวน  49  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 36.5  จํานวนสมาชิกในกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวนสมาชิกในกลุ่มจํานวน 20 
คนขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 40 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 29.9 ด้านประเภทผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมากที่สุด จํานวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.6 ด้านสถานะของกลุ่มของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มากที่สุด จํานวน  76 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.8  การเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจ จํานวน  81 คน  คิดเป็นร้อยละ  60.4 จํานวนหลักสูตรที่เคยเข้า
รับการฝึกอบรมระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จํานวนหลักสูตรที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเข้ารับการ
ฝึกอบรม 1 – 2 หลักสูตรมากที่สุด จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้าน
บริหารธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  134 คน  พบว่า  มีความต้องการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้าน
บริหารธุรกิจอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.92 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 ความต้องการ / ความคิดเห็น
เก่ียวกับความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจเรื่องต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 134 คน 
พบว่า  มีความต้องการ / ความคิดเห็นเก่ียวกับการเข้ารับอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้วยค่าเฉล่ีย 3.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 โดยมีระดับความต้องการอบรมในเรื่อง การตลาดของผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP และแผนธุรกิจ มากทีสุ่ด  ด้วยค่าเฉล่ีย 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 ความต้องการ / ความคิดเห็น
เก่ียวกับวันที่สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 134  คน พบว่า มีความต้องการ / ความ
คิดเห็นเก่ียวกับวันที่สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้วยค่าเฉล่ีย  3.72  และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.33  โดยมีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในวันจันทร-์วันศุกร์มากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 3.78  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.30  ความต้องการ / ความคิดเห็นเก่ียวกับช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  จํานวน 134  คน  พบว่า  มีความต้องการ / ความคิดเห็นเก่ียวกับช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้วยค่าเฉล่ีย 3.77 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24 โดยมีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ช่วงเวลาเวลา 9.00-12.00 น. มากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.02  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.19 ความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในเดือนเมษายน-มิถุนายน  มากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.27 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก  
ความต้องการ / ความคิดเห็นเก่ียวกับจํานวนวันที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย  3.50  
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 โดยมีจํานวนวันที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมจํานวนครั้งละ 1 วัน  มากที่สุด  ด้วย
ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33  ความต้องการ / ความคิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค์สําคัญที่เห็นว่าจะเข้า
รับการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.84 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ปัญหาในการทํางานในปัจจุบันมากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17  ความต้องการ / ความ
คิดเห็นเก่ียวกับด้านสถานที่ในการเข้ารับการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.78  และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.24 โดยมีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันการศึกษามากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.28   

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลที่พบจากการศึกษาครั้ง น้ี ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง มีความต้องการและความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม วันเวลาและจํานวนวันที่
ต้องการฝึกอบรม สถานที่ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม วัตถุประสงค์สําคัญที่เข้าฝึกอบรม สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้
ดังต่อไปน้ี 
 1.  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เห็นด้วยในระดับมากในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะส้ันด้านบริหารธุรกิจ  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริกุล  คล่องคํานวณการและคณะ  (2548  : 17)  ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างคือกลุ่ม OTOP  ใน
จังหวัดปทุมธานี  นนทบุรี  พระนครศรี-อยุธยา อ่างทอง  ลพบุรี  สิงห์บุรีและสระบุรี เห็นด้วยที่จะมีการอบรมระยะส้ันด้าน
บริหารธุรกิจในระดับ “มาก” ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าลักษณะของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซ่ึงได้ปรับเปล่ียนมาจาก
ชื่อเดิมคือ  กลุ่มผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่พัฒนามาจากผลผลิตของคนในชุมชนที่ผลิตเพื่อรับประทาน
หรือเพื่อใช้ในชุมชน ต่อเม่ือภาครัฐให้การส่งเสริมจึงเห็นว่ากลุ่มของตนยังขาดประสบการณ์ในการทําธุรกิจอีกมาก จึงเห็นด้วย
ที่จะได้โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านธุรกิจที่จําเป็นในการประกอบการเพื่อนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่มี
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คู่แข่งนอกชุมชนจํานวนมาก  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง และ
สังคมได้ในระยะยาว 
 อน่ึงเก่ียวกับหลักสูตรที่กลุ่มตัวอย่างต้องการอบรมมากที่สุดซ่ึงได้แก่ หลักสูตรด้านการทําแผนธุรกิจและการตลาด  
น้ันอาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีหน่วย งานภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมอยู่ เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด 
เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ต่างล้วนส่งเสริมให้กลุ่มมีความก้าวหน้าในการประกอบการ ซ่ึงพื้นฐานที่จะทําให้กลุ่ม
ก้าวหน้าได้ส่วนหน่ึงคือควรมีแผนธุรกิจ ดังน้ันกลุ่มจึงเห็นว่าการเข้ารับการอบรมด้านการทําแผนธุรกิจชุมชนจะเป็นประโยชน์
แก่กลุ่มจึงต้องการในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธิติ ภู่ประเสริฐ (2550 :  บทคัดย่อ) ที่พบว่าผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่  และลําพูน  ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะในหัวข้อ
การตลาดมากที่สุด ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะว่าในการประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ น้ันก็เพื่อนําออกสู่ตลาดเป็นสําคัญ  ผู้ผลิต
จึงต้องการมีความรู้  และทักษะด้านการตลาดและการทําแผนธุรกิจดังกล่าว  ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน คณะผู้วิจัย
ได้จัดทําหลักสูตร “การทําแผนธุรกิจ” ไว้ด้วยแล้ว 
 2.  ผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มีความต้องการฝึกอบรมระดับมากในวันเสาร์– อาทิตย์ 
ซ่ึงเป็นวันหยุดราชการจึงน่าจะมีความเหมาะสม  เพราะคนส่วนใหญ่จะหยุดทําการ ทําให้ผู้เข้าอบรมมีความสะดวกในการเข้า
อบรม และหากผู้จัดการอบรมเป็นภาคราชการก็สามารถใช้เวลาในวันหยุดจัดการอบรมซ่ึงก็มีความสอดคล้องกัน เพราะ
สะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่าย และผลวิจัยน้ีก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการจัดการฝึกอบรมว่าควรจัดในช่วงเวลา 9.00 – 
12.00  น.  อาจเป็นเพราะว่า  เป็นเวลาช่วงเช้าอากาศไม่ร้อนมาก  ความพร้อมทางร่างกายและความสามารถในการรับรู้น่าจะ
ดีกว่าช่วงบ่าย ผู้ผลิตชุมชนจึงเห็นว่าช่วงน้ีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและต้องการในระดับมากสอดคล้องกับการศึกษาของ กําพล 
จิรายุเจริญศักดิ์  (2545 :  บทคัดย่อ)  ที่พบว่าระยะเวลาที่กลุ่มลูกจ้าง  ต้องการอบรมมากคือวันเสาร์ – อาทิตย์ ในเวลา  
09.00 – 12.00 น. 
 ส่วนเดือนที่ต้องการและจํานวนวันที่เหมาะสมพบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องการเข้าฝึกอบรมเป็นช่วงเดือน
เมษายน – มิถุนายน มากที่สุดอาจเป็นเพราะว่าเป็นเดือนที่เป็นช่วงพักการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประกอบกับเป็นช่วง
ว่างจากการทํานา เน่ืองจากกลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังทํานาด้วย ทําอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นอาชีพเสริม จึงเห็นว่าเดือนที่ว่าง
จากการทํานาน่าจะเหมาะสมที่สุด และจํานวนวันที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมคือ 1 วันมากที่สุดซ่ึงน่าจะเหมาะสม  และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดอบรมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 3.  วัตถุประสงค์สําคัญที่กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP) จังหวัดพระนครศรี - อยุธยาและอ่างทอง  ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งน้ี เห็นว่าควรเข้ารับการฝึกอบรมประเด็นแรกที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ เพื่อแก้ปัญหาการทํางานภายในกลุ่ม  
สอดคล้องกับการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมของคณะผู้วิจัย  ขณะลงไปเก็บข้อมูลในบางกลุ่มพบว่าสมาชิกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  จะมาร่วมงานในช่วงที่มีกําลังซ้ือเท่าน้ัน ปัญหาด้านการตลาดก็พบว่าขายผลิตภัณฑ์ได้ไม่
ต่อเน่ือง  จะขายได้ดีในช่วงเทศกาลเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงเวลาตามปกติจะขายได้น้อย นอกจากน้ีสมาชิกไม่ค่อยสนใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เท่าที่ควรส่ิงเหล่าน้ีจึงอาจทําให้ผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ตอบแบบสํารวจเห็นว่า ทางกลุ่มควรฝึกอบรม
หลักสูตรระยะส้ันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ วัตถุประสงค์ที่ได้รองลงมาได้แก่ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน  แสดงว่ากลุ่มจะ
เห็นว่าตนเองและสมาชิกยังมีทักษะการทํางานด้านบริหารธุรกิจไม่ดีพอที่จะสู้กับคู่แข่งขันในเมืองได้จึงเห็นว่า การอบรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจจะช่วยพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น  สอดคล้องกับการศึกษาของกฤตติกา,  2546 : อ้างถึง
ใน ศิริกุล คล่องคํานวณการและคณะ (2548 : 67) ที่พบว่าผู้ผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ส่วนใหญ่มีปัญหา
ในการทําเป็นงานด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด  การจัดจําหน่าย การบรรจุภัณฑ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดังน้ันจึง
ต้องการได้รบัการฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาการดําเนินงานดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากผลการศึกษาพบว่า ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาหลักสูตรระยะส้ันด้านการบริหาร ธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)  โดยให้ความสําคัญกับความต้องการของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในด้านหลักสูตรช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งวัน 
เวลา และสถานที่ในการฝึก อบรม  นอกจากน้ียังควรคํานึงถึงวัตถุประสงค์สําคัญที่ผู้เข้ารับอบรมต้องการด้วย เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองผู้เข้าอบรมได้และการอบรมจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ให้การอบรม และ
สังคมแวดล้อม 
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 2.  จากระยะเวลาที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการคือ 1 วัน เป็นส่วนใหญ่ดังน้ันในการจัดทําหลักสูตรจึงต้องจัดเน้ือหา 
กว้างๆ ง่ายๆ ให้สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วสามารถปฏิบัติ ได้จริง จัดวิทยากรที่มีความรู้พื้นฐานของชุมชนก็จะทําให้มีความ 
ใกล้ชิดเป็นกันเอง ซ่ึงจะทําให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปได้โดยง่าย ดังน้ันหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรกําหนดโครงการอบรมให้
ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP) ดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการทําธุรกิจในชุมชน  
เพื่อความสามารถในการพึงพาตนเองได้ของชุมชน  และช่วยสนับสนุนให้การดําเนินนโยบายของภาครัฐประสบผลสําเร็จด้วย 
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ผลของโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี
Effects of the Program Enhancing Attitude toward AIDS Patients’ Caring 

in Nursing Students of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi 

คณิสร  แก้วแดง, บุษยารัตน์  ลอยศักดิ์ 
ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาลและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี

บทคัดย่อ 

 เม่ือผู้ป่วยเอดส์ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องทั่วๆ ไป แต่
พบว่านักศึกษามีความกลัวและความวิตกกังวล โดยกลัวว่าจะติดเชื้อจากผู้ป่วย ไม่ต้องการเข้าใกล้ผู้ป่วยถ้าเป็นไปได้  การวิจัยครั้ง
น้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง ชนิดกลุ่มเดียว วัดก่อน-หลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ก่อนกับหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี จํานวน 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วยโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วย
เอดส์ ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบสอบถามเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล มีค่าความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .92 ดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ paired t-test  
 ผลการวิจัย มีดังน้ี 
 1. ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์โดยรวม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านทั่วไป นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 2. หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์โดยรวม ด้านทั่วไป และด้านอารมณ์ 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์อยู่
ในระดับมากที่สุด  
 3. การเปรียบเทียบผลการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแล
ผู้ป่วยเอดส์สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 6.73, p < .001) 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีชี้แนะว่าโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการ
ดูแลผู้ป่วยเอดส์ดีขึ้น ซ่ึงน่าจะส่งผลถึงการปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยกลุ่มน้ีด้วยความเอาใจใส่มากขึ้น ดังน้ัน จึงควรนํา
โปรแกรมดังกล่าวไปเป็นแนวทางสําหรับการเตรียมนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเอดส์อย่างเอ้ืออาทรทั้งใน หอผู้ป่วยและ
ในชุมชนต่อไป 
คําสําคัญ :  โปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์  นักศึกษาพยาบาล 

Abstract 

 When AIDS patients are admitted in hospital, unlicensed nursing students have opportunities to 
provide only basic nursing care to the patients. However, it is found that the nursing students are fear and 
reluctant to take care of these patients because of stigma associated with the disease.  This quasi-
experimental research was conducted to investigate effects of the program enhancing attitude toward 
AIDS patient care in nursing students. The participants of this study were 82 second-year nursing students 
of Phrapokklao nursing college, Chanthaburi in the academic year 2010.The instrument was composed of 
the program enhancing attitude toward AIDS patient care in nursing students developed by the 
researchers, and a questionnaire assessing attitude toward AIDS patients. The internal consistency 
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reliability of this questionnaire was .92.  Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and paired t-test. 
 The results were as follows: 

1. Prior to participating the program, the nursing students had scores of attitude toward AIDS 
patient care for the overall and the subscales of physical, mental, emotional, social, and spiritual care for 
AIDS patients at the high level, while they had attitude toward general care for AIDS patients at the 
moderate level. 

2. After participating the program, the nursing students had scores of attitude toward AIDS patient 
care for the overall and the subscales of general and emotional care for AIDS patients at the high level, 
whereas they had scores of attitude toward physical, mental, social, and spiritual care for AIDS patients at 
the highest level. 

3. Comparing the nursing students’ scores of attitude toward AIDS patient care before and after 
participating the program, it revealed that the nursing students had significantly higher scores of attitude 
toward AIDS patient care (t = 6.73, p < .001). 

From the results, it can be concluded that the program in this study enhanced the nursing 
students’ attitude toward AIDS patient care.  Therefore, these nursing students might be more willing to 
take care of AIDS patients in the future.  Thus, such a program should be added to a course of nursing 
practicum in hospital and community. 
Keywords :  The program enhancing attitude toward AIDS patient care,  Nursing students 

บทนํา 
 สถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบันยังคงพบว่ามีผู้ป่วยเอดส์เป็นจํานวนมาก ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ มากมาย 
เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ผู้ป่วยเอดส์ยังต้องทนทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เน่ืองจากสภาพสังคม
ปัจจุบันที่ยังคงมีความกลัว การรังเกียจ และความระแวงต่อผู้ป่วยเอดส์ และเม่ือผู้ป่วยเอดส์ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ผู้ป่วยก็มักจะได้รับการรังเกียจด้วยเช่นกัน เพราะแม้แต่บุคลากรทางด้านสุขภาพเองก็ยังมีความรู้สึกไม่สบายใจในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มน้ี มีความกลัวที่จะให้การดูแล และรับรู้ถึงความเส่ียงต่อการติดเชื้อจาก การปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ป่วยกลุ่มน้ีได้รับการดูแลที่ไม่
เต็มที่ (ชุลีกร แสนสบาย, วันด ีสุทธรังษี และอรัญญา เชาวลิต, 2548) ซ่ึงจะยิ่งทําให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ สําหรับนักศึกษาพยาบาลน้ันมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในเรื่องทั่วๆ ไป ซ่ึงปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเอดส์คือ เจตคติต่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของผู้ดูแล  

จากการสอบถามนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 5 คน เก่ียวกับ
ความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ พบว่านักศึกษามีความกลัว และความวิตกกังวล โดยกลัวว่าจะติดเชื้อ
จากผู้ป่วย ไม่ต้องการเข้าใกล้ผู้ป่วยถ้าเป็นไปได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของนงเยาว์ จันทร์ทองคํา และคณะ (2547) ที่สํารวจ
ความรู้เรื่องเอดส์ ทัศนคติเก่ียวกับโรคเอดส์ในกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ในโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ พบว่ายังมีผู้ที่
รังเกียจผู้ป่วยเอดส์อยู่ค่อนข้างสูง  
 คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปี
ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการ
ดูแลผู้ป่วยเอดส์ ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลกลุ่มดังกล่าวจะต้องเริ่มฝึกปฏิบัติการพยาบาลในภาคการศึกษาที่ 2 ต่อไป สําหรับ
ผลการวิจัยที่ได้จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้ดูแลผู้ป่วยเอดส์อย่างเอ้ืออาทรทั้งในหอผู้ป่วยและ
ในชุมชนต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ก่อน 
กับหลังการเข้ารว่มโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์  
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองชนิดกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (one group, pretest-posttest  
quasi-experimental research)    
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี จํานวน 82 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์เป็นโปรแกรมที่คณะผู้วิจัย
สร้างขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง ดังน้ี 
   ครั้งที่ 1 การให้ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์ การกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการมีเจตคติ ที่ดีในการดูแล
ผู้ป่วยเอดส์ และการให้ดู VCD เก่ียวกับชีวิตผู้ป่วยเอดส์ ของวัดพระบาทนํ้าพุ  
  ครั้งที่ 2 การเชิญผู้ป่วยเอดส์เพศชายมาเล่าประสบการณ์ความทุกข์ทรมานที่ได้รับตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเอชไอวี
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประสบการณ์การได้รับการดูแลจากพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
อยู่ในชุมชน       
  ครั้งที่ 3  การเชิญผู้ป่วยเอดส์เพศหญิงมาเล่าประสบการณ์ความทุกข์ทรมานที่ได้รับตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเอชไอ
วีจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประสบการณ์การได้รับการดูแลจากพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
อยู่ในชุมชน  
  ครั้งที่ 4  การให้ไปพูดคุยกับผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ในประเด็น
เก่ียวกับความทุกข์ทรมาน และความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยเอดส์ 
  ครั้งที่ 5 การสรุปส่ิงที่ได้รับทั้งหมด ร่วมกันอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้ซักถามข้อสงสัย  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล 
เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยปรับมาจากแบบวัดเจตคติต่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล ของคณิสร 
แก้วแดง (2547) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทั่วไป จํานวน 19 ข้อ 2) ด้านร่างกาย จํานวน 12 ข้อ 3) ด้านจิตใจ จํานวน 

14 ข้อ 4) ด้านอารมณ์ จํานวน 10 ข้อ 5) ด้านสังคม จํานวน 7 ข้อ และ 6) ด้านจิตวิญญาณ จํานวน 8 ข้อ รวมจํานวนทั้งส้ิน 
70 ข้อ ข้อคําถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ลักษณะคําตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หาค่าความเชื่อม่ันด้วยวิธีการของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .92 ด้านทั่วไปเท่ากับ .86 ด้านร่างกายเท่ากับ .71 ด้านจิตใจเท่ากับ .77 ด้านอารมณ์เท่ากับ .84 ด้านสังคม
เท่ากับ .76 และด้านจิตวิญญาณเท่ากับ .64  

การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. พบกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดําเนินการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่ม
ตัวอย่าง และขอความร่วมมือในการวิจัย 
  2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
(pre-test) โดยใช้แบบสอบถามเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  
  3. ใหก้ลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ทั้ง 5 ครั้ง  
  4. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการเข้าร่วม โปรแกรมฯ 
(post-test) โดยใช้แบบสอบถามเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ีการวิเคราะห์
ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ข้อมูลเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ระหว่างก่อนกับหลัง การเข้าร่วมโปรแกรมฯ วิเคราะห์
โดยใช้สถิติ paired t-test 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาพยาบาล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.2 มีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
59.8 มีเกรดเฉล่ียสะสมอยู่ในช่วง 2.51-3.00 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.5 และส่วนใหญ่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ป่วย
เอดส์ คิดเป็นร้อยละ 74.4 ส่วนนักศึกษาพยาบาลที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยเอดส์น้ัน พบว่าลักษณะของปฏิสัมพันธ์ที่
นักศึกษาพยาบาลมีมากที่สุดคือ การพูดคุย รองลงมาคือ การสัมผัส และการช่วยเหลือ ตามลําดับ 
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 2. เจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล พบว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติ
ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, SD = .33)เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษาพยาบาลมีเจต
คติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.41, SD = 
.35, X = 4.30, SD = .36, X = 4.16, SD = .45, X = 4.24, SD = .45 และ X = 4.23, SD = .45 ตามลําดับ) ส่วนด้านทั่วไป 
นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42, SD = .46) และพบว่าหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, SD = .32) เม่ือจําแนกเป็น
รายด้าน พบว่านักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.67, SD = .30, X = 4.57, SD = .33, X = 4.55, SD = .36 และ X = 4.63, SD = .40 ตามลําดับ) ส่วน
ด้านทั่วไปและด้านอารมณ์ นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, SD = .42 และ X = 
4.44, SD = .42) 
 3. การเปรียบเทียบเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างก่อนกับหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์  นักศึกษา
พยาบาลมีเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ทั้งโดยรวมและรายด้าน สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 1   

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างก่อนกับหลังการเข้าร่วม 
   โปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ จําแนกเป็นรายด้านและโดยรวม    

ช่วงเวลา n X  SD t p 

ด้านทั่วไป      

    ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 3.42 .45 
7.61 < .001 

    หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 3.97 .42 

ด้านร่างกาย      

    ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.41 .35 
4.92 < .001 

    หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.67 .30 

ด้านจิตใจ       

    ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.30 .36 
4.81 < .001 

    หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.57 .33 

ด้านอารมณ์      

    ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.16 .45 
4.06 < .001 

    หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.44 .42 

ด้านสังคม      

    ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.24 .45 
4.76 < .001 

    หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.55 .36 

ด้านจิตวิญญาณ      

    ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.23 .45 
6.40 < .001 

    หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.63 .40 

โดยรวม      

    ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.13 .33 
6.73 < .001 

    หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 82 4.47 .32 

  

 4. ข้อค้นพบที่ได้จากการสังเกตจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง มีดังน้ี 

 - ครั้งที ่1 การให้ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์ การกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการมีเจตคติที่ดีใน การดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
และการให้ดู VCD เก่ียวกับชีวิตผู้ป่วยเอดส์ ของวัดพระบาทนํ้าพุ พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดี 
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ช่วยกันตอบคําถามในเรื่องความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์ และสนใจในการดู VCD เป็นอย่างมาก นักศึกษาหลายคนมีสีหน้าเศร้าลง 
นํ้าตาซึม   
 - ครั้งที่ 2 การเชิญผู้ป่วยเอดส์เพศชายมาเล่าประสบการณ์ความทุกข์ทรมานที่ได้รับตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเอชไอวีจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งประสบการณ์การได้รับการดูแลจากพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรืออยู่ใน
ชุมชน พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดี ไม่แสดงว่ากลัวหรือรังเกียจ ผู้ป่วย มีการถามคําถามต่างๆ 
เช่น สาเหตุของการได้รับเชื้อ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าได้รับเชื้อ    
 - ครั้งที่ 3 การเชิญผู้ปว่ยเอดส์เพศหญิงมาเล่าประสบการณ์ความทุกข์ทรมานที่ได้รับตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเอชไอวีจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งประสบการณ์การได้รับการดูแลจากพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรืออยู่ใน
ชุมชน พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดี ไม่แสดงว่ากลัวหรือรังเกียจ ผู้ป่วย มีการถามคําถามต่างๆ 
เช่น วิธีการดูแลรักษาตนเองให้แข็งแรง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การช่วยเหลือสังคม 
 - ครั้งที่ 4 การให้ไปพูดคุยกับผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ในประเด็นเก่ียวกับความ
ทุกข์ทรมาน และความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยเอดส์ พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดี ไม่
แสดงว่ากลัวหรือรังเกียจผู้ป่วย ช่วงแรกๆ นักศึกษายังไม่ค่อยกล้าพูดคุยซักถาม ต่อมาจึงพูดคุยซักถามอย่างเป็นกันเอง แสดงสี
หน้าเห็นใจในอาการเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย  
 - ครั้งที่ 5 การสรุปส่ิงที่ได้รับทั้งหมด ร่วมกันอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้ซักถามข้อสงสัย พบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีความสนใจในการเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม และสนใจฟังเพื่อนเล่า
ประสบการณ์  

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยพบว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ นักศึกษาพยาบาล มีเจตคติ
ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่านักศึกษาพยาบาล มีเจตคติในการ
ดูแลผู้ป่วยเอดส์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ยังเป็นวัยรุ่นตอนต้น มีอายุอยู่
ในช่วง 19-23 ปี ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ประกอบกับมีความรู้ใน การดูแลผู้ป่วยเอดส์ค่อนข้าง
น้อย ทําให้ในช่วงก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ นักศึกษามีความรู้สึกกลัวและวิตกกังวลใน การดูแลผู้ป่วยเอดส์ ส่งผลให้มีเจตคติ
ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์เพียงแค่ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของคณิสร แก้วแดง (2547) ที่ศึกษาเก่ียวกับเจตคติต่อการ
ดูแลผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-4 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พบว่าเจตคติต่อการดูแล
ผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วยของนักศึกษาแต่ละชั้นปีอยู่ในระดับสูง 
 2. ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ นักศึกษาพยาบาล  มีเจต
คติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ทั้งโดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมฯ น้ันล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดีในการ
ดูแลผู้ป่วยเอดส์ ซ่ึงขออธิบายตามรายกิจกรรมดังน้ี 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์ การกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการมีเจตคติที่ดีในการดูแล
ผู้ป่วยเอดส์ และการให้ดู VCD เก่ียวกับชีวิตผู้ป่วยเอดส์ของวัดพระบาทนํ้าพ ุอธิบายได้ว่าการให้ความรู้แก่บุคคลช่วยให้บุคคล
น้ันมีเจตคติที่ดีในเรื่องหน่ึงๆ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติน่ันเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Surasang, Ektasaeng, & Klakhayan (2009) ที่ศึกษาเก่ียวกับความรู้และเจตคติเก่ียวกับเพศศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าความรู้เก่ียวกับเพศศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติเก่ียวกับ
เพศศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัณรัตน์ระหา และวงศา เลาหศิริวงศ์ 
(2554) ที่ศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเน่ืองในชุมชน
ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ป่วยเอดส์มากขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของคณิสร แก้วแดง (2547) ที่ศึกษาเก่ียวกับเจตคติต่อการดูแล
ผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-4 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 4 มีค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติสูงที่สุด เน่ืองจากเป็นนักศึกษาชั้นปีสูงสุด ได้รับความรู้ต่างๆ เก่ียวกับโรคเอดส์มากกว่า
นักศึกษาชั้นปีต่ํากว่า สําหรับการใหนั้กศึกษาพยาบาลด ูVCD เก่ียวกับชีวิตผู้ป่วยเอดส์น้ัน ทําให้นักศึกษาได้เห็นภาพความทุกข์
ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเอดส์ และภาพความเอ้ืออาทรของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ซ่ึงได้แก่พระอุดมประชาทร 
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(ท่านเจ้าคุณอลงกต) ส่งผลใหนั้กศึกษาพยาบาลมีการรับรู้ว่าการมีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยเอดส์น้ันช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วยด้วย
ความเอ้ืออาทร ซ่ึงการดู วีดิทัศน์น้ันมีผลต่อการรับรู้และทําให้ผู้ดูจดจําได้ดีมากขึ้นเพราะมีเน้ือหาที่สะเทือนอารมณ์ (ศิริธิดา 
ศรีพิทักษ์ และคณะ, 2554) นอกจากน้ี การเห็นภาพต่างๆ ใน VCD ยังช่วยให้นักศึกษาพยาบาลลดความกลัวและความวิตก
กังวลในการที่จะต้องไปดูแลผู้ป่วยเอดส์ในอนาคต  
 กิจกรรมครั้งที่ 2 และ 3 เป็นการเชิญผู้ป่วยเอดส์เพศชายและเพศหญิงมาเล่าประสบการณ์ความทุกข์ทรมานที่ได้รับ
ตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเอชไอวีจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประสบการณ์การได้รับการดูแลจากพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลขณะพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลหรืออยู่ในชุมชน อธิบายได้ว่าการที่นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยได้พูดคุยซักถามข้อ
สงสัยรวมทั้งความรู้ต่างๆ จากผู้ป่วยเอดส์ทําใหนั้กศึกษาเกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ที่มากขึ้นซึ่งเป็นผล
มาจากการได้รับความรู้ในเรื่องน้ันๆ (ศิริธิดา ศรีพิทักษ์ และคณะ, 2554) นอกจากน้ี ผู้ป่วยเอดส์ยังได้สะท้อนเก่ียวกับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยเอดส์ และส่ิงที่ไม่ต้องการให้บุคลากรทางสาธารณสุขปฏิบัติ ทําให้นักศึกษารับทราบและจดจําเพื่อ
นําไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในอนาคต 
 กิจกรรมครั้งที่ 4 เป็นการให้นักศึกษาพยาบาลไปพูดคุยกับผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วย ในประเด็นเก่ียวกับความทุกข์
ทรมานและความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยเอดส์ อธิบายได้ว่าการที่นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยได้
เห็นอาการและสภาพความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเอดส์ ทําให้เกิดการจดจําและเกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง 
นอกจากน้ี ผู้ป่วยเอดส์ยังได้สะท้อนเก่ียวกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยเอดส์ และส่ิงที่ ไม่ต้องการให้บุคลากรทาง
สาธารณสุขปฏิบัติ ทําให้นักศึกษารับทราบและจดจําเพื่อนําไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในอนาคต 
 กิจกรรมครั้งที่ 5 เป็นการสรุปส่ิงที่ได้รับทั้งหมด ร่วมกันอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้ซักถามข้อสงสัย 
อธิบายได้ว่าการใช้กระบวนการกลุ่มจะช่วยส่งเสริมใหนั้กศึกษาพยาบาลได้แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และรับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่ม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงอิทธิพลของกลุ่มมีส่วนช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้และความเชื่อที่ถาวรต่อไป 
(ศิริธิดา ศรีพิทักษ์ และคณะ, 2554)   

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ พบว่าการให้ความรู้
แก่นักศึกษาเป็นส่ิงจําเป็นเบื้องต้นที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ จึงควรมีการทบทวนความรู้และถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ 
เก่ียวกับโรคเอดส์ให้แก่นักศึกษาพยาบาล นอกจากน้ี การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ป่วยเอดส์ช่วยให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยยิ่งขึ้น จึงควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธภาพและพูดคุยซักถามจากผู้ป่วยจริง 
2. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 2.1 ควรนําโปรแกรมฯ ไปเป็นแนวทางสําหรับการเตรียมนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ทั้งในหอผู้ป่วย
และในชุมชนอย่างเอ้ืออาทรต่อไป  
 2.2 ควรนําโปรแกรมฯ ไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้รับบริการกลุ่มอ่ืนๆ ของนักศึกษา
พยาบาลต่อไป  
3. ขอ้เสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
         ควรนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้รับบริการกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหาร 
 เป็นแนวทางสําหรับผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้
นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ เช่น การมอบหมายให้นักศึกษาได้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่  พักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลอย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม/เวร เม่ือนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วย 

เอกสารอ้างอิง 
คณิสร แก้วแดง. 2547. เจตคติต่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 

จันทบุรี. รายงานการวิจัย. 
ชุลีกร แสนสบาย, วันดี สุทธรังษี และอรัญญา เชาวลิต. 2548. การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยเอดส์ ตามการ

รับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. สงขลานครินทร์เวชสาร,  
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คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

Quality of life in the work of university staff (academic) 
Rambhai Barni Rajabhat University. 

อาภากร  มินวงษ์ , อรวรวีย์  เฉลิมพงษ์ , ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีและเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบเจาะจง จํานวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดย
แบบสอบถามได้ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 0.53-0.91 และค่าความเชื่อม่ัน 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสถิติ ใช้ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที t-test การทดสอบค่า  F-test และใช้สถิติทดสอบ  (One-Way-
ANOVA) แบบรายคู่ของเชฟเฟ (Scheffe) ในการเปรียบเทียบ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานระดับมาก อันดับแรก 
คือ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมา คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ ด้านสิทธิและ
ประโยชน์  ด้านการทํางานร่วมกันในองค์กร ส่วนคุณภาพชีวิตในการทํางานระดับปานกลาง คือ ด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพที่ดีของการทํางาน ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัว 
และคุณภาพชีวิตในการทํางานระดับน้อย คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้  พบว่า เม่ือทดสอบสมมติฐาน
สถานภาพส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 ได้แก่  (1) เพศ  มีความแตกต่างกันด้านการทํางานร่วมกันใน
องค์กรอย่างมีนัยสําคัญ (2) อายุ มีความแตกต่างกันจํานวน 4 ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน, 
ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ, ด้านสิทธิและประโยชน์และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม เม่ือ
นํามาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางานและด้านสิทธิและประโยชน์ คุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีและ 31- 40  ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่าง
จากคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญ ส่วนด้านโอกาส
ในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างจากคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญ  (3) สถานภาพการสมรส มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the quality of life in the work of staff  (academic)  in 
Rambhai Barni Rajabhat University. And to compare the quality of work life of staff  (academic) in Rambhai 
Barni Rajabhat University, by the personal status. The samples used in this study identified a number of 
tools used in the study of 153 people is the quality of life in the work of university staff  (academic) at 
the Royal Institute of the University of Rambhai Barni. The survey was requested by the power of 0.53 -
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0.91 and 0.95 for reliability data analysis and statistics. The average percentage frequency standard 
deviation. The t-test tests for testing the F-test   and one-way-anova (Scheffe). 
 Research findings were as follows: 1) The quality of life in the quality of life in the work of staff  
(academic) in Rambhai Barni Rajabhat University found in the medium. When considered in the quality of 
life  in the first level is the benefit to society, followed by the opportunity to develop their skills. The 
rights and benefits. The collaboration in the organization. The quality of life in the working medium is a 
safe and healthy working. The progress and stability in the workplace. The balance between work and 
personal life. And quality of life in the work  at the level of compensation that is fair enough, and 2) To 
compare the quality of life in the work of staff (academic) in Rambhai Barni Rajabhat University. By 
personal status, including gender, age, level of education. Marital status The duration of the work and 
have found that when test status, the personal influence quality of life in the quality of life in the work of 
staff (academic) in Rambhai Barni Rajabhat University are different with statistical significance at 0.05 level 
(1) sex differences in work organization significantly (2) age difference of four aspects of safety and health 
of the ivory, and opportunity. To develop the knowledge, the rights and interests and the interests of 
society. When the comparisons were paired safety. And health of the work and the rights and benefits. 
Quality of life in the University staff (academic) with maturities of less than 30 years and 31-40 years, the 
quality of life in a different quality of life in the University  staff (Academic) at the age of  41 years or 
more. of significance. The opportunity to develop the knowledge and ability. And the benefits to society. 
The quality of life in the work of University staff (academic) with maturities of less than 30 years, the 
quality of work life differently. Quality of life in the work of university staff (academic) at the age of 41 
years or more significantly, (3) Marital status. There are significant differences in safety and health of the 
work. 
Keyword : Quality of life    Staff  (academic)    Rambhai Barni Rajabhat University 

บทนํา 
 ศักยภาพการทํางานของบุคลากรในองค์กร กล่าวได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทําให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ การดําเนินงานขององค์กรจะประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกําหนดได้น้ัน 
จะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเป็นตัวผลักดันให้เกิดความสําเร็จ ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ันประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ การส่ือสารและเทคโนโลยี ซ่ึงแต่ละปัจจัยมีความสําคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มีบทบาทสําคัญต่อการบริหารจัดการ
องค์กรทั้งส้ิน แต่ส่ิงหน่ึงที่มีความสําคัญและมีบทบาท มากที่สุด คือ คนหรือบุคลากรในองค์กร ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า
ถ้าปราศจากบุคลากรก็ไม่เกิดองค์กร เพราะบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญขององค์กรที่จะดําเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
ดังน้ันการเอาใจใส่ ต่อบุคลากรภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องให้ความสําคัญ อีกทั้งยังต้องเข้าถึง 
ความต้องการของบุคลากรทุกระดับและผสมผสานความต้องการน้ันให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันก็
สามารถทําให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการทํางานมีความมุ่งม่ันที่จะทํางาน ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ประสิทธิภาพต่อองค์กรคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of working Life) ของบุคลากรในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม 
การทํางานของบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการทํางาน องค์กรที่มีแนวนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงาน 
โดยมีระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์ในการทํางานของบุคลากร ย่อมเป็นแนวทางที่จะทําให้องค์กร
ได้รับการสนับสนุนการทํางานจากบุคลากร ดังน้ันคุณภาพชีวิตการทํางานจึงเป็นการตอบสนองความต้องการของพนักงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้พนักงานมีความสุขในการทํางานซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในการ
ทํางานขององค์กร มีองค์กรที่เป็นตัวอย่างใน การจัดทําโครงการคุณภาพชีวิตการทํางานคือ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ณ โรงงาน
ชาร์รอน วิลล์ ซ่ึงได้ยืนยัน ความสําเร็จว่าสามารถลดการร้องเรียนของลูกค้าได้ถึง 70% ภายหลังที่ได้จัดโครงการคุณภาพชีวิต
การทํางานขึ้น และสัดส่วนของพนักงานภายในโรงงานเม่ือมีการประเมินคุณภาพ พบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม สูงขึ้นจาก 54% เป็น 
72% และพนักงานของบริษัท 90% เห็นว่าเป็นโครงการที่ควรมีการดําเนินการต่อไป (สมยศ นาวีการ, 2540) จากกรณีตัวอย่าง
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีจะส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นองค์กรหน่ึงที่ได้ให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง รวมถึงพนักงาน  อัตราจ้าง ทั้งน้ีเพราะ
บุคลากรเหล่าน้ีเป็นกําลังที่สําคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญเติบโตและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) หรือ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) เป็นต้น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้ดําเนินการขยายการศึกษาโดยเพิ่ม
คณะและสาขาวิชามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของนักศึกษา และได้รับ
สมัครบุคคลทั่วไปเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก โดยมีการเสนออัตราเงินเดือนและสวัสดิการตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากน้ีมีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย เช่น การสนับสนุนให้ศึกษาต่อ การปรับเงินเดือน การเล่ือนตําแหน่งหรือการพิจารณาให้เงินค่าตอบแทน เป็นต้น 
ล้วนเป็นส่ิงที่น่าสนใจสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ส่ิงหน่ึงที่สําคัญในการที่จะทําให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน  
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น การที่จะทําให้พนักงานมหาวิทยาลัย จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิด
ความรู้สึกที่ดี มีความผูกพัน มีความสุข และมีความพึงพอใจในการทํางานได้น้ัน ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ซ่ึงเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่และภาระงานรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น การสอน การค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังน้ันจึงมีความเห็นว่าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหน่งอาจารย์เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะยังไม่มีผู้ใดศึกษาหรือวิจัยมาก่อนและมองเห็น
ว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้นําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 ประชากร ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหน่งอาจารย์  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบเจาะจง ในที่น้ีคือ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหน่งอาจารย์  จํานวน 153 คน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

2.1.1 เพศ  
2.1.2 อายุ  
2.1.3 ระดับการศึกษา  
2.1.4 สถานภาพการสมรส  
2.1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
2.1.6 รายได้  

 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
2.2.1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
2.2.2 ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการทํางาน  
2.2.3 โอกาสในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ  
2.2.4 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน  
2.2.5 การทํางานร่วมกันในองค์กร  
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2.2.6 สิทธิและประโยชน์  
2.2.7 ความสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัว  
2.2.8 ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended  response 
questions) แบบมี 2 คําตอบ (Dichotomous  choice  questions) และคําถามที่มีหลายคําตอบ   ให้เลือก (Multiple  
choice  questions)   
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 8 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (2) ด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการทํางาน (3) ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ (4) ด้านความก้าวหน้า
และความม่ันคงในการทํางาน (5) ด้านการทํางานร่วมกันในองค์กร (6) ด้านสิทธิและประโยชน์ (7) ด้านความสมดุลระหว่าง
การทํางานกับชีวิตส่วนตัว (8) ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีลักษณะเป็น Rating Scale ประเมินค่า 5 ระดับ ตามวิธีการ
ของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 เครื่องมือน้ีผู้วิจัยนําไปหาความเที่ยงตรงโดยเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ และให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความถูกต้องและครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เน้ือหา การใช้คํา สํานวนภาษา พร้อมทั้งแก้ไขความ
ซํ้าซ้อนของเน้ือความและเพิ่มเติมแบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข จากน้ันจึงนําไปทดลองใช้กับ กลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่าง
จํานวน 30 ชุด เพื่อนําไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา ตามแบบของครอนบรัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation) และการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน รายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ และแสดงผลเป็น  ค่าร้อยละ  
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนําค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่กําหนด 
 4.3 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีตามสถานภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
รายได้ โดยการทดสอบค่าที  t-test (Independent t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ส่วนการทดสอบ F-test คือ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างจะใช้การทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบเชฟเฟ (Seheffe)  

ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
รําไพพรรณี สรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.5 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 89.3 
สถานภาพการสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 89 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.0 และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทํางานระหว่าง 1-3 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 
ส่วนรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง8,000 – 12,000  บาท จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 
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 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.31) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมา คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ ด้านสิทธิและประโยชน์ ด้าน
การทํางานร่วมกันในองค์กร ระดับปานกลาง คือ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน  ด้านความก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในการทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ส่วนระดับน้อย คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม เม่ือจําแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ปรากฏผลดังน้ี 

  (1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x  = 2.53)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ท่านได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบต่องานของท่าน รองลงมาคือ ท่านได้รับการปรับเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับภาระงานที่
ท่านปฏิบัติ และท่านได้รับเงินประโยชน์เก้ือกูล หรือเงินค่าครองชีพอย่างเหมาะสม ท่านไม่ต้องดิ้นรนหารายได้พิเศษอ่ืนๆ 
เน่ืองจากรายได้ที่ได้รับจากการทํางานเพียงพอแก่การดํารงชีพ เงินเดือนจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับในปัจจุบันเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ตามลําดบั 

  (2) ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.27) โดย
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ สถานที่ทํางานของท่านมีแสงสว่าง อุณหภูมิ ระบบถ่ายเทอากาศ ความ
สะอาด ที่ถูกสุขลักษณะ รองลงมาคือ บริเวณรอบ ๆ สถานที่ทํางานของท่านปราศจาก มลพิษ มลภาวะ เช่น ฝุ่น ควันเสียงและ
กล่ิน และสาขาวิชาของท่านมีการจัดสถานที่ทํางาน จัดวางส่ิงของเครื่องใช้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ 

  (3) ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.64) โดย
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ สาขาวิชา/วิชาที่สอนตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน ท่าน
สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ รองลงมาคือ สาขาวิชาของท่านมีนโยบายพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในสาขาวิชาอย่างชัดเจน และท่านเรียนรู้เทคนิค วิธีการทํางาน เช่นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ใหม่ ๆ อยู่เสมอ กับถ้าท่านได้รับมอบหมายงานให้เป็นหัวหน้าหรือผู้ควบคุม ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีผู้ใดคอยกํากับ 

  (4) ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.11) โดย
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ท่านได้รับการสนับสนุน การเตรียมความรู้และทักษะเพื่อก้าวไปสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสเท่าเทียมกับคนอ่ืนในการที่จะได้รับการพิจารณาให้เล่ือนตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ไป และคณะกรรมการพิจารณาการต่ออายุสัญญาการทํางานมีความเหมาะสมและเป็นธรรม กับมหาวิทยาลัยแห่งน้ีสามารถ
สร้างความก้าวหน้าและความม่ันคงในชีวิตให้แก่ท่านได ้

   (5) ด้านการทํางานร่วมกันในองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.51) โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มาก ไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ สาขาวิชา/คณะของท่านยึดหลักการทํางานแบบมีส่วนร่วม (ทํางานร่วมกัน) รองลงมาคือ ท่าน
และผู้ร่วมงานในสาขาวิชา/คณะของท่าน มีการประชุมปรึกษาปัญหาหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันอยู่เสมอ และเม่ือมี
ปัญหาในการทํางาน สาขาวิชาของท่าน จัดให้มีการจัดระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาในการทํางานร่วมกันอยู่เสมอ 

   (6) ด้านสิทธิและประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.61) โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 ลําดับแรก คือ ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนอ่ืนๆ ที่เป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของท่าน และท่านและ
เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เก่ียวกับงาน 

  (7) ด้านความสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.09) โดย
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ท่านพึงพอใจกับงาน ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
รองลงมา คือ ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทํางานตามภาระหน้าที่ กับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคมได้อย่างเหมาะสม และ 
ท่านมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอตามความสมดุลของชีวิตท่าน 

  (8) ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.71) โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ท่านมีความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
รองลงมา คือ การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทําให้บุคคลทั่วไปในสังคมรู้สึกชื่นชมต่อท่าน และ ท่านมักจะ
เข้าร่วมกับ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน/สังคมเสมอ 
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 3. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และรายได้ พบว่า  
  (1) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามเพศ พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ด้านการทํางานร่วมกันในองค์กร 
  (2) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามอายุ พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน ด้านโอกาสในการ
พัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ ด้านสิทธิและประโยชน์ และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  เม่ือทําการเปรียบเทียบ
รายคู่ พบว่า ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางานและด้านสิทธิและประโยชน์ คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีและ 31- 40 ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างจากคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญ ส่วนด้านโอกาสในการพัฒนา
ตนเองด้านความรู้ความสามารถ และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ)  ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างจากคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญ   
  (3) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  (4) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามสถานภาพ  การสมรส 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของ  การทํางาน 
  (5) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  (6) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามรายได้  พบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
รําไพพรรณี ผู้วิจัยได้ค้นพบผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานโดยมีประเด็นสําคัญที่สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
  1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่มีอายุการทํางานไม่ถึงสามปีจึงอยู่ในขั้นของการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทํางานและ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุทิน บุญแข็ง (2541) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอํานาจเจริญ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการครูในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ พา ไม้จันทร์ดี (2541) ที่ทําการศึกษาเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูอยู่ในระดับปานกลางและตรงกันข้ามกับการศึกษาของปวีณา ผาสุก 
(2547) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  1.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมีอัตราค่าครองชีพที่เพิ่ม
สูงขึ้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ยังคงได้รับเงินเดือนประจําและผลประโยชน์เก้ือกูลจากการทํางานเท่าเดิม 
รายได้จึงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเท่าที่ควร ทําให้เกิดความกังวลและต้องหารายอ่ืนเข้ามาเสริมในครอบครัว จึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นอย่างยิ่ง 
  1.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้ง น้ีอาจเป็นเพราะว่า
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สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและภายในคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องเส่ียงภัยมากนัก ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะ
มีการคํานึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความม่ันใจให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ได้มากนัก นอกจากน้ีการบริการเก่ียวกับสุขภาพ เช่น การจัดหานํ้าดื่มที่สะอาด การดูแลสุขภาพจากหน่วยงานถ้าพนักงานเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานยังขาดมาตรการและแนวนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือ จึงทําให้
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) รู้สึกว่ามีความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีเป็นเพราะว่า พนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ได้ใช้ความรู้ความสามารถตามที่ตนเองถนัดอย่างเต็มที่ และมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ เช่น การไปศึกษาต่อ การเรียนรู้เทคนิคการ
ทํางานใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมไปถึงการกระจายงาน หน้าที่และความรับผิดชอบให้ไปปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ใน
การทํางานใหม่ ๆ จึงส่งผลให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก 
  1.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า พนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสและได้รับการสนับสนุนให้ก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทํางานไม่ถึง 3 ปี ประกอบกับการทําผลงานตําแหน่งทางวิชาการต้องใช้ระยะเวลา
และประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซ้ึงจึงทําให้เกิดความไม่แน่ใจในความก้าวหน้า นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมีมาตรการ
ในการต่ออายุในการทํางานที่เข้มงวดทําให้พนักงานเกิดความกดดันจึงส่งผลให้ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางานอยู่
ในระดับปานกลาง 
  1.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีด้านการทํางานร่วมกันในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นต้นว่า 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ได้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันฉันท์พี่น้อง มีความร่วมมือร่วมใจกันในการทํางาน พนักงานสามารถ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มไปได้ด้วยดี รวมทั้งมักมีการปรึกษาหารือร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกันได้เป็น
อย่างดี หรือมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในเรื่องการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เหตุดังกล่าวน้ีจึงส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านการทํางานร่วมกันในองค์กรอยู่ในระดับมาก 
  1.6 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีด้านสิทธิและประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าในการทํางานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยโดย
ส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะมีการให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวและให้
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน รวมทั้งรับฟังปัญหาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุม 
ส่วนด้านประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความม่ันคงในชีวิตน้ันพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยจัดตัง้กองทุนสวัสดิการ หรือกองทุนอ่ืนๆ เพื่อรองรับกับอนาคต 
  1.7 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีด้านความสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ากลไกการ
ทํางานภายในหน่วยงาน และหน้าที่และภาระงานรับผิดชอบในด้านตา่งๆ เช่น การสอน การค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานที่ต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา การทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กัน จึงมีผลกระทบต่อการจัดเวลา
ส่วนตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และกลุ่มเพื่อนทําให้ความสมดุลระหว่างการทํางาน
กับชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.8 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติภารกิจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน
และสังคม จึงทําให้การวางนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ต้องมีความสอดคล้องกับชุมชนและสังคม ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยจึงเป็นหน่วยงานที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมเสมอๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วผลงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นที่พึงพอใจ
ต่อผู้ที่เข้ามาติดต่อ และมหาวิทยาลัยยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการรักษา
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วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้อ่ืนเข้ามาศึกษาดุงาน เช่น 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออก วังสวนบ้านแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่า   
  2.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามเพศ  พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ด้านการทํางานร่วมกันในองค์กร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเพศทําให้คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ด้านการทํางานร่วมกันในองค์กรแตกต่างกัน ซ่ึงตรงกันข้ามกับผลการศึกษาของปวีณา ผาสุก (2547)ที่
พบว่าเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกันเน่ืองจากนโยบายในการรับพนักงานเข้าทํางานที่มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
คัดเลือกบคุลากรเข้าทํางาน 
  2.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามอายุ พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนา
ตนเองด้านความรู้ความสามารถ ด้านสิทธิและประโยชน์ และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการที่มีอายุ
แตกต่างกันทําให้มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซ่ึงตรงกันข้ามกับผลการศึกษาของปวีณา ผาสุก (2547) ที่
พบว่าอายุไม่มีความแตกต่างกันเน่ืองจากแนวนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  2.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิซ่ึงตรงกันข้ามกับผลการศึกษาของปวีณา ผาสุก (2547) ที่พบว่าระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุทิน บุญแข็ง(2541) ที่ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการคร ูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ อายุราชการไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการทํางานและพจมาณ ศรีเสรีนุวัฒน์ (2542) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการสํานักงาน
งบประมาณ สังกัดสํานักนายกรฐัมนตรี พบว่า อายุราชการไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  2.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า สถานภาพการสมรสน้ันมีผลทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน 
แตกต่างกัน  ซ่ึงตรงกันข้ามกับผลการศึกษาของ สุทิน บุญแข็ง (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิต การทํางานของข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ ที่พบว่า สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานและพจมาณ 
ศรีเสรีนุวัฒน์ (2542) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการสํานักงานงบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พบว่า 
สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2.6 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จําแนกตามรายได้ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุดสาคร หงี่อ้น (2544) ที่ทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง พบว่า  เงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของ พวงเพชร ฝากาทอง (2543) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน ของข้าราชการกองรายได้ สํานักงานคลัง 
กรุงเทพมหานคร พบว่าเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานที่อยู่ในระดับน้อย ถึง ปานกลาง คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการทํางาน  ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน  ด้านความสมดุลระหว่างการทํางาน
กับชีวิตส่วนตัว นับว่าเป็นอุปสรรคต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานในมหาวิทยาลัยของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ควร
มีการเสนอผลการวิจัยต่อคณะผู้บริหารระดับสูงสําหรับเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ต่อไป  
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 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ส่วนที่อยู่ 
ในระดับมาก คือด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ ด้านการทํางานร่วมกันใน องค์กร ด้านสิทธิและประโยชน์ 
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม กล่าวได้ว่าเป็นโอกาสสําหรับมหาวิทยาลัยที่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มีความสุขในการ
ทํางานที่ได้รับขวัญและกําลังใจในการทํางานรวมถงึการเป็นส่วนหน่ึงที่ได้มีส่วนร่วมในการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร 
มหาวิทยาลัยจึงควรเพิ่มพูนโอกาส ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) อย่างต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรที่จะมีการนําเอาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากผู้วิจัยศึกษาไว้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงลึก เพื่อประโยชน์ในการนําผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพียง
ด้านเดียว ดังน้ันโอกาสต่อไปควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซ่ึงอาจช่วยให้การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแห่งการเรียนรู ้
ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี

Community’s Health Management System to Achieve a Model Tumbon 
For Learning: The Study of Ban-mor Tumbon, Muang Distric,  

Phetchaburi Province. 

ปิ่นนเรศ  กาศอุดม1, หทัยชนก บัวเจริญ2, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม3, จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล4 
1วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ 4โรงพยาบาลหัวเฉียว 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการศึกษาชุมชนแบบเร่งด่วน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแห่งการเรียนรู้ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
จากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารได้แก่ เอกสารข้อมูลตําบล รายงานประจําปี ของตําบล 2) การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งน้ีคือ ผู้บริหาร แกนนําจากภาค
ท้องถิ่น ภาคท้องที่ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง วิทยากรชุมชน และผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องสําคัญ
เชื่อมโยงกับการขับเคล่ือนตําบลสุขภาวะ จํานวน 90 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  
 ผลการศึกษา พบว่าระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแงการเรียนรู้ ของตําบลบ้านหม้อ ประกอบด้วย 1) 
ฐานคิดในการดําเนินการพัฒนาตําบลเพื่อการจัดการตําบลสุขภาวะประกอบดว้ย (1) การสร้างการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมตรวจสอบ) เป็นการเน้นการพัฒนาและปรับวิธีคิดเชิงบริหารจัดการบนพื้นฐาน การมองปัญหาของตําบล เพื่อสร้างฐาน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และสร้างการร่วมคิดในรูปแบบองค์กรชุมชน ร่วมทําร่วมกันทุกภาคส่วน และร่วมตรวจสอบการทํางาน
จากทุกภาคีในการขับเคล่ือนตามสู่เป้าหมายการจัดการตนเอง (2) การปรับรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อจัดการชุมชน  เป็น
แนวทางการทํางานที่ยึดการมีส่วนร่วมบนฐานการปรับความสัมพันธ์ ของคนภายในองค์กร ระหว่างองค์กรท้องที่ ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ และ การสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในชุมชน (3) หนุนเสริมองค์กรชุมชนเกิดการจัดการ
ตนเอง ให้เป็นกลไกให้ภาคีทุกภาคส่วนสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงชีวิตของประชาชนให้ได้รับส่ิงที่ดีขึ้นภายใต้การจัดการ
ตนเอง เกิดการยกระดับการเรียนรู้ของเพื่อการขับเคล่ือนไปสู่ตําบลสุขภาวะ 2) ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ประกอบด้วยระบบย่อย ดังน้ี (1) ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (2) ระบบการเรียนรู้
ชุมชน (3) ระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและเกษตรอินทรีย ์(4) ระบบสวัสดิการชุมชน (5) ระบบวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(6) ระบบเศรษฐกิจชุมชน (7) ระบบสุขภาพชุมชน 3) ผลลัพธ์และปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
หม้อได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการบริหารอย่างธรรมาภิบาล ด้านสุขภาพ และด้านผู้นํา 
ทั้งน้ีมาจากปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จคือ  ผู้บริหารที่เป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีความตั้งใจในการ บริหารจัดการตําบลแบบมี
ส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมทํากับท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชนและภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ควรมีการถอดบทเรียนความสําเร็จในการจัดการเชิงระบบ ให้เห็นกระบวนการของการจัดการ
ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เข้ามาเก่ียวข้องในการพัฒนาตําบล และจัดทําเป็น
บทเรียนเพื่อนําไปขยายผลการพัฒนาและเป็นต้นแบบกับตําบลอ่ืนๆ รวมทั้งนําใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อการวางแผนพัฒนาตําบลต่อไป 
คําสําคัญ: สุขภาวะชุมชน ตําบลแห่งการเรียนรู้  ตําบลบ้านหม้อ 

Abstract 

 This qualitative research was Rapid Ethnography Community Assessment Process (RECAP) based. 
The aims of the study were to 1) describe community’s status, competency and social capita for 
community development and 2) examine a concept of community’s health management and its result of 
Ban-mor Tumbon. A documentary review approach was applied to collect secondary data from 
Tumbon’s information records and annual report. Furthermore, three data collection techniques were 
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ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแห่งการเรียนรู ้
ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี

Community’s Health Management System to Achieve a Model Tumbon 
For Learning: The Study of Ban-mor Tumbon, Muang Distric,  

Phetchaburi Province. 

ปิ่นนเรศ  กาศอุดม1, หทัยชนก บัวเจริญ2, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม3, จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล4 
1วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ 4โรงพยาบาลหัวเฉียว 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการศึกษาชุมชนแบบเร่งด่วน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแห่งการเรียนรู้ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
จากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารได้แก่ เอกสารข้อมูลตําบล รายงานประจําปี ของตําบล 2) การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งน้ีคือ ผู้บริหาร แกนนําจากภาค
ท้องถิ่น ภาคท้องที่ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง วิทยากรชุมชน และผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องสําคัญ
เชื่อมโยงกับการขับเคล่ือนตําบลสุขภาวะ จํานวน 90 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  
 ผลการศึกษา พบว่าระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแงการเรียนรู้ ของตําบลบ้านหม้อ ประกอบด้วย 1) 
ฐานคิดในการดําเนินการพัฒนาตําบลเพื่อการจัดการตําบลสุขภาวะประกอบดว้ย (1) การสร้างการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมตรวจสอบ) เป็นการเน้นการพัฒนาและปรับวิธีคิดเชิงบริหารจัดการบนพื้นฐาน การมองปัญหาของตําบล เพื่อสร้างฐาน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และสร้างการร่วมคิดในรูปแบบองค์กรชุมชน ร่วมทําร่วมกันทุกภาคส่วน และร่วมตรวจสอบการทํางาน
จากทุกภาคีในการขับเคล่ือนตามสู่เป้าหมายการจัดการตนเอง (2) การปรับรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อจัดการชุมชน  เป็น
แนวทางการทํางานที่ยึดการมีส่วนร่วมบนฐานการปรับความสัมพันธ์ ของคนภายในองค์กร ระหว่างองค์กรท้องที่ ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ และ การสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในชุมชน (3) หนุนเสริมองค์กรชุมชนเกิดการจัดการ
ตนเอง ให้เป็นกลไกให้ภาคีทุกภาคส่วนสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงชีวิตของประชาชนให้ได้รับส่ิงที่ดีขึ้นภายใต้การจัดการ
ตนเอง เกิดการยกระดับการเรียนรู้ของเพื่อการขับเคล่ือนไปสู่ตําบลสุขภาวะ 2) ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ประกอบด้วยระบบย่อย ดังน้ี (1) ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (2) ระบบการเรียนรู้
ชุมชน (3) ระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและเกษตรอินทรีย ์(4) ระบบสวัสดิการชุมชน (5) ระบบวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(6) ระบบเศรษฐกิจชุมชน (7) ระบบสุขภาพชุมชน 3) ผลลัพธ์และปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
หม้อได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการบริหารอย่างธรรมาภิบาล ด้านสุขภาพ และด้านผู้นํา 
ทั้งน้ีมาจากปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จคือ  ผู้บริหารที่เป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีความตั้งใจในการ บริหารจัดการตําบลแบบมี
ส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมทํากับท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชนและภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ควรมีการถอดบทเรียนความสําเร็จในการจัดการเชิงระบบ ให้เห็นกระบวนการของการจัดการ
ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เข้ามาเก่ียวข้องในการพัฒนาตําบล และจัดทําเป็น
บทเรียนเพื่อนําไปขยายผลการพัฒนาและเป็นต้นแบบกับตําบลอ่ืนๆ รวมทั้งนําใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อการวางแผนพัฒนาตําบลต่อไป 
คําสําคัญ: สุขภาวะชุมชน ตําบลแห่งการเรียนรู้  ตําบลบ้านหม้อ 

Abstract 

 This qualitative research was Rapid Ethnography Community Assessment Process (RECAP) based. 
The aims of the study were to 1) describe community’s status, competency and social capita for 
community development and 2) examine a concept of community’s health management and its result of 
Ban-mor Tumbon. A documentary review approach was applied to collect secondary data from 
Tumbon’s information records and annual report. Furthermore, three data collection techniques were 
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employed to collect primary data consisting of 1) in-depth interview, 2) focus group interview, and 3) 
participatory and non-participatory observation. Ninety key informants included local administrators, 
community leaders, community authorities, civic sector representatives, governmental agencies, local 
wisdom people, and other stakeholders who involved in healthy-Tumbon mobilization. Data were analyzed 
utilizing a content analysis approach. 
 The result showed that: 
 1. Concepts of community development applied for healthy-district management: three main 
concepts found composed of: 1) a concept of community involvement and community’s problem-based 
management by community organizations, 2) building good rapport among community organization through 
recreation activities, 3) fostering community organizations to achieve successful community management 
by themselves leading to community learning for healthy Tumbol mobilization.    
 2. Health management system of Ban-mor Tumbon: seven sub-systems were disclosed 
consisting of : 1) management system, 2) community learning system, 3) management system of 
environment and organic agriculture, 4) welfare system, 5) cultural preservation and local wisdom system, 
6) community economic system, and 7) community health system.  
 3.Results and key to success: many awards provided by various organizations were evident that 
the local governor of Ban-mor Tumbon was successful in terms of community management, community 
health, and leadership competency. Key to success was community leaders who devoted themselves to 
community and concerned about community participation. 
 This study suggested that the future study should conduct further analysis in an area of a system 
management in community to provide a clear picture of a function of collaboration among organizations 
in community. The clear picture would be beneficial as a model for other Tumbols. 
Keywords: community’s health  Tumbon for learning   Ban-mor Tumbon 

บทนํา 
 การแก้ปัญหาของประเทศต้องแก้จากฐานราก ชุมชนถือว่าเป็นรากฐานของประเทศชาติ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่
จะต้องสร้างความเข้มแข็งและอยู่เย็นเป็นสุขให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการปฏิบัติการจากหลายหน่วยงานเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานรากจนเกิดชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างได้ แต่ก็ไม่มีปริมาณมากพอที่จะทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในภาพรวมของประเทศได้ ชุมชนจึงยังคงมีปัญหาที่สําคัญเช่น ปัญหาหน้ีสิน ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาสิทธิทํากิน 
และปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสุขภาวะชุมชน 
 ปัญหาสุขภาพและปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นกับประชากรในประเทศแสดงให้เห็นความเก่ียวข้องโยงใยกับทุกเรื่องของวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแตกต่างไปตามบริบทของปัญหาและความ
ต้องการด้านสุขภาพของแต่ละพื้นที่การดูแลสุขภาพรวมทั้งระบบบริการสุขภาพจึงต้องมีความแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายสําคัญ
คือการจัดการร่วมกันเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่างๆ ที่ปรากฏและให้การช่วยเหลือดูแลกันในแต่ละพื้นที่ ซ่ึงภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ทัง้หลายต้องทํางานประสานกันให้ลงตัว ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนจึงเป็นภาพรวมของกระบวนการพยายามทํางานร่วมกัน
ขององค์กรหลักต่างๆในชุมชนอันได้แก่ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หน่วยบริการสุขภาพในชุมชน และ 3) องค์กรชุมชน
และภาคประชาชน ซ่ึงต้องการกลไกในการเชื่อมประสานให้เกิดความต่อเน่ืองและยั่งยืนได้ เท่าที่ผ่านมาแผนตําบลได้รับความ
เชื่อม่ันว่าน่าจะเป็นกลไกที่ดีหากเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรหลักดังกล่าวที่จะดําเนินการต่อไปในการ
สนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสุขภาพตําบล” โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรนโยบายที่ผลักดัน
ในเรื่องน้ี ซ่ึงประสบการณ์บอกได้ว่า “กองทุนสุขภาพตําบล” เป็นเครื่องมือสําคัญของการสร้างเงื่อนไขในการปรึกษาหารือร่วม
คิดร่วมทําอย่างมีเป้าหมายเพื่อสุขภาวะ นอกจากน้ีการนําร่องถ่ายโอนสถานีอนามัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
เกิดการดูแลสุขภาพชุมชนน้ัน ยังถือเป็นอีกหน่ึงความพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขให้เกิดการทํางานแบบมีส่วนร่วมกันขององค์กร
หลักในชุมชนด้วย นอกจากน้ี การกระจายอํานาจ  รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550  ได้บัญญัติ เก่ียวเน่ืองกับการปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ซ่ึงส่งเสริมบทบาทและภารกิจขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น  หลังจากการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล และการยกระดับสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลตําบล ถือว่า
เป็นจุดเปล่ียนของการกระจายอํานาจที่สําคัญ และยังมีแนวโน้มที่จะมีการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น มีการจัดสรร
งบประมาณและการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ได้มีการปรับตัวไปตามช่วงเวลา
ของการเปล่ียนผ่านที่น่าจับตามอง ดังปรากฏให้เห็นถึงยุทธศาสตร์และกระบวนการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบันที่ใช้ความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีความจําเป็นที่จะต้องจุด
ประกาย  กระตุ้น และเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยที่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง แนวการทํางานมาเป็นเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคล่ือนสุขภาวะชุมชน ด้วยการทํางานอย่างเข้มแข็ง เน้นตอบสนองกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของชุมชนที่
ทันท่วงที มากกว่าการทํางานด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ขณะที่ชุมชนเริ่มมีความเข้มแข็งมีกลุ่มทํางานและศูนย์การ
เรียนรู้กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของชุมชนที่มีการพัฒนาภายใต้การทํางานของการใช้ปัญญาอย่างเท่าเทียมที่ผสมกลมกลืน
ระหว่างวิถีชุมชนดังเดิมกับองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการขับเคล่ือนกิจกรรมอันก่อให้เกิดการต่อยอดการจัดการความรู้  มีการ
ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองตามศักยภาพและความสนใจจนกลายเป็นพลังของชุมชนและมีเป้าหมายเพื่อเป็น
พื้นที่ต้นแบบ   
 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) บ้านหม้อเน้นการพัฒนาและปรับวิธีคิดเชิงบริหารจัดการบนพื้นฐานการมอง
ปัญหา การปรับพฤติกรรมและการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เหมาะสมกับการขยายตัวและการเติบโตของความ
เป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท โดยเน้นการปรับรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อจัดการชุมชนใน 4 ด้านคือ 1) การสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนภายในองค์กร 2) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กรท้องที่ 3) การให้ความร่วมมือและส่งเสริมการทํางานของ
หน่วยงานต่างๆที่ดูแลประชาชนในพื้นที ่และ 4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนผ่านกิจกรรมที่รัฐสนับสนุน แล้วถ่ายทอดสู่
องค์กรชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนงานอย่างเป็นรูปแบบตามวิถีสังคมแห่งความเอ้ืออาทรภายใต้บริบทของความเป็น
สังคมเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารจัดการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
หม้อได้เป็นตําบลเครือข่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ร ่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  อีกทั้งการที่มีผู้นําขององค์การบริหารส่วนตําบลที่เป็นผู้มีความสามารถ
อย่างโดดเด่น เป็นแกนนําแถวหน้าที่มีโอกาสได้เป็นหน่ึงในขบวนการร่วมคิดในเชิงนโยบายด้านสุขภาพ และการถ่ายโอน
ภารกิจด้านสุขภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ตําบลบ้านหม้อได้นําแนวคิดมาต่อยอดและพัฒนาจนเกิดการ
บริหารจัดการที่เน้นเรื่องของการจัดการสุขภาวะ ระบบการศึกษา การปรับรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อจัดการชุมชนมาใช้ เช่น 
การบริหารจัดการรับถ่ายโอนสถานีอนามัย โดยให้สถานีอนามัยเป็นเสมือนกองสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชนในตําบล
โดย อบต.เป็นผู้หนุนเสริม การจัดระบบการศึกษาเน่ืองจาก  อบต.บ้านหม้อ ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กส่วนใหญ่เข้าไปเรียน
ในเมือง บิดามารดาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งลูกไปเรียนพิเศษ จึงได้จัดตั้งการศูนย์พัฒนาทักษะทางการศึกษาเพื่อเป็นการ
สร้างการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่เด็ก การยกระดับศักยภาพของตนเองในการเชื่อมประสานการทํางานกับองค์กรภายนอก 
เป็นต้น จากการทํางานของตําบลบ้านหม้อที่ผ่านมาเห็นได้ว่าตําบลบ้านหม้อมีศักยภาพและความพร้อมในการในการพัฒนา
และเป็นแบบอย่างที่ดี ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ถึงแนวคิด การจัดการ และรูปธรรมที่เกิดขึ้นของการจัดการสุขภาวะ ใน
ตําบลบ้านหม้อ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาเป็นตําบลต้นแบบและขยายผลต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแห่งการเรียนรู้ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ประกอบด้วย 
 1) การศึกษาฐานคิดในการดําเนินการพัฒนาตําบลเพื่อการจัดการตําบลสุขภาวะ 
 2) ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ 
 3) ผลลัพธ์ของการการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแห่งการเรียนรู้ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัด 
เพชรบุรี ในครั้งน้ี ใช้กระบวนการศึกษาชุมชนแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnography Community Assessment Process:  
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RECAP) เพื่อถอดบทเรียนสถานะของตําบล ทุนทางสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารได้แก่ เอกสารข้อมูลตําบล รายงานผลการสํารวจแบบประเมินต่างๆ 
ของตําบล 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม (Participatory Observation and Non-participatory Observation) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งน้ีคือ ผู้บริหาร 
แกนนําจากภาคท้องถิ่น ภาคท้องที่ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง วิทยาการชุมชน และผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือ
เก่ียวข้องสําคัญเชื่อมโยงกับการขับเคล่ือนตําบลสุขภาวะ รวมทั้งส้ิน 90 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เป็นหลัก และใช้การ
วิเคราะห์ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การวิเคราะห์เรื่องราว รวมถึงการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการถอดบทเรียนคือ สถานะของตําบลบ้านหม้อ ทุนทางสังคมของตําบล การพัฒนาระบบการจัดการและ
แหล่งปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของการจัดการตําบลบ้านหม้อ 
 การสอบทานและการคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ หลังจากเก็บรวมรวบข้อมูลได้แล้ว ทีมผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ออกเป็นระบบต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดหลักของระบบและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนําเสนอให้กับผู้ให้ข้อมูลซ่ึง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร แกนนําชุมชนที่มาจากท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาชนในตําบลสอบทานข้อมูล อีกครั้งก่อนจัดทํา
รายงานผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
จากเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสังเคราะห์ผลการศึกษา ได้ 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. ฐานคิดในการดําเนินการพัฒนาตําบลเพื่อการจัดการตําบลสุขภาวะ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ชุมชนสะอาด ส่ิงแวดล้อมดี ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน เข้าถึงระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาทักษะทางการศึกษา ครัวเรือนอยู่แบบวิถีไทย  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะแกนนําของกลุ่มต่างๆ มีเป้าหมายเดียวกัน โดยมีฐานคิดในการดําเนินการดังน้ี 
 (1) การสร้างการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อเน้นการพัฒนา
และปรับวิธีคิดเชิงบริหารจัดการบนพื้นฐานการมองปัญหาของตําบล การปรับพฤติกรรมของประชาชน และ อบต.ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เหมาะสมกับการขยายตัวและการเติบโตของความเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท เพื่อสร้างฐาน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และสร้างการร่วมคิดในรูปแบบองค์กรชุมชน ร่วมทําร่วมกันทุกภาคส่วน และร่วมตรวจสอบการทํางาน
จากทุกภาคีในการขับเคล่ือนตามสู่เป้าหมายการจัดการตนเอง รู้จักการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 (2) การปรับรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อจัดการชุมชน  เป็นแนวทางการทํางานที่ยึดการมีส่วนร่วมบนฐานการปรับ
ความสัมพันธ์ 4 ด้านคือ 1) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนภายในองค์กร 2) การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กรท้องที่ 3) 
การให้ความร่วมมือและส่งเสริมการทํางานของหน่วยงานต่างๆที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ และ 4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ชุมชนผ่านกิจกรรมที่รัฐสนับสนุน โดยพัฒนาอํานาจหน้าที่ทั้งในเรื่องของคน งบประมาณ  ออกแบบเครื่องมือ และสร้างระบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  แล้วถ่ายทอดสู่องค์กรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนงานอย่างเป็น
รูปแบบ  เพื่อให้เกิดวิถีสังคมแห่งความเอ้ืออาทรภายใต้บริบทของความเป็นสังคมเมือง  และประชาชนคือผู้ได้รับผลประโยชน์
ครอบคลุมในทุก ๆด้านจากการบริหารจัดการอย่างแท้จริง 
 (3) หนุนเสริมองค์กรชุมชนเกิดการจัดการตนเอง ให้เป็นกลไกให้ภาคีทุกภาคส่วนสามารถสร้างการเปล่ียนแปลง
ชีวิตของประชาชนให้ได้รับส่ิงที่ดีขึ้นภายใต้การจัดการตนเอง เกิดการยกระดับการเรียนรู้ของตนเอง จนส่งผลให้องคาพยพทุก
ระบบในการขับเคล่ือนไปสู่ตําบลสุขภาวะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมหนุนเสริมและพัฒนา อย่างต่อเน่ือง 
2. ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ  

ตําบลบ้านหม้อมีการพัฒนากิจกรรมที่ประกอบกันเป็น “ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน” ดังภาพ 
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ดูแครอบคลุม 
สงเสริมการออม 
เปิดโอกาสใหกู 

ปัญหาและความตองการของประชาชน

ชุมชนสะอาด ส่ิงแวดลอมดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เขาถึงระบบสุขภาพชุมชน 
พัฒนาทักษะทางการศึกษา ครัวเรือนอยูแบบวิถีไทย  ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมคิด รวมทํา 

รวมตรวจสอบ 

การมีสวนรวม
การ

รวมตัว

ผูนํา

การ
หนุน
เสริม

ระบบการบริหารจัดการทองถิ ่น

ระบบเรียนรู
ชุมชน

ระบบจัดการ
สิ่งแวดลอมและ

การเกษตร
อินทรีย 

ระบบ
สวัสดิการ

ชุมชน

ระบบสุขภาพ
ชุมชน

ระบบ
เศรษฐกิจ

ชุมชน

ระบบวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

ทองถิ ่น
1 เย็น 1 ซอย 

กลไกการเก็บขอมูล ผู  นําพาสําเร็จ เพิ่มชองทางสื่อสาร 
สานตอนโยบาย ดูแล
ใหครอบคลุม เขาถึง
บาน สงเสริมจิตใจ

อนุรักษ ถายทอดสู 
รุ  นหลัง 

ทอง
ท่ี 

ทอง
ถ่ิน

 
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนของตําบลบ้านหม้อ ประกอบด้วยระบบ 7 ระบบย่อย ได้แก่ (1) ระบบการ

บริหารจัดการท้องถิ่น (2) ระบบการเรียนรู้ชุมชน (3) ระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์ (4) ระบบสวัสดิการชุมชน 
(5) ระบบวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (6) ระบบเศรษฐกิจชุมชน (7) ระบบสุขภาพชุมชน ในแต่ละระบบและแหล่งเรียนรู้ 
มีแนวคิดหลัก และองค์ประกอบย่อยในการดําเนินการเพื่อการจัดการสุขภาวะตําบล ดังน้ี 

1) ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น 
แนวคิดหลัก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อได้มีการพัฒนายกระดบัการจัดการบริหารองค์กรบนฐานคิด การสร้าง

การมีส่วนร่วมด้วยสานโครงสร้างสัมพันธภาพของภาคีทั้งภายใน อบต. และภายนอก อบต. อาทิ ภาคท้องที่ ภาคประชาชน 
และหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในพื้นที่ ให้สอดรับกับวิถีชีวิตของคนสังคมเมืองและสังคมชนบทการขับเคล่ือนชุมชนน่าอยู่ใน
รูปแบบก่ึงเมือง ก่ึงชนบท ทีมี่เงื่อนไข สภาพแวดล้อม ต่างจากพื้นที่ค่อนข้างชนบท เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าวน้ีมีภัยคุกคามในการ
เปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเมือง การมีกิจกรรมและวิถีชีวิตแบบเมืองค่อนข้างรีบเร่ง และมีปัจจัยเส่ียงทางสุขภาวะมากขึ้นจาก
ความเป็นเมือง  เช่น เรื่องเหล้า บุหรี่ อบายมุขต่างๆ รวมทั้งปัญหาเด็กและเยาวชน ทีใ่ช้ชีวิตเรียนแบบคนในเขตเมือง รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา จะมีความยากกว่าในเขตชนบทด้วยลักษณะการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน ทําให้ต้องมีการ
วางแผนทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยเฉพาะการใช้โอกาส ความเป็นเมืองและใกล้จังหวัด (ศูนย์กลาง) ในการผลิตสินค้าและบริการ
ด้านการตลาดกับผู้บริโภคในเมือง ดังน้ันโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ อบต.อ่ืนๆ ในการจัดการสุขภาวะในพื้นที่ก่ึงเมือง ซ่ึงใน
อนาคตพื้นที่ลักษณะน้ีจึงมีมากขึ้น ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทํางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
อบต.โดยผ่านระบบกลไกของรัฐ เข้าไปผลักดันภาคประชาชนให้เกิดการรวมตัวในลักษณะองค์กรชุมชนให้เกิดภาวการณ์
จัดการตนเอง และแทรกแนวคิด แก่ประชาชน ให้เห็นถึงรูปแบบการทํางานของการปกครองท้องถิ่นที่ต่างมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาสังคม ศักยภาพของตนเองโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดการกระเพื่อมขององค์กรชุมชนที่ขยายฐานการ
ทํางานเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ โดยอบต. เป็นเพียงผู้หนุนเสริมให้เกิดสังคมเมืองบนวิถีชีวิตความเป็นไทย 
ภายใต้สังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน ดังวิสัยทัศน์ของอบต.ที่ว่า  “ชุมชนสะอาด  ส่ิงแวดล้อมดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  เข้าถึงระบบสุขภาพชุมชน  พัฒนาทักษะทางการศึกษา  ครัวเรือนอยู่แบบวิถีไทย  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”   

2) ระบบการเรียนรู้ชุมชน 
แนวคิดหลัก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ เน้นการจัดการให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย เน่ืองจากพบ 
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ปัญหาว่าเด็กในตําบลไปเรียนพิเศษในจังหวัดทําให้บิดามารดาต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทําให้ อบต.เห็นปัญหาจึงได้ท้องถิ่น มีการ
เชื่อมประสานองค์กรภายนอกเพื่อเข้ามาร่วมในการสร้างและหนุนเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และทักษะให้สอดคล้องกับวิถีของ
ตําบล  เช่น การจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางการศึกษา ศูนย์ กศน.ตําบลบ้านหม้อ เป็นต้น นอกจากเป็นการเพิ่มเติมความรู้
ให้กับเด็กแล้ว ยังเป็นการลดช่องว่างทางสังคมของเด็กๆได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน 

3) ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์ 
แนวคิดหลัก ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์ เน้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บูรณาการให้คนในชุมชน

มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม โดยใช้ผู้สูงอายุมาเป็นกลไกในการสร้างจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชนบนพื้นฐาน
แนวคิดน้ีทําให้เห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เข้มแข็ง มีจิตสาธารณะในการช่วยแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม เกิด
ความรักความสามัคคีในพื้นที่ เด็กมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ เพื่อให้ตําบลบ้านหม้อน่าอยู ่ 

4) ระบบสวัสดิการชุมชน   
แนวคิดหลัก ตําบลบ้านหม้อเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรับราชการ 

รับจ้างทั่วไป อบต.บ้านหม้อจึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการดูแลแบบครบวงจร 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย พร้อมทั้งส่งเสริมการออม ภายใต้ของการรวมตัวกันของแต่ละกลุ่ม และเกิดการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  

5) ระบบวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวคิดหลัก จากบริบทของตําบลบ้านหม้อที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบท แต่ก็ยังคงวิถีความเป็นไทมีปราชญ์

ที่เป็นทุนทางสังคมอยู่ ที่จะสามารถสืบทอดและ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้ เช่น สมุนไพร การต่อเรือ เป็นต้น และสืบทอดสู่คน
รุ่นหลังเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่าน้ียังคงอยู่คู่ตําบลบ้านหม้อ  

6) ระบบเศรษฐกิจชุมชน 
แนวคิดหลัก ด้วยบริบทพื้นที่ของตําบลบ้านหม้อ มีลักษณะเป็นชุมชนที่ก่ึงไปทางชุมชนเมืองการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจ

ของคนในพื้นที่จึงมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่ดําเนินงานในครัวเรือน โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มเพื่อ
เป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ การรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านในตําบล ที่มีความเข้มแข็ง มีการดําเนินงานเรียนรู้ร่วมกันในหลาย
กิจกรรม จนท้ายสุดมีการทํางานในวิชาชีพที่ทางกลุ่มแม่บ้านสามารถทําร่วมกันเพื่อเป็นทั้งอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใหแ้ก่คนในตําบล  

7) ระบบสุขภาพชุมชน 
 แนวคิดหลัก  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ดําเนินนโยบายด้านสุขภาพจากการร่วมทําประชาคมของชาวบ้าน 
มาจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ การดําเนินงานใชห้น่วยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และสถานีอนามัยที่ได้รับการ
ถ่ายโอนภารกิจมาเม่ือ ปี 2550 เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยใช้ อสม.เป็นกลไกของการทํางาน
ร่วมกันระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ และสถานีอนามัย ส่งผลให้เกิดการบูรณาการของงานผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ไปยัง
ประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือกลุ่มอาสาสมัครดูแลส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
3. ผลลัพธ์และปัจจัยเง่ือนไขความสําเร็จของตําบลบ้านหม้อ 

(1) ตําบลบ้านหม้อ มีการดําเนินงานพัฒนาสุขภาวะจนก่อเกิดเป็นระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน
ด้วยความโดดเด่นของการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทําให้ตําบลบ้านหม้อได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่ต่างๆ มากมาย 
เช่น ปี พ.ศ. 2546 ประกาศนียบัตรในฐานะ อบต.ที่ผ่านหลักการทํางานแบบโปร่งใสตรวจสอบจากสถาบันพระปกเกล้า และ
รางวัลอันดับ 2 การบริหารงานที่ดีภายใต้หลักการธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอํานาจและกระทรวงมหาดไทย ปี 
พ.ศ. 2547 รางวัลที่  1 การบริหารงานที่ดีภายใต้หลักการธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอํานาจและ
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2549 ติดอันดับ 1 ใน 2 ของจังหวัดเพชรบุรี การบริหารงานที่ดีภายใต้หลักการธรรมาภิบาลจาก
คณะกรรมการกระจายอํานาจและกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2550 การบริการสาธารณะดีเด่น รางวัลชมเชย อบต.ที่มีความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2551 รางวัลที่ 1 การบริหารงานที่ดีภายใต้หลักการธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการ
กระจายอํานาจและกระทรวงมหาดไทย และปี พ .ศ. 2552 รางวัล1 การบริหารงานที่ดีภายใต้หลักการธรรมภิบาลจาก
คณะกรรมการกระจายอํานาจและกระทรวงมหาดไทย  

(2) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ถือว่าเป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีความตั้งใจในการบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมทํากับท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชนและภาคประชาชน และร่วมตรวจสอบการทํางานจาก
ทุกภาคี เพื่อนําสู่เป้าหมายให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้และร่วมขับเคล่ือนให้ตําบลบ้านหม้อไปสู่ตําบลสุขภาวะ 
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(3) การจัดการความสัมพันธ์ของแกนนําในตําบลบ้านหม้อ ที่เอ้ือต่อการจัดระบบเรื่องราวต่างๆ ในตําบลเพื่อ
การจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน  

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยครั้งน้ีสรุปและอภิปรายผล ได้ดังน้ี  
1. ตําบลบ้านหม้อมีฐานคิดในการดําเนินการพัฒนาตําบลเพื่อการจัดการตําบลสุขภาวะ ประกอบด้วย การสร้างการมี

ส่วนร่วม โดยเน้นการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ การปรับรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อจัดการชุมชน และการหนุนเสริมองค์กร
ชุมชนเกิดการจัดการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ หทัยชนก บัวเจริญ และคณะ (2553.) ที่ศึกษา การจัดการตําบลสุขภาวะ 
ของตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่พบว่า ตําบลมีการพัฒนาบนพื้นฐานความเชื่อในการร่วมคิดร่วมทําร่วม
วางแผน และร่วมดําเนินการ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและใช้การค้นหาและ
ฟื้นทุนทางสังคม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ในการจัดการตําบลสุขภาวะ และสอดคล้องกับสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม และคณะ (2553.) ที่ศึกษาการจัดการตําบลสุขภาวะของตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ที่พบว่า ตําบลเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม โดยอาศัยเวทีสร้างความเข้าใจ พูดคุยกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
ผ่านประชาคมหมู่บ้าน และนําเข้าสู่แผนพัฒนาระดับตําบล ในการจัดการตําบลสุขภาวะ ทั้งน้ีเพราะการสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนจนเกิดเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง จะนําไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของเรื่องราวน้ันๆ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ตําบลบ้านหม้อมีระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ประกอบด้วย
ระบบย่อย ดังน้ี 1) ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น 2) ระบบการเรียนรู้ชุมชน 3) ระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์ 
4) ระบบสวัสดิการชุมชน 5) ระบบวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ระบบเศรษฐกิจชุมชน 7) ระบบสุขภาพชุมชน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ หทัยชนก บัวเจริญ และคณะ (2553.) ที่ศึกษาการจัดการตําบลสุขภาวะ ของตําบลไกรนอก 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่พบว่า ตําบลไกรนอกมีระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนตําบล ประกอบด้วยระบบย่อย ดังน้ี 
1) ระบบการบริหารจัดการตําบล 2) ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน 3) ระบบสวัสดิการชุมชน 4) ระบบเศรษฐกิจชุมชน
และเกษตรปลอดภัย 5) ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ6) ระบบสุขภาพชุมชนและอาสาสมัคร และ
สอดคล้องกับสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม และคณะ (2553.) ที่ศึกษาการจัดการตําบลสุขภาวะ
ของตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบว่า ตําบลหนองโรงมีระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนของตําบล 
ประกอบด้วยระบบย่อย ดังน้ี 1) ระบบบริหารจัดการตําบล 2) ระบบสวัสดิการชุมชน 3) ระบบเศรษฐกิจชุมชน 4) ระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 5) ระบบการจัดป่าชุมชนและส่ิงแวดล้อม 6) ระบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 7) ระบบอาสาสมัคร นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิ่นนเรศ  กาศอุดม และคณะ (2553.) ที่ศึกษาการ
จัดการตําบลสุขภาวะ ของตําบลชากไทย อําเภอเขาคิฌชกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่พบว่า ตําบลชากไทยมีระบบการจัดการสุข
ภาวะชุมชนตําบล ประกอบด้วยระบบย่อย ดังน้ี 1) ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น 2) ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 3) ระบบพลังงานทดแทน 4) ระบบอาสาสมัครชุมชน 5) ระบบเศรษฐกิจชุมชน 6) ระบบสวัสดิการชุมชน 7) ระบบ
สุขภาพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ผลลัพธ์และปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการบริหารอย่างธรรมาภิบาล และด้านคุณภาพชีวิต ที่มาจากผู้บริหารที่เป็นนักบริหารจัดการที่ดี และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ี การที่ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ก็จะ
ทําให้เกิดการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าและขับเคล่ือนงานต่างๆ ได้อย่างด ี

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ควรนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อนําไปส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนให้กับ

เด็กและเยาวชนในตําบล และนําไปสร้างแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานอย่างเป็น
ระบบ และควรนําใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อการวางแผนพัฒนาตําบลต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม และคณะ. (2553). ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแห่งการเรียนรู้ ตําบลหนองโรง  

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. รายงานการวิจัย. 
ขนิษฐา  นันทบุตร และคณะ. (2552). กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชน. กรุงเทพฯ: ทีคิวพี จํากัด. 
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การเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก  

ในปีการศึกษา 2547 กับปีการศึกษา 2553 
Comparing the Intentions and Influencing Factors to Enroll in a Nursing Program among 
Senior High School Students in the Eastern Region of Thailand in the Academic 

Year 2004 and 2010  

มัณฑนา เหมชะญาติ1, รัชชนก สิทธิเวช2, ศุภกิจ เฉลิมกิตติชัย3, 
1 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
2 ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาลและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี

3 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

บทคัดย่อ 

 วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพหน่ึงที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก การเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพ
น้ีของนักเรียนเป็นข้อมูลสําคัญที่สะท้อนถึงแนวโน้มของวิชาชีพในอนาคต การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความ
ตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาค
ตะวันออก ในปีการศึกษา 2547 กับ 2553 โดยใช้ทฤษฎีการกระทําพฤติกรรมโดยเจตนา (Theory of Planned Behavior) 
เป็นกรอบในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบทฤษฎีดังกล่าว ในเดือนธันวาคม 
2547 และพฤศจิกายน 2553 จากนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง 
ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) และ independent t-test 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 มีจํานวน 740 คน และปี 2553 มีจํานวน 733 คน รวมเป็น
จํานวน 1,473 คน ในทั้ง 2 ปีการศึกษาโดยภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล  แต่อย่างไร
ก็ตาม ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่มีความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมีจํานวนลดลง และนักเรียนที่มีเกรด
เฉล่ียสูงขึ้นมีความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลลดลงสําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการ
พยาบาลของนักเรียน พบว่าในทั้ง 2 ปีการศึกษา เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลเป็นปัจจัยที่มีอํานาจทํานายเป็นอันดับหน่ึง 
รองลงมาคือ การรับรู้ในความสามารถของตนเองที่จะเรียนวิชาชีพการพยาบาลส่วนการคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มี
ความสําคัญไม่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิตินอกจากน้ันยังพบว่าในช่วงระยะเวลาห่างกัน6ปีดังกล่าว นักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในจังหวัดชลบุรีและปราจีนบุรีมีความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและมีเจตคติต่อวิชาชีพ
การพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่นักเรียน ในจังหวัดสระแก้วและนครนายกมีความตั้งใจในการเลือกศึกษา
วิชาชีพการพยาบาล และมีการรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 โดยสรุป ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าในช่วงปีการศึกษา 2547 ถึง 2553 มีการเปล่ียนแปลงของความตั้งใจ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก ซ่ึง
สถาบันการศึกษาพยาบาลควรมีการศึกษาวิจัยในรายละเอียด รวมทั้งดําเนินการเสริมสร้างปัจจัยที่มีผลต่อความตั ้งใจในการ
เลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลในนักเรียนมัธยมศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและเพื่อ
ส่งเสริมการบริการทางการพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงในทุกระดับต่อไป 
คําสําคัญ :  ความตั้งใจเลือกศึกษา วิชาชีพการพยาบาล นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคตะวันออก 

Abstract  

 As known, nursing shortage is a significant problem in Thailand and over the world.  Thus, it is 
worthy to investigate intention and influencing factors of the intention to enroll in a nursing program of high 
school students.  This study was conducted to examine the differences in intentions and influencing factors 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

208 208 

 

of intentions to enroll in a nursing program of the senior high school students in the eastern region of 
Thailand in the academic year 2004 and 2010.  The framework of this study was based on the Theory of 
Planned Behavior.  Data were collected 2 times in December 2004 and November 2010 by using a 
questionnaire developed by the researchers.  This questionnaire was constructed in accordance with the 
TPB.  Data were assessed from senior high school students in 16 schools in Trad, Chanthaburi, Rayong, 
Chonburi, Sakaew, Prachinburi, Chachoengsao, and Nakonnayok. Data were analyzed using percentage, 
mean, standard deviation, multiple regression and independent t-test. 
 The results revealed that the participants in 2004 included 740 students, while those in 2010 
included 733 students.  Therefore, the participants of this study were 1,473 senior high school students.  For 
the overall, the majority of these students showed intentions to enroll in a nursing program in the next 
academic year.  However, the percentages of the students intended to study in a nursing program 
decreased for both female and male students.  In addition, it was also found that the students with high 
GPAs showed less intention to study in a nursing program in both academic years.  Regarding the influencing 
factors of intention, in these two academic years, the intention to study in a nursing program was predicted 
by attitude toward nursing and perceived behavioral control over studying in nursing, whereas subjective 
norm was not statistically significant.  In this study, it also found that the students from Chonburi and 
Prachinburi showed decreased intention and attitude toward nursing profession, while their peers from 
Sakeaw and Nakonnayok showed increased intention and perceived behavioral control to study in a nursing 
program. For students from other provinces did not show any significant differences in intentions and 
influencing factors of intention.   
 In conclusion, the findings suggest that there are some decreased intentions and influencing 
factors of intention to study in nursing of the senior high school students in the eastern region of Thailand 
during a 6 year-period in this study. Therefore, the nursing institutes should pay attention and investigate 
the factors influenced these situations. If there was no any attempt to promote intention to study in 
nursing among high school students, in the near future we may face more serious problem of nursing 
shortage and compromised quality of nursing services.  
Keywords :  Intention to study,  nursing profession,  senior high school students, eastern region  

บทนํา 
 ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองและทวีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่า
กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ได้เร่งผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาน
บริการสุขภาพในระดับต่างๆ ของประเทศ สําหรับกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มการรับนักศึกษาพยาบาลเป็นปีละ 2,500 คน 
แต่จํานวนพยาบาลวิชาชีพก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในการบริการประชาชน ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพมี
สาเหตุและปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ภาระงานที่หนักโดยต้องปฏิบัติงานในยามวิกาลและวันหยุด การไม่ได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการของพยาบาลวิชาชีพเม่ือเริ่มปฏิบัติงาน และความแตกต่างของค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในสถานบริการของรัฐ
และเอกชน กาญจนา จันทร์ไทย (2551) ระบุว่าโครงการประกันสุขภาพดีถ้วนหน้าทําให้พยาบาล  ต้องรับภาระงานที่หนักขึ้น 
ส่งผลให้พยาบาลลาออกจากวิชาชีพ และภาวการณ์ขาดแคลนพยาบาลรุนแรงขึ้น อีกทั้งภาคเอกชนก็มีความต้องการพยาบาล
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น การได้รับค่าตอนแทนที่สูงกว่าภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนให้พยาบาลส่วนหน่ึงลาออกไปทํางานกับ
ภาคเอกชน  
 ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวน้ี กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดสรรโควตาการรับ
นักศึกษาพยาบาลในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามสัดส่วนประชากร รวมทั้งการกลับมาให้ทุนสนับสนุนการศกึษาแก่นักศึกษาพยาบาลและ
ทําสัญญาผูกพันให้กลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาการกระจายอัตรากําลังพยาบาล แต่ยังมีปัญหาของการ
บรรจุเป็นข้าราชการ นอกจากน้ัน กระทรวงสาธารณสุขยังมีการขยายโอกาสให้กับคนในพื้นที่ เช่น ภาคใต้ รัฐบาลได้จัดให้มี
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โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่จํานวน 3,000 
คน และดําเนินงานระหว่างปีการศึกษา 2550-2553 (สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2551) แต่อย่างไรก็ตาม  
ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในภาพรวมของประเทศก็ยังคงมีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ 
 สําหรับการผลิตพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการผลิตพยาบาลในระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ และสถาบันการศึกษาเอกชน การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขน้ัน ดําเนินการรับสมัครจากนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยใช้
รูปแบบของโควตาในลักษณะของการสอบตรงและการสอบในระบบแอดมิทชัน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกให้
บุคคลที่ต้องการศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาลมากขึ้น ทั้งน้ี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามเงื่อนไขของการรับสมัครและการคัดเลือก (สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) 
 สภาวการณ์ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและการผลิตพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลดังกล่าว 
รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ย่อมส่งผลถึงการเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้น
ปี่ที่ 6 ที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงในปัจจุบันมีหลากหลายสาขาวิชาชีพทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย 
วิชาชีพการพยาบาลต้องการบุคคลที่มีทั้งความรู้พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ อีกทั้งควรมีคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เช่น 
ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเสียสละ ความเมตตากรุณา ฉะน้ัน ผู้ที่จะเลือกศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาลจึงควรเป็น 
ผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะเข้าศึกษาอย่างแท้จริง  
 ดังน้ัน เม่ือสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและมีความเฉพาะในแต่ละภูมิภาค คณะผู้วิจัยในฐานะ
อาจารย์พยาบาลของสถาบันการศึกษาซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศ จึงมีความสนใจในการศึกษาความเปล่ียนแปลง
ของความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ใน
เขตภาคตะวันออก ในปีการศึกษา 2547 กับปีการศึกษา 2553 ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีใช้ทฤษฎีการกระทําพฤติกรรมโดยเจตนาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา      โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการ
เลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มมากขึ้นต่อไป     

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก ในปีการศึกษา 2547 กับปีการศึกษา 2553   

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ทฤษฎีการกระทําพฤติกรรมโดยเจตนา (The Theory of Planned 
Behavior; TPB) ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชื่อ Icek Ajzen เพื่อทํานายพฤติกรรมและศึกษาตัวทํานายของ
พฤติกรรมน้ันๆ (Ajzen, 1991, 2010) ทฤษฎีน้ีได้รับการนํามาใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ และในกลุ่ม
ประชากรที่หลากหลาย (Godin & Kok, 1996)  
 ตามทฤษฎีน้ี บุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมใดๆ จะมีการตัดสินใจโดยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเก่ียวกับพฤติกรรม
น้ันๆ ปัจจัยสําคัญที่ทํานายความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมน้ัน (behavioral intention) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 3 ประการ 
ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมน้ัน (attitude) การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ (subjective norm) และการ
รับรู้เก่ียวกับความสามารถในการกระทําพฤติกรรมน้ัน (perceived behavioral control) โดยที่ปัจจัยทั้งสามดังกล่าวน้ีเป็น
ผลมาจากความเชื่อพื้นฐานของแต่ละปัจจัย สําหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในการพยากรณ์ความตั้งใจเข้าศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลตามกรอบของทฤษฎีน้ี แสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 

 ในการพยากรณ์ความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ตามกรอบแนวคิด
ของทฤษฎีน้ี สามารถอธิบายได้ว่าความตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาล  ทํานายได้โดย 1) เจตคติต่อวิชาชีพการ
พยาบาล 2) การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญในการเข้าศึกษาต่อวิชาชีพการพยาบาล และ 3) การรับรู้ถึง
ความสามารถของตนเองในการที่จะเข้าศึกษาต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลจะขึ้นอยู่กับความเชื่อ และ
การให้คุณค่าแก่ผลลัพธ์ที่ จะเกิดขึ้นเม่ือเข้าศึกษาวิชาชีพการพยาบาล สําหรับการคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ
จะขึ้นอยู่กับความเชื่อถือต่อบุคคลสําคัญ และความโน้มเอียงที่จะกระทําตามความเห็นของบุคคลสําคัญเหล่าน้ันในการที่จะเข้า
ศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล ส่วนการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการเข้าศึกษาต่อวิชาชีพการพยาบาลจะขึ้นอยู่กับความเชื่อ
ว่าตนเองมีส่ิงส่งเสริมหรือขัดขวางในการที่จะเข้าศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองที่จะ
ควบคุมส่ิงต่างๆ ที่ส่งเสริมหรือขัดขวางการเข้าศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาตัวแปรดังต่อไปน้ี 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 2) การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ 3) การ
รับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 4) ความเชื่อต่อวิชาชีพการพยาบาล 5) ความเชื่อต่อคนที่มีความสําคัญ 
และ 6) ความเชื่อต่อความสามารถในศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล  
 ประชากร คือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2547 และ 2553 
 กลุ่มตัวอย่างได้รับการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จากโรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุด จังหวัดละ 2 
แห่ง และในแต่ละโรงเรียน เลือกห้องเรียนสายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์จํานวน 1 ห้อง รวมเป็น 16 ห้องเรียน ทั้งน้ี กลุ่ม
ตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2553 เป็นนักเรียนของโรงเรียนเดียวกัน 
 เคร่ืองมือวิจัย แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบทฤษฎีการกระทําพฤติกรรมโดย
เจตนา ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซ่ึงมีลักษณะเป็น Semantic differential scale ค่า Cronbach's alphas ของ
แบบสอบถามซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2547 จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 740 คน มีค่าอยู่อยู่ระหว่าง .65 -.93 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการโดยคณะผู้วิจัยขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้อํานวยการโรงเรียน และจัดส่ง
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนโดยขอความร่วมมือจากอาจารย์แนะแนวการศึกษาในการชี้แจงเก่ียวกับการวิจัย การพิทักษ์สิทธ์ิ การ
ยินยอมให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วส่งกลับมายังคณะผู้วิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหลายตัวกับตัวแปรตามหน่ึงตัว เพื่อทํานายความตั้งใจเลือก
ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) และเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 
โดยใช้สถิติ independent t-test 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 1,473 คน ของทั้ง 2 ปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2547 มีจํานวน 

740 คน และ 2553 มีจํานวน 733 คน ในปีการศึกษา 2547 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 75.00 และในปี
การศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 80.63 ในปีการศึกษา 2547 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจเลือกที่จะ
ศึกษาวิชาชีพการพยาบาล (มีคะแนนเฉล่ียความตั้งใจเป็นบวก) คิดเป็นร้อยละ 53.65 ส่วน ตั้งใจเลือกที่จะไม่ศึกษาวิชาชีพการ
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พยาบาล (มีคะแนนเฉล่ียความตั้งใจเป็นลบ) คิดเป็นร้อยละ 37.43 และ ไม่แน่ใจ (มีคะแนนเฉล่ียความตั้งใจเป็นศูนย์) คิดเป็นร้อย
ละ 8.92 ส่วนในปีการศึกษา 2553 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 51.02  ตั้งใจ
เลือกที่จะไม่ศึกษาวิชาชีพการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 41.34 และ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 7.64      

สําหรับการเปรียบเทียบจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล พบว่ามีจํานวนลดลงทั ้ง
ผู้หญิงและผู้ชาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงลดลงจากร้อยละ 60.90 ในปีการศึกษา 2547 เป็นร้อยละ 56.85 ในปีการศึกษา 
2553 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชายลดลงจากร้อยละ 31.89 เป็นร้อยละ 26.76 สําหรับเกรดเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างในทั้ง 2 ปี
การศึกษา พบว่ากลุ่มที่ตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมีเกรดเฉล่ียอยู่ในช่วง 2.00-2.50 ตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.40 และ 60.42 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการ
พยาบาลมีอัตราลดลงตามลําดับเม่ือเกรดเฉล่ียสูงขึ้นในทั้ง 2 ปีการศึกษา ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉล่ียสูงขึ้นก็ตั้งใจ
เลือกที่จะไม่ศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ในจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับในทั้ง 2 ปีการศึกษาเช่นกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉล่ีย
อยู่ในช่วงสูงที่สุด (3.51-4.00) ตั้งใจเลือกที่จะไม่ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.30 ในปีการศึกษา 
2547 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.11 ในปีการศึกษา 2553  

 
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล    
    2.1  การทํานายความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 มีดังน้ี 

 
หมายเหต ุ ค่า standardized coefficient ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงอยู่ในวงเล็บ 

แผนภูมิที่ 2  Standardized path coefficients (β) และ squared correlations (R2) ในการทํานายความตั้งใจเลือก  
                ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 

2.2 การทํานายความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2553 มีดังน้ี 

 
 
หมายเหตุ  ค่า standardized coefficient ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงอยู่ในวงเล็บ 

แผนภูมิที่ 3  Standardized path coefficients (β) และ squared correlations (R2) ในการทํานายความตั้งใจเลือก 
                ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2553 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในทั้ง 2 ปีการศึกษา เจตคติต่อวิชาชีพเป็นปัจจัยที่มีอํานาจทํานายความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ การรับรู้ในความสามารถของตนเองที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ส่วนการคล้อยตามความเห็น
ของกลุ่มคนที่มีความสําคัญไม่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

3. การเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 
      3.1  การเปรียบเทียบความแตกต่างของความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 กับ 2553 โดยภาพรวมทั้ง 8 จังหวัดซ่ึงคะแนนอยู่ระหว่าง -3 ถึง 3 พบว่า
ค่าเฉล่ียของความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล เจตคติ ต่อวิชาชีพการพยาบาล และการคล้อยตามความเห็นของ
กลุ่มคนที่มีความสําคัญ มีค่าลดลงแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนการรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมีค่า
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทั้ง 8 จังหวัด แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษา วิชาชีพ

การพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 กับ 2553 โดยภาพรวมทั้ง 8 จังหวัด   
               (คะแนนอยู่ระหว่าง -3 ถึง 3)                

ตัวแปร 
ปี 2547 (n = 740) ปี 2553 (n = 733) 

t p 
x  SD x  SD 

1. ความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 0.17 2.00 0.13 2.06 0.39 .696 

2. เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 1.10 1.35 1.00 1.44 1.31 .191 

3. การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคน 

    ที่มีความสําคัญ 

1.66 1.28 1.62 1.29 0.61 .541 

4. การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษา     

    วิชาชีพการพยาบาล 

0.05 1.30 0.17 1.29 1.90 .058 

3.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 กับ 2553 ซ่ึงคะแนนอยู่ระหว่าง -3 ถึง 3 จําแนกตามจังหวัด พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษา
วิชาชีพการพยาบาลในปีการศึกษา 2547 และ 2553 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกตัวแปร ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดชลบุรีมีความตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล มีเจตคติต่อวิชาชีพ และมีการคล้อยตามความเห็นของ
กลุ่มคนที่มีความสําคัญที่จะเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
ปราจีนบุรีที่มีความตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และมีเจตคติต่อวิชาชีพลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสระแก้วและนครนายกที่พบว่า มีความตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และมีการ
รับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครนายกมี
ค่าเฉล่ียของทุกตัวแปรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษา วิชาชีพ

การพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 กับ 2553 จําแนกตามจังหวัดที่มีความแตกต่าง 
               (คะแนนอยูร่ะหว่าง -3 ถึง 3) 

ตัวแปร 
ปี 2547  ปี 2553  

t p 
x  SD x  SD 

ชลบุรี (ปี 2547 และ 2553 : n = 68 และ 99) 

1. ความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล   

2. เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 

3. การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ 

4. การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 

 

-0.18 

 0.94 

1.63 

-0.14 

 

1.69 

0.98 

1.11 

1.32 

 

-0.84 

0.58 

1.17 

-0.08 

 

1.73 

1.16 

1.23 

1.09 

 

2.45 

2.07 

2.43 

0.35 

 

  .015 

  .040 

  .016 

.725 
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ตัวแปร 
ปี 2547  ปี 2553  

t p 
x  SD x  SD 

สระแก้ว (ปี 2547 และ 2553 : n = 109 และ 96) 

1. ความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล   

2. เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 

3. การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ 

4. การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 

 

1.10 

1.87 

2.23 

0.23 

 

1.79 

1.07 

0.89 

1.19 

 

1.67 

1.95 

2.37 

0.67 

 

1.53 

1.15 

0.98 

1.13 

 

2.43 

0.50 

1.06 

2.67 

 

 .016 

.617 

.292 

.008 

ปราจีนบุรี (ปี 2547 และ 2553 : n = 76 และ 88) 

1. ความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล   

2. เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 

3. การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ 

4. การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 

 

0.65 

1.51 

1.90 

0.19 

 

1.92 

1.17 

1.27 

1.24 

 

0.01 

1.07 

1.66 

-0.12 

 

2.08 

1.43 

1.31 

1.39 

 

2.02 

2.13 

1.14 

1.55 

 

  .044 

 .034 

.253 

.124 

นครนายก (ปี 2547 และ 2553 : n = 86 และ 98) 

1. ความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล   

2. เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 

3. การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ 

4. การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 

 

-0.34 

0.68 

1.27 

-0.43 

 

2.00 

1.44 

1.43 

1.43 

 

0.64 

1.21 

1.82 

0.23 

 

1.89 

1.52 

1.31 

1.24 

 

3.43 

2.40 

2.72 

3.36 

 

  .001 

 .017 

  .007 

  .001 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีบ่งชี้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 
6 ในเขตภาคตะวันออก ในปีการศึกษา 2547 และ 2553 ได้แก่ เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล และการรับรู้ถึงความสามารถ
ในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ส่วนการคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ ไม่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรที่ศึกษา พบว่าในช่วงปีการศึกษา 2547 ถึง 2553 ใน
ภาพรวมไม่พบความแตกต่าง แต่เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายจังหวัด พบว่ามีการเปล่ียนแปลงของความตั้งใจและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก ใน 4 จังหวัด ซ่ึง
มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยมีลักษณะเฉพาะของแต่ละจังหวัด 
 การอภิปรายผลการวิจัย 
 สําหรับผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถแยกประเด็นของการอภิปรายผลซ่ึงเปรียบเทียบความแตกต่างของความตั้งใจและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2547 และ 2553 ได้เป็น 
3 ประเด็น ดังน้ีคือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และ 3) การ
เปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล  
  1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทั้งในปีการศึกษา 2547 และ 2553 โดยภาพรวม นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ส่วนใหญ่มีความตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 
แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ศึกษา ร้อยละของนักเรียนทั้งหญิงและชายที่มีความตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
ลดลง นอกจากน้ันยังมีประเด็นที่น่าสังเกตเก่ียวกับเกรดเฉล่ีย ซ่ึงพบว่านักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียอยู่ในช่วงต่ําที่สุด (2.00-2.50) 
ตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมากที่สุด ในขณะที่นักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียสูงขึ้นมีความตั้งใจเลือกที่จะไม่ศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลเพิ่มขึ้นตามลําดับในทั้ง 2 ปีการศึกษาโดยนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียอยู่ในช่วงสูงที่สุด (3.51-4.00) มีความตั้งใจเลือก
ที่จะไม่ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมากที่สุดทั้งใน 2 ปีการศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของอําภา        
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กันทะเป็ง และสุชาดา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา (2545) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (4 ปี) ของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีเกรดเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่าง 2.50-
3.00 คิดเป็นร้อยละ65.00และมีนักศึกษาเพียงร้อยละ 4.76 ที่มีเกรดเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่าง 3.51-4.00  
ดังน้ันข้อมูลดังกล่าวน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจเลือกเข้าศึกษาวิชาชีพการพยาบาลลดลงในกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
ทั้งน้ี เป็นเพราะว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีโอกาสที่จะเลือกศึกษาในวิชาชีพต่างๆได้มากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําหรือ
ปานกลาง    
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล    
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
ในเขตภาคตะวันออก ในปีการศึกษา 2547 และ 2553 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการ
พยาบาลโดยตรง ประกอบด้วยเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล และการรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษา ส่วนการคล้อยตาม
ความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ ไม่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  2.1 เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล เป็นปัจจัยที่มีอํานาจการทํานายความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลมากที่สุดในทั้ง 2 ปีการศึกษา จากการศึกษาของกัญญา ชื่นอารมณ์ (2540) และกรรณิการ์ ชูติเวทย์คู และคณะ 
(2541) พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการเลือกวิชาชีพการพยาบาล นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เสาวพฤกษ์ ชื่นเจริญ (2547) ที่พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลมีระดับความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลในทางบวก เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และบุญพิชชา จิตต์ภักดี (2544) ศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจให้
นักศึกษาพยาบาลชอบและเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลคือ การให้การช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม นอกจากน้ัน การศึกษาของ
วิภา เพ็งเสงี่ยม และคณะ (2547) พบว่านักศึกษาเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลเพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสําคัญต่อ
สังคม เป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้   
   สําหรับความเชื่อพื้นฐานของเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย การเข้าศึกษาวิชาชีพการ
พยาบาลทําให้มีงานทํา ได้ประกอบวิชาชีพที่มีเกียรติ ได้ประกอบอาชีพที่เสียสละ ต้องใช้ความอดทนสูง มีความรู้ความสามารถ
ด้านการรักษาพยาบาล มีเครื่องแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ได้ทํางานที่ใช้ความเมตตามาก และเป็นการบริการ แต่อย่างไรก็ตาม เจต
คติด้านลบต่อวิชาชีพการพยาบาลก็มีเช่นกัน ผลการศึกษาของไพเราะ เอ่ียมสุรีย์ (2538) พบว่าเหตุผลในการไม่เลือกเรียน
วิชาชีพการพยาบาลเกิดจากทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลในทางลบ ได้แก่ เห็นว่าวิชาชีพการพยาบาลเป็น
อาชีพที่ต้องรับผิดชอบมาก มีวันหยุดไม่ตรงกับผู้อ่ืน ต้องทํางานหนักเหมือนคนรับใช้ เป็นอาชีพที่น่าเบื่อหน่าย ต้องทํางานกับ
ส่ิงสกปรกและเชื้อโรค และส่ิงแวดล้อมในการทํางานไม่น่ารื่นรมย ์
  2.2 การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนโดยภาพรวมของทั้ง 2 ปีการศึกษา โดยปัจจัยน้ีได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ
พื้นฐานที่ว่าตนเองสามารถอดทนต่อการทํางานหนักได้  มีอิสระในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง สามารถเผชิญกับ
การบาดเจ็บของผู้อ่ืนได้ และเกรดเฉล่ียสะสมถึงหรือเกินเกณฑ์ที่กําหนด จากผลการวิจัยดังกล่าวน้ีแสดงถึงความสอดคล้องกับ
เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนที่เห็นว่าการประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นงานที่บริการประชาชน โดยใช้ความรู้
ความสามารถทางด้านการรักษาพยาบาล โดยนักเรียนรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถเผชิญกับการบาดเจ็บของผู้อ่ืนได้  และ
ประกอบกับนักเรยีนมีอิสระในการตัดสินใจเลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง และมีเกรดเฉล่ียสะสมถึงหรือเกินเกณฑ์ที่กําหนด   
 สําหรับการคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ ในการวิจัยครั้งน้ีพบว่าไม่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลตามสมมติฐานของทฤษฎีการกระทําพฤติกรรมโดยเจตนาในทั้ง 2 ปีการศึกษา ซ่ึง
อาจอธิบายได้ว่าการคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยสําหรับการเลือกศึกษาต่อของ
นักเรียนโดยภาพรวม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพต่างๆ ด้วยตนเอง ดังผล
การศึกษาของเสาวพฤกษ์ ชื่นเจริญ (2547) ที่พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ร้อยละ 88.70 ตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพการ
พยาบาลด้วยตนเอง และเรมวล  นันท์ศุภวัฒน์ และบุญพิชชา จิตต์ภักดี (2544) พบว่านักศึกษาพยาบาลร้อยละ 81.90 เลือก
เรียนวิชาชีพการพยาบาลด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม วิภา เพ็งเสงี่ยม และคณะ (2547) พบว่านักศึกษาพยาบาลเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยพยาบาลเพราะเลือกตามคําแนะนําของอาจารย์และเพื่อนถึงร้อยละ 61.40 ดังน้ัน การตัดสินใจเลือกเรียนของนักเรียน
อาจได้รับอิทธิพลการชี้นําจากผู้อ่ืนเปน็ส่วนประกอบ แต่ในที่สุด นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพหน่ึงวิชาชีพใด
ด้วยตนเอง 
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 3. การเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล  
     3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษา
วิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก โดยภาพรวมทั้ง 8 จังหวัด พบว่าไม่มีความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียของความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของ
นักเรียนในปีการศกึษา 2547 กับ 2553 โดยค่าเฉล่ียของความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล เจตคติต่อวิชาชีพ
การพยาบาล และการคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญ มีค่าลดลงแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนการรับรู้ถึง
ความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน ดังน้ันอาจมีความเป็นไปได้ที่
ความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกโดยภาพรวมมี
แนวโน้มลดลง เน่ืองจากการรับรู้เก่ียวกับภาระงานที่หนักเพราะขาดแคลนอัตรากําลังของพยาบาลวิชาชีพ การปฏิบัติงานใน
เวลากลางคืนและในวันหยุด และความเส่ียงต่อการถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องในปัจจุบัน 
    3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามจังหวัด พบว่านักเรียนใน 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด 
จันทบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลในปี
การศึกษา 2547 และ 2553 ไม่แตกต่างกันในทุกตัวแปร ส่วนนักเรียนในจังหวัดชลบุรีมีความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการ
พยาบาล มีเจตคติต่อวิชาชีพ และมีการคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสําคัญที่จะเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
ลดลง เช่นเดียวกับนักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีความตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และมีเจตคติต่อวิชาชีพ
ลดลง ซ่ึงแตกต่างจากนักเรยีนในจังหวัดสระแก้วและนครนายกที่พบว่ามีความตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และมี
การรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยนักเรียนในจังหวัดนครนายกมีค่าเฉล่ียของทุกตัวแปร
เพิ่มขึ้น ดังน้ันจึงเป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนในจังหวัดชลบุรีและปราจีนบุรีมีความตั้งใจเลือกศึกษาและมีเจตคติต่อวิชาชีพการ
พยาบาลลดลง ในขณะที่นักเรียนในจังหวัดสระแก้วและนครนายกมีความตั้งใจเลือกที่จะศึกษาวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้น 
สําหรับผลการศึกษาที่แตกต่างกันตามภูมิลําเนาของนักเรียนดังกล่าวน้ี อําภากันทะเป็ง และสุชาดาอินทรกําแหง ณ ราชสีมา 
(2545) ศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (4 ปี) ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลในแต่ละภูมิภาคมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ในด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน นอกจากน้ันยังอาจเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์หรือการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาวิชาชีพการพยาบาลที่นักเรียนในแต่ละจังหวัดได้รับแตกต่างกัน ดังที่ วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ, ศรีเกียรติ 
อนันต์สวัสดิ์ และศุภิสรา สุวรรณชาติ (2550) ระบุว่าในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของ
สถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ดังน้ัน การเข้าถึงข้อมูลที่
แตกต่างกันของนักเรียนในแต่ละจังหวัดอาจส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลที่แตกต่างกันได้  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

สถาบันการศึกษาพยาบาลควรใช้กลยุทธ์ในการสร้างโอกาสที่จะคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีศักยภาพและคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับลักษณะงานของวิชาชีพการพยาบาลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ดังที่พบในการ
วิจัยครั้งน้ี ด้วยการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและความม่ันใจในความสามารถในการศึกษาแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ซ่ึงอาจช่วยให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของสังคม
ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

The Factors of Achievement in Thesis of Educational Administration 
Graduate Students Rambhai Barni Rajabhat University 

พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท  
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้า
ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 – 2551 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ที่สําเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ จํานวน 286 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - 
Stage Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอก 3 ตัว ได้แก่ 
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะของนักศึกษา การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัว 
ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา และ ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นบนฐานแนวคิดทฤษฎีของ
ตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ้ ค่าความโด่ง วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และใช้โปรแกรม LISREL 8.54 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง (CFA) ของข้อคําถามในแต่ละองค์ประกอบ และตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ทําวิทยานิพนธ์ระหว่างรูปแบบสมมติฐานตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1.  ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท  
สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ

ดังน้ี χ2 = 26.52, df = 70, p-Value = 1, RMSEA=0, CN = 1063.561, SRMR = 0.0186, GFI =.988, AGFI = .978, LSR 
=1.732 ตัวแปรทั้งหมดที่นํามาศึกษา สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ได้ร้อยละ 98.3 
 2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ อย่างมีนัยสําคัญ 
เรียงลําดับค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลจากมากไปหาน้อยมีดังน้ี 1) อิทธิพลทางตรงมี 2 ปัจจัย คือ การบริหารจัดการตนเองของ
นักศึกษา (0.69) และการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา (0.55)  2) อิทธิพลทางอ้อม มี 1 ปัจจัย คือ คุณลักษณะของนักศึกษา 
(0.76) 3) อิทธิพลรวม มี 3 ปัจจัย คือ การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา (0.84) คุณลักษณะของนักศึกษา (0.76) และ 
การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา (0.65) 
คําสําคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ โครงสร้างเชิงเส้น   

Abstract 

 This study was to develop a linear structural equation model of factors of achievement in thesis 
of educational administration graduate students Rambhai Barni Rajabhat University with empirical data 
from survey research. The research samples consisited of 286 graduate and graduate students who were 
doing thesis which studied from 1999 – 2008. The Sampling method was the multi-stage random 
sampling.  
 The hypothesis model have 3 exogenous latent variables, academic service of the university, 
students' characteristics and advisors' support, and 3 endogenous  latent variables, academic knowledge, self 
management and achievement inthesis. The researcher used a questionaires and construct hypothesis 
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model based on variables from review on theories and resesrch. The data collected were analyzed by 
descriptive statistics, means, standard deviation, skewness, kurtosis and Pearson's product Moment 
coefficients. The LISREL 8.54 program was further employ to construct the linear structural equation 
model and the secondary confirmatory factor analysis. 
 The research finding were as follows: 
 1.  The linear structural equation model of factors of achievement in thesis of educational 
administration graduate students Rambhai Barni Rajabhat University as designed by the researcher  was fitted 
with the empirical data. The final model developed showed that the fitness between the data and model 

indices were as follows :  χ2 = 26.52, df = 70, p-Value = 1, RMSEA=0, CN = 1063.561,SRMR = 0.0186, GFI 
=.988, AGFI = .978, LSR = 1.732. The variables in adjusted model accounted for 98.3 percent of the variance 
of achievement in thesis of educational administration graduate students Rambhai Barni Rajabhat University 
 2.The factors that had direct, indirect and total effect toward achievement in thesis with the statistical 
significance by decreasing order of standardized path coefficients were :1) Direct Effect : The factors which had 
the highest direct effect on the achievement in thesis were self management (0.69), followed by advisors' 
support (0.55) 2) Indirect Effect : The factors which had the indirect effect on the achievement in thesis was 
students' characteristics (0.76) 3) Total Effect : The factors having the total on the achievement in thesis were 
self management (0.84), students' characteristics (0.76) and advisors' support  (0.65)  
Keywords:  Factors , Achievement in thesis ,Thesis, The linear structural equation model  

บทนํา 
 การศึกษาในระดับสูง เช่น ในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เป็นการศึกษาเฉพาะในสาขาวิชาที่ ผู้ศึกษา
มีความสนใจ เพื่อให้มีความรู้ ความชํานาญในวิชาน้ันๆ อย่างแท้จริง นอกจากผู้ศึกษาจะต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งจากตํารา
และคําสอนในห้องเรียนแล้ว ผู้ศึกษาจะต้องรู้จักคิดอย่างมีหลักการเหตุผล ทําการวิจัยเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจใคร่รู้ 
เพื่อที่จะสามารถตอบปัญหาหรือข้อข้องใจต่างๆ ได้ ด้วยเหตุน้ีผู้ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จึงต้องทําการวิจัยใน
รูปของวิทยานิพนธ์ ซ่ึงได้กําหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อให้โอกาสและเสรีภาพแก่ผู้ศึกษาในการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง และทดสอบ
ความรู้ของเน้ือหาทางวิชาการ เป็นการเริ่มต้นวิธีการศึกษาด้วยตัวเอง ฝึกฝนการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
เป็นการฝึกหัดให้มีนิสัยรู้จัก แสวงหาความคิดเห็น มีความริเริ่ม มีเหตุผลและดําเนินงานตามขั้นตอนอย่างมีระเบียบแบบแผน
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งน้ีการนําการวิจัยมาใช้ในการศึกษาน้ัน เป็นการเรียนรู้คําตอบที่ทําให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจที่มาของปัญหาต่างๆ และนําไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้
ตรงกับสภาพความเป็นจริง หลักสูตรในระดับปริญญามหาบัณฑิตของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีจึงกําหนดให้ทําวิทยานิพนธ์  
 จากการสํารวจข้อมูลการจบการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ถึง 2550 พบว่า มีจํานวนนักศึกษาทั้งส้ิน 440 คน  มี
ผู้สําเร็จการศึกษา 227 คน คิดเป็นร้อยละ 51.59 ยังไม่สําเร็จการศึกษาร้อยละ 48.41  ในจํานวนผู้ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ทั้งหมด
น้ัน หมดสถานภาพ ร้อยละ 14.08  อยู่ระหว่างการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ร้อยละ 63.38 และยังไม่ได้ดําเนินการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ร้อยละ 22.54 (สํานักงานทะเบียนวัดผล มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี : 2553) จากการสอบถามนักศึกษาที่ยัง
ไม่จบการศึกษา พบว่านักศึกษามีความเครียดสูงในการจัดทําวิทยานิพนธ์ นักศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือ หัวหน้างานในสถานศึกษา มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก ไม่มีเวลาเพียงพอในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
และความไม่สะดวกในการมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
 การทําวิทยานิพนธ์ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความวิรยิะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง สําหรับผู้ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  แม้ว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่จะสามารถทําวิทยานิพนธ์ได้แล้วเสร็จ และสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ก็ยังมีนักศึกษามี
จํานวนไม่น้อยที่ใช้เวลาในการเรียนรวมทั้งการทําวิทยานิพนธ์เกินกว่ามหาวิทยาลัยกําหนด บางคนใช้เวลาเกินเพียงเล็กน้อย 
แต่บางคนใช้เวลาเกินจนทําให้เกิดความสูญเสียทางการศึกษา กล่าวคือ ไม่สามารถผลิตบุคลากรทางการบริหารที่มีความรู้
ความสามารถสนองตอบความเจริญทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่คุ้มค่าการลงทุนทางการศึกษา นอกจากน้ัน 
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ยังมีนักศึกษาบางส่วน ไม่สามารถทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จก่อนที่จะหมดสถานภาพ หรือบางคนทิ้งงานวิทยานิพนธ์ไป จนเม่ือ
ใกล้หมดเวลาจึงรีบกลับมาทําวิทยานิพนธ์ต่อ โอกาสที่วิทยานิพนธ์จะมีคุณภาพย่อมมีความเป็นไปได้น้อยเน่ืองจากเวลาเป็นตัว
บังคับในการทํางานคุณภาพ นอกจากน้ันการมีจํานวนนักศึกษาตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ทั้งในแง่ของการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา มุมมองจาก
บุคคลภายนอก ภาระการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ตลอดจน ในด้านการ
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายของนักศึกษา  
 คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ภาควิชาการบริหารศึกษา มีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลในการวางแผน
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการบริหารการศึกษา การจัดทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา อันจะส่งผลต่อความสําเร็จของนักศึกษา คุณภาพของวิทยานิพนธ์ และคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีให้สูง
ยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 – 2551 หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่สําเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 
จํานวน 347 คน   
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยที่ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติชั้นสูง และมี
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จึงต้องพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับจํานวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการ
ประมาณค่า ใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจํานวนพารามิเตอร์ หรือ ตัวแปร 10-20 : 1 หรือกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 250 – 
500 คน (Schumacker, R.E. 2004 : 49)  ในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวนพารามิเตอร์ จํานวน 22 ตัว ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง : จํานวนพารามิเตอร์ เป็น 13 : 1 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งน้ี 286 คน โดยใช้การสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่  
   2.1.1 การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ การ
สนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Uni_supp) แหล่งศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Uni_reso) ระเบียบข้อบังคับในการ
ทําวิทยานิพนธ์ (Uni_rule) 
   2.1.2 คุณลักษณะของนักศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ คุณลักษณะทาง
สังคมของนักศึกษา (St_soc) ความคาดหวังของนักศึกษา (St_exp) และความเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา 
(St_esteem) 
   2.1.3  การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ ความเอาใจใส่
ของอาจารย์ที่ปรึกษา (Ad_att) และทักษะการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (Ad_advi) 
  2.2  ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ 
   2.2.1 ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ ความรู้
ทางด้านการบริหารการศึกษา (Kn_adm) ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย (Kn_ths) และทักษะสนับสนุนการทําวิจัย (Kn_la) 
   2.2.2 การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ การ
วางแผนทําวิทยานิพนธ์ (Self_plan) การตัดสินใจเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Self_dec) และการบริหารตนเองในการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ (Self_mana) 
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   2.2.3 ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ ระยะเวลา
ในการทําวิทยานิพนธ์ (Ths_t) และความพึงพอใจในวิทยานิพนธ์ (Ths_sa) 
 3.  เครื่องมือการวิจัย 
  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท  สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นบนฐานแนวคิดทฤษฎีของตัวแปร แบ่งเป็น 6 ตอน โดยมีค่าความเชื่อม่ันดังน้ี การบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .984 คุณลักษณะของนักศึกษา ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .981 การสนับสนุนของอาจารย์ที่
ปรึกษา ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .992 ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .979 การบริหารจัดการตนเอง
ของนักศึกษา ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .987 ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .996 ค่าความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับ .98 มีค่าอํานาจจําแนก .30 ขึ้นไปทุกข้อ  
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็จรูป และ โปรแกรม LISREL ดังน้ี 
  4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน  โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
     4.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อตรวจสอบ องค์ประกอบของแต่
ละตัวแปรตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relation Model) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ด้วยโปรแกรม LISREL Version 8.54 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแปรแฝง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
องค์ประกอบและแบบสอบถาม พบว่ารูปแบบการวัดตัวแปรการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะของนักศึกษา 
การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา และ ความสําเร็จ
ในการทําวิทยานิพนธ์ เม่ือได้ปรับรูปแบบจนได้ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่แสดงว่าเครื่องมือวิจัย มีความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างใช้วัดองคป์ระกอบในตัวแปรแฝงของรูปแบบน้ันๆ ได้จริง นอกจากน้ันยังพบว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร
แฝงทั้งหมดมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .30 ขึ้นไป แสดงว่าตัวแปรแฝงทุกตัวมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์
การตรวจสอบของโมเดลลิสเรลของ คิม (Kim.1978 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 : 145) โดยมีผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
  1.1  ตัวแปรแฝง การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ดังน้ี  χ2 = 110.54,df = 149, p-Value = 0.99214, GFI= .981, AGFI 
= .950, RMSEA = 0.00 องค์ประกอบของตัวแปรแฝงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ตัวมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ในระดับที่ยอมรับได้ (มากกว่า .30) เรียงตามลําดับ คือ 1) การสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (0.96) แหล่งศึกษา
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (0.90) และระเบียบข้อบังคับในการทําวิทยานิพนธ์ (0.88) สรุปว่า ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุกตัวสามารถใช้วัดการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้จริง  
  1.2  ตัวแปรแฝง คุณลักษณะของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ ดังน้ี χ2 = 90.75, df = 132, p-Value = 0.99762, GFI=.986, AGFI = .956, 
RMSEA = 0.00 องค์ประกอบของตัวแปรแฝง คุณลักษณะของนักศึกษา ทั้ง 3 ตัวมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบในระดับที่ยอมรับ
ได้ (มากกว่า .30) เรียงตามลําดับ คือ 1) ความคาดหวังของนักศึกษา (0.95) 2) ความเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา (0.89) 
และ 3) คุณลักษณะทางสังคมของนักศึกษา (0.87) สรุปว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงคุณลักษณะของนักศึกษา ทุกตัว
สามารถใช้วัดคุณลักษณะของนักศึกษา ได้จริง 
  1.3 ตัวแปรแฝง การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ ดังน้ี χ2 = 20.02, df = 15, p-Value = 0.17117  , GFI=.987 , AGFI = 
.944, RMSEA = 0.034 องค์ประกอบของตัวแปรแฝงการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ตัวมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบใน
ระดับที่ยอมรับได้ (มากกว่า .30) เรียงตามลําดับ คือ 1) ความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา (0.99) และ 2) ทักษะการให้
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คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (0.93) สรุปว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกตัว 
สามารถใช้วัดการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาได้จริง 
  1.4 ตัวแปรแฝงความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิต ิดังน้ี χ2 = 58.60, df = 44,  p-Value = 0.06934, GFI=.980, AGFI = .906, RMSEA 
= 0.034 องค์ประกอบของตัวแปรแฝงความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 3 ตัวมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบในระดับที่ยอมรับได้ 
(มากกว่า .30) เรียงตามลําดับ คือ 1) ทักษะสนับสนุนการทําวิจัย (0.99) 2) ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย (0.86) และ 3) ความรู้ของ
นักศึกษาทางด้านการบริหารการศึกษา (0.83) สรุปว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา ทุกตัว
สามารถใช้วัดความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาได้จริง 
  1.5 ตัวแปรแฝงการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ ดังน้ี χ2 = 48.40, df = 38, p-Value = 0.12031, GFI=.978, AGFI = 
.930, RMSEA = 0.031 องค์ประกอบของตัวแปรแฝงการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษาทั้ง 3 ตัวมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบใน
ระดับที่ยอมรับได้ (มากกว่า .30) เรียงตามลําดับ คือ 1) การวางแผนทําวิทยานิพนธ์ (0.98) 2) การบริหารตนเองในการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ (0.90) และ 3) การตัดสินใจเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ (0.85) สรุปว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการบริหาร
จัดการตนเองของนักศึกษา ทุกตัวสามารถใช้วัดการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษาได้จริง  
  1.6 ตัวแปรแฝงความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ χ2 = 38.82, df = 29, p-Value = 0.10509, GFI=.984, AGFI = .916, 
RMSEA = 0.035 องค์ประกอบของตัวแปรแฝงความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ทุกตัวมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบในระดับที่
ยอมรับได้ (มากกว่า .30) เรียงตามลําดับ คือ 1) ความพึงพอใจในวิทยานิพนธ์ (0.94)  และ 2) ระยะเวลาในการทํา
วิทยานิพนธ์ (0.77) สรุปว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ สามารถใช้วัดความสําเร็จในการ
ทําวิทยานิพนธ์ได้จริง 
 2.  ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยแฝงภายนอก 3 ตัว และตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวที่ศึกษา ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํา
วิทยานิพนธ์ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
*p < .05     
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χ2 = 26.52,   df = 70,   p-Value = 1, RMSEA = 0.000,  GFI=.988,  AGFI = .978 CN = 1063.561  

SRMR = 0.0186  Largest Standardized Residual = 1.732   

การสนับสนุนของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งเป็นครู รองลงมาได้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา อายุขณะทําวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง  31-40 ปี 
รองลงมาได้แก่ อายุ 41-50 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป และอายุต่ํากว่า 30 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือนขณะทําวิทยานิพนธ์ อยู่ระหว่างต่ํา
กว่า 10,000 บาท ถึง 40,000 บาท ขึ้นไป สถานภาพขณะที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาแล้ว โดยมีบางส่วนที่
ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับปริญญา 
 2.  ผลการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน พบว่าตัวแปรที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก คือการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.34  ตัวแปรที่มีค่าเฉล่ียต่ําสุดในระดับปานกลาง คือการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ีย  3.43  ตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือทักษะการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.37 ตัวแปรที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดใน
ระดับปานกลาง คือการสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียต่ําสุดที่ 3.19  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตัวแปร
องค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบทักษะการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ใน
ระดับมาก องค์ประกอบการสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียต่ําที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 ในระดับปาน
กลาง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคือมีค่าน้อยกว่า 1 ข้อมูลมีความเบ้ (Skewness) 
ทางลบ มีค่าไม่เกิน 2  ค่าความโด่ง (Kurtosis) อยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีค่าไม่เกิน 7 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
พบว่ามีข้อคําถามในองค์ประกอบเดียวกัน มีค่าสหสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 3.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแปรแฝง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
องค์ประกอบและแบบสอบถาม พบว่ารูปแบบการวัดตัวแปรการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะของนักศึกษา 
การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา และ ความสําเร็จ
ในการทําวิทยานิพนธ์ เม่ือได้ปรับรูปแบบจนได้ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่แสดงว่าเครื่องมือวิจัย มีความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างใช้วัดองคป์ระกอบในตัวแปรแฝงของรูปแบบน้ันๆ ได้จริง นอกจากน้ันยังพบว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร
แฝงทั้งหมดมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .30 ขึ้นไป แสดงว่าตัวแปรแฝงทุกตัวมีความตรงเชิงโครงสร้าง สามารถนําไป
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นต่อไปได ้
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่ารูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ของโมเดลลิสเรลของ จอร์ซคอก และ ซอร์บอม (Joreskog and Sorbom. 2000 : 8) รูปแบบสุดท้ายภายหลังการพัฒนาปรับ

รูปแบบมีสถิติ χ2 = 26.52,   df = 70,   p-Value = 1, RMSEA = 0.000,  GFI=.988,  AGFI = .978 CN = 1063.561  
SRMR = 0.0186 และ Largest Standardized Residual = 1.732   
 สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างของตัวแปรแฝง ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา การบริหาร
จัดการตนเองของนักศึกษา และ ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ มีค่า 0.895, 0.879 และ 0.983 ตามลําดับ ทั้ง 3 ตัวแปรมี
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูง แสดงว่ารูปแบบมีความตรง หมายถึง ตัวแปรภายในรูปแบบร่วมกันพยากรณ์ความรู้ทาง
วิชาการของนักศึกษา ได้ร้อยละ 89.5 พยากรณ์การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา ได้ร้อยละ 87.9 และพยากรณ์
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ ได้ร้อยละ 98.3 
 5. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
  5.1  อิทธิพลทางตรง 
   5.1.1 การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา และการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์  (DE=0.69, 0.55) 
   5.1.2  การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาและ การบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลทางตรงต่อความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา (DE = 0.63, 0.40, 0.07) 
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   5.1.3  คุณลักษณะของนักศึกษา และความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหาร
จัดการตนเองของนักศึกษา (DE = 0.90, 0.29) 
  5.2  อิทธิพลทางอ้อม 
   5.2.1  คุณลักษณะของนักศึกษา ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา 
การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสําเร็จ 
ในการทําวิทยานิพนธ์ (IE = 0.76, 0.25, 0.16, 0.10, 0.02) 
   5.2.2  คุณลักษณะของนักศึกษา การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา การสนับสนุนของอาจารย์ที่
ปรึกษา และ การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา (IE = 0.70, 0.14, 
0.09, 0.01) 
   5.2.3  คุณลักษณะของนักศึกษา การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา 
และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา (IE = 0.20, 0.14, 
0.07, 0.02) 
  5.3  อิทธิพลรวม 
   5.3.1  การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของนักศึกษา การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา และ การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลรวมต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ 
(TE=0.84, 0.76, 0.65, 0.25, 0.02) 
   5.3.2  การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของนักศึกษา การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลรวมต่อความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา (TE = 0.78, 0.70, 0.49, 0.08) 
   5.3.3 คุณลักษณะของนักศึกษา ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา และ การ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลรวมต่อการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา (TE = 1.10, 0.36, 0.14, 0.02) 
 อภิปรายผล 
 1.  การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ โดย
ส่งผ่านความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา ทั้งน้ีเพราะการทําวิทยานิพนธ์น้ัน เป็นการสังเคราะห์ความรู้ ผู้ทําวิทยานิพนธ์ต้อง
ทุ่มเทกับการศึกษาอย่างเต็มที่ มีทักษะในการบริหารเวลา ศึกษาหาความรู้ มีการวางแผนการศึกษา กระบวนการศึกษา และ
การสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้ทําวิทยานิพนธ์จึงต้องมีวินัยในการบริหารตนเอง (เรณา  พงษ์เรืองพันธ์ุ. 2542 : 19-22) 
สอดคล้องกับ สมศักดิ ์ ศรีสันติสุข (2544 : 99-101) ที่กล่าวว่า นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีความรับผิดชอบ มีความ
ตั้งใจ อดทน ขยัน หม่ันเพียรในการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง มีความคิดริเริ่มจากการได้ค้นคว้าเพื่อนํามาพัฒนาแนวความคิด
ใหม่ๆ ให้เป็นประโยชน์ ดุจเดือน อ่ิมโพธ์ิ (2539 : 86) ได้ศึกษากลยุทธ์การทําวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่า การวางแผนการทําวิทยานิพนธ์ โดยเตรียมข้อมูลและตั้งใจศึกษาจะทําให้นักศึกษาประสบความสําเร็จ 
นอกจากน้ัน ยังพบว่า การฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนสูงในการทํางาน ปรับปรุงการทํางานให้มีความละเอียดรอบคอบ มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง สร้างนิสัยรักที่จะค้นคว้าแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในเรื่องที่ทําวิจัย และฝึกให้มีการทํางานที่เป็นระบบ เป็น
กลยุทธ์สําคัญที่จะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ 
 2. การสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ โดย
ส่งผ่านความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา ทั้งน้ีเพราะการทํา
วิทยานิพนธ์น้ัน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเข้าใจกัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมี
ความสนใจและชํานาญในหัวข้อที่ทําวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างราบรื่น จะทําให้นักศึกษามีความ
ตั้งใจ และกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าทําวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสําเร็จได้ (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. 2544 : 99-101) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ และ ศิริชัย กาญจนาวสี (2523 : 195-199) ที่ได้ทําการศึกษา พบว่าเหตุผล
หน่ึงที่นิสิตไม่สามารถทําวิทยานิพนธ์เสร็จทันเวลาใน 1 ภาคการศึกษา คืออาจารย์ที่ปรึกษาประสบปัญหาเก่ียวกับการไม่มี
เวลาให้คําปรึกษา อาจารย์ขาดความรู้ที่ตรงกับหวัข้อวิจัย สอดคล้องกับผลการศึกษาของขนิษฐา  ทองสถิต (2538 : บทคัดย่อ) 
ได้ทําการศึกษาปัญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหาในการจัดทําวิทยานิพนธ์ พบว่า ปัญหาหน่ึงของนิสิตในการทําวิทยานิพนธ์ 
คืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สามารถให้คําปรึกษาในบางเรื่องได้  นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของทรง
ธรรม ธีระกุล (2547 : 35) ชลกมล  สนองคุณ (2548 : บทคัดย่อ) และ สมจิตต์  แก้วมณี (2551 : 49) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นปัจจัยหน่ึง
ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ 
 3.  คุณลักษณะของนักศึกษา ส่งผลทางอ้อมต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ โดยส่งผลทางตรงผ่านไปยังการ
บริหารจัดการตนเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากการทําวิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถอันสูงอย่างยิ่ง 
นักศึกษาต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความคาดหวัง ความเชื่อม่ันในตนเอง เป็นแรง ผลักดันให้มีความมานะพยายามอย่างเต็มที่ที่
จะทําให้ประสบผลสําเร็จ (Vroom. 1964 อ้างถึงใน บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร. 2547 : 53) สอดคล้องกับ ล้วน และอังคณา  สายยศ 
(2536 : 13-14) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของนักวิจัยว่าผู้ที่จะทําการวิจัยประสบความสําเร็จ ต้องเป็นผู้มีความอยากรู้อยากเห็น 
มีความสุขที่จะเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มีความรู้สึกว่างานน้ันมีคุณค่าจริงต่อตนเองและคนอ่ืน มีความกล้าคิด 
ความอดทน เปิดเผย ซ่ือสัตย์ต่อหลักวิชา ควบคุมตนเองได้ คุณลักษณะดังกล่าวจะนําไปสู่การบริหารจัดการตนเอง ผลของ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จต่อการทําวิจัยของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ ของวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2542 : 
บทคัดย่อ) พบว่า ความคาดหวังในความสามารถทางการวิจัยของตนเอง ทัศนคติและลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการวิจัย เป็นปัจจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิจัย  
 4.  ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา  ส่งผลทางอ้อมต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ โดยส่งผลทางตรงผ่านไป
ยังการบริหารจัดการตนเอง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวิทยานิพนธ์เป็นงานชิ้นสําคัญของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ทํา
วิทยานิพนธ์ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่ตนสนใจด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง ตามหลักวิธีและมีผลงานได้มาตรฐาน (สุวิมล  
ว่องวาณิชย์ และ นงลักษณ์  วิรัชชัย. 2546 : 5)  ในทํานองเดียวกัน ล้วน และอังคณา  สายยศ (2536 : 13-14) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของนักวิจัยว่า ต้องมีความสามารถในการเลือก ค้นหา และเลือกใช้ความรู้ ความรู้ความสามารถในการใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และตรรกวิทยา มีทักษะในการใช้เครื่องมือการทดสอบ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลข้อมูล 
วิพากษ์วิจารณ์ และพยากรณ์ข้อมูลและจัดระบบข้อมูลตลอดจนวิธีการรายงานผล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทรงธรรม ธี
ระกุล (2547 : 55) ที่พบว่า นิสิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย มีความรู้เก่ียวกับสถิติการวิจัย ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เน่ืองมาจากนิสิตขาดความรู้ทางด้านหลักภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูล  ในด้านการใช้
ภาษา ผลการศึกษาสอดคล้องกับคํากล่าวของ นิรันดร์ หาญพานิชย์พันธ์ (2545 : 53) ที่กล่าวว่านักศึกษาจําเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิระศักดิ์  บุษราภรณ์ (2546 : 
78) ที่ พบว่า ปัญหาที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา คือ นักศึกษาขาดทักษะในการนํา
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ์ ซ่ึงส่วนมากเป็นเอกสาร 
วารสารภาษาอังกฤษ ที่จะต้องนํามาแปลเป็นภาษาไทย  ในทํานองเดียวกัน สมจิตต์  แก้วมณี (2551 : 49) ศึกษาพบว่า
ความสามารถทางด้านภาษา เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาต่อการทําวิทยานิพนธ์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถ
ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา ส่งผลทางตรงต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา โดยรับอิทธิพลมาจากคุณลักษณะของนักศึกษา และความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา นอกจากน้ันยังพบว่าการ
สนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลต่อความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา และส่งผลทางตรงต่อความสําเร็จในการทํา
วิทยานิพนธ์ ดังน้ันนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จึงต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านการบริหารจัดการตนเอง ความรู้ความสามารถใน
ด้านทฤษฎีทางการบริหาร ระเบียบวิธีวิจัย ความสามารถทางภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความคาดหวัง ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน ควรแนะนําให้นักศึกษาเข้าใจในการวางแผนทําวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้
ความสําคัญในเรื่องการตัดสินใจเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหส้อดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา   

เอกสารอ้างอิง 
ขนิษฐา ทองสถิต. 2538. ปัญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหาการทําวิทยานิพนธ ์ระดับปริญญาโท   
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
จิระศักดิ์  บุษราภรณ์. 2546.  การศึกษาปัญหาการทําวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.   
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การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง 
ของผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

Knowledge Management for Wiseman’s Database Development 
of Wisdom of Knowledge in Tai Wieng/Tai Krang Weaving, 

Nernkham District, Chainat Province. 

กาสัก เต๊ะขันหมาก, พนิตสุภา ธรรมประมวล, กานดา เต๊ะขันหมาก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนในมิติทุนทางสังคมที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไท
ครั่ง 2) เพื่อจัดการความรู้/ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง และ 3) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ปราชญ์ ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นําท้องถิ่น และผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไท
ครั่ง รวม 45 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประยุกต์ใช้การศึกษาภาคสนาม ด้วยวิธีการสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มเฉพาะ และการศึกษาจากเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูลและวิธีรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาแบบสร้างข้อสรุปโดยการจําแนกชนิดข้อมูล  

ผลการวิจัยที่สําคัญพบว่า 
1. บริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคมวัฒนธรรมของอําเภอเนินขามที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/

ไทครั่ง ได้แก่ ฐานเศรษฐกิจของอําเภอเนินขาม (ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพและเทคโนโลยีจากภายนอก 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน สุขภาวะชุมชน และปัจจัยและข้อจํากัดอ่ืนๆ) และทุนทางวัฒนธรรมไทเวียง/ไทครั่ง (วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมการทํางาน วัฒนธรรมการผลิต/บริโภค จิตสํานึกของคน/ท้องถิ่น/สาธารณะ จริยธรรม/ธรรมาภิบาล และวิถี
วัฒนธรรมเชิงรูปธรรม) 
 2. สามารถจัดการความรู้และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองชาวไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนิน
ขาม ได้จํานวน 54 คน เกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 98.14) อายุเฉล่ีย 59.14 ปี อายุน้อยที่สุด 20 ปี มากที่สุด 82 ปี มี
ประสบการณ์การทอผ้าเฉล่ีย 39.09 ปี น้อยที่สุด 5 ปี มากที่สุด 70 ปี เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้น/ผ้าขาวม้าทุกคน 
(ร้อยละ 100) ผ้ามัดหม่ี จํานวน 52 คน (ร้อยละ 96.29) ผ้าจก จํานวน 18 คน (ร้อยละ 33.33) และผ้าขิด จํานวน 23 คน 
(ร้อยละ 42.59) ได้เรียนรู้การทอผ้ามาจากในครอบครัว (แม่/ยาย/ย่า) ทุกคน (จํานวน 54 คน ร้อยละ 100) และจากคนใน
ชุมชน/กลุ่ม และครูที่มาสอน จํานวน 50 คน (ร้อยละ 92.59) โดยเป็นผู้ที่ได้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอต่อไป จํานวน 48 คน 
(ร้อยละ 88.89) 

3. สามารถจัดการความรู้และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลความรู้/ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง ได้ 5 เรื่อง 
คือ 1) การทอผ้าพื้น/ผ้าขาวม้า 2) การทอผ้ามัดหม่ี 3) การทอผ้าจก 4) การทอผ้าขิด และ 5) การทอผ้ายกดอก ในเรื่องการ
ออกแบบลวดลาย การให้สี การมัด การย้อม การทอ การจก การขิด การยกดอก และการแปรรูป  

4. กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง คือ ผ่าน
ระบบครอบครัวและชุมชน เน้ือหาที่เรียนรู้ คือ ลวดลาย การมัด การย้อม การให้สี การทอ  
คําสําคัญ : การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง  

ABSTRACT 

 This research was undertaken with the aims: 1) to study community contexts in the aspect of social 
capitals influencing the wisdom of knowledge in Tai Wieng/Tai Krang weaving; 2) to manage the 
Wiseman’s knowledge and wisdom of knowledge in Tai Wieng/Tai Krang weaving; and 3) to develop the 
Wiseman’s data base of wisdom of knowledge in Tai Wieng/Tai Krang weaving.  The qualitative research 
method was used to elicit the data from 45 key informants who were Tai Wieng/Tai Krang Wiseman. The data 
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were collected by means of field study, community survey, in-depth interview, non-participatory observation, 
focus group discussion, and documentary analysis. The data triangulation and methodological triangulation 
were used to validate data, and the content analysis by typological analysis was used for data analysis.  

The main findings were:- 
1. the community contexts in the aspect of social capitals influencing the wisdom of knowledge 

in Tai Wieng/Tai Krang weaving were: 1) the economy base (human resources, natural resources, outside 
potentials and technologies, local wisdom, healthy community, and others); and 2) the social/cultural 
capitals (learning culture, working culture, consuming culture, civil consciousness, good governance, and 
tangibles culture)  
 2. the achievement in knowledge management for the Wiseman’s database development for 
wisdom of knowledge in Tai Wieng/Tai Krang weaving in Nernkham     District, Chainat Province were that 
54 Wiseman, mostly women, (98.14%) at the average age of 59.14 years old: 20 years minimum and 82 
years maximum having weaving experience at the average age of 39.09 years: 5 years minimum and 70 
years maximum were considered the Wiseman with the expertise in Pha Khao Ma weaving (100%), Mad 
Mee weaving (96.29%), Chok weaving (33.33%), and Khit weaving (42.59%). In addition, Household weaving 
learning (100%) was passed on by ex-generations, namely mother and grandmother, the people living in 
the community, 50 teachers (92.59%), and 48 people (88.89%) inherited weaving knowledge.   

3. the knowledge management for the Wiseman’s database development for wisdom of 
knowledge in Tai Wieng/Tai Krang weaving was found in the following 5 aspects: 1) Pha Khao Ma weaving 
wisdom; 2) Mad Mee weaving wisdom; 3) Chok weaving wisdom; 4) Khit weaving wisdom; and 5) Yok Dok 
weaving wisdom.   

4. the process of weaving learning and transmitting of Tai Wieng/Tai Krang Wisemain was done 
through a family and a community covering the contents about pattern, tying, coloring, painting, and 
weaving, respectively.   
Keywords : Knowledge Management, Wiseman’s Database Weaving, Tai Wieng/Tai Krang Weaving  
               Wiseman,  

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเป้าหมายสําคัญอยู่ที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) และความทันสมัย 
(modernization) แม้ว่าจะทําให้สังคมไทยเรามีความเจริญหรือเกิดประโยชน์หลายด้าน แต่แนวทางการพัฒนาก็มีส่วนผลักดัน
จนเป็นเหตุให้คนไทยต้องปรับโครงสร้างจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งแนวคิด 
และวิถีชีวิต เน้นความรู้ด้านวัตถุ เทคนิค วิธีการ มาจากรากฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแบบตะวันตก กลายเป็นการฆ่า
ตัวเองทางวัฒนธรรม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2543, หน้า 72-74) เป็นผลให้การดําเนินวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทยเปล่ียนไป วิถี
ชีวิตของผู้หญิงก็เปล่ียนไป จากการที่ทอผ้าใช้เองซ่ึงได้ก่อให้เกิดการรักษา การพัฒนา และการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการทอผ้าไว้ก็ลด
น้อยลง เพราะความจําเป็นของวิถีชีวิตด้านอ่ืนๆ ที่คิดว่าจําเป็นกว่า เม่ือมองไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญภูมิปัญญา ไม่มีการ
พัฒนาและสืบทอด จึงสูญหายและล่มสลายในที่สุด ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมาด้วย เน่ืองจากประชาชน
ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปล่ียนแปลง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปเป็นการทําลายวัฒนธรรม ทําลายตนเองที่ส่งผลกระทบ
กว้างขวางและยาวไกล ยากที่จะแก้ไข การพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนชุมชนอ่อนแอและล่มสลาย   
 เสรี พงศ์พิศ (2536, หน้า 41) เสนอว่า ภูมิปัญญาคือพลังทางวัฒนธรรม เป็นอาวุธสําคัญเพื่อต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจทุน
นิยม ต้องบํารุงรากแก้วที่สําคัญน้ีให้สมบูรณ์ แข็งแรง คงทน ส่งผลถึงความสง่างามเบื้องบนที่โดดเด่นในโลกใบน้ี ซ่ึงปัจจุบัน
กระบวนการพัฒนาประเทศกําลังพลิกผันจากกระแสหลักมาสู่กระแสพื้นเมือง ทําให้คําว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และการพึ่งตนเอง กลายเป็นคํานิยมในกระบวนการพัฒนาปัจจุบัน ถึงเวลาที่ต้องหวนกลับไปมองคนบาง
กลุ่มที่ดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตเดิมในอดีต มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีปัญหาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ีประเทศไทยยังมี
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กลไกสําคัญที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 48 บุคคล ชุมชน มีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของ
ชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 แนวการจัดการศึกษาให้ความสําคัญภูมิปัญญาด้วยการนํามาพัฒนา
เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 10 เน้นการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรม และอัตตลักษณ์ของความเป็นไทย มุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็ง
และมีดุลยภาพ 
 ผ้ามีบทบาทสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย โดยนอกจากจะใช้เป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตแล้วยังใช้ใน
ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ อีกมาก การทอผ้าเป็นการแสดงถึงฐานะทางสังคม เป็นวิชาชีพของลูกผู้หญิงที่สังคมกําหนดให้ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการทําหน้าที่แม่บ้านต่อไป การสืบทอดวิชาชีพการทอผ้าจึงเป็นการถ่ายทอดจากแม่ส่งต่อไปยังลูกสาว 
หลานสาว และลูกสะใภ้เป็นหลัก  ส่วนวิธีการถ่ายทอดและการสืบทอดน้ัน ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะการส่งผ่านทางสังคม 
(socialization) ที่ไม่มีระบบอย่างเป็นทางการ เรียนรู้/ฝึกฝนไปเรื่อยๆ ตามวัยและวุฒิภาวะ จนเป็นการรับรู้ทางสังคมว่าน่ันคือ
ผู้หญิงจะต้องทําจนเป็นหน้าที ่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอยในครอบครัวและอ่ืนๆ  
 ผ้าทอพื้นเมืองเนินขามเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ซ่ึงได้รับอิทธิพลและการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษเชื้อชาติลาว ซ่ึงอพยพมาตั้งรกรากในเขตอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนไทยเชื้อสายลาวเวียง หรือลาว
เวียงจันทน์ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุไทเวียง/ไทครั่งเชื้อสายลาวเวียง (เวียงจันทน์) อพยพมาอยู่ที่อําเภอเนินขาม เม่ือเกือบ 200 ปี
มาแล้ว โดยยังสามารถอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าที่เป็นอัตตลักษณ์เฉพะกลุ่มชนมาจนถึงปัจจุบัน ผ้าที่ทอเป็นผ้า
ฝ้ายหม่ีโลดและผ้าไหมหม่ีโลด (ลายหม่ีสําเภา) ซ่ึงเป็นลวดลายโบราณ ทอประณีต ย้อมสีธรรมชาต ิมีเทคนิคการแต้มสีหลังการ
ย้อม เพิ่มลวดลายให้สวยงามและทอผ้าซ่ินต่าง ๆ เช่น ซ่ินดําดาน ซ่ินดอก ซ่ินสิบซ้ิว ซ่ินหม่ีตา ซ่ินหม่ีโลด เป็นต้น ถือได้ว่าเป็น
วัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นอัตตลักษณ์เฉพะของชาวอําเภอเนินขาม เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในครอบครัว จากแม่สู่
ลูก สู่หลาน จนสร้างชื่อเสียงและเป็นสินค้าที่สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้ชุมชนมาอย่างยาวนาน  
 จากการที่ผ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีบทบาททางเศรษฐกิจ และเป็นส่ือสัญลักษณ์ทางสังคมที่บ่งบอกความ
เป็นอัตตลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติพันธ์ุ กระบวนการทอผ้าเป็นกระบวนการทางภูมิปัญญา ที่เกิดจากการเรียนรู้ พัฒนา เลือกสรร 
ส่ังสม และสร้างสรรค์สืบต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นทุนทางสังคมของชาวไทเวียง/ไทครั่ง 
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ใชใ้นการพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี แต่ในปัจจุบันเริ่มสูญเสียความม่ันใจในภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษ
ได้ส่ังสมไว้ และจะเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ถ้าจะไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองน้ีไว้ ซ่ึงนอกจากจะทําให้สูญเสีย
โอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เป็นอิสระที่อยู่บนฐานภูมิปัญญาของชาวบ้านเองแล้ว ยังจะทําให้ภูมิปัญญาการทอผ้า
พื้นเมืองน้ีสูญหายไปด้วย จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เป็นประสบการณ์การปฏิบัติ 
(practice) ที่เป็นผลจากไหวพริบและปฏิภาณ (intelligence) จนเป็นเทคนิคเฉพาะตน (tactic) ในการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิ
ปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่งแต่ละคน (เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน) แล้วพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ เรียนรู ้และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่งน้ีไว้ เพื่อคงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง
ดั้งเดิมไว้ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา/ประยุกต์ต่อยอดให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ เพิ่มมูลค่าในผลผลิตทางภูมิ
ปัญญา ก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพันของคนในชุมชน ให้เป็นทุนทางสังคมที่ทรงคุณค่า เป็นอัตตลักษณ์อันโดด
เด่นของชาวไทเวียง/ไทครั่งอําเภอเนินขามไว้ได้ต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนในมิติทุนทางสังคมที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท 
            2. เพื่อจัดการความรู/้ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
            3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มาใช้การดําเนินการวิจัย โดยมี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สําคัญ คือ 
  1.1 ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สําคัญ คือ 
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   1) ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองชาวไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
      2) ปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นําท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ชาวไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนิน
ขาม จังหวัดชัยนาท  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สําคัญ คือ 
     1) ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองชาวไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ที่ได้จากการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์การวิจัย (purposive sampling) โดยวิธีการ snow-ball 25 คน โดยเป็นผู้ที่มีผลงานทอผ้า
พื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่งมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี คือ 1) เป็นผู้ที่ได้รับ
รางวัลเก่ียวกับการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง 2) เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่งแบบโบราณ และ 3) เป็นผู้ที่เห็น
คุณค่าและพร้อมจะร่วมในการจัดการความรู/้ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง  
      2) ปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นําท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ชาวไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนิน
ขาม จังหวัดชัยนาท ที่ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์การวิจัย (purposive sampling) โดยวิธีการ snow-ball 
จํานวน 20 คน โดย 1) เป็นผู้ที่อยู่ในอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มาอย่างต่อเน่ืองยาวนานไม่น้อยกว่า 30 ปี 2) เป็นผู้ที่รู้
เรื่องราวบริบทที่เป็นทุนทางสังคม/วัฒนธรรมของชาวไทเวียง/ไทครั่ง และ 3) เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าและพร้อมจะให้ความร่วมมือ
ในการวิจัยครั้งน้ี  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ประยุกต์ใช้การศึกษาภาคสนาม (field study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการดังน้ี  

 2.1 การสํารวจชุมชน (community survey)  
 2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)  

  2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation)  
 2.4 การประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion)  

  2.5 การศึกษาจากเอกสาร (documentary research)  
 3. การตรวจสอบข้อมูล 

 เพื่อให้ม่ันใจว่าในการวิจัยครั้งน้ีได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจะนํา
ข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมได้ทั้ งหมดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ด้านข้อมูล (data 
triangulation) และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) ประกอบกับตรวจสอบข้อมูลแบบสรุปสะสม 
(collective summarization)  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) แบบสร้างข้อสรุป โดยการจําแนกชนิดข้อมูล (typological 
analysis) ตามวัตถุประสงค์และกรอบการวิจัยเป็นหลัก  

ผลการวิจัย  
1. บริบทชุมชนในมิติทุนทางสังคมของอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้ภูมิปัญญาการ

ทอผ้าพื้นเมืองดํารงอยู่ถึงปัจจุบัน ได้แก่  
  1.1 ฐานเศรษฐกิจของชุมชน อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซ่ึงประกอบด้วย 1) ทรัพยากรบุคคล 2) 
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) การผลิต/บริโภค 4) ศักยภาพและเทคโนโลยีจากภายนอก 5) สุขภาวะชุมชน และ 6) ปัจจัยและ
ข้อจํากัดอ่ืนๆ 

 1.2 ทุนทางวัฒนธรรมไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ 2) 
วัฒนธรรมการทํางาน 3) ประวัติศาสตร์ชุมชน 4) จิตสํานึกของคน/ท้องถิ่น/สาธารณะ 5) จริยธรรม/ธรรมาภิบาล และ 6) วิถี
วัฒนธรรมเชิงรูปธรรม 

2. ความรู/้ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง ได้ศึกษาในเรื่อง การให้ลวดลาย สีสัน 
การมัดหม่ี การย้อมสี การจก การทอ การขิด การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น    

3. การจัดการความรู/้ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง เป็นกระบวนการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประสบการณ์การปฏิบัติ (practice) ที่เป็นผลจากไหวพริบและปฏิภาณ (intelligence) จนเป็น
เทคนิคเฉพาะตน (tactic) ในการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่งแต่ละคน  
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4. ประวัติและการสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง ได้แก่ ชาติภูมิ การศึกษาเล่าเรียน การเรียนรู้
การทอผ้าพื้นเมือง การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทเวียง/ไทครั่ง 

 
ภาพ 1 บทสังเคราะห์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม จังหวัด 

         ชัยนาท 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยน้ีทําให้ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคม ซ่ึงได้แก่ ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง จนสามารถตอบ

คําถามการวิจัยได ้ดังบทสรุปและสังเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นน้ัน สามารถนําสู่การอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 1. ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขามได้ส่ังสมประสบการณ์ที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาด้าน
การทอผ้าจากบรรพบุรุษและเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในความงามของผ้าที่ทอและต้องการอนุรักษ์ไว้ซ่ึงภูมิ
ปัญญาของชาวไทเวียง/ไทครั่ง และได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไทเวียง/ไทครั่ง ขึ้น เพื่อร่วมกันในการอนุรักษ์ สืบทอด และ
พัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าไทเวียง/ไทครั่งให้คงอยู่และพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองน้ันเป็นการดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสําคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟู ดังปรากฏในมาตรา 66 
“บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน” อีกทั้งยังเป็นการปฏบิัติตามหน้าที่ของชนชาวไทยตามที่ได้กําหนดไว้ใน
หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 73 ว่า “บุคคลมีหน้าที่... พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม ..”  
  2. หน่วยราชการต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สํานักงานสหกรณ์จังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เป็นต้น ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ทรงภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขามได้ส่ังสมประสบการณ์ที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจากบรรพ
บุรุษและเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในความงามของผ้าที่ทอและต้องการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาการทอผ้าไทเวียง/ไทครั่ง ให้คงอยู่และพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองน้ันเป็นการดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
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และวัฒนธรรม มาตรา 80 ว่า “รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ใน 
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” และในส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และพลังงาน มาตรา 86 ว่า “รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และ
พลังงาน ใน (2) ส่งเสริมการประดิษฐ์ หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษา และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”   
 3. วิธีการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขาม คือ การ
สาธิตวิธีการ การส่ังสอน การบอกเล่า การแลกเปล่ียนความรู-้ประสบการณ์ ระหว่างกัน น้ัน สอดคล้องกับที่เอกวิทย์ ณ ถลาง 
(2540, หน้า 40-48) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาว่าเกิดจากการสร้างสรรค์ ส่ังสมภูมิปัญญาเป็นตาม
แบบธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วส่ังสมไว้เป็นมรดกทางปัญญาจึงมี
ความสําคัญเคียงบ่าเคียงไหลกับการเรียนรู้ด้วยวิทยาการก้าวหน้าด้วย และยังได้ประมวลกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไว้ 8 
ประการ คือ 1) การลองผิดลองถูก 2) การลงมือกระทําจริง ในสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่จริง 3) การสาธิตวิธีการ การส่ัง
สอนด้วยการบอกเล่า (oral tradition) 4) พิธีกรรม 5) ศาสนา 6) การแลกเปล่ียนความรู้-ประสบการณ์ ระหว่างกลุ่ม 7) การ
ผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) และ 8) ครูพักลักจํา และยังสอดคล้องกับที่กาสัก เต๊ะขันหมาก (2545, หน้า 
10) ได้เสนอไว้ว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ทําให้ชุมชนมีความสามารถในการแสวงหา เลือกสรร กล่ันกรองและส่ังสม
องค์ความรู้ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม และความรู้ใหม่จากภายนอก แล้วนํามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน 
และโดยมีกระบวนการเรียนรู้ดังน้ี 
  1) เป็นกระบวนการกลุ่ม ที่เกิดจากสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิพากษ์ 
วิจารณ์ ตั้งคําถามหาคําตอบ และแนวทางเลือกในการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติ ประเมินการดําเนินงานและสรุปบทเรียน
ร่วมกัน ซ่ึงทําให้เกิดภูมิปัญญาหมู่ (collective wisdom) 
  2) จากการลงมือทําจริง พลวัตของการเรียนรู้เกิดจากการพูดคุย แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นด้วยกระบวนการคิด-ทํา-ทบทวน-วิเคราะห์-ทํา ซ่ึงจะส่งผล
ให้ได้ยกระดับความคิดและส่ังสมภูมิปัญญาไว้ 
  3) จากการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซ่ึงเป็นความพยายามในการแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการใน
ชีวิตจริงของท้องถิ่น จึงทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะดําเนินงานได ้
  4) เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ที่สมาชิกมีการติดต่อส่ือสารกัน ช่วยเหลือกัน มีความเอ้ืออาทรสนใจที่จะมา
ร่วมกันดําเนินงานโดยใช้ทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายบุคคล และการใช้ช่องของการส่ือสารต่างๆ  
 4. กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขามวิธีการหลัก
คือการสืบทอดกันผ่านกระบวนการครอบครัว (ผู้สอน คือ ยาย/ย่า/แม่/พี่น้อง และผู้เรียน ได้แก่ ลูก/หลาน) และผ่านกลุ่มและ
ชุมชน (ผู้สอน คือ หัวหน้ากลุ่ม หรือผู้รู้ในกลุ่ม และผู้เรียน ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม /คนในชุมชน)น้ัน เป็นวิธีการเช่นเดียวกับการ
เรียนรู้ของศิลปินแห่งชาติสองท่าน (คือ แสงดา บันสิทธ์ิ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะการทอผ้า) ประจําปี 2529 
และพยอม สีนะวัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า) ในปีพุทธศักราช 2530) (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537, หน้า 174-177) ที่ครอบครัวซ่ึงมีแม่ ยาย และญาติพี่น้องเป็นผู้ผลักดัน ทําให้เห็น หรือการมีส่วน
ช่วยในกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทําตาม จากการเรียนรู้จากยายก็เป็นการสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึง (ยาย) สู่คนอีก
รุ่นหน่ึง และยังสอดคล้องกับทีสํ่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ(2545, หน้า 15-17) ที่ได้เสนอว่า การถ่ายทอดและสืบ
ทอดภูมิปัญญาไทยในอดีตและในปัจจุบันมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) ครอบครัว การถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญา
แห่งแรกเกิดขึ้นภายในครอบครัว จากพ่อแม่สู่ลูก จากพี่น้อง เครือญาติใกล้ชิดที่ถ่ายทอดให้กันและกัน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา 
ความรู้หลายอย่างจะไม่มีการเผยแพร่ให้ใครคนอ่ืน ถือว่าเป็น "มรดก" ของวงศ์ตระกูล อย่างไรก็ดี มีหลายๆ อย่างที่ไม่ได้แสดง
ออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นการถ่ายทอดหรือเป็นการสืบทอด เพราะเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 2) วัดและ
ชุมชนวัดในอดีตเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นลานกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางศาสนา 3) องค์กรชุมชนและเครือข่ายเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ใหม่ของชุมชนจึงเกิดการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการการเรียนรู้ชุมชนเกิดองค์กรที่สมาชิกรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้
และจัดการทรัพยากรเกิดเป็นกลุ่มต่างๆตามประเด็นตามความสนใจ ตามลักษณะของปัญหา ตามศักยภาพของพื้นที่แต่ละแห่ง  
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 5. ผลของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของผู้ทรงภูมิปัญญาไทเวียง/ไท
ครั่ง อําเภอเนินขามน้ี นอกจากจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทเวียง/ไทครั่งไว้แล้ว ยังเป็น
การทําให้ผ้าทอไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขามมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้จากการทํางานในท้องถิ่น (ไม่ต้อง
ออกไปทํางานนอกชุมชน) ให้กับคนในอําเภอเนินขามได้มากกว่า 100 ครอบครัว สามารถจําหน่ายผ้าทอในรูปแบบต่างๆ (ทั้ง
ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอ) มากขึ้น นําไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในขณะที่กลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองทุกกลุ่ม มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีการขยายสมาชิกให้ครอบคลุมได้ทั้งอําเภอ และยังเชื่อมโยงเครือข่ายกับอําเภอ 
และจังหวัดอ่ืนๆ และยังได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับ อําเภอเนินขาม และไทเวียง/ไทครั่งให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับกัน
อย่างกว้างขวาง ทัง้ในระดับท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอของประเวศ วะ
สี (2547, หน้า 47-67) ที่เสนอว่า ภูมิปัญญายังมีความสําคัญที่เป็นเรื่องของคุณค่า จิตสํานึก ความรัก ความผูกพัน ที่มีการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลากหลายอาชีพเป็นทุนวัฒนธรรมที่สามารถเป็นจุดคานงัดกับปัญหาต่างๆ ทางสังคมได้ ทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นทุนทางจิตใจซ่ึงบางครั้งการลงทุนในบางเรื่องใช้เวลาไปมากแต่ไม่ได้ใช้เงินเลย แต่เกิดขึ้นภายใต้กรอบวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ ส่ิงแวดล้อม และการเมือง การพัฒนาด้วยทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการดํารงชีวิตอย่างสมดุล
ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทุกส่ิงทุกอย่างเชื่อมโยงกัน สังคมไทยมีภูมิปัญญาที่หลากหลาย เช่น อาหารไทย ผักผลไม้ ผ้าทอ
พื้นเมือง และศิลปหัตถกรรม ส่ิงเหล่าน้ีคือทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สามารถนํามาพัฒนาให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้ สามารถเป็น
พลังที่จะสานต่อไปในอนาคตได ้

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยน้ี สามารถนําสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์มากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

 ผลผลิต (output) จากการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลสําคัญให้กับหน่วยงานของรัฐ (เช่น จังหวัดชัยนาท สํานักงานการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ) และสถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาลัยการอาชีพและอาชีวศึกษา โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกโรงเรียน
และตามอัธยาศัย) นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน และ
อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ในท้องถิ่นและในจังหวัดชัยนาทที่อยู่บนฐานของความรู้ (knowledge based) อย่าง
แท้จริง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนจากการวิจัยและพัฒนาด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) จากผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย (ในการวิจัยในโอกาสต่อไป) กล่าวคือ 
   1. จัดกระบวนการ/กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้//เผยแพร่/พัฒนา/สืบทอดในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง 
เช่น การนําเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งใน/นอกระบบโรงเรียน การจัดตั้งกลุ่มสนใจ การพิมพ์หนังสือ/การเผยแพร่ด้วยส่ือ/วิธีการ
ต่างๆ อย่างหลากหลาย และอ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) 
        2. จัดพิพิธภัณฑ์/ศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทเวียง/ไทครั่ง อําเภอเนินขามต่อไป 
  ซ่ึงถ้าได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ultimate outcome) จะ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าอย่างยิ่ง กล่าวคือ 
    1) เกิดความรู้/ความเข้าใจในคุณค่า/ความสําคัญของวิถีชีวิต/ภูมิปัญญา/ท้องถิ่น 
  2) เกิดความรัก/ภาคภูมิใจรวมกันของชุมชน/ท้องถิ่น/ชาติ ก่อให้เกิดพลังและความเข้มแข็งทางสังคม/
วัฒนธรรม 
  3) เป็นพื้นฐานความรู้ในการนํามาใช้ /ประยุกต์ใช้ในการดําเนินวิถีชีวิตในปจัจุบัน/อนาคต 
  4) เป็นแหล่งศึกษาและสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหม่ีของท้องถิ่นไว้มิให้สูญหายไป 
  5) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู/้ความเข้าใจอันดี และรายได ้
  6) นําภูมิปัญญาไปพัฒนาสินค้าและบริการ หรือพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้จากพื้นฐานภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ดังแสดงในภาพ 2 
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ภาพ 2 กรอบความคิดสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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ผลงานวิจัยภาคบรรยายฉบับสมบูรณ ์
(Oral Presentation) 
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กระบวนการการกระจายผลิตผลลิ้นจ่ีเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
ของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

The distribution process of lychee for reducing logistics 
costs in  Amphur Amphawa of Samut Songkhram Province. 

วรรณี  สุทธใจดี  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการการกระจายสินค้าที่มีความเหมาะสมสําหรับผลิตผลล้ินจ่ี อําเภอ    
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกล้ินจ่ี ในพื้นที่อําเภออัมพวา 8 ตําบล คือ ตําบล
สวนหลวง ตําบลบางช้าง ตําบลบางนางล่ี ตําบลบางแค ตําบลเหมืองใหม่ ตําบลวัดประดู่ ตําบลแควอ้อม และตําบลอัมพวา  โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีสุ่มจากตารางเลขสุ่ม หลังจากน้ันคํานวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) จํานวน 95 คน เก็บรวบ รวมโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าถ่วง
นํ้าหนัก ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า                                                                            
            1. กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์ในการทําสวนล้ินจ่ี 5-10 ปี 
รองลงมา 11-20 ปี ส่วนใหญ่มีเน้ือที่ในการเพาะปลูกตั้งแต่ 1-10 ไร่ มีผลผลิตโดยเฉล่ีย 1-3 ตันต่อปี รายได้เฉล่ียต่อปี 
50,000-100,000 บาท                                                                               
           2. การจัดจําหน่ายผลิตผลส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายเอง รูปแบบที่เกษตรกรขายเองส่วนใหญ่ขายภายในตําบล โดย
ขายผ่านคนกลาง ซ่ึงคนกลางจะเข้ามารับซ้ือถึงแหล่งผลิต 
 3. ปัจจัยต่างๆ โดยรวมมีความสําคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีอยู่ในระดับปานกลาง กระบวนการที่มี
ความสําคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจ่ี ได้แก่ ด้านการขนส่ง ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการคลังสินค้า ตามลําดับ  
 4. ด้านการขนส่ง มีความสําคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจ่ี คือความปลอดภัยของผลิตผล การระบุตําแหน่ง
การในขนส่ง ระยะเวลาในการจัดส่ง คุณภาพรถขนส่ง ความสะดวกของเส้นทาง และการตรงต่อเวลา ตามลําดับ                                  
 5. ด้านการคลังสินค้า มีความสําคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีคือ การจัดเบิกสินค้า การจัดเก็บ การจัด
ส่งไปหน้าท่า การรับสินค้า และเคล่ือนย้ายเพื่อการจัดเก็บ ตามลําดับ 
 6. ด้านบรรจุภัณฑ์ มีความสําคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีคือ เป็นส่ือประชาสัมพันธ์สินค้า ดูแลรักษา
สินค้า ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาสินค้า มีความปลอดภัย มีความรวดเร็วในการจัดเก็บและจัดส่ง ประหยัดเวลาในการจัดเก็บ
และจัดส่ง และสะดวกสบายในการเคล่ือนย้ายจัดเก็บและจัดส่ง ตามลําดับ 
 7. วิธีการขนส่ง กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีนํ้าหนักการขนส่งของผลิตผลล้ินจ่ี 1-3 ตันต่อเที่ยว ระยะเวลาใน
การขนส่งผลิตผลล้ินจ่ี 1-3 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวในการขนส่ง 500-1,000 บาท คุณสมบัติของคนขับรถขนส่ง มีระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประสบการณ์ในการขับรถขนส่งผลิตผลล้ินจ่ี คือ น้อยกว่า 1 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
ประเภทส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลล้ินจ่ี ส่วนใหญ่คือ รถกระบะ 4 ล้อ ใช้ระยะทางในการ
ขนส่งผลิตผลล้ินจ่ีน้อยกว่า 10 กิโลเมตร  
 8. ด้านแรงงาน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีจํานวนแรงงานที่ใช้ 1-3 คน เม่ือวิเคราะห์จําแนกตามประเภท
แรงงาน ส่วนของแรงงานประจํา  พบว่าจํานวนแรงงานที่ใช้ส่วนมากไม่ได้เป็นแรงงานประจํา ส่วนที่ระบุมีแรงงานประจํา ส่วน
ใหญ่มีจํานวน 1-3 คน ส่วนของแรงงานชั่วคราว  พบว่า ในจํานวนแรงงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชั่วคราว โดยมีจํานวน
อยู่ที่ 1-3  คน 
 9. ด้านการจัดการผลผลิต กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนมากจะจัดการกับผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ด้วยวิธีขายต่อใน
ราคาถูก นําไปแปรรูป และนําไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
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 1. การวางแผนพยากรณ์ความต้องการ และกําหนดปริมาณผลผลิตล้ินจ่ีของอําเภออัมพวาในแต่ละปีให้มีปริมาณ
ผลผลิตเพียงพอ และสามารถกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ด้วยการนําระบบโลจิสติกส์มาสนับสนุนเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกปริมาณของการซ้ือผลิตล้ินจ่ีไว้ทุกปีเพื่อเป็นฐานข้อมูลพยากรณ์ความ
ต้องการในปีถัดไป และจะสามารถวางแผนการผลิตและการกระจายได้จากการพยากรณ์ความต้องการ 
 2. การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งระบบด้านการผลิตและในด้านการจัดการต่างๆ ตั้งแต่ โรงคัดบรรจุ GMP และ 
HACCP การต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทําล้ินจ่ีลอยแก้ว โยเกิร์ตล้ินจ่ี แยมล้ินจ่ี เป็นต้น  
 3. ปัญหาในปัจจุบัน คือ มีกลุ่มผู้แอบอ้างนําเอาผลผลิตล้ินจ่ีในพื้นที่อ่ืนมาวางจําหน่ายในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยเฉพาะผลผลิตล้ินจ่ีที่นํามาจําหน่ายน้ันไม่มีคุณภาพ เกิดการทําลายชื่อเสียงของล้ินจ่ีพันธ์ุแท้ของอําเภอ  อัมพวา 
 4. การรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล้ินจ่ีในอําเภออัมพวา โดยให้หน่วยงานของภาครัฐเป็นตัวกลางในการขับเคล่ือน
เรื่องการกําหนดราคากลางหรือราคาเป้าหมายและการเคล่ือนไหว ด้านราคา รวมทั้งการออกใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ผลผลิตล้ินจ่ีในอําเภออัมพวาเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค 
 5. การรณรงค์การปลูกล้ินจ่ีสายพันธ์ุแท้ของอําเภออัมพวา “ล้ินจ่ีสามนํ้า”จากการลงพื้นที่วิจัย ผู้วิจัย พบว่า 
เกษตรกรบางรายตัดต้นล้ินจ่ีสายพันธ์ุแท้ทิ้ง เน่ืองจากไม่มีผลผลิตล้ินจ่ีให้เก็บเก่ียว ทางกลุ่มนักวิชาการเกษตรควรลงพื้นที่ใน
การประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานคือการปลูกพืชชนิดอ่ืนปะปน เพื่อจะได้มีผลิตผลเก็บเก่ียวขายทั้งปี 
แต่ขณะเดียวกันก็ให้เกษตรกรช่วยกันอนุรักษ์ล้ินจ่ีสายพันธ์ุแท้น้ีไว้คู่กับจังหวัดสมุทรสงครามด้วย 
คําสําคัญ  กระบวนการการกระจายสินค้า, ผลิตผลล้ินจ่ี, อําเภออัมพวา 

Abstract 

  “The Distribution process of lychee for reducing logistics costs in Amphur Amphawa of Samut 
Songkhram Province” has the purpose to study the suitable distribution pattern for the lychee in 
Amphawa District at Samut Songkhram Province. The  agriculturists who grow the lychee in Amphur 
Amphawa such as Tambol Suan Luang, Tambol Bang Chang, Tambol Nang Lee, Tambol Bang Kae, Tambol 
Muang Mai, Tambol Wat Pra Du, Tambol Khaew Om, and Tambol Amphawa at Samut Songkhram 
Province were the samples for this study by using simple random sampling method that was selected 
from the random number table. After that the researcher calculated the sample size by using Taro 
Yamane’s formula that got 95 samples and used the questionnaire to collect the data. The statistic 
methods that were used to analyze the data were weighted average, percentage and standard deviation. 
The result of the research: 

1. The sampling groups were male agriculturists and female agriculturists who had the experience 
in planting the lychee about 5-10 years and 11-20 years respectively. Most agriculturists had the area for 
cultivation about 1-10 Rai that could get the average yields about 1-3 tons per year and the average 
revenue per year was about 50,000-100,000 baht. 

2. Most of the sampling agriculturists, themselves, sold the lychee in their own district. Besides, 
they sold their lychee by passing the middle men who came to buy the lychee in the district. 

3. The overall factors focused on the product distribution activities in the middle level. In 
addition, it was found that the most important activities were transportation, packaging, and warehousing, 
respectively. 

4. Regarding to the transportation it was found that the most important product distribution 
activities focused on safety, then, pointing the transport position, the delivery time, the quality of the 
trucks, the convenience of the route, and on time delivery respectively. 

5. Regarding the warehousing found that the most important product distribution activities 
focused on withdrawing, storing, delivery, receiving, and moving for storage respectively. 
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6. Regarding the packaging found that the most important product distribution activities focused 
on the product public relation, taking care of product, flexible storing time, safety, the speed of storage 
and delivery, saving time in the storage and delivery, and the convenient movement in storage and 
delivery, respectively. 

7. Regarding the transportation method, mostly the agriculturists shipped lychee about 1-3 tons, 
transportation  time about 1-3 hours, and the expenditure about 500-1,000 baht per trip. In addition, the 
qualification of the truck drivers should be high-school education person, and have an experience in 
driving trucks less than 1 year and a driver's license that most was the personal driver’s license. Type of 
vehicle that was used to deliver the lychee was four-wheel trucks, and the transport distance of lychee 
was less than 10 kilometers. 

8. Regarding the labor, the percentage of the agriculturists who used 1-3 labors was 68.42%. The 
researcher analyzed the labor and found that the most number of regular labors were not the regular 
labors. However, there were only 1-3 persons to be the regular labors. For the temporary labors, there 
were 1-3 persons. 

9. Regarding the production management, most of the agriculturists managed the unquality 
lychee by discount the lychee price, and transformed the lychee, respectively. The agriculturists, 
themselves 
Recommendations from the study. 

1. To forecast the need of lychee of Amphur Amphawa in each year in order to plan of planting 
the lychee in enough quantities for the consumers’ need. Morever, the agriculturists could distribute their 
lychee by using the logistics system to support in increasing the better agricultural standard. 

2. To create the overall standard system of agricultural products and manage in the other parts 
from the selection and packaging plant, GMP and HACCP in order to increase the value added of the 
products such as lychee in syrup, lychee Yogurt, lychee jam, etc. 

3. The current problem is a group of spoofing who take the lychee especially the unquality 
lychee of the other areas to sell in Samut Songkhram province. That it destroys the reputation of the 
genuine lychee of Amphur Amphawa.  

4. To collect the agriculturists who planted the lychee in Amphawa. Besides, the government 
agencies as an intermediary in driving on setting the price or target price and looked after the movement 
of price including to issue the certification of quality and productivity standard of the lychee in Amphur 
Amphawa in order to ensure the consumers. 

5. The campaign of planting the genuine lychee, “lychee sam nam”, of Ampur Amphawa. From 
the field survey, the researcher found that some agriculturists cut off the genuine lychee because there 
were not the yields to harvest. So, the agricultural experts should go to the fields in order to publish the 
agriculturists to plant the other crops that they could harvest the crops and sell them all a year round. In 
the same time, the agricultural experts should advise the agriculturists to preserve the genuine lychee of 
Ampur Amphawa. 
Key Words  Distribution process, Lychee,  Amphur Amphawa 

บทนํา 
 ล้ินจ่ีของสมุทรสงครามจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่นด้วยรสชาติที่
หวานหอม กรอบ อร่อย ล้ินจ่ีสมุทรสงคราม เป็นพันธ์ุที่ติดดอกออกผลได้โดยไม่ต้องการอากาศหนาวเย็นมาก และมี หลาย
พันธ์ุ เช่น พันธ์ุค่อม พันธ์ุกระโหลก พันธ์ุสําเภาแก้ว และพันธ์ุสาแหลกทอง จะให้ผลผลิตประมาณเดือนเมษายน พื้นที่ของ
สมุทรสงครามเรียกได้ว่าเป็น เมืองสามนํ้า คือ นํ้าเค็ม นํ้ากร่อย และนํ้าจืด มีพื้นที่ 3 อําเภอ และใน 2 อําเภอมีพื้นที่การปลูก



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

238 238 

 

ล้ินจ่ีถึง 8,600 ไร่ ด้วยสภาพพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทําให้ล้ีนจ่ีมีรสชาติดีโดยเฉพาะล้ินจ่ีพันธ์ุค่อม การปลูกล้ินจ่ีต้อง
อาศัยประสบการณ์ ความเป็นเกษตรกรมืออาชีพ เริ่มจากการเลือกก่ิงตอน ขุดหลุมปลูก ดูแลรักษา ใช้เวลา 4-5 ปี จึงจะเริ่มให้
ผลผลิตและให้ผลผลิตปีละครั้ง เกษตรกรต้องดูแล ใส่ปุ๋ย กําจัดแมลง จนกว่าล้ินจ่ีจะสุกเต็มที่มีสีแดงเข้มปนชมพู จึงจะเก็บ
ผลผลิตน้ันออกสู่ตลาด ในการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีออกไปถึงผู้บริโภคจะต้องมีกระบวนการในการกระจายผลิตผลที่ประกอบไป
ด้วยกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ซ่ึงแต่ละกิจกรรมจะต้องให้ความสําคัญกับต้นทุนที่เกิดขึ้นประกอบกับล้ินจ่ีเป็นสินค้าที่บอบช้ําง่าย 
สีของผลล้ินจ่ีจะคลํ้าไม่สดหากเก็บเก่ียวเกิน 2 วัน การกระทบกระเทือนหรือถูกแสงแดดจัดก็จะมีผลต่อล้ินจ่ีโดยรวมแล้วใน
กระบวนการการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีน้ันจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ล้ินจ่ีมีคุณภาพเม่ือส่งมอบให้ผู้บริโภค 
 ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการการกระจายสินค้าผลิตผลล้ินจ่ี อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) สามารถดูแล
ผลิตผลล้ินจ่ีให้คงคุณภาพไว้จนส่งมอบให้ผู้บริโภค การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องจะทําให้ทราบได้ว่ากิจกรรมใดที่ทําให้เกิด
ต้นทุนมากที่สุด ทําให้เกษตรกรสามารถหาโอกาสที่จะลดต้นทุนได้โดยการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการการกระจายสินค้าที่มีความเหมาะสมสําหรับผลิตผลล้ินจ่ี อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ศึกษากระบวนการการกระจายผลิตผลล้ินจ่ี ของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งเน้นไปที่การศึกษากิจกรรม
การกระจายสินค้าเพื่อการจําหน่าย เป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองภายหลังจากผลิตสินค้าเสร็จ โดยจะมีการจัดส่งสินค้าสําเร็จรูปผ่าน
ผู้ค้าคนกลางและตัวแทนอํานวยความสะดวกทางการตลาดไปสู่ผู้บริโภค ความสําเร็จในการส่งมอบสินค้าต้องผ่านกิจกรรมใน
แต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ดังน้ี                                             
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรผู้ปลูกล้ินจ่ี ในพื้นที่อําเภออัมพวา 8 ตําบล ได้แก่ ตําบลสวนหลวง ตําบล     

บางช้าง ตําบลบางนางล่ี ตําบลบางแค ตําบลเหมืองใหม่  ตําบลวัดประดู่ ตําบลแควอ้อม และตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยจะทําการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2553 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ เกษตรกรที่ปลูกล้ินจ่ีที่อาศัยใน 8 ตําบล ของอําเภออัมพวา จังหวัดสุมทรสงคราม จํานวน 
1,178 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยเงื่อนไขของระยะเวลาในการเก็บของมูลที่มี
ระยะเวลาในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ 2553 จึงใช้วิธีสุ่มจากตารางเลขสุ่มหลังจากน้ันคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ระดับความเชื่อม่ัน 90% ความคลาดเคล่ือนที่ 10% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 95 คน (จิรภา แสน
เกษม, 2545, น.83) โดยระบุสัดส่วนในการเก็บข้อมูล ดังน้ี                     
             ตารางที่ 1. แสดงจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกล้ินจ่ีในอําเภออัมพวา 

 
ตําบล 

จํานวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกลิ้นจี่ (ครัวเรือน) 

 
สัดส่วน 

1. สวนหลวง 219 18 

2. บางช้าง 128 10 
3. บางนางลี ่ 45 3 
4. บางแค 82 7 
5. เหมืองใหม่ 281 23 

6. วัดประดู ่ 87 7 
7. แควอ้อม 286 23 
8. อัมพวา 50 4 
รวม 1,178 95 

ที่มา :  ข้อมูลล้ินจ่ี สํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ปี 2552 
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ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
แนวทางในการดําเนินการวิจัยน้ัน จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาและการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ในขั้นตอนน้ีทางผู้วิจัยจะทําการเก็บข้อมูลจริงจากเกษตรกรผู้ปลูกล้ินจ่ี และข้อมูลที่ได้จะนํามาวิเคราะห์เพื่อหา

ปัญหาที่แท้จริง 
ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาช่องทางการกระจายสินค้าผลิตผลล้ินจ่ี จากแหล่งผลิตไปยังแหล่งผู้บริโภคในการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า  
            ข้ันตอนที่ 3 นําผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปวิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลล้ินจ่ี ที่แท้จริงและมีความเหมาะสม 
แล้วจัดทําการสรุปผลต่อไป 

ข้ันตอนที่ 4 นําผลสรุปเสนอแนะและประยุกต์ผลที่ได้รับต่อชุมชนอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการผลิตผลล้ินจ่ีของอําเภออัมพวา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่เก่ียวข้องนํามาเป็น
ข้อมูลในการสร้างแบบสัมภาษณ์มีคําถาม ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด  จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของ
เกษตรกร ประสบการณ์ในการทําสวนล้ินจ่ี เน้ือที่ในการเพาะปลูก ผลผลิตโดยเฉล่ียต่อปี รายได้เฉล่ียต่อป ี
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับการรูปแบบการการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีของเกษตรกรผู้ปลูกผลิตผลล้ินจ่ี มีลักษณะเป็น
คําถามปลายปิด จํานวน 2 ข้อ  ได้แก่ เกษตรกรขายผลิตผลล้ินจ่ีเองโดยตรง หรือเกษตรกรขายผลิตผลล้ินจ่ีผ่านคนกลาง 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจ่ี มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิดและปลายเปิด จํานวน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1.ด้านการคลังสินค้า  2.ด้านการขนส่ง 3. ด้านบรรจุภัณฑ์ 4. ด้านแรงงาน 5. ด้านการจัดการผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ เป็น
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก 
ปานกลางน้อยและน้อยทีสุ่ดตามแบบไลเคิร์ท (Likert’s)           
             ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการกระจายผลิตผลล้ินจ่ี มีลักษณะคําถามปลายเปิด 
              นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 30 คนเพื่อนํามาคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันใช้
วิธี Cronbach’s Alpha Coefficient โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน (Reliability) เท่ากับ 0.8278 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ซ่ึงในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางและแปลผล โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียระดับความสําคัญของ
กิจกรรมกระจายผลิตผลล้ินจ่ี ออกเป็นดังน้ี  

ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับความสําคัญมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับความสําคัญใจน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง ระดับความสําคัญน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เกษตรกรเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ประสบการณ์
ในการทําสวนล้ินจ่ีส่วนมากมีประสบการณ์ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.58 มีเน้ือที่ในการเพาะปลูกตั้งแต่ 1-10 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ95.79 มีผลผลิตโดยเฉล่ียต่อปี 1-3 ตันคิดเป็นร้อยละ 86.32 และมีรายได้เฉล่ียต่อปี 50,000-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
88.42 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดจําหน่ายของผลิตผลล้ินจี่ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ขาย
ผลิตผลล้ินจ่ีเองคิดเป็นร้อยละ 90.53 มีรูปแบบการขายคือขายภายในตําบล คิดเป็นร้อยละ84.88โดยขายผ่านพ่อค้าคนกลาง
คิดเป็นร้อยละ 53.68 โดยส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซ้ือถึงแหล่งผลิตคิดเป็นร้อยละ 88.24 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจี่  

 
รูปภาพที่ 1. รูปแบบการกระจายผลิตผลล้ินจ่ี 

 
 ปัจจัยต่างๆ โดยรวมมีความสําคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42  
กิจกรรมการที่มีความสําคัญกับการกระจายผลิตผลล้ินจ่ี ได้แก่ การขนส่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 และด้านบรรจุภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ส่วนด้านการคลังสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 
 ด้านการขนส่ง มีความสําคัญต่อการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีได้แก่ ความปลอดภัยของสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
และการระบุตําแหน่งในการขนส่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 ระยะเวลาในการจัดส่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 คุณภาพรถขนส่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 ความสะดวกของเส้นทางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 และการตรงต่อเวลามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22                                 
 วิธีการขนส่ง กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีนํ้าหนักการขนส่งของผลิตผลล้ินจ่ี 1-3 ตันต่อเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
96.84 ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง1-3 ชั่วโมงต่อเที่ยวคิดเป็นร้อยละ47.37  มีค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวในการขนส่ง 500-1,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 58.95 ด้านคุณสมบัติของคนขับรถขนส่ง มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 61.05 มีประสบการณ์ใน
การขับรถขนส่งผลิตผลล้ินจ่ี คือ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.21  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 89.47  ส่วนมาก
ใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 58.82 ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่ง ส่วนใหญ่คือ รถกระบะ 4 ล้อ คิดเป็นร้อยละ
66.32 ใชร้ะยะทางในการขนส่งน้อยกว่า 10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.53 
 ด้านการคลังสินค้า มีความสําคัญต่อการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีได้แก่ การจัดเบิกสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60  และ
การจัดเก็บมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41  การจัดส่งไปหน้าท่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 การรับสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 
เคล่ือนย้ายเพื่อการจัดเก็บ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 ตามลําดับ 
 ด้านบรรจุภัณฑ์ มีความสําคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลล้ินจ่ีได้แก่ เป็นส่ือประชาสัมพันธ์สินค้ามีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.53 รองลงมาได้แก่ ดูแลรักษาสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 
มีความปลอดภัยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 มีความรวดเร็วในการจัดเก็บและจัดส่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 ประหยัดเวลาในการ
จัดเก็บและจัดส่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 และสะดวกสบายในการเคล่ือนย้ายจัดเก็บและจัดส่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 ตามลําดับ 
 ด้านแรงงาน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีจํานวนแรงงานที่ใช้ 1-3 คนต่อครั้งในการเก็บผลิตผล คิดเป็นร้อยละ 
68.42 จําแนกประเภทแรงงาน ส่วนมากไม่ได้เป็นแรงงานประจําคิดเป็นร้อยละ 58.95ที่ระบุมีว่าแรงงานประจําจะมีแรงงานจํานวน 
1-3 คนคิดเป็นร้อยละ 36.84 และส่วนที่ว่าจ้างแรงงานชั่วคราวจะจ้างครั้งละ 1-3  คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 
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 ด้านการจัดการผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ด้วยวิธีขายต่อในราคาถูก คิดเป็นร้อยละ55.79 นําไปแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 
41.05 การแปรรูปจะนําไปทําปุ๋ยชีวภาพคิดเป็นร้อยละ47.37 อบแห้งคิดเป็นร้อยละ42.11และทํานํ้าล้ินจ่ีคิดเป็นร้อยละ 10.53 

สรุปและอภิปรายผล 
ด้านการขนส่ง การกระจายผลิตผลล้ินจ่ีของเกษตรกรผู้ปลูกล้ินจ่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่จะ 

ไม่ได้กระจายออกสู่ผู้บริโภคแต่จะเป็นรูปแบบที่พ่อค้าคนกลางและผู้บริโภคเดินทางเข้ามาซ้ือกับเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน
ต้นทุนในการขนส่งเพื่อกระจายผลิตผลล้ินจ่ีของเกษตรกรจึงมีน้อยโดยเฉล่ียจะมีต้นทุนการขนส่งต่อเที่ยวอยู่ที่ 500 – 1,000 
บาท วิธีการขนส่ง โดยรวมจะเป็นการขนส่งภายในท้องถิ่นเช่นขนส่งภายในตําบลใช้รถกระบะ 4 ล้อ นํ้าหนักในการบรรทุก
ขนส่งจะบรรทุกได้ 1 – 3 ตัน ต่อเที่ยว 

ด้านการคลังสินค้า ในการจัดเก็บผลิตผลล้ินจ่ีจะไม่สร้างคลังสินค้าในการจัดเก็บแต่จะใช้จุดพักสินค้าในสวนเป็น
แหล่งจัดเก็บเพื่อกระจายสินค้า จึงไม่เกิดต้นทุนในการจัดเก็บแต่จะมีผลด้านการเบิกจ่ายสินค้าให้กับผู้ซ้ือเพราะต้องใช้ความ
ระมัดระวังต่อความเสียหายสูง เพราะล้ินจ่ีจะบอบช้ําง่าย 

ด้านบรรจุภัณฑ ์บรรจุภัณฑ์ของผลิตผลเกษตรกรจะให้ความสําคัญกับการเป็นส่ือประชาสัมพันธ์มากที่สุดและต้องดูแล
รักษาสินค้าช่วยยืดอายุสินค้าด้วย ดังน้ันควรมีการศึกษาการจัดทําบรรจุภัณฑ์สําหรับล้ินจ่ีเพื่อสนองตอบความต้องการของ
เกษตรกรผู้ปลูกล้ินจ่ี ต้องมีการบริหารจัดการตัวบรรจุภัณฑ์ทัง้ด้านการตลาดและด้านโลจิสติกส์ที่ใช้ต้นทุนให้ต่ําที่สุด 

ด้านแรงงาน จะใช้แรงงานภายในท้องถิ่น ว่าจ้างเก็บผลิตผลและขนส่งแบบต่อครั้งหรือเรียกว่าแรงงานแบบชั่วคราว
คิดค่าแรงเหมาจ่ายต่อวันใช้แรงงาน 1-3 คน ต่อการเก็บเก่ียว 1 วันค่าแรงวันละ 200 – 250 บาทต่อคน ซ่ึงจะใช้ต้นทุนด้าน
แรงงาน ประมาณ 750 บาท ต่อวัน จึงเป็นต้นทุนที่ไม่สูงมาก 

ด้านการจัดการผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพเกษตรกรจะนําไปขายในราคาที่ถูกลงและนําไปแปร
รูปเป็นล้ินจ่ีอบแห้งและนํ้าล้ินจ่ี ส่วนล้ินจ่ีที่ไม่สามาถนําไปแปรรูปได้เกษตรกรจะนําไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพซ่ึงเป็นวิธีการที่ช่วย
ลดต้นทุนด้านการผลิตได้เป็นอย่างด ี

ข้อเสนอแนะ  
     1. ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกระบวนการจัดทําใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตล้ินจ่ีอําเภออัมพวา     
     2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ล้ินจ่ีสายพันธ์ุแท้ของอําเภออัมพวา 
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ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชา 
การท่องเที่ยวและโรงแรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Expectation from Employment in Tourism Business of Student in 
Tourism and Hospitality Program. 

ลํายอง  ปล่ังกลาง1, ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล1, ธนภูมิ ปองเสงี่ยม2 
1คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 2)  ศึกษา
ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา 3) ศึกษาความต้องการและความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพใน
ธุรกิจท่องเที่ยว และ4) ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม จากนักศึกษา 2 
สถาบัน จํานวน 91 คน เครื่องมือคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า มูลเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาโดยรวมอยู่มรระดับมากโดยค่าเฉล่ียเรียงลําดับคือโอกาสก้าวหน้าในชีวิต ความม่ันคงในชีวิต และรายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้รับ ส่วนความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พบว่านักศึกษาคาดหวังต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจสูงที่สุด  
รองลงมาคอืคาดหวังต่อปจัจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านลักษณะงานตามลําดับ ผลการศึกษาความต้องการและความคิดเห็น
ที่เก่ียวกับวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวพบว่า นักศึกษาเห็นว่าเน้ือหาหลักสูตรมีความเหมาะสมต่ออาชีพร้อยละ 78.0 คิดว่าจบแล้ว
มีทิศทางดีกว่าที่คาดหวังไว้ร้อยละ 54.9 เม่ือจบแล้วจะได้ทําอาชีพตามที่เรียนมาร้อยละ 56.0 และคงต้องใช้ความสามารถสูง
จึงจะได้งานทําร้อยละ76.9 เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวลําดับแรกคือ มีใจรักงานบริการ 
รองลงมาคือมีมนุษย์สัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดีตามลําดับ สําหรับแนวทางการพัฒนากระบวนการนักศึกษาน้ัน ควรเน้นการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการใช้หลักสูตรของอาจารย์ผู้สอน พัฒนาส่ือประกอบการสอน ปรับปรุงการวัดผลตามสภาพจริงให้มาก
ขึ้นจัดหาอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการที่เพียงพอ จัดหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชา จัดหาอาจารย์ภาษาต่างประเทศที่เป็นเจ้าของ
ภาษา  การเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาร่วมสอน  อาจารย์ควรมีตําราของตนเองและสอนด้วยเทคนิคใหม่ๆ  ที่ทันสมัย 
คําสําคัญ : ความคาดหวัง  การประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว 

Abstract 

 This research aimed to: 1) study the causes motivating students to enroll into Tourism and 
Hospitality Programs at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and Suvanabhumi Rajamanggala 
University of Technology (Hantra); 2) investigate expectation on tourism business employment after the 
students’ graduation; 3) seek requirement and opinions involving tourism business professions; and 4) 
search for guidelines on the development of production procedure for the students in the Tourism and 
Hospitality Programs. The data were collected from 91 students studying in the programs. The instrument 
was a questionnaire. The fundamental statistics were employed for data analysis. The findings revealed 
that high levels of causes motivating students to enroll into the programs indicated with the means 
naming respectively: advancement, stability, and incomes and benefits. Regarding expectation on tourism 
business employment after the students’ graduation, the expectation revealed on the factors naming 
respectively from high to low levels: economy, psychology, and characteristics of work. For requirement and 
opinions involving tourism business professions, it indicated that seventy-eight percent (78.0%) of the 
students thought that the curricula were appropriate in agreement with the future professions. Fifty-four 
point nine percent (54.9 %) thought that they had better opportunity more than their former expectation 
after graduation. Fifty-six percent (56.0 %) stated that they were employed in agreement with the field they 
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studied; and seventy-six point nine percent (76.9 %) thought that they had to use high competence in order 
to be employed. With regard to requirement and opinions involving tourism business professions, the 
qualifications for tourism professions indicated respectively from high to low levels: having service mind, 
good human relation, and good personalities. In light of guidelines on the development of production 
procedure for the students, the two universities should adjust the curricula and the usage of the curricula. 
They should develop teaching media, improve the evaluation and assessment, increase teaching 
equipment, provide teachers with the qualifications in agreement with the teaching programs, provide native 
speakers for foreign language teaching, and invite experienced scholars to join teaching. Additionally, 
teachers should create their own texts, and employ new teaching techniques. 
Keywords : Expectation,  Employment in Tourism Business 

บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  นับตั้งแต่ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 10 พ.ศ.
2550-2554  รัฐบาลได้บรรจุอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของแผนโดยเน้นส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว  
รวมทั้งบุคลากรภายในประเทศให้มีงานทําในอุตสาหกรรมหรอืธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวได้
ในระยะยาว  ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  โดยเฉพาะตั้งแต่ ฉบับที่ 8  ฉบับที่ 
9 และฉบับที่  10  ที่เน้น “คน” เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้านต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อมโดยรวม ด้วยเหตุน้ีแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จึงมีแนวโน้ม
ประสบความสําเร็จ มีความเจริญเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
 นอกจากน้ี พบว่า  อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมาก และชะลอตัวลงในบางช่วงเวลา แต่โดยรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  และจะยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปเรื่อยๆ ในอนาคต ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ 
คือ 1) การพัฒนาเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ ที่ทําให้ขีดความสามารถในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ต้นทุนค่า
ขนส่งลดลง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้บ่อยครั้งขึ้น  และ 2) กระแสความนิยมการท่องเที่ยวส่วนบุคคลหรือรถยนต์ส่วน
บุคคล  จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและระหว่างประเทศใกล้เคียงกัน (จิรา บัวทอง, ม.ป.ป) 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวโบราณสถานและวัฒนธรรม  รวมทั้งเป็นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย  มีผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา  ในส่วนของบุคลากรที่จะรองรับบริการด้านการ
ท่องเที่ยว มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 แห่งที่ผลิตบัณฑิตด้านน้ี คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงทั้งสอง
สถาบันต่างมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ด้านการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด
เทคโนโลยี นํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสนองตอบความต้องการอาชีพของคนในท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในแผนพัฒนาอุดมศึกษา ที่เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมี
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ตลาดแรงงานได ้
 คณะผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาชั้นนําในท้องถิ่น  จึงควรเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยศึกษาวิเคราะห์ว่า
การผลิตบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของแรงงานน้ัน มีความเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวัง
ของผู้เรียนหรือไม่อย่างไร  ซ่ึงสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตรา ซ่ึงได้รับความนิยมจากผู้เรียนมากระดับ
หน่ึง จึงเป็นที่มาของมูลเหตุจูงใจในการศึกษา “ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวของนักศึกษาสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักศึกษามีความพยายามในการสร้าง
ความพร้อมของตนเอง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม รวมทั้งเป็นการกําหนดทิศทางที่เหมาะสมในการวางแผนผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีความมุ่งม่ันจะเป็นคณะที่เป็นผู้นํา
ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสาขาต่างๆ ในอนาคตสืบไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  ศึกษามูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา 
 2.  ศึกษาความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพ ภายหลังจบการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  และความคิดเห็นอ่ืนๆ  เก่ียวข้อง 
 3.  ศึกษาความต้องการและความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว 
 4.  ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษา  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 24 คน และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ (ศูนย์
หันตรา) จํานวน 67 คน รวม 91 คน การศึกษาครั้งน้ีจะใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี  เครื่องมือที่ใช้  คือ  แบบสอบถาม  โดยพัฒนาจากแบบสอบถามของ มณห์ฤทัย  แห่งทรัพย์จรัญ 
(2543)  มี  3  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา    
 ตอนที่  2  แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นข้อมูล
เก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ทีมี่อิทธิพลต่อความคาดหวัง ได้แก่ ระดับคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา  ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
สถาบันการศึกษา ความคาดหวังของบิดามารดา ความคาดหวังที่มีต่อการประกอบอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามมาตราวัดของ  Likert  ที่มีค่าวัด 5 ระดับ    

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง 
    คะแนนเฉล่ีย  4.20 – 4.99 หมายถึง ปัจจัยน้ันมีผลต่อความคาดหวังมากที่สุด 
    คะแนนเฉล่ีย  3.40 – 4.19 หมายถึง ปัจจัยน้ันมีผลต่อความคาดหวังมาก 
    คะแนนเฉล่ีย  2.60 – 3.39 หมายถึง ปัจจัยน้ันมีผลต่อความคาดหวังปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย  1.80 – 2.59 หมายถึง ปัจจัยน้ันมีผลต่อความคาดหวังน้อย 
    คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.79 หมายถึง ปัจจัยน้ันมีผลต่อความคาดหวังน้อยที่สุด 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามให้แสดงความต้องการและความคิดเห็นเก่ียวกับวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว   
  ผลการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าด้านมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ จากคําถาม 14 ข้อ ได้ค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ 0.789   
 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง จากคําถาม  28  ข้อ  ได้ค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ  0.801 
 การรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) โดย
ประสานงานกับหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาชั้นปีที่  3 และชั้นปีที่ 4 แจ้งกับนักศึกษาที่เป็นประชากร อธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถามให้เข้าใจ  และใหนั้กศึกษากรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามคืนผ่านอาจารย์
ผู้สอนทั้ง 2 สถาบัน ประมาณ 2  สัปดาห์  คือ  สัปดาห์ที่ 3 – 4 ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (เดือนพฤศจิกายน  
2553)  ส่วนข้อมูลเพื่อให้ได้แนวทางพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาน้ันได้จากการจัดประชุมร่วมกันของบุคลากรและ
นักศึกษา ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  (Percentage)  สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา   
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และสรุปเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าร้อยละมากน้อยต่างกัน  ใช้ค่าเฉล่ีย (   ) เพื่อหาตัวกลางหรือค่าเฉล่ียตามลักษณะของข้อมูล
และใช้ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อธิบายการกระจายของข้อมูล ซ่ึงประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for  Window 

ผลการวิจัย 
 1.  มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษา  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์หันตรา) พบว่า โอกาสก้าวหน้าในชีวิตเป็นมูลเหตุจูง
ใจที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง หรือเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด  (ค่าเฉล่ีย  4.13) รองลงมาคือ ความม่ันคงในชีวิต  และค่าเฉล่ียต่ําสุด มี 2 ประเด็นคือ  
คําแนะนําจากบิดามารดา และการที่สามารถจบการศึกษาได้ง่าย ผลโดยรวมพบว่า มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.74)   
 2.  ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา พบว่าความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพภายหลังจบ
การศึกษาของนักศึกษาคํานึงถึงปัจจัย 4 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ด้าน
ลักษณะงาน และด้านสังคมตามลําดับ ซ่ึงอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยมีประเด็นย่อย  ดังต่อไปน้ี 
  2.1  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่านักศึกษามีความคาดหวังในประเด็นค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเฉล่ียสูงสุด  
(ค่าเฉล่ีย  4.07) รองลงมาคือ ผู้ประกอบการอาชีพน้ีมีรายได้ดี (ค่าเฉล่ีย  3.99) โดยมีความคาดหวังในเรื่องอาหารและที่พักฟรี
มีค่าเฉล่ียต่ําสุด (ค่าเฉล่ีย  3.60) 
  2.2  ปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่านักศึกษามีความคาดหวังในประเด็นการประกอบอาชีพที่มีความ
เก่ียวข้องกับการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด  (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ ประเด็น ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดยมีประเด็นที่คาดหวังที่ค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ การมีเวลาให้กับครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.14)  
  2.3  ปัจจัยด้านสังคม  พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในประเด็นการมีโอกาสได้ไปต่างประเทศได้ง่าย
ค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.90) รองลงมาคือ เป็นอาชีพที่กําลังนิยม (ค่าเฉล่ีย 3.70)  โดยมีประเด็น  การที่มีพ่อแม่และญาติพี่
น้องประกอบอาชพีน้ี  มีค่าเฉล่ียต่ําสุด (ค่าเฉล่ีย 2.68) 
  2.4  ปัจจัยด้านจิตวิทยา  พบว่า  นักศึกษามีความคาดหวังในประเด็นมีโอกาสได้พบปะบุคคลหลายระดับ
มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (ค่าเฉล่ีย  4.08) รองลงมาคือประเด็นเป็นอาชพีที่ท้าทายความสามารถพิเศษของตน (ค่าเฉล่ีย  3.99)  โดยมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุดในประเด็น การประกอบอาชีพที่มีอํานาจในสังคม (ค่าเฉล่ีย  3.41) 
 3.  ความต้องการและความคิดเห็นเก่ียวกับวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว  พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม มีความ
คาดหวังก่อนเข้าศึกษาจะได้ศึกษาเน้ือหาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเม่ือจบการศึกษา ร้อยละ 78.0 
และเม่ือเข้าศึกษาแล้วคาดหวังว่าสามารถตอบสนองความคาดหวังได้ดีกว่าที่คาดหวังที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 54.9 คาดหวังว่า
จะประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวตามที่ เรียนมาร้อยละ 56.0 คาดหวังว่าตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวต้องใช้
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้งานทําร้อยละ 76.9 มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติสําหรับการประกอบอาชีพในธุรกิจ
ท่องเที่ยวเรียงตามลําดับความสําคัญด้วยคะแนนรวม 5 ลําดบัแรกคือมีใจรักงานบริการผู้อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีบุคลิกภาพ
ที่ดี  มีความอดทนสูง  และมีความรับผิดชอบ ตามลําดับ มีความคิดเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะประกอบอาชีพในธุรกิจ
ท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 57.1 นักศึกษาได้เสนอให้สาขาวิชาจัดบริการในกิจกรรมการสอนเพิ่มเติมมากที่สุด  คือควรมีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 67.0  นอกจากน้ีมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต
ด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรมที่มีความเหมาะสมเป็นลําดับแรก คือ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองลงมาคือ ควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับอาจารย์ผู้สอน คิดว่าผู้สอนมีคุณภาพในระดับดีแล้วเป็น
ลําดับแรก  รองลงมาคอื  อาจารย์มีคุณภาพระดับปานกลาง และคิดว่าภาครัฐเอาใจใส่ต่อธุรกิจท่องเที่ยวในระดับดีแล้วเป็น
อันดับแรก  รองลงมาคือ คิดว่ายังไม่มากพอในขณะที่มีความเห็นว่าอนาคตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่าจะมีความเจริญก้าวหน้า
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือไม่ตอบ 
 4.  แนวทางพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จากการเสวนากลุ่มสรุปได้คือ 
  4.1  สภาพปัญหาด้านการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในทัศนะของอาจารย์
ผู้สอน พบว่าปัญหาสําคัญลําดับแรกคือ ขาดแหล่งวิชาการสนับสนุน และขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ  รองลงมาคือ 
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อาจารย์มีภาระงานด้านอ่ืนค่อนข้างมาก ปัญหาหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีน้อยที่สุดคือ ขาดความถนัดในวิชาที่สอน ซ่ึง
หมายความว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความถนัดและความสามารถในการสอนที่ดีพอควรอยู่แล้ว ส่วนปัญหาในมุมมองของ
นักศึกษา เห็นว่าปัญหาที่สําคัญลําดบัแรกคือ การขาดงบประมาณสนับสนุน ห้องสมุดมีตําราด้านท่องเที่ยวน้อย และที่เห็นว่า
เป็นปัญหาระดับน้อยคือ การลงทะเบียนรายวิชายุ่งยากซ่ึงแสดงว่าการลงทะเบียนไม่เป็นปัญหามากนัก 
  4.2  แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนหรือ แนวทางการผลิตนักศึกษาน้ัน ในทัศนะของอาจารย์
เห็นว่า  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้บุคลากรศกึษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยเร็ว รองลงมาคือควรให้มีการอบรมปฏิบัติการ
ด้านการใช้หลักสูตรอย่างชัดเจน ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งควรจัดวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ทํางานมาช่วยสอนด้วย พร้อมๆ กับการส่งเสริมให้อาจารย์ได้สอนด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย 

สรุปและอภิปรายผล 
 1.  มูลเหตุจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่พบว่ามูลเหตุสําคัญลําดับแรกคือ 
โอกาสก้าวหน้าในชีวิตอาจเป็นเพราะว่านักศึกษามีความคิดเชิงวุฒิภาวะทางอาชีพ  และทางสังคม อันเป็นผลมาจากแนวคิด
ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ที่กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นลําดับขั้น ซ่ึงความต้องการความก้าวหน้า
น้ันเป็นพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตประการแรก  สอดคล้องกับผลวิจัยของลาวัลย์  โคกสุวรรรณ (2550 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า
นักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ ให้ความสําคัญกับการเรียนสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ว่ามีเหตุผลมาจาก
ความม่ันคงและความก้าวหน้าในด้านการยอมรับในสังคม  
 2.  ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา  ที่พบว่านักศึกษามีความคาดหวังต่อปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจมากที่สุด  ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีมักได้รับการยอมรับในสังคมเมือง โดยทั่วไปที่มีภาวะค่า
ครองชีพค่อนข้างสูง จําเป็นต้องมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะใช้แลกเปล่ียนกับความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ และสอดคล้องกับแนวคิดของเจตฑถ์  ดวงสงค์ถ์ (ม.ป.ป.) ที่เสนอว่าการที่บุคคลจะทํางานทุ่มเท
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของความต้องการผลตอบแทน ปัจจัยที่นักศึกษามีความคาดหวังรองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจแสดงว่านอกจากบุคคลต้องการมีความเป็นอยู่ที่ดี
แล้ว  ยังเห็นว่าในการทํางานด้านการท่องเที่ยวน้ัน มีโอกาสพบปะคนหลายระดับที่อาจทําให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
รวมทั้งอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นงานที่มีลักษณะความท้าทาย และสามารถทําประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกด้วย พร้อมกันน้ียัง
มีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ในงานใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงทําให้นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยด้าน
ลักษณะงานมีผลต่อความคาดหวังพอๆกัน 
 3.  แนวทางการพัฒนากระบวนการการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซ่ึงสรุปรวมจาก
อาจารย์ ผู้สอนและนักศึกษาทั้ง  2 สถาบันที่ เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างครั้ง น้ี มีแนวทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ 
สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก เพื่อรองรับความท้าทายและการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ที่จะร่วมมือกันเป็นหน่ึงเดียวในอนาคตอันใกล้น้ี 
รองลงมาคือควรมีการอบรมปฏิบัติการร่วมกันของสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันระดมสมองในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
และควรมีการอบรมให้เกิดความเข้าใจต่อหลักสูตรอย่างชัดเจน เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้อย่างแท้จริง 
 อน่ึงในด้านการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือในการสอน สถานที่ฝึกงาน ก็ควรได้มีการเอาใจใส่และ
เตรียมการอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทางการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
ภาคเอกชนที่มีความพร้อมมากกว่า ก้าวหน้ากว่า ซ่ึงจะเป็นผลให้จํานวนนักศึกษาในสถาบันภาครัฐลดลง และไม่คุ้มค่าในการ
บริหารหลักสูตร 
 นอกจากน้ันนักศึกษาได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจไว้ด้วย เช่น มหาวิทยาลัยควรจัดวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากธุรกิจ
ท่องเที่ยวมาร่วมสอนด้วย เพราะจะเป็นการทําให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจสภาพธุรกิจท่องเที่ยวที่แท้จริง รวมถึงการฝึกงาน 
การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง สภาพและลักษณะของงานที่เป็นจริงได้มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ โดยควรหาทรัพยากร
สนับสนุนอย่างเพียงพอ เช่น ยานพาหนะที่สะดวกและค่าใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ขาดแคลนจนเกินไปดังที่เป็นอยู่ ก็จะทําให้
สถาบันมีชื่อเสียง  ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึ่งแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1.  จากผลการศึกษามูลเหตุจูงใจของนักศึกษาที่เลือกศึกษาต่อสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่พบว่า
ค่าเฉล่ียที่สูงที่สุดคือ โอกาสก้าวหน้าในชีวิต และความม่ันคงในชีวิตน้ัน ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
เป็นสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะผู้ศึกษามุ่งศึกษาเพื่อมีโอกาสได้ทํางานที่ก้าวหน้าและม่ันคง จึง
ควรเปิดสอนหลักสูตรน้ีต่อไป แต่ก็ควรพิจารณาค่าเฉล่ียที่ต่ําด้วย เช่น คําแนะนําจากบิดา มารดา หรือการศึกษาที่จบง่าย จึง
น่าจะสะท้อนว่านักศึกษาปัจจุบนัไม่ค่อยตัดสินใจตามที่บิดา มารดา แนะนําเสมอไป และยังไม่มองว่าจะเป็นการศึกษาที่จบง่าย
หรือยาก ถ้าสนใจจะศึกษาก็จะมุ่งม่ันและต้องการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าม่ันคงของตนเองมากกว่า สถาบันการศึกษาจึงควร
ใช้ผลวิจัยน้ีเพื่อจูงใจให้นักศึกษามาเข้าศึกษาด้วยการแนะนําว่าศึกษาและจะมีโอกาสดีต่อการดํารงชีวิตและการงานเพียงใด 
แทนการจูงใจว่าเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาจบได้ง่าย เป็นต้น 
 2.  ในด้านความคาดหวังเม่ือจบการศึกษาน้ัน ที่พบว่านักศึกษามีความคาดหวังต่อด้านเศรษฐกิจและด้านจิตวิทยาสูง
กว่าด้านอ่ืนๆ ผู้กําหนดนโยบายหรือหน่วยงานด้านการศึกษาสาขาน้ี ควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความมี
ประสิทธิภาพ ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา เพื่อจะทําให้นักศึกษาบรรลุความคาดหวังที่ต้องการทางด้านเศรษฐกิจได้ 
ขณะเดียวกันควรให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่พบปะผู้คนหลายระดับ เช่น จัดฝึกงาน
ให้มากขึ้น นักศึกษาจะได้พบปะผู้คนหลายประเภท  และควรสอนที่เน้นประสิทธิภาพที่  ท้าทายความสามารถของนักศึกษา
ด้วย เช่นให้รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในวิชาที่ศึกษาให้มากขึ้น ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความคาดหวังของนักศึกษาได้ดี แต่
ก็ไม่ควรละเลยที่จะเน้นด้านคุณภาพและการเสียสละแก่สังคมด้วย เพราะผลวิจัยด้านน้ีมีค่าเฉล่ียค่อนข้างต่ํา 
 3.  แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมน้ัน จากผลสรุปทั้งจาก
อาจารย์และนักศึกษา แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่อาจารย์ จัดหาอุปกรณ์ที่
เพียงพอ และควรมีการสอนที่มีวิทยากรภายนอกมาร่วมสอนด้วย ที่สําคัญควรมีบุคลากรที่ตรงสาขาให้มากขึ้น สูงขึ้นกว่าที่
มาตรฐานกําหนดไว้และด้านอ่ืนๆ สรุปได้ดังน้ี 
  3.1  ปัญหาหลักสูตรไม่ชัดเจน อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรที่จะนําหลักสูตรไปใช้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงวิธีการแก้ไขอาจแยกหลักสูตรให้ชัดเจน ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาได้ตามความพร้อมของผู้สอน ปรับปรุง
หลักสูตรโดยควรมีการศึกษาความต้องการของตลาดก่อน และอาศัยความร่วมมือสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้บัณฑิตจบและ
ได้ทํางานในท้องถิ่นตนเอง ในด้านภาษาควรจัดให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาได้ตามที่ต้องการ สถาบันจึงควรจัดหาอาจารย์ให้
พร้อม โดยเฉพาะอาจารย์ในภูมิภาคอาเซียน ที่ตลาดแรงงานจะต้องปรับตัวภายในปี 2558 ที่จะถึงน้ี 
  3.2  ปัญหาการจัดกิจกรรมของหลักสูตร อาจารย์ในสาขาควรเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรกับภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวโดยตรง ควรศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน เพื่อนําข้อมูลมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร และสถาบันควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตรแก่อาจารย์ประจําหลักสูตร เช่น จัดอบรมปฏิบัติการ การศึกษาดูงานและการวิจัยหรือสัมมนา 
  3.3  ปัญหานักศึกษา ที่มีปัญหาด้านการเงินเพราะสาขาท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติหลายอย่าง 
นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และปัญหาขาดความสามารถด้านภาษาน้ัน ควรแก้ไขโดยทําความเข้าใจกับนักศึกษา ไม่
ควรตัดโอกาสของนักศึกษา แต่ต้องสร้างความเข้าใจตามความจําเป็นของลักษณะสาขาวิชา นอกจากน้ีควรสร้างเกณฑ์คัดเลือก
นักศึกษา เน้นผู้มีความสามารถด้านภาษาให้เข้มข้น และในการสอนก็ควรมีภาษาให้นักศึกษาเลือกให้หลากหลาย เพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาสนใจเรียนภาษาให้มากขึ้น 
  3.4  ปัญหาอาจารย์ผู้สอน ที่ขาดแคลนความชํานาญในสาขาวิชา ขาดแคลนวิทยากรผู้มีประสบการณ์ หรือ
ภาระงานของสถาบันมีมากเกินไปน้ัน ควรแก้ไขด้วยการจัดสรรโควต้าให้กับอาจารย์ศึกษาต่อปริญญาเอก ส่งเสริมอาจารย์ได้
ศึกษาดูงาน และเข้าอบรมระยะส้ันทั้งในและต่างประเทศ แสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการจัดการเรียนการสอน 
ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานดูงานในสถานประกอบการ ลดภาระงานของสถาบันให้น้อยลง เพื่อให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการ
สอน เตรียมตัวสอน ทําวิจัย ผลิตตํารา และเอกสารอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับหลักสูตร มีโครงการแลกเปล่ียนระหว่าง
อาจารย์ที่สอนในสาขากับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
  3.5  สภาพปัญหากิจกรรมการเรียนการสอน ควรปรับปรุงและพัฒนาห้องฝึกประสบการณ์ให้ทันสมัย 
เหมาะสมพร้อมอุปกรณ์ เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ใช้แหล่งวิทยาการในสถาบัน เช่น ศูนย์ฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพ ห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรมให้คุ้มค่า สร้างระบบฝึกปฏิบัติงานเป็นแบบสหกิจศึกษา จัดตั้งบริษัททัวร์จําลอง ควรมี
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ จัดหาตําราหนังสือให้มากพอและทันสมัย 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของการเรียนการสอน ทั้งในด้านหลักสูตร ส่ือการสอน การวัดผล คุณลักษณะ
ผู้สอน เพื่อวัดประสิทธิภาพการสอนอันจะนําไปสู่การศกึษาที่ถูกจุดยิ่งขึ้น 
 2.  ควรศึกษาสาเหตุและความต้องการของตลาดแรงงาน ต่ออาชีพด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดหลักสูตรที่สนองตอบ
ความต้องการของสังคมได้จริง 
 3.  ควรศึกษาแนวโน้มความต้องการ เพื่อการปรับตัวของเยาวชนต่อการเปิดรับอาเซียนในปี 2558 และเพื่อปรับ
หลักสูตรไดท้ันการ ซ่ึงอาจพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะส้ัน หรือเปิดสอนในวัน เสาร์ – อาทิตย์ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

The  Participation  of  People in Phranakhon Si Ayutthaya City  Municipality 
toward the  World Cultural Heritage Conservation. 

ชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล1, ลํายอง  ปล่ังกลาง2 
1สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้ ง น้ีมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อ1)ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม  และเพื่อ2)
เสนอแนวทางการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักศึกษา  กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน
จํานวน  263  คน  และนักศึกษา 46 คน รวมเป็น 309 คน  รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างโดยรวม  มีระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม
โดยรวมในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉล่ียได้ คือ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับประโยชน์  ด้านการติดตามผล และด้านการ
เตรียมการ ส่วนแนวทางข้อเสนอแนะเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม  คือ  ควรมีการเตรียมการอย่างรอบด้านใน
การอนุรักษ์มรดกโลก ได้แก่การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน  มีการประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังให้คนมี
จิตสํานึกในการหวงแหน และอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน  ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือจัดเตรียม
บุคลากรให้เพียงพอแก่การปฏิบัติการร่วมกันในการดูแลรักษา ให้มีความสะอาดตาน่าชื่นชมอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมกิจกรรมในงานอนุรักษ์มรดกโลก ร่วมกันสอดส่องดูแลและตักเตือนผู้บุกรุก ส่ังสอนลูกหลานให้ได้รับรู้และเห็น
คุณค่าของโบราณสถานและมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา 
คําสําคัญ  การมีส่วนร่วม  การอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

Abstract 

              The purposes of this research were to study the participation levels of the people in 
Phranakhon Si Ayutthaya Municipality and the students at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
towards the cultural world heritage conservation, and to propose guidelines in conserving the cultural 
world heritage with the participation of the people and the students. The samples were 263 people and 
46 students. The research instruments were a questionnaire and a focus group interview.  The data 
analysis was performed using fundamental statistics. The findings revealed that moderate levels indicated 
on participation on cultural world heritage conservation with the means naming respectively: 
performances, benefits, following up for the results, and planning. Regarding the guidelines in conserving 
the cultural world heritage, the suggestions as a whole were as the following: planning for conservation of 
the cultural world heritage by performing carefully via exchanging ideas of people in all sectors, providing 
public relation, and promoting people’s sense of guarding the cultural world heritage with zealous care to 
conserve the cultural world heritage and ancient places. They should appoint a group of committee and 
enough personnel in watching over the cultural world heritage area and ancient places for cleanliness, 
including providing opportunities for general people to participate in various activities for the cultural 
world heritage conservation as well as taking care and warning invading illegally into the world heritage 
areas. Additionally, the young generation should be taught to know and realize the values of the ancient 
places and the cultural world heritage in Phranakhon Si Ayutthaya. 
Keywords :  Participation,  World  Cultural  Heritage  Conservation 
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บทนํา  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติลํ้าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสะสมไว้  และสืบทอดมาถึง
ปัจจุบัน  มรดกทางวัฒนธรรมเป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่เป็นหลักฐานที่เก่ียวกับการดํารงชีพของคนในอดีต ที่ประกอบด้วยอนุสรณ์
สถานส่ิงก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย ซากของเมือง ร่องรอยของสถานที่ โบราณศิลปวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ศิลปะการช่าง 
ศิลปหัตถกรรม  เอกสารตํานานบันทึกเหตุการณ์  เล่าขานเรื่องราวต่างๆ  เป็นส่ิงชี้ให้เห็นถึงคติ  ความเชื่อ  เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาของตนในสมัยก่อน  ซ่ึงหากเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับสากล
จะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเม่ือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศใดได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้ว 
จะได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาที่ได้ กําหนดร่วมกันไว้ กรณีของประเทศไทยน้ันนครประวัติศาสตร์  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศให้เป็นหน่ึงในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
 นครประวัติศาสตร์มรดกโลกทางวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบโดยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เน้นนโยบายการเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลก มีเป้าประสงค์ในการ
อนุรักษ์มรดกโลกในเขตประวัติศาสตร์และใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มพูนมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 ที่เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรม  เพื่อดํารงไว้ซ่ึงวิถชีีวิตเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมไทย มุ่งสร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนอย่างต่อเน่ือง  (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต,ิ  2553) 
 การศึกษาครั้งน้ีเน้นศึกษาว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์มรดกโลก
ทางวัฒนธรรมอย่างไร ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ด้วยการสร้างจิตสํานึก  และความคิดเห็น
ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และทรัพยากรอันทรงคุณค่าต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ยั่งยืนสืบไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 2.  เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักศึกษา 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย   
 การวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม ประชากร คือ ประชาชนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาใน  3 ตําบล และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กลุ่มตัวอย่าง 309 คน 

1. เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและนักศึกษา แบ่งแบบสอบถาม
มี  3  ตอน  คือ 
         ตอนที ่1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได ้และ
ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ส่วนนักศึกษาเป็นคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา   
         ตอนที่  2  เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม ใน  3  ด้าน ได้แก่ 
   ด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
   ด้านความรู้ความเข้าใจ การอนุรักษ์โบราณสถาน 
   ด้านการตระหนักคุณค่าของมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ตอนที่   3   เป็นคําถามเ ก่ียวกับการมีส่วนร่วมและความตระหนักของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและนักศึกษา ต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ตอนที่  4  เป็นคําถามปลายเปิดเพื่อให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมกลุ่มย่อย 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ  ศึกษาจากเอกสาร ข้อมูล แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ครั้งน้ี ส่วนข้อมูลปฐมภูมิ  ดําเนินการโดย นําแบบสอบถามไปสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่
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เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 ตําบล คือ ตําบลหอรัตนชัย ตําบลประตูชัย และตําบลหัวรอ รวมจํานวน  286 คน  ซ่ึงในการ
รวบรวมข้อมูลได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 263 ชุด และจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 46 ชุด รวม 309  ชุด 
 3.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1).  ค่าร้อยละ (Percentage)  2) ค่าเฉล่ีย (Χ )  3) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาพบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.4  อายุอยู่ในกลุ่มต่ํากว่า 35  ปี  ร้อยละ  33.7  ระดับการศึกษาคือ  
ปริญญาตรีร้อยละ 33.8 อาชีพคือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเป็นนักเรียนนักศึกษาเท่ากันคือร้อยละ  22.8  รายได้ต่อ
เดือน อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คือ ระหว่าง 11 – 
20 ปี ร้อยละ 33.8 
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม ศึกษาเป็นระดับจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง 4 ปัจจัย  ผลการวิจัย
พบว่า  ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการเตรียมการมีค่าเฉล่ียรวม  0.83  ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
มีค่าเฉล่ียรวม 1.18 อยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการติดตามผลมีค่าเฉล่ียรวม  1.10  อยู่ในระดับปานกลาง 
และปัจจัยการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 1.12  อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  ส่วนแนวทางการอนุรักษ์มรดก
โลกทางวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เห็นว่า  ควรมีการเตรียมการในการอนุรักษ์มรดก
โลก  โดยการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวางแผนร่วมกันของประชาชน  สําคัญที่สุด รองลงมาควรมีการประชาสัมพันธ์
ปลูกฝังให้คนมีจิตสํานึกในกาหวงแหนและอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมและโบราณสถานและควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
หรือจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอแก่การปฏิบัติการร่วมกันในการดูแลรักษา ความสะอาดให้ดูดีตลอดเวลา   
 นอกจากน้ี ยังเสนอว่าโอกาสที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดคือ  การร่วมชมงานหรือร่วมกิจกรรมในงานอนุรักษ์
มรดกโลก  และร่วมกันสอดส่องดูแลคอยตักเตือนผู้บุกรุกหรือทําผิดต่อมรดกโลกรวมทั้งแนะนําส่ังสอนลูกหลานให้ได้รับรู้และ
เข้าใจถึงคุณค่าของโบราณสถานและมรดกโลกทางวัฒนธรรมของพระนครศรีอยุธยาด้วย 
 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พบว่า 
 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  65.2 อายุมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 73.9 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อย
ละ 100 ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาล ต่ํากว่า 10 ปี ร้อยละ 82.6 
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลก พบว่า นักศึกษาเห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของพระนครศรีอยุธยา ในระดับปานกลางโดยมีส่วนร่วมในปัจจัยการได้รับประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือการมี
ส่วนรว่มในการปฏิบัติและคิดว่าตนเองมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือการเตรียมการดูแลอนุรักษ์มรดกโลก และแนวทางการอนุรักษ์
มรดกโลกทางวัฒนธรรม พบว่า กลุ่มนักศึกษา เห็นว่าควรเตรียมการอนุรักษ์ด้วยการ ควรรักษาความสะอาดให้น่าดูน่าชม
ตลอดเวลา รองลงมาคือควรมีการซ่อมบํารุง ดูแลรักษา บูรณะสมํ่าเสมอ และควรจัดระเบียบการใช้พื้นที่  (Zoning)  อย่าง
เหมาะสมตามลําดับ 
 กลุ่มนักศึกษาต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกอยุธยาโดยการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนที่ท้องถิ่ น  
การไม่ทําลายโบราณสถาน และช่วยเป็นหูเป็นตา ดูแลหวงแหนและตักเตือนผู้ทําลาย นอกจากน้ียังคิดว่าตนเองสามารถเข้าไป
มีส่วนร่วมในการติดตามดูแลการอนุรักษ์มรดกโลก และโบราณสถานด้วยการร่วมสํารวจหรือวิจัยต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการพัฒนาและรูสึ้กมีความภาคภูมิใจในโบราณสถาน เพราะเป็นส่ิงที่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 

สรุปและอภิปรายผล 
 1.  กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
  -ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเตรียมการพบว่า อยู่ในระดับปานกลางน้ัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  ประชาชนเคยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมมากที่สุด และยังเคยแสดงความ
คิดเห็นในการบูรณะงานนครประวัติศาสตร์ในเวทีประชาคม แต่กลับพบว่าเคยร่วมประชุมวางแผนอนุรักษ์มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในค่าเฉล่ียปานกลางที่ค่อนข้างต่ํา น่าจะพอสรุปได้ว่า หากเป็นการประชุมในเวทีประชาคม หรือการแลกเปล่ียน
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พูดคุยประชาชนจะมีส่วนร่วมมากกว่า การเข้าร่วมประชุมที่เป็นทางการอย่างเช่นการประชุมวางแผนอนุรักษ์มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม 
 - การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกมาก
ที่สุด  (ค่าเฉล่ีย 1.36)  อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นงานที่จัดมาอย่างต่อเน่ือง ตนเองได้รับรู้รับทราบจากส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจัดงานได้เผยแพร่ จึงเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลอ่ืนๆ ได้ จึงคิดว่าตนเอง
มีส่วนร่วมในข้อน้ีมากที่สุด นอกจากน้ียังพบว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทีมีค่าเฉล่ียรองลงมาคือ ข้อทีมี่ประเด็นว่าเคยแนะนํา 
ตักเตือน เม่ือเห็นคนขูดขีดหรือทําลายโบราณสถาน ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนัก หวงแหนโบราณสถานอัน
ทรงคุณค่า จึงมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันการทําลายซ่ึงนับเป็นส่ิงที่ดี และเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดในการอนุรักษ์
โบราณสถานของกรมศิลปากรที่เสนอว่า ต้องรักษาโบราณสถานและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบให้คงสภาพเดิมหรือมีความ
สมดุลมากที่สุด จึงไม่ควรทําลายแม้รอยขูดขีดเล็กน้อยก็ตาม (กรมศิลปากร,  2548 : 17) 
 - การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างได้ร่วมติดตามผลการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดก
โลกมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 1.27 แต่ก็อยู่ในระดับปานกลาง  แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีโอกาสติดตามผลการอนุรักษ์จากการได้ร่วม
กิจกรรมหรือร่วมชมการแสดงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในแต่ละปีเท่าน้ัน และอาจเป็นเพราะทางการไม่ค่อยมี
กิจกรรมส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โดยตรง 
 - การมีส่วนร่วมในการรบัประโยชน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนได้ประโยชน์โดยการรู้สึกมีความสุข  เม่ือได้
ชม ภูมิทัศน์ที่สวยงามบริเวณนครประวัติศาสตร์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 1.44 และอยู่ในเกณฑ์ระดับ “มาก” อาจเป็นเพราะว่า 
เป็นไปตามความจริงของส่ิงสวยงาม ส่ิงที่มีคุณค่าย่อมให้ความสุขแก่ผู้พบเห็น  และหากเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องใกล้ชิดด้วยแล้วก็
จะเกิดความภาคภูมิใจอีกด้วย รองลงมาคือเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอยุธยา 
 2.  กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  - การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม ของกลุ่มนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการได้
ประโยชน์มากที่สุดอาจเป็นเพราะนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแสดงงาน แสง สี เสียง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เป็นผู้จัดและเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนสมัครร่วมแสดงในงานให้นักศึกษาจึงคิดว่าตนเองมีส่วนร่วมในการได้ประโยชน์
มากกว่าด้านอ่ืนๆ ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตน้ัินนักศึกษามีส่วนร่วมรองลงมา อาจเป็นเพราะนักศึกษายังอยู่ในวัย
กําลังศึกษาโอกาสร่วมกิจกรรมการปฏิบัติการต่างๆ อาจจะมีน้อยจะได้มีส่วนร่วมเม่ือมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว
เท่าน้ันและในด้านการมีส่วนร่วมในด้านการเตรียมการดูแลอนุรักษ์มรดกโลกน้ันมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด น่าจะแสดงได้ว่านักศึกษา
ไม่ค่อยได้ติดตามความเคล่ือนไหวต่อการจัดกิจกรรมหรือมีมาตรการของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกรมศิลปากรหรือเทศบาล
ที่รับผิดชอบดูแลอยู่  เพราะนักศึกษารับภาระในการเรียนมากกว่าด้านอ่ืนๆ หรืออาจเป็นเพราะขาดการส่ือสารประชาสัมพันธ์
ของผู้เก่ียวข้องที่จะแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  ในการร่วมดูแลอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม 
 - ความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกโลกทางวัฒนธรรม พบว่านักศึกษามีความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่านครประวัติศาสตร์เป็นส่ิงที่มีคุณค่าทางจิตใจของทุกคนและ
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาได้มีการศึกษาวิชาเก่ียวกับอยุธยาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสอนความรู้เก่ียวกับ ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักต่อคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงเก่าอยุธยา รวมทั้ง การกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงทําให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในระดับมาก 
 - แนวทางการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักศึกษาได้เสนอตามลําดับความสําคัญ คือ 
ควรรักษาความสะอาดโบราณสถานให้น่าดูน่าชมตลอดเวลา ควรมีการซ่อมบํารุง ดูแลรักษา บูรณะสมํ่าเสมอ ไม่ปล่อยให้เส่ือม
โทรม ควรจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณมรดกโลกอย่างเหมาะสมและระมัดระวัง และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เห็น
ความสําคัญและเข้าใจการรักษาคุณค่าของโบราณสถาน 
 นอกจากน้ีนักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมอยุธยาโดยต้องการให้ความรู้แก่คนใน
ท้องถิ่น  ไม่ทําลายโบราณสถานและช่วยเป็นหูเป็นตา หวงแหนและตักเตือนผู้ทําลายตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบทั้งจากการศกึษาจากกลุ่มประชาชนและนักศึกษา ที่พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดก 
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โลกทางวัฒนธรรมทุกด้านส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควร จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนบ่อยๆ  จัด
ประชุมระดมสมองเก่ียวกับการวางแผนอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม การศึกษาหาสาเหตุที่ทําให้แหล่งโบราณสถานเส่ือม
โทรมลง ควรมีการรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์มรดกโลกจัดสัมมนาในเรื่องการอนุรักษ์มรดกโลก และให้มีการ
ประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ 
 และผลจากการศึกษาความตระหนักของประชาชนและนักศึกษา เป็นวัตถุประสงค์รองในงานวิจัยที่พบว่าโดยรวมมี
ความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในระดับมาก จึงควรส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าของ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเน้นให้ทุกคนได้รู้ว่าการดูแลรักษามรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของทุกคนไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่าน้ัน 
 นอกจากน้ี ควรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการวางแผนด้านการปรับภูมิทัศน์ และจัดประชาสัมพันธ์การ
ปลูกฝังให้มีจิตสํานึก เข้าร่วมในกิจกรรมของการอนุรักษ์มรดกโลก  รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแล คอยตักเตือนผู้ทําลายเพื่อเป็น
การดูแลรักษา ทํานุบํารุงมรดกโลกให้ยั่งยืนตลอดไป 
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ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุร ี

บทคัดย่อ 
พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรเป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญ เพราะถ้าปฏิบัติไม่เหมาะสมจะเส่ียงต่อการเกิดโรค

เรื้อรังเป็นผลเสียต่อสุขภาพและองค์กร การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเส่ียงต่อการเกิด
โรคเรื้องรังของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจร่างกายประจําปี  ใน
เดือนกันยายน  พ.ศ.  2553  จํานวน 110 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 56 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 54 คน  เครื่องมือที่
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง  แบบวัดความสามารถและการแสดงออกทางพฤติกรรม
สุขภาพ และ แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.89และ 0.90 ตามลําดับ  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีอายุเฉล่ีย 41.5 ปี (SD ± 9.5) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.2  

1. ภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง  พบภาวะนํ้าหนักเกินร้อยละ 45.5  ในจํานวนผู้มีนํ้าหนักเกิน อาจารย ์
ส่วนใหญ่มีภาวะก่อนอ้วน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีภาวะอ้วนระดับ 1 ส่วนภาวะอ้วนลงพุง พบร้อยละ 23.6     
บุคลากรที่ได้รับการตรวจหาไขมันและนํ้าตาลในเลือด ประมาณร้อยละ 36.33 ของบุคลากรทั้งหมด พบว่ามีระดับไขมันคอ
เรสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ12.9  และระดับ
นํ้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ 26.1 

2. พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร พบว่าบุคลากรมีความสามารถในการจัดการกับวิถีชีวิตด้านสุขภาพ 
ทั้ง 9  ด้าน  อยู่ในระดับ ดี – ดีเยี่ยม  ด้านที่ปฏิบัติได้ดีเยี่ยมคือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ส่วน
ด้านที่ปฏิบัติได้น้อยที่สุดคือด้านการออกกําลังกาย รองลงมาคือ ด้านโภชนาการ ซ่ึงพบว่าบุคลากรร้อยละ 60 มีกิจกรรมทาง
กายน้อยกว่า 30 นาที ไม่ถึง 3 ครั้ง / สัปดาห์ บุคลากรส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป  ร้อยละ 43   ดีกว่าคนทั่วไปร้อย
ละ 42 และต่ํากว่าคนทั่วไปร้อยละ 15    
 จากผลการวิจัยสะท้อนให้ทุกองค์กรแม้แต่องค์กรทางสุขภาพต้องตระหนักถึงพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร ควรมี
การประเมินและเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองทุกปี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือลดภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น จัด
เวลาให้บุคลากรออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  จัดสวัสดิการร้านอาหารสุขภาพ 
คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ  บุคลากร  โรคเรื้อรัง   

Abstract 
 Health behaviors of the individuals are related to health status. Thus, unhealthy behaviors may 
lead to chronic illness, which is costly to both the individuals and organization. The purposes of this 
present study were to examine health behaviors and health risks to chronic illness among staff of 
Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi.  The participants were 110 staff, including 56 instructors, and 
54 supportive personnel.  The instrument of the study was composed of questionnaires assessing health 
risks factors of chronic illness, ability to perform health behaviors and actual health behavior 
performance, and Thai happiness.  The reliability coefficients were 0.89 to 0.90.  Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, and standard deviation.  
 The results were as follows: 
  1. The staff in this study had an average age of 41.5 years (SD = 9.5).  Approximately,  
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78.20% of them were female. 
  2. Concerning health behaviors, it was found that these staff had abilities to manage 
their health for all 9 dimensions at good and excellent levels.  The health behaviors performing in an 
excellent level were safety management and hygiene care, while the scores of exercise and nutrition 
management were the lowest.  For the exercise activity, the staff performed lesser than the standard of 
regular exercise.  Regarding mental health, most staff were at a normal level.  However, about 15.00% of 
them were below normal level. 
  3.  For health risks to chronic illness, it was revealed that about 45.5% of the staff were 
overweight.  Among these overweight personnel, the most of overweight instructors were pre-obese, 
while most of the overweight supportive personnel were obese grade 1. In addition, it was also found 
that about 23.6%of staff had abdominal obesity. For the staff who had blood tested, it was revealed that 
62.5% of them showed high levels of cholesterol, 12.9% of them showed levels of triglyceride, and 26.1% 
of them showed high levels of fasting blood sugar. 
 The results of this study indicated that the staff in a health organization also had health risks to 
chronic illness.Therefore, the health personnel should be aware and pay attention to health promotion 
activities in order to reduce risks to the costly chronic illness. 
Keywords: Health behavior, staff, nursing college, chronic illness 

บทนํา 
 ประชากรของจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่ึงในกลุ่มที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เน่ืองจากมีอัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังหลายโรค ติดอันดับ 1 ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย จากรายงานข้อมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2550 พบว่า จังหวัดจันทบุรี เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดมากที่สุด คือ 107.9 
ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และโรคเบาหวานมากที่สุด คือ 123.6 และ1,320.2 
ต่อประชากรแสนคน และ เป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคหัวใจมากที่สุด คือ 1,267.7 ต่อประชากรแสนคน (สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 

จากข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จะเห็นได้ว่าบุคลากรทางสาธารณสุข มีความจําเป็นอย่างเร่งด่วน ที่จะต้องเฝ้า
ระวัง หาสาเหตุ และ หาแนวทางแก้ไขโรคเหล่าน้ี เน่ืองจากโรคส่วนใหญ่ เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ และหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ต่างๆ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ไม่ใช่เพียงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชากรของ
จังหวัดจันทบุรีเท่าน้ัน จากสถิติของประชากรโลกปี พ.ศ. 2548 พบการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็งบางชนิด และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมกันทั้งหมดประมาณ 35 ล้านคนต่อปี 
ในปี 2548 และคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากยังไม่มีนโยบายเร่งด่วน ในการ
ป้องกันควบคุมที่เข้มข้นจริงจัง และต่อเน่ือง (World Health Organization, 2006) สอดคล้องกับสถิติรายงานสถานการณ์
สุขภาพคนไทย ปี 2548-2550 ที่พบว่ามีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน คือประชากรมีภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคของต่อมไร้ท่อ โรคภูมิแพ้ และโรคระบบประสาทจิตเวชเพิ่มขึ้น (Wibulpolprasert, Sirilak, Ekachampaka, 
Watanamano, & Taverat, 2008)  

อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นกลุ่มบุคลากร ที่มีความเส่ียงสูง
ในการเป็นโรคเรื้อรัง เน่ืองจากอยู่ในวัยทํางาน ลักษณะงานส่วนใหญ่อยู่ในสํานักงาน มีการเคล่ือนไหวร่างกายน้อยและขาดการ
ออกกําลังกายเน่ืองจากไม่มีเวลา ทั้งที่ควรเป็นแบบอย่างในการดูแลและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ แก่ผู้อ่ืนๆ เน่ืองจากเป็น
บุคลากรทางสุขภาพ งานวิจัยน้ี จึงจัดทําขึน้ เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรังของบุคลากร 
ในวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2554 ซ่ึงผลที่ได้จะนําไปใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนารูปแบบ
แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ต่อไป     

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อประเมินภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรังของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
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2. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) กลุ่มประชากร เป็นบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาล

พระปกเกล้า จันทบุรี ทั้งหมดจํานวน 129 คน เป็นอาจารย์ 66 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 63 คน เก็บข้อมูลได้จริง จาก
บุคลากรที่ได้รับการตรวจร่างกายประจําปี และสามารถตอบแบบสอบถามได้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 จํานวน 110 คน 
เป็นอาจารย ์56 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 85.27 ของบุคลากรทั้งหมด 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ  ผลการตรวจร่างกายและประวัติครอบครัวที่เส่ียงต่อการเกิด 
โรคเรื้อรัง ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถาม แบบเลือกตอบ และเติมข้อความ จํานวน 7 ข้อ 

2. แบบวัดความสามารถและการแสดงออกทางพฤติกรรมสุขภาพ  เป็นแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์
ความสามารถในการจัดการกับวิถีชีวิตด้านสุขภาพของบุคคลและเป็นสัญญาณในการกําหนดความจําเป็นในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงเป็นแบบสอบถามของ อังศินันท์ อินทรกําแหง และ ภัทราวุธ 
อินทรกําแหง (2550) จํานวน 36 ข้อ แบบสอบถามครั้งน้ี ได้รับการตรวจสอบความตรงของภาษา เน้ือหา และ ความ
เหมาะสมจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน และหลังจากเก็บข้อมูลได้ตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามซํ้า โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาคไดเ้ท่ากับ 0.89 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถามปลายปิด จํานวน 36 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม 
ให้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จากไม่จริงที่สุด ถึง จริงที่สุด ทุกข้อ เป็นข้อคําถามทางบวก มีองค์ประกอบทั้งหมด 9 ด้าน คือ 
สุขภาพร่างกายวัดจาก 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกกําลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านการหลีกเล่ียงพึ่งสารเสพติด ด้าน
สุขอนามัยส่วนบุคคล ด้านการป้องกันโรค ด้านความปลอดภัยในชีวิต และด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ส่วนสุขภาพจิตและอารมณ์
วัดจาก 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการความเครียด และ ด้านการจัดการอารมณ์ความรูสึ้ก  

เกณฑ์ประเมิน แต่ละองค์ประกอบ จะมีคะแนนอยู่ในช่วง 1-20 การแปลความหมายของค่าคะแนนมีดังน้ี  

- คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 17 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมด้านน้ันอยู่ในระดับดีเยี่ยม  

- คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 13-16 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมด้านน้ัน อยู่ในระดับดี 
หากมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต จะช่วยให้สุขภาพดีเยี่ยมได ้

- คะแนนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 12 หมายถึง การปฏิบัติพฤติกรรมด้านน้ัน มีภาวะเส่ียงต่อสุขภาพ 
ควรได้รับข้อมูลด้านสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 

3. แบบประเมินดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย เป็นแบบสอบถามเพื่อสํารวจสุขภาพจิต ในรอบ 1 เดือนที่ผ่าน
มา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามของอภิชัย มงคลและคณะ (2552)   แบบสอบถามครั้งน้ี ได้รับการตรวจสอบความตรงของภาษา 
เน้ือหา และ ความเหมาะสมจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่านและหลังจากเก็บข้อมูลได้ตรวจสอบความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามซํ้า โดยหาสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ 0.90เป็นข้อคําถามทางบวก 42 ข้อ ข้อคําถามทางลบ 13 
ข้อ ได้แก่ ข้อ 5-13 และ 25-28 ค่าคะแนนเต็ม 220 ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อคําถามปลายปิด จํานวน 55 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จากไม่เลย ถึง มากที่สุดคะแนน 

การแปลความหมายของค่าคะแนนมีดังน้ี  

- คะแนน 179-220 หมายถึง สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป 

- คะแนน 158-178 หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป 

- คะแนน 157 หรือน้อยกว่า หมายถึง สุขภาพจิตต่ํากว่าคนทั่วไป 
มีภาวะเส่ียงต่อสุขภาพ ควรได้รับข้อมูลด้านสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง พฤติกรรมสุขภาพ และ ภาวะสุขภาพจิต วิเคราะห์โดย 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน และร้อยละ 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเร้ือรัง 
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บุคลากรมีอายุเฉล่ีย 41.5 ปี (SD = 9.5) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.2    
1.1. ภาวะน้ําหนักเกินและภาวะอ้วนลงพุง 

ตารางที ่1 จํานวนและร้อยละของระดับค่าดัชนีมวลกาย และรอบเอว แยกตามลักษณะสายงานของอาจารย์ และ บุคลากร
สายสนับสนุน 

 อาจารย ์
(N=56) 

สายสนับสนุน 
(N=54) 

จํานวนรวม 
(N=110) 

   หญิง       ชาย   หญิง  ชาย  
ค่าดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index) 

  
   

1. น้ําหนักต่ํากว่าปกต ิ 
    (น้อยกว่า 18.5) 

7 
(6.4%) 

0 
(0%) 

5 
(4.5%) 

1 
(0.9%) 

13 
(11.8%) 

2. หนักปกติ        
    (18.5-22.99) 

26 
(23.6%) 

0 
(0%) 

18 
(16.4%) 

3 
(2.7%) 

47 
(42.7%) 

3. น้ําหนักเกินกว่าปกติ 
    (มากกว่า 23) 

  
 

 
 

 

    - ภาวะก่อนอ้วน  
        (23-24.99) 

11 
(10%) 

3 
(2.7%) 

5 
(4.5%) 

4 
(3.6%) 

23 
(20.9%) 

    - ภาวะอ้วนระดับ 1 
        (25-29.99) 

5 
(4.5%) 

3 
(2.7%) 

7 
(6.4%) 

8 
(7.3%) 

23 
(20.9%) 

    -ภาวะอ้วนระดับ 2   
        (มากกว่าหรือเท่ากับ 30) 

1 
(0.9%) 

0 
(0%) 

1 
(0.9%) 

2 
(1.8%) 

4 
(3.6%) 

การวัดเส้นรอบเอว      
 
ปกต ิ

37 
(33.6%) 

4 
(3.6%) 

27 
(24.6%) 

16 
(14.6%) 

84 
(76.4%) 

รอบเอว มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
เซนติเมตร ]ในเพศหญิงและ 

13 
(11.8%) 

2 
(1.8%) 

9 
(8.2%) 

2 
(1.8%) 

26 
(23.6%) 

มากกว่า 90 เซนติเมตรในเพศชาย      

จากตารางที่  1  ผลการตรวจร่างกายประจําป ี2553 ซ่ึงประเมินโดยการชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง และคํานวณค่าดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index) พบว่า เกือบครึ่งหน่ึงของบุคลากรมีภาวะนํ้าหนักเกิน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ในจํานวนผู้มี
นํ้าหนักเกิน อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาวะก่อนอ้วน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ มีภาวะอ้วนระดับ 1 

สําหรบัภาวะอ้วนลงพุง ซ่ึงประเมินจากการวัดเส้นรอบเอว พบว่า บุคลากรมีภาวะอ้วนลงพุงคิดเป็นร้อยละ23.6  
เป็นเพศหญิงร้อยละ 20  เพศชายร้อยละ 3.6  

1.2. ภาวะไขมันและน้ําตาลในเลือด 
ตารางที ่2  จํานวนและร้อยละของระดับไขมันและนํ้าตาลในเลือดของบุคลากร จําแนกตามช่วงอายุ  

 31-
35 
ปี 

36-
40 
ปี  

41- 
45 
ปี 

46- 
50 
ปี 

51- 
55 
ปี 

56-
60 
ปี 

     จํานวน  ร้อยละ 

       ค่าคอเรสเตอรอล (รวม)       จํานวน (N=40)  
ระดับปกติ (น้อยกว่า 200) 0 4 2 4 4 1 15 37.5 
ระดับเร่ิมสูง (200-239) 0 1 4 2 6 1 14 35.0 
ระดับสูง (มากกว่า 240) 0 0 0 0 1 2 11 27.5 
       ค่าไตรกลีเซอไรด ์       จํานวน (N=31)  
ระดับปกติ (น้อยกว่า 150) 0 7 5 9 4 2 27 87.1 
ระดับเร่ิมสูง (150-199) 0 0 0 1 0 0 1 3.2 
ระดับสูง (200-499) 0 0 1 0 1 1 3 9.7 
       ค่าน้ําตาลในเลือด (FBS)       จํานวน (N=42)  
ระดับปกติ (น้อยกว่า 100) 2 10 4 8 4 3 31 73.8 
ระดับเร่ิมสูง  (100-120) 1 3 1 1 2 2 10 23.8 
ระดับสูง (มากกว่า 121) 0 0 0 0 1 0 1 2.3 
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จากตารางที่ 2  บุคลากรที่ได้รับการตรวจหาระดับไขมันและนํ้าตาลในเลือด ประจําปี 2553 มีประมาณร้อยละ 
36.33 ของบุคลากรทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจํา ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ในจํานวนน้ี พบว่า ร้อยละ 
62.5 มีค่าระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือดผิดปกติ โดยมีไขมันในเลือดสูงระดับเริ่มสูงคิดเป็นร้อยละ 35 
และ ระดับสูงร้อยละ 27.5  โดยพบภาวะเส่ียงมากที่สุดในกลุ่มอายุ 50-55 ปี  ส่วนการตรวจค่าไตรกลีเซอไรด์ พบว่าร้อยละ 
12.9 มีค่าผิดปกติ โดยมีค่าไตรกลีเซอไรด์เริ่มสูงร้อยละ 3.2 และระดับสูง ร้อยละ 9.7 ส่วนการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดพบ
ผิดปกติคิดเป็นร้อยละ 26.1 โดยอยู่ในระดับเริ่มสูงคิดเป็นร้อยละ 23.8 และระดับสูงร้อยละ 2.3 

ส่วนที2่  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
ตารางที ่3 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 

 
พฤติกรรมสุขภาพ 

 
ค่าเฉลี่ย (SD) 
 

การปฏิบัติพฤติกรรม 
มีภาวะเสี่ยง       
(1-12) 

   ด ี
 (13-16) 

ดีเยี่ยม  
(17-20) 

จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%) 
ด้านการออกกําลังกาย 13.8 (3.1) 35 (31.8) 54 (49.1) 21 (19.1) 
ด้านโภชนาการ 14.6 (2.4) 23 (20.9) 64 (58.2) 23 (20.9) 
ด้านการป้องกันโรค 15.9 (2.5) 10 (9.1) 55 (50.0) 45 (40.9) 
ด้านการจัดการความเครียด 16.3 (2.2) 5 (4.5) 54 (49.1) 51 (46.4) 
ด้านการจัดการอารมณ์ 16.5 (2.1) 4 (3.6) 53 (48.2) 53 (48.2) 
ด้านการหลีกเลี่ยงสารเสพติด 16.7 (3.5) 16 (14.5) 22 (20.0) 72 (65.5) 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 16.7 (2.1) 3 (2.7) 50 (45.5) 57 (51.8) 
ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล 17.1 (2.2) 3  (2.7) 34 (30.9) 73 (66.4) 
ด้านความปลอดภัยในชีวิต 17.8 (2.0) 3 (2.7) 28 (25.5) 79 (71.8) 

จากตารางที ่3  พบว่าพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยม  โดยมีการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพระดับดีเยี่ยม 2 ด้านคือความปลอดภัยในชีวิตและด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้านที่บุคลากรมีการปฏิบัติพฤติกรรมอยู่
ในระดับต่ําสุดคือด้านการออกกําลังกาย  รองลงมาคือด้านโภชนาการ     
ตารางที่ 4  จํานวน และร้อยละ ของรูปแบบการเคล่ือนไหวทางกายในหน่ึงสัปดาห์  
รูปแบบการเคลื่อนไหวทางกาย        อาจารย์  

          (N=56) 
    สายสนับสนุน 
          (N=54) 

จํานวนรวม 
(N=110) 

 หญิง ชาย หญิง ชาย  
การเคลื่อนไหวทางกายอย่างน้อย 30 
นาท/ีคร้ัง 

  
   

ไม่เคยเลย 12 
(10.9%) 

0 
 

8 
(7.3%) 

2 
(1.8%) 

22 
(20.0%) 

1-2 คร้ัง 24 
(21.8%) 

1 
(0.9%) 

16 
(14.5%) 

3 
(16.7%) 

44 
(40.0%) 

3-4 คร้ัง 12 
(10.9%) 

1 
(0.9%) 

4 
(3.6%) 

5 
(4.5%) 

22 
(20.0%) 

มากกว่า 5 คร้ัง 2 
(1.8%) 

4 
(3.6%) 

8 
(7.3%) 

8 
(7.3%) 

22 
(20.0%) 

รูปแบบการดําเนินชีวิต หรือกิจกรรมทั้ง
ที่บ้านและที่ทํางาน 

     

นั่งเป็นส่วนใหญ ่ 15 
(13.6%) 

1 
(0.9%) 

9 
(8.2%) 

2 
(1.8%) 

27 
(24.5%) 

ยืนเป็นส่วนใหญ ่ 8 
(7.3%) 

1 
(0.9%) 

8 
(7.3%) 

2 
(1.8%) 

19 
(17.3%) 

ใช้เคร่ืองอํานวยความสะดวก 10 
(10%) 

1 
(0.9%) 

2 
(1.8%) 

2 
(1.8%) 

15 
(13.6%) 

กระฉับกระเฉงมาก 17 
(15.5%) 

3 
2.7%) 

17 
(15.5%) 

12 
(10.8%) 

49 
(44.5%) 
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จากตารางที่ 4  การประเมินตนเองของบุคลากร พบว่าบุคลากรมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง           
3 ครั้ง/สัปดาห์ อยู่มากกว่าครึ่งหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 60 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด รูปแบบกิจกรรมในการดําเนินชีวิตส่วน
ใหญ่ เป็นรูปแบบการใช้กิจกรรมทางกายที่ออกแรงน้อย เช่น การ น่ัง ยืน หรือใช้เครื่องอํานวยความสะดวก  

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
 จากข้อมูลการประเมินตนเองของบุคลากร พบว่า บุคลากรโดยส่วนใหญ่ รับประทานผักผลไม้ น้อยกว่าครึ่งหน่ึง ของ
อาหารทั้งหมดในแต่ละม้ือ  เมล็ดพืชหรือธัญพืช 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ปลามากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ ไขมันจากเน้ือสัตว์ บางเวลา 
และเติมเกลือหรือนํ้าปลา ก่อนชิมอาหารเป็นบางเวลา 

ภาวะสุขภาพจิต 
จากการสํารวจตนเอง และประเมินอาการ ความคิด และความรู้สึกในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน พบว่า ส่วน

ใหญ่บุคลากรมีสุขภาพจิตปกติ คิดเป็นร้อยละ 43 และดีกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ 42 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบุคลากรร้อยละ 15 มี
สุขภาพจิต ต่ํากว่าปกติ เส่ียงต่อภาวะสุขภาพ ซ่ึงควรได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ  

 
แผนภูมิที่ 1  ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1 ภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง  
1.1  ภาวะนํ้าหนักเกินและภาวะอ้วนลงพุง 
ผลการตรวจร่างกายประจําปี 2553 ซ่ึงประเมินโดยการชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง และคํานวณค่าดัชนีมวลกาย (Body 

Mass Index) พบว่า เกือบครึ่งหน่ึงของบุคลากรมีภาวะนํ้าหนักเกิน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ในจํานวนผู้มีนํ้าหนักเกิน อาจารย์
ส่วนใหญ่มีภาวะก่อนอ้วน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ มีภาวะอ้วนระดับ 1 

สําหรับภาวะอวนลงพุง ซึ่งประเมินจากการวัดเสนรอบเอว พบวา บุคลากรมีภาวะอวนลงพุงคิดเปนรอยละ23.6  
ซ่ึงภาวะนํ้าหนักเกินน้ี เป็นสาเหตุการเพิ่มปัจจัยเส่ียงอ่ืนในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคหลอดเลือด

สมอง โดยเพิ่มปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 2-6 เท่า และยังพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเบาหวาน 
ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่มีนํ้าหนักเกิน (รวมพร นาคะพงศ์ และคณะ, 2553) 

1.2.  ภาวะไขมันและนํ้าตาลในเลือด 
บุคลากรที่ได้รับการตรวจหาระดับไขมันและนํ้าตาลในเลือด ประจําปี 2553 มีประมาณร้อยละ36.33 ของบุคลากร

ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจํา ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ในจํานวนน้ี พบว่า ร้อยละ 62.5 มีค่าระดับ
ไขมันคอเรสเตอรอลในเลือดผิดปกติ  โดยมีไขมันในเลือดสูงระดับเริ่มสูงคิดเป็นร้อยละ 35และระดับสูงร้อยละ 27.5  ส่วนการ
ตรวจค่าไตรกลีเซอไรด์ พบว่าร้อยละ 12.9 มีค่าผิดปกติ โดยมีค่าไตรกลีเซอไรด์เริ่มสูงร้อยละ3.2 และระดับสูง ร้อยละ 9.7 
ส่วนการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดพบผิดปกติคิดเป็นร้อยละ 26.1 โดยอยู่ในระดับเริ่มสูงคิดเป็นร้อยละ 23.8 และระดับสูง
ร้อยละ 2.3 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับโรคเบาหวาน และโรค
อ้วน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงทั้ง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคอ้วน ล้วนเป็นสาเหตุสําคัญ ที่ทําให้เกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด ซ่ึงหากไม่มีการป้องกันอาจทําให้เกิดหัวใจวายฉับพลัน และเส้นเลือดในสมองตีบได้ 
อีกทั้งปัจจุบันยังมีการศึกษาพบว่าโรคหัวใจ และหลอดเลือด ซ่ึงเป็นสาเหตุการตายกว่า ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้
พัฒนาก่อตัวขึ้น ตั้งแต่ระยะก่อนเบาหวาน เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่มีการกําหนด ให้การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเป็น  
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เวชปฏิบัติมาตรฐาน ทําให้ผู้ที่มีความเส่ียงไม่ทราบ ไม่ตระหนัก และไม่ได้รับการควบคุมระดับนํ้าตาลอย่างจริงจัง  (รวมพร นา
คะพงศ์ และคณะ, 2553)  

2 พฤติกรรมสุขภาพ 
จากการประเมินความสามารถในการจัดการกับวิถีชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากร ทั้งหมด 9 ด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่

ในระดับดี – ดีเยี่ยม โดยมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยม 2 ด้านคือความปลอดภัยในชีวิตและด้านสุขอนามัยส่วน
บุคคล ด้านที่บุคลากรมีการปฏิบัติพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ําสุดคือด้านการออกกําลังกาย  รองลงมาคือด้านโภชนาการ ซ่ึง
สัมพันธ์กับข้อมูลบุคลากรไม่ออกกําลังกาย หรือ ไม่มีกิจกรรมทางกาย รวมทั้งมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 30 นาที 3 ครั้ง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด และรูปแบบกิจกรรมในการดําเนินชีวิตส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบการใช้
กิจกรรมทางกายที่ออกแรงน้อย เช่น การ น่ัง ยืน หรือใช้เครื่องอํานวยความสะดวก 

  จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการออกกําลังกายพบว่า ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม อันได้แก่ 
ครอบครัว การเข้าถึงสถานที่หรือบริการ สภาวะแวดล้อม การยืดหยุ่น ความสะดวกและง่ายของโปรแกรมการออกกําลังกาย มี
ผลต่อพฤติกรรมการออกกําลังกาย (วิศาล คันธารัตนกุล, 2547)   

นอกจากน้ัน The Middlesex-London Health Unit Healthy Workplace Program ให้ข้อแนะนําเก่ียวกับการ
สร้างบรรยากาศการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงาน ว่าสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การส่งเสริมให้มีการพักเบรกในช่วงเช้า และ 
บ่าย ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ เดิน หรือ ขึ้นบันได การจัดให้มีการแข่งกีฬาในสถาบัน การจัดกิจกรรมเพื่อการออกกําลัง
กาย โดยให้ครอบครัวมามีส่วนร่วมด้วย หรือการจัดให้มีที่ออกกําลังกายในหน่วยงาน (Middlesex-London Health Unit, 
2004)  

ส่วนภาวะสุขภาพจิต จากการสํารวจตนเอง และประเมินอาการ ความคิด และความรู้สึกในช่วง 1 เดือนที่ 
ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน พบว่า ยังมีบุคลากรร้อยละ 15 มีสุขภาพจิต ต่ํากว่าปกติ เส่ียงต่อภาวะสุขภาพ ซ่ึงควรได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ มีการศึกษาใน สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป ที่เก็บรวบรวมข้อมูลระดับความสุขของ
ประชากรในช่วงวัยต่างๆ พบว่า ไม่ว่าคนเชื้อชาติใด มีวัฒนธรรมแบบไหน ส่วนใหญ่มักจะมีความสุขที่สุดในชีวิตใน 2 ช่วงอายุ 
ช่วงแรกคือตอนอายุประมาณ 20 ถึง 30 กว่าๆ และอีกช่วงหน่ึงคือหลังจาก 50 ไปแล้ว ในขณะที่ช่วงชีวิตที่คนส่วนใหญ่มี
ความสุขน้อยที่สุด คือช่วง 40 กว่าๆ หรือวัยกลางคนน่ันเอง (Blanchflower & Oswald, 2006) สอดคล้องกับผลการวิจัยครั้ง
น้ีที่พบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่ในวิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่มีอายุเฉล่ียประมาณ 41 ปี ซ่ึง
เป็นกลุ่มวัยที่มีภาวะเส่ียงทางสุขภาพจิต จากการทําแบบสํารวจสุขภาพจิต ของประชากรทั่วประเทศอังกฤษ ในปี 2553 พบว่า
กลุ่มช่วงวัยที่มีอายุ 35 ถึง 44 ปี เป็นวัยที่จะมีภาวะ Mid-life cries คนกลุ่มน้ีมักมีภาวะ ซึมเศร้า (depression) และรู้สึกเหงา
อยู่บ่อยๆ ทั้งน้ีเพราะคนกลุ่มน้ีมีชั่วโมงในการทํางานยาวนานกว่าปกติ และรู้สึกว่าตนเองไม่มีเวลาเพียงพอให้กับครอบครัว 
(Blanchflower & Oswald, 2006) 

ข้อเสนอแนะ 
1.หน่วยงานควรประเมินพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ืองทุกป ี  
2.หน่วยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นและเอ้ือเวลาในการออกกําลังกาย เช่น กําหนด

ช่วงเวลาในการออกกําลังกาย 15.00-16.00 น.ของทุกวัน 
 3.หน่วยงานควรศึกษาข้อมูลหรือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะโภชนาการและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมภาวะ

โภชนาการที่เหมาะสม  เช่น จัดสวัสดิการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
4.หน่วยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น  

เอกสารอ้างอิง 
รวมพร นาคะพงศ์ และคณะ. 2553. แนวปฏิบัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเส่ียงโรคหัวใจ และหลอด

เลือด. นนทบุรี: สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 
วิศาล คันธารัตนกุล. 2547. ขยับกาย สบายชีว:ี แนวทางการส่งเสริมการออกกําลังกายสําหรับศูนย์สุขภาพชุมชน. 

กรุงเทพฯ: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. 2550. รายงานผู้ป่วยใน (รง. 505). 
อภิชัย มงคล และคณะ. 2552. แบบประเมินดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์.  วันที่ค้นข้อมูล  30 สิงหาคม 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

261261 

 

           2553,เข้าถึงได้จาก http://www.dmh.go.th/test/thaihapnew/thi54.asp 
อังศินันท์ อินทรกําแหง, & ภัทราวุธ อินทรกําแหง. 2550. แบบสอบถามเชาว์สุขภาพ : วิถีชีวิตของการมีสุขภาพดีของคน

ไทย.วันที่ค้นข้อมูล  30 สิงหาคม  2553,เข้าถึงได้จาก http://www. bsris.swu.ac.th/health/doc/hq.pdf 
Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. 2006. Is Wellbeing U-Shaped over the Life Cycle? , University of 

Warwick, Coventry. 
Middlesex-London Health Unit. 2004. Building a healthy workplace: Blueprint for success. London: the 

Ontario Ministry of Health and Long Term Care through the Middlesex-London Heart Health 
Program. 

Wibulpolprasert, S., Sirilak, S., Ekachampaka, P., Watanamano, N., & Taverat, R. 2008. Thailand Health 
Profile 2005-2007. Nonthaburi: Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health, Thailand. 

World  Health Organization . 2006. Preventing  Chronic Diseases  a vital invesment : Who  global   
report.  Geneva, Switzerland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

262 262 

 

ผลของรูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 
โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อความรู้ทัศนคติของมารดาหลังคลอดและครอบครัว และ

อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 
Effects of A Model of 6-month Exclusive Breastfeeding Promotion  

based on Family-Centered Care on Knowledge ,Attitude of Mothers and 
Families and Exclusive Breastfeeding for 6 months 

ขนิษฐา  เมฆกมล , จรัญญา  ดีจะโปะ, ชญาดา  เนตร์กระจ่าง3 

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี
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นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารกเน่ืองจากนมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วน การเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีผลดีต่อ
สุขภาพของมารดาและทารก ดังน้ันการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสําเร็จจึงมีความสําคัญมาก การวิจัยครั้ง
น้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของมารดาหลังคลอดและครอบครัว  เรื่องการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่ก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน  โดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง  และศึกษาอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอดในช่วง 6 เดือนแรก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ มารดาหลังคลอดและครอบครัวที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยหลังคลอดจํานวน 30 คู่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย รูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  
แบบสอบถามความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดและครอบครัว  แบบสัมภาษณ์การเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดเม่ือลูกอายุ 3 เดือนและ 6 เดือน  โดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริม
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  และติดตามระยะเวลาของการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่ของมารดาหลังคลอดอย่างเดียวนาน 6 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 
paired t-test     

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด และครอบครัว

ก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ไม่แตกต่างกัน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดและครอบครัว
ก่อนก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ไม่แตกต่างกัน 
 3.  อัตราของมารดาที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 สรุปได้ว่ารูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีผลให้
จํานวนมารดาที่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่นาน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซ่ึงควรใช้เป็นวิธีการในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่ให้บรรลุเป้าหมายของประเทศต่อไป สําหรับมารดาที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน พบว่าเน่ืองจากมีอุปสรรคในการทํา
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว เป็นการแยกกันอยู่ของสามี-ภรรยา ความเชื่อในการเล้ียงดูทารกของครอบครัวและการเจ็บป่วย
ของมารดา ดังน้ันในกลุ่มมารดาที่มีอุปสรรคดังกล่าวจึงควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้การเล้ียงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวมีระยะเวลายาวมากที่สุด 
คําสําคัญ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน  การดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 

Abstract 

 Review of evidence has shown that exclusive breastfeeding for six months is the optimal way of 
feeding infants.This quasi-experimental research was conducted to examine the effects of a 6- month 
exclusive breastfeeding promotion model based on family-centered care.  The participants in this study 
included 30 pairs of mothers and their family members. The instrument was composed of an intervention 
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to promote exclusive breastfeeding for six months based on family-centered care; questionnaires 
assessing knowledge and attitude; and interviewing forms assessing exclusive breastfeeding for three and 
six months. Data were collected before and after implementing the intervention, and then followed 
exclusive breastfeeding for six months. Data were analyzed by percentage, mean, SD., and paired t-test.  
 The results were as follows: 

1. Knowledge of the mothers and their family members about breastfeeding before and after 
the intervention was not significantly different. 

2. Attitude of the mother and their family members toward breastfeeding before and after the 
intervention was not significantly different. 

3. The 6-month exclusive breastfeeding for six months rate was 80.00% 
Regarding the results, it can be concluded that the 6-month exclusive breastfeeding promotion 

model based on family-centered care had effects on 6-month exclusive breastfeeding rate.  Therefore, 
such a model should be used to promote exclusive breastfeeding.  However, in this study, it was also 
found that 20 percent of mothers were not successful in exclusive breastfeeding for six months due to 
barriers to perform family function such as separation of couple, and beliefs of feeding the infants, and 
maternal illness . Thus, for these mothers, they should be received additional support to meet the goal 
of exclusive breastfeeding as much as they can. 
Keywords: 6-month Exclusive Breastfeeding, family-centered care 

บทนํา 
องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้รณรงค์ส่งเสริมการเล้ียง

ลูกด้วยนมแม่ในทุกประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปีค .ศ.1980 (พ.ศ. 2523) เป็นต้นมา โดยเป็นที่ยอมรับว่านมแม่มีสารอาหารที่
ครบถ้วนที่สุด และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีผลดีต่อสุขภาพของมารดาและทารกทั้งทางด้านเชาว์ปัญญาและพัฒนาการ ซ่ึง
องค์การอนามัยโลกและองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (WHO & UNICEF, 1989) มีความเห็นว่าปัจจัยสําคัญที่ทํา
ให้มารดาหลังคลอดเล้ียงลูกด้วยนมแม่อยู่ที่นโยบายการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและสถานผดุงครรภ์ จึงได้มีการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและสถานผดุงครรภ์ขึ้นทั่วโลกเรียกว่า “บันไดสิบขั้นสู่ความสําเร็จในการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่” (Ten steps to successful breastfeeding) และประเทศไทยเป็น 1 ใน 12 ประเทศที่มีการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่ ได้นําขั้นตอนต่างๆเหล่าน้ันมาใช้ในโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก ซ่ึงการปฏิบัติตามบันได 10 ขั้นสู่ความสําเร็จ
ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เป็นการปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติของทางโรงพยาบาลในการส่งเสริมเล้ียงลูกด้วยนมแม่โดย
หลังจากคลอดเสร็จใหท้ารกดูดนมมารดาทันที และเปิดโอกาสใหท้ารกอยู่กับมารดาตลอด  เวลา เพราะการที่มารดาอุ้มทารก
ดูดนมเป็นการสร้างความอบอุ่นและความไว้วางใจ ซ่ึงมีผลต่อไปในระยะยาว คือ ทําให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
        สําหรับประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 จนถึงปัจจุบัน และในพ.ศ.2546 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้มี
นโยบายแนะนําให้แม่เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนและสามารถให้นมแม่ต่อไปพร้อมกับอาหารเสริมตามวัย และ
ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัยในปี 2553-2556 ไดต้ั้งเป้าหมายไว้ว่า ทารกควรได้รับนมแม่อย่าง
เดียวนาน 6 เดือนอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2556 (กรมอนามัย, 2553) ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่กันอย่างแพร่หลาย  
        แม้ว่าการรณรงค์เรื่องการเล้ียงลูกด้วยนมแม่จะมีมากขึ้น แต่อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (Exclusive 
breastfeeding) เป็นเวลา 6 เดือนที่ประสบผลสําเร็จมีค่อนข้างน้อย จากสถิติในปีพ.ศ.2549 ของประเทศไทย ซ่ึงรายงานโดย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุขรายงานเฉพาะกิจในโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  พบว่า
อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือนเท่ากับร้อยละ 5.4 (เอกสารรายงานนโยบายและความสําคัญ อสม.นม
แม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวโดยนายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย, 21 กันยายน 2553) ซ่ึงสาเหตุบางประการที่ทํา
ให้การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากมารดาหลังคลอดต้องทํางานนอกบ้าน (สุมาลี ตีรณวัฒนากูลและคณะ
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, 2551 : 35) ปัญหาด้านสุขภาพของมารดาและทารก เช่น การเจ็บป่วย ปัญหาหัวนมผิดปกติ (เพ็ญศรี ชัยศิริ, 2542) ไม่ได้รับ
ความรู้และคําแนะนําในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง (จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์, 2537: 49-57) ทําให้มารดาหลังคลอดบาง
รายที่ตั้งใจจะเล้ียงลูกด้วยนมแม่ แต่เม่ือถึงเวลาที่บุตรคลอดออกมาแล้วสามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ในระยะเวลาส้ันๆ หรือ
เปล่ียนมาเล้ียงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับนมผสม (World Health Organization [WHO], 2002) 
 จากข้อมูลการประชุมวิชาการ นมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 3 พบว่าสถานการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยมี
อัตราต่ํากว่าเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก สัมพันธ์จากข้อมูลงานวิจัย เรื่องปัจจัยและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของรศ.พญ.กุสุมา  ชูกล่ิน และคณะ พบว่าอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในวันที่
จําหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 95.0 อายุ 2 เดือนร้อยละ 76.2 อายุ 4 เดือนร้อยละ 
57.0 อายุ 6 เดือนร้อยละ 25.9 และที่อายุ 9 เดือนร้อยละ 0.1 (กรมอนามัย, 2554) 
 จากประเด็นความสําคัญของปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมา พบว่าอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในขณะอยู่โรงพยาบาลมี
จํานวนเพิ่มขึ้น แต่เม่ือกลับไปอยู่บ้านจํานวนของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวค่อยๆลดลง ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
นํารูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อมาเพิ่มอัตราการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยประยุกต์แนวคิดการพยาบาลมารดาโดย
เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของของฟิลลิปส์ (Phillips, 1996, 1998) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการพยาบาลที่เน้นการ
ดูแลบุคคลเป็นองค์รวมโดยนํามาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลมารดาและทารก ซ่ึงพบว่าการพยาบาลที่เน้นการดูแลแบบองค์รวม
จะเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการพยาบาล สําหรับประเทศไทยเป็นระยะเริ่มต้นที่พยาบาลสนใจการดูแลครอบครัวและให้การ
ดูแลเป็นองค์รวมมากกว่าที่ผ่านมา โดยมีการกระตุ้นให้พยาบาลเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการให้บริการมากขึ้น (Family–
centered care) ซ่ึงเป็นแนวทางทีเ่กิดผลดีต่อผู้รับบริการและครอบครัว สําหรับการใหส้มาชิกครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนให้มารดาหลังคลอดสามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน  ในทางปฏิบัติได้มีการส่งเสริมแต่ยังไม่เป็น
รูปธรรม และครอบครัวยังมีความคิดเห็นว่าเป็นหน้าที่ของมารดาหลังคลอดเท่าน้ันในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  
 รูปแบบการเล้ียงลูกด้วยนมแม่โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางน้ีเป็นรูปแบบการดูแลที่ให้สมาชิกภายในครอบครัว เช่น 
สามี มารดา หรือสมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลมารดาหลังคลอดมากขึ้น เน่ืองจากระยะหลังคลอดมารดา
สามารถได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของบุคคลในครอบครวั โดยเฉพาะมารดาของตนเอง มารดาของสามี และสามีซ่ึงเป็นกลุ่ม
สนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทําของมารดาหลังคลอดมากนอกจากน้ีการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลมารดาเป็นการส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดและครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วย รูปแบบการดูแลโดยเน้นครอบครัว
เป็นศูนย์กลางน้ี บุคลากรทีมสุขภาพเป็นส่ิงสําคัญที่จะช่วยให้มารดาหลังคลอดเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้สําเร็จ เน่ืองจากเป็นเสมือนผู้
ทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เป็นผู้ให้ข้อมูลและสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันใจแก่มารดา (ยุพยง แห่ง
เชาวนิช และปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร, 2550 : 17)  และให้ครอบครัวเห็นความสําคัญในบทบาทของครอบครัวว่า สามารถสนับสนุน
ให้มารดาหลังคลอดเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนได้ ซ่ึงจะส่งผลให้เด็กไทยได้มีโอกาสกินนมแม่อย่างต่อเน่ือง มี
สุขภาพแข็งแรงและพัฒนาการสมองที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว เป็นการดําเนินตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งผลให้อัตราการเล้ียงลูกด้วย  นมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
50 ซ่ึงเป็นเป้าหมายของประเทศในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ใหป้ระสบความสําเร็จต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของมารดาหลังคลอดเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ก่อนและหลังการได้รับ
รูปแบบการส่งเสริมเล้ียงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
         2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของครอบครัวมารดาหลังคลอดเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการส่งเสริมเล้ียงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
       3. เพื่อศึกษาอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดหลังจากได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) การทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียว (One  
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Group Pretest–Posttest design) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ มารดาหลังคลอดและครอบครัวที่มารับบริการในหน่วยงานหลัง
คลอด ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงดําเนินการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดย
กลุ่มตัวอย่างมารดาหลังคลอดมีจํานวน 30ราย มีคุณสมบัตคิือไม่มีข้อห้ามในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ มีความตั้งใจในการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ มีความเต็มใจและยินดีเข้าร่วมในการวิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างครอบครัวของมารดาหลังคลอดได้แก่ สมาชิกภายใน
ครอบครัวของผู้คลอดจํานวน 30 รายโดยมีคุณสมบัติคือ เป็นสมาชิกในครอบครัวที่มารดาหลังคลอดระบุว่าต้องการให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนมีความเต็มใจและมีเวลาในการ
ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนมารดาหลังคลอดในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียวนาน 6 เดือน มีความเต็มใจและยินดีเข้าร่วมใน
การวิจัยครั้งน้ี 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
        1.รูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงผู้วิจัยได้พัฒนา
จากแนวคิดทฤษฎีการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของฟิลลิปส์ (Phillips, 1996, 1998) มีองค์ประกอบ ดังน้ี 
            1.1 การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลมารดาหลังคลอด ได้แก่ การให้สมาชิกภายในครอบครัวที่มารดา หลัง
คลอดต้องการเข้าไปดูแลช่วยเหลือในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
            1.2 การให้มารดาหลังคลอดและครอบครัวมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และวางแผนการดูแล โดยเปิดโอกาสให้มารดา
หลังคลอดและครอบครัวร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อวางแผนการดูแลมารดาและทารกในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
            1.3 การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติตัวแก่มารดาหลังคลอดและบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ การอธิบายเหตุผลและความจําเป็นในส่ิงที่ซักถามหรือสงสัย 
            1.4 การจัดบรรยากาศเป็นส่วนตัวและอํานวยความสะดวก โดยมีการให้คําแนะนําเป็นรายบุคคลและครอบครัว 
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้คําแนะนําเฉพาะครอบครัว  
            1.5 การยืดหยุ่นในการดูแล ได้แก่ การอนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาดูแลมารดาหลังคลอดได้ตามต้องการ มีการดูแลที่
ปรับเปล่ียนได้ เปิดโอกาสให้มารดาหลังคลอดและครอบครัวสามารถกระทําในส่ิงที่ต้องการโดยไม่เป็นอันตรายต่อมารดาหลัง
คลอดและทารกในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
            1.6 การเคารพสิทธิส่วนบุคคล โดยการให้เกียรติและความเสมอภาคในการดูแล มีการขออนุญาตก่อนให้การดูแล 
การใช้คําพูดที่มีสรรพนามนําหน้าชื่อที่เหมาะสม ไม่เปิดเผยร่างกายโดยไม่จําเป็น 
            1.7 การดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ โดยให้การดูแลตามความต้องการของมารดา
หลังคลอดและครอบครัวในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เพื่อความสุขสบายและปฏิบัติตนได้ตามความเชื่อของตนและ
ครอบครัว 
         2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2.1 แบบสอบถามความรู้และทัศนคติการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของ
มารดาหลังคลอดความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ โดยมีข้อคําถามเก่ียวกับความรู้ 
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ซ่ึงประกอบด้วยคําถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคอร์ท (Likert’s scale)  
 2.2 แบบสอบถามความรู้และทัศนคติการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ของครอบครัว ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
ภายในครอบครัวที่มารดาหลังคลอดต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ความรู้เก่ียวกับ
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน โดยมีข้อคําถาม
เก่ียวกับความรู้ ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ซ่ึงประกอบด้วยคําถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert’s scale) 
 2.3 แบบสัมภาษณ์มารดาหลังคลอดเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และติดตามระยะเวลาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่เม่ือ
ทารกอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน 
 วิธีดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมารดาหลังคลอดและครอบครัว โดยใช้แบบแบบสอบถามความรู้
และทัศนคติการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ก่อนการใช้รูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Pre-test) ภายหลังคลอด 24 ชั่วโมง และดําเนินการใช้รูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย  นมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในระหว่างที่มารดาหลังคลอดพักที่โรงพยาบาล หลังจากน้ันใช้แบบทดสอบ
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ความรู้และทัศนคติการเล้ียงลูกด้วยนมแม่หลังใช้รูปแบบ (Post-test) ก่อนการจําหน่ายมารดาหลังคลอดออกจากโรงพยาบาล 
และติดตามอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยการติดตามเยี่ยมมารดาหลัง
คลอดและครอบครัวในระยะ 3 เดือนและ 6 เดือนโดยใช้แบบสัมภาษณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด เม่ือทารก
อายุ  3 เดือนและ 6 เดือน  

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมารดาหลังคลอดและครอบครัวใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนความรู้และทัศนคติการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดและครอบครัว ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางด้วยสถิติค่าทดสอบที 
(paired t-test) และอัตราของมารดาในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 6 เดือนใช้ค่าสถิติร้อยละ 

ผลการวิจัย    
       1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมารดาหลังคลอดและครอบครัว 
 ข้อมูลทั่วไปของมารดาหลังคลอดส่วนใหญ่มีอายุต่ํากว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 36.70 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 43.30 ประกอบอาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 43.30 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทคิด
เป็นร้อยละ 30.00 และมีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยายคิดเป็นร้อยละ 53.30 ลําดับที่ของการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็น
การตั้งครรภ์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 46.70 และมีความพร้อมต่อการตั้งครรภ์คิดเป็นร้อยละ 100 คลอดทาง  ช่องคลอดคิดเป็น
ร้อยละ 70.00  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดคิดเป็นร้อยละ 95.00 และมีประสบการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่มาก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 90.00 โดยที่ระยะเวลาในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระยะต่ํากว่า 6 เดือน คิดเป็น ร้อยละ 38.90 มารดาหลังคลอด
ส่วนใหญ่ต้องการให้สามีเป็นบุคคลที่สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 70.00  
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่มารดาต้องการให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 33.33 วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 60.00 
ประกอบอาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 56.70 และช่วงเวลาในการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้คลอดในการเล้ียงลูกด้วย นมแม่อยู่
ในช่วงกลางคืนคิดเป็นร้อยละ 80.00 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้และทัศนคติการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดก่อนและหลังการ
ได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
 ผลการวิจัยพบว่าคะแนนความรู้ของมารดาหลังคลอดเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ภายหลังได้รับรูปแบบการ

ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางเพิ่มขึ้น ( x = 16.60, SD = 1.69)  แต่
คะแนนความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 
6 เดือนไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 (t 29 =  – 1.70, p = .10) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่1 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มตัวอย่างมารดา 

หลังคลอดก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง   (n = 30) 

ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ x  SD t p 

ก่อนการได้รับรูปแบบ 15.90 1.84   
   -1.70 .10 
หลังการได้รับรูปแบบ 16.60 1.69   
 
คะแนนทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย     นมแม่

อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 (t 29 =  .29,       p = 
.78) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่ของมารดาหลังคลอดก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน   6 
เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (n = 30) 

ทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ x  SD t p 

ก่อนการได้รับรูปแบบ 126.0 12.19   
   .29 .78 
หลังการได้รับรูปแบบ 125.37 12.90   
3. เปรียบเทียบคะแนนความรู้และทัศนคติของครอบครัวก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของครอบครัวหลังได้รับรูปแบบการส่งเสริม

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนเพิ่มขึ้น ( x  = 15.87,  SD = 1.61) แต่คะแนนความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่ก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 (t 29 = –.97,p = .34) ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มตัวอย่าง 

ครอบครัวก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้น 
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (n = 30) 

ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ x  SD t p 

ก่อนการได้รับรูปแบบ 15.60 1.83   
   -.97 .34 
หลังการได้รับรูปแบบ 15.87 1.61   

 
 คะแนนทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย    นมแม่
อย่างเดียวนาน 6 เดือนไม่แตกต่างทางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 (t 29 =  .60, p = .56) ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่  4   เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูก 
ด้วยนมแม่ของครอบครัวก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว   นาน 6 
เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (n = 30) 

ทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ x  SD t p 

ก่อนได้รับรูปแบบ 112.53 9.16   
   .60 .56 
หลังได้รับรูปแบบ 111.57 10.52   

4. อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของมารดาหลังคลอดหลังจากได้รับรูปแบบการส่งเสริม
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 

ผลการวิจัยพบว่ามารดาหลังคลอดที่ได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยเน้นครอบครัว
เป็นศูนย์กลาง มีอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะเวลา 3 เดือนหลังคลอดจํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33 
และอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะเวลา 6 เดือนหลังคลอดจํานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและร้อยละของมารดาหลังคลอดที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะเวลา 3 เดือนและ 6   
               เดือนหลังคลอด 

ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวหลังคลอด 

จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
อย่างเดียว (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

3 เดือน 25 83.33 
6 เดือน 24 80.00 
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สรุปและอภิปรายผล 
        1. จากการวิจัยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ก่อนและหลังการได้รับ
รูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของกลุ่มตัวอย่างมารดาหลัง
คลอดและกลุ่มตัวอย่างครอบครัว มีคะแนนความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ว่า หลังจากมารดาหลังคลอดและครอบครัวได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน
โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มารดาหลังคลอดและครอบครัวมีความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ สูงกว่าก่อน
การได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  ทั้งน้ีสามารถอธิบาย
ได้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยได้เห็นประโยชน์และตระหนักในความสําคัญของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น  จึงมีการสนับสนุนการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ในทุกระดับ ทั้งจากส่วนราชการ นายจ้าง สถานที่ทํางาน ส่ือมวลชน ชุมชนเพิ่มขึ้น ในหลายๆด้านที่จะ
เอ้ืออํานวยให้แม่ได้เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุนในการลาคลอดครบ 3 เดือน และสามารถลาคลอดต่อได้
โดยไม่ได้รับเงินเดือน ซ่ึงเป็นระเบียบของหน่วยงานราชการ การจัดตั้งมุมนมแม่ในที่ทํางาน การจัดสถานเล้ียงเด็กกลางวันที่
สนับสนุนนมแม่ กลุ่มอาสาสมัครนมแม่ เว็บไซต์นมแม่ กลุ่มยุวทูตนมแม่ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่ แสดงให้เห็นว่าทุกที่ทุกคนสนับสนุนนมแม่ได้  ซ่ึงจะนําไปสู่การสร้างสังคมนมแม่ (วิทยา  ถิฐาพันธ์ และคณะ, 2552 : 164) 
นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ มีการดําเนินโครงการสายสัมพันธ์แม่
ลูก เพื่อการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ตามบันได 10 ขั้นสู่ความสําเร็จการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  ซ่ึงมีการให้ความรู้และสร้าง
ทัศนคติให้มารดาและครอบครัวในเรื่องการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์และมีการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองเม่ือคลอดบุตร
จนถึงการติดตามเยี่ยมหลังคลอด ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมีผลทําให้มารดาและครอบครัวมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่จึงทําให้คะแนนความรู้และทัศนคติก่อนและหลังการได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
นาน  6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางไม่แตกต่างกัน 
         2. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน โดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางสามารถส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดสามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน จํานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าหลังจากมารดาหลังคลอดและครอบครัวได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง อัตราของมารดาหลังคลอดในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
นาน 6 เดือนอย่างน้อยร้อยละ 50 ซ่ึงพบว่าโดยรวมมารดาหลังคลอดที่ได้รับรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
นาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีอัตราการให้นมมารดาแก่บุตรในระยะ 3 เดือนคิดเป็นร้อยละ 83.33 และ 6 
เดือนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการให้คําแนะนําการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่โดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการรับความรู้เรื่องการเล้ียงบุตรด้วยนมมารดาและทราบบทบาทของครอบครัวในการ
สนับสนุนมารดาหลังคลอดให้เล้ียงบุตรด้วยนมมารดาทําให้เป็นแรงสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จในการเล้ียงบุตรด้วยนมมารดา
อย่างน้อย 6 เดือน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์มารดาหลังคลอดเก่ียวกับการช่วยเหลือของครอบครัวในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่ พบว่าการที่สมาชิกครอบครัวได้ร่วมรับฟังความรู้ วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ร่วมกัน  ทําให้
ครอบครัวเข้าใจและเปิดโอกาสให้มารดาเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเต็มที่ โดยบทบาทหน้าที่ของครอบครัวมีการปรับเปล่ียนไปใน
การทํางานนอกบ้าน การทํางานบ้าน การเตรียมอาหาร ครอบครัวจะเป็นผู้ดูแล ทําให้มารดาสามารถมีเวลาเต็มที่ในการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ และหลังจากการทํางานประจําในเวลากลางวัน สมาชิกครอบครัวจะมาช่วยเล้ียงดูลูกในเวลาเย็นและกลางคืน 
ครอบครัวส่วนใหญ่รับรู้และเห็นความสําคัญของการเล้ียงลูกด้วย   นมแม่ ส่วนใหญ่บอกว่านมแม่มีประโยชน์และประหยัด 
สําหรับมารดาที่ไม่ได้เล้ียงลูกด้วยนมตนเองในช่วงเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน พบว่ามีอุปสรรคในการทําหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว เป็นการแยกกันอยู่ของสามี-ภรรยา  ทําให้มารดาต้องไปทํางานนอกบ้าน  ความเชื่อในการเล้ียงดูทารกของครอบครัว
และ มารดามีปัญหาทางด้านสุขภาพ  
        นอกจากน้ีระบบครอบครัวและการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการ
ดูแลตนเอง ผู้รับบริการที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวและบุคคลในสังคม จะช่วยให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เกิดขวัญ
และกําลังใจที่ดี  มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติการดูแลตนเองและต่อสู้กับความเจ็บป่วยของตน  ในขณะเดียวกันหากการสนับสนุน
จากครอบครัวและบุคคลในสังคมไม่เพียงพอ  ผู้ป่วยอาจเกิดความรู้สึกว้าเหว่  ขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติการดูแลได้เช่นกัน (แสง
หล้า  พลนอก  รสสุคนธ์  วาริทสกุลและสมพร  เจษฎาญานเมธา, 2545 : 49) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ จินตนา พัฒ
นพงศ์ธร และศันสนีย์ เจตน์ประยุกต์ (2547) ที่พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากสามี ซ่ึงเป็นบุคคลในครอบครัว เป็นปัจจัย
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ด้านหน่ึงที่มีผลต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน และจากการศึกษาของจิรา ขอบคุณ และคณะ (2553) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน พบว่า ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีผลต่อระยะเวลาในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน ซ่ึงข้อมูลข่าวสารน้ันได้แก่ การได้
ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการเล้ียงลูกด้วยนมแม่โดยใช้หลัก 3 ดูด ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการบีบเก็บนมแม่ ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการป้อนนมแม่
ด้วยแก้ว การสนับสนุนให้ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ทําให้มารดามีความรู้ เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
เกิดการยอมรับและตั้งใจที่จะเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และการรับรู้ดังกล่าวจะส่งเสริมให้มารดาสามารถเล้ียงลูกด้วยนมได้เป็น
เวลานานขึ้น ซ่ึงรูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ได้มีการให้
ข้อมูลด้านน้ีแก่มารดาหลังคลอดและครอบครัว เป็นผลให้การเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีอัตราเกินเป้าหมายที่กําหนด และสอดคล้อง
กับการศึกษาของปิยภัสร์ ตรังคะพันธ์ุ (2545) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในมารดา ที่ทํางาน
นอกบ้านที่นําบุตรมาตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ์ สํานักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงสนับสนุน
ทางสังคม และความสามารถตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ทํางานนอกบ้าน 
        ผลการวิจัยในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน โดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  สามารถส่งเสริมมารดาหลังคลอดให้มีการเล้ียงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวได้นานถึง 6 เดือน 
เพราะการใช้รูปแบบการดูแลผู้รับบริการโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีจุดประสงค์ที่สําคัญ คือการให้ครอบครัวเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้รับบริการ การให้ข้อมูลทั้งแก่มารดาหลังคลอดและครอบครัว การให้มารดา หลังคลอดและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้สะท้อนความรู้สึก ปัญหา ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อร่วมกับ ผู้ให้บริการ ทําให้มารดาหลังคลอด
และครอบครัวเกิดการเรียนรู้ ได้รับข้อมูลที่ตอบสนองกับความต้องการของตนเอง และสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บทบาทของตัวมารดาเองและครอบครัว ซ่ึงควรใช้เป็นวิธีการในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ให้บรรลุเป้าหมายของ
ประเทศต่อไป สําหรับมารดาที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน พบว่าเน่ืองจากมีอุปสรรคในการทําหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว เป็นการแยกกันอยู่ของสามี-ภรรยา ความเชื่อในการเล้ียงดูทารกของครอบครัวและการเจ็บป่วยของมารดา ดังน้ัน
ในกลุ่มมารดาที่มีอุปสรรคดังกล่าวจึงควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวมี
ระยะเวลายาวมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ไปใช้
ในการดูแลมารดาหลังคลอดและครอบครัวในหอผู้ป่วยหลังคลอด  และมีการติดตามอย่างต่อเน่ืองทั้งที่บ้านและชุมชนเพื่อส่งเสริม
ให้มีการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวต่อเน่ืองอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 
        2. การวางแผนการพยาบาลควรเปดิโอกาสให้มารดาหลังคลอดและครอบครัวมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพ
ของตนเองที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของมารดาหลังคลอดและเป็นการใช้ศักยภาพของครอบครัวให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 

 3. ควรนําผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเรื่องบทบาทครอบครัวในการส่งเสริม 
สนับสนุน การเล้ียงบุตรด้วยนมมารดาในระยะหลังคลอด เพื่อให้เกิดความสําเร็จในการเล้ียงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือนต่อไป 
 4. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนโดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
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6 เดือน. เอกสารงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาต ิเรื่อง กําลังคน ด้านสุขภาพกับการบริการด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย ์2-4 มิถุนายน 2553. 
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อุปสงค์ของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

Demand of Alternative Energy for Vehicles at  
HuaHin, Prachubkhilikhun Province 

วีรวัลย์  ปิ่นชุมพลแสง 
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

บทคัดย่อ 

เพื่อศึกษาความต้องการใช้พลังงานทดแทน ผู้วิจัยจึงให้ความสําคัญต่อการศึกษาอุปสงค์ของพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้
พลังงานทดแทน ศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ รวมถึงการศึกษาทัศนคติทางการตลาดที่มีต่อ
ความต้องการใช้พลังงานทดแทน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานทดแทน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99.9995 โดยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มสูงขึ้น ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 37.71 และมี
ปัจจัย 5 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ ราคาพลังงานทดแทน ค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ -0.78 ณ ระดับ
ความเชื่อม่ันร้อยละ 99.9995 รายได้ของผู้ใช้พลังงานทดแทน ค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 0.001 ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 
99.995 ระยะทางการใช้พลังงานทดแทน ค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 4.89 ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99.9995 ราคา
ยานพาหนะ ค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 2.69 ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99.99 และอัตราการส้ินเปลืองการใช้พลังงานทดแทน 
ค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ -0.01 ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99.99 ความสัมพนัธ์ระหว่างผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงาน
ทดแทนกับปัจจัยต่างๆ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญร้อยละ 58.01 ลักษณะของเส้นอุปสงค์ระหว่างราคาพลังงานทดแทน
และปริมาณพลังงานทดแทนมีลักษณะตรงกันข้ามกันตามทฤษฎี ผลการศึกษาด้านทัศนคติทางการตลาดความต้องการใช้
พลังงานทดแทน พบว่า ด้านราคาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในความต้องการใช้พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความพึงพอใจในเกณฑ์มาก สําหรับแนวทางการปรับปรุงการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อ ความเพียงพอของจํานวนสถานีที่ให้บริการ และคุณภาพของพลังงานทดแทนเพื่อลด
การสึกหรอและการบํารุงรักษาของเครื่องยนต์น้อยลง 
คําสําคัญ : พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่นํามาใช้แทนนํ้ามันเชื้อเพลิง, อุปสงค์ คือ ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง ในระดับราคาต่างๆ กัน, แก๊สโซฮอล์ คือส่วนผสมของนํ้ามันเบนซินกับเอทานอล ซ่ึง
เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ซ่ึงเอทานอลสามารถผลิตได้จากพืชที่ปลูกในประเทศ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เช่น ข้าว
ฟ่าง ข้าว และ ข้าวโพด เป็นต้น 

Abstract 
 This research is survey research and analyzes relevant quantitative research. The target 
population is composed of consumers of alternative energy for vehicles in HuaHin at Prachubkhirikhun 
and the purposive sampling is 625 persons. The methodology research is a multiple regression model at 
significance of 99.9995%. The study found that there are five factors to alternative energy demand 
effectiveness for vehicles of statistical significance and has a reliability level of 99.99%. This has the use of 
alternative energy demand effectiveness increasing by a coefficient value of 37.71. These 5 factors are : 
the level price of alternative energy for vehicles which has a coefficient value at -0.78 at significance of 
99.9995%, the income for consumers of alternative energy for vehicles which has a coefficient value at 
0.001 at a significance of 99.995%, the kilometers of vehicles per month which has a coefficient value at 
4.89 at a significance of 99.9995%, the level price of vehicles having a coefficient value at 2.69 at a 
significance of 99.99% and the ratio between kilometers and liter having a coefficient value at -0.01 at 
significance of 99.99%, the correlation between the alternative energy demand and the five factors has a 
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reliable statistical significance of 58.01%. The demand line result of findings between the level price of 
alternative energy and alternative energy quantity found that the negative demand line follows the 
relationship of price and quantity of alternative energy. The study result of marketing attitudes to the 
demand of alternative energy for vehicles found that the level price of alternative energy is the most 
important factor to getting consumers to choose alternative energy for vehicles in HuaHin district, 
Prachubkhilikhun. There is a high satisfaction. 
Keywords : Alternative Energy for vehicles is energy instead of oil or petroleum oil. 

บทนํา 
 พลังงาน" เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้โลกปัจจุบันขับเคล่ือนไปข้างหน้า มนุษย์ค้นพบแหล่งพลังงานมาเน่ินนานแล้ว เช่น 
พลังงานเชื้อ เพลิง ซ่ึงแปรรูปมาจากพลังงานธรรมชาติที่สะสมมานานนับศตวรรษหรือปิโตรเลียม (นํ้ามันดิบ) และเราได้ใช้
พลังงานดังกล่าวมาผลักดันโลกให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าในทุกๆ ด้านจนกระทั่ง วันหน่ึงที่ทุกคนเริ่มตระหนักว่า พลังงานที่แปร
รูปจากธรรมชาติดังกล่าว (นํ้ามันดิบ)กําลังจะหมดไป มนุษย์จําเป็นต้องหาหนทางอ่ืนๆ ในการสร้างพลังงานทดแทนก่อนที่ทุก
อย่างจะ สายเกินไป จากเหตุผลดังกล่าวทําให้มนุษย์พยายามที่จะคิดค้นวิธีการต่าง ๆเพื่อสร้างพลังงาน ทดแทนการผลิตแก๊ส
โซฮอล์ในประเทศไทยน้ันเกิดจากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเม่ือปี พ.ศ. 2528 โดยโครงการส่วน
พระองค์ ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากอ้อย หลังจากน้ันก็เกิดความตื่นตัวทั้ง
จากภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาและนําไปทดสอบกับเครื่องยนต์ ในปี พ.ศ. 2543 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ดําเนินการทดสอบการใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์ พบว่า ช่วยลดมลพิษ ประหยัดนํ้ามัน และไม่มีผลต่อสมรรถนะ และได้มีการ
ผลิตแอลกอฮอล์จากหัวมันสด โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ซ่ึงจะส่งให้โรงกล่ันของบางจากผลิต
เป็นแก๊สโซฮอล์ ซ่ึงได้ทดลองจําหน่ายเม่ือปี 2544 ในสถานีบริการนํ้ามันของบางจาก 5 แห่งในเขตกรุงเทพฯ โดยมีราคา
จําหน่ายต่ํากว่านํ้ามันเบนซินไร้สารตะก่ัวออกเทน 95 เล็กน้อย ซ่ึงก็ได้ผลตอบรับที่น่าพอใจ  ปัจจุบันมีบริษัทค้านํ้ามันจํานวน 
11 รายที่จําหน่ายนํ้ามันแก๊สโซฮอล์และกระจายไปตามสถานีนํ้ามันต่างๆ   จากข้อมูล สถานีนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ในเดือน
พฤศจิกายน 2550 ภาคตะวันตกมีสถานีนํ้ามันรวม 396 สถานีแบ่งเป็นจังหวัดเพชรบุรี 47 สถานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จํานวน 39 สถานี  การทดแทนการนําเข้านํ้ามันจากปีละ 500,000 ล้านบาทเพื่อการใช้ในประเทศไทยจากการใช้พลังงาน
ทดแทน (นิธิวดี  ไพชยนต์.  2549.“ปี 2549 ปีแห่งพลังงานทดแทน”, วารสารพลังงานทดแทน หน้า 26-34) จะช่วยให้
ประเทศไทยประหยัดพลังงานการใช้นํ้ามันและยังมีส่วนในการพัฒนาประเทศจากการลดต้นทุนการผลิตทางการขนส่งและ
ยานพาหนะเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไป โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามันใน
ปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญต่อการศึกษาวิจัยความต้องการบริโภคพลังงาน
ทดแทนนํ้ามันสําหรับยานพาหนะในชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันตก คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของประเทศ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยยานพาหนะเพิ่มอัตราร้อยละ 5.08 ต่อปี (สถิติการท่องเที่ยวหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. 2552.) และประชาชนในท้องถิ่นมีการประกอบธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ
ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานทดแทนในฐานะที่เป็นเขตพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงยังเป็นเส้นทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้ที่นําไปสู่การขนส่งสินค้าและธุรกิจในพื้นที่
ภาคใต้ จึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานทดแทนนํ้ามันสําหรับยานพาหนะ เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนและลดต้นทุน
การผลิต และการนําเข้านํ้ามันจากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างม่ันคงต่อไป  

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คําเพียร สะอาดศรี (2547) เรื่อง การใช้พลังงานทดแทนกับวิถีชีวิตชุมชน(กรณีศึกษาบ้าน
ท่าวารี ตําบลหัวดอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตกับการใช้พลังงานแต่ละประเภทในชุมชน , ณัฐพล ล้ิม-ปริสุทธ์ิ (2551) เรื่อง
การศึกษาสภาพและผลที่เกิดจากการใช้แก็สโซฮอล์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและผลที่เกิดจากการใช้แก็สโซฮอล์และเสนอแนะให้มี
การเพิ่มสถานีบริการ ต้องการให้มีการสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล์จากรัฐบาลให้มาก , ศิริมา แย้มสํารวล (2551) เรื่อง 
การศึกษาสภาพและปัญหาจากการใช้ระบบ เอ็นจีวี (NGV) ในรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แสดงถึงความต้องการพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่าภาค
ขนส่งมีการใช้พลังงานมากที่สุด , สดิวัตร สุกใส (2552) แนวโน้มพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนก๊าซ
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ธรรมชาติ NGV ทดแทนการใช้นํ้ามันของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สารนิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํารวจความรู้ความเข้าใจและแนวโน้มมีการใช้ก๊าซ NGV ในอนาคตใน
ระดับสูง การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับก๊าซ NGV อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานทดแทนนํ้ามันสําหรับยานพาหนะ 
โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอหัวหิน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการเริ่มมีการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานทดแทนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา
จนเกิดกิจการสถานีนํ้ามัน และสถานีให้บริการพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทําให้เกิดการ
บริการเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีผู้วิจัยยังต้องการมุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน อีกทั้งการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภคใช้บริการพลังงานทดแทนในยานพาหนะมากขึ้น เพื่อปรับตัวในอนาคตพร้อมรับมือกับการใช้พลังงานทดแทนเพิ่ม
มากขึ้น ลดการขาดแคลนพลังงานนํ้ามัน ซ่ึงผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตลาดในธุรกิจการ
ให้บริการพลังงานทดแทนท่ามกลางกระแสการแข่งขันกับสถานีพลังงานทดแทนที่มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคได้
ประโยชน์จากการใช้บริการสถานีพลังงานทดแทน อันจะเป็นความรู้พื้นฐานแก่ศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคพลังงานทดแทนทุกประเภทตั้งแต่ นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 

95 ก๊าซเอ็นพีวี ก๊าซแอลพีจี สําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคพลังงานทดแทนภาพรวมสําหรับยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาอุปสงค์ของพลังงานทดแทนของยานพาหนะในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ระยะเวลาที่ทําการสํารวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 โดยกําหนดขอบเขตงานวิจัย ดังน้ี 

      ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคที่ใช้ยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นจํานวนรถที่จดทะเบียนใน
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 269,310  คน  (ข้อมูลจํานวนรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 รายจังหวัด 
(Number of Vehicle Registered in Thailand as of 30 June 2011 by Provinces) สถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการ
ขนส่งทางบก (Transport Statistics Sub-Division, Planning Division , Department of Land Transport) 
       ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้จากผู้บริโภคที่ใช้ยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นจํานวนรถที่จด
ทะเบียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน  625  คน (ที่มาจากตาราง Yamane ที่ร้อยละ 95 โดยมีขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามความคลาดเคล่ือนร้อยละ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็นโดยสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random method) ใช้ตาราง Yamane  จากประชากรในฐานะผู้บริโภคที่ใช้ยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ืงได้จากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan.  Educational and Psychological Measurement.  2513: 608-609) ได้กลุ่มตัวอย่าง 625 คน ซ่ึงจะใช้ในการ
ตอบแบบสอบถาม (Questionaire) อย่างไรก็ตาม การสอบถามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจะเลือกเฉพาะการสอบถามกับ
กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้พลังงานทดแทนเท่าน้ัน  

ขอบเขตของตัวแปร  
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร สามารถสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการวิจัยได้ ดังต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
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ในการศกึษาอุปสงค์ของการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
พิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะ ทั้งที่เป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามแบบจําลอง
ที่ใช้ในการศึกษาดังน้ี 

สมการสามารถเขียนอยู่ในรูปความสัมพันธ์ คอื 
DSoil = C - a1 Po +  a2 Y +  a3M  + a4Pc - a5UseM 
โดยกําหนดให ้
 DSoil = ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะ 

Po = ราคาพลังงานทดแทน  
Y = รายได้ของผู้ใช้พลังงานทดแทน 
M = ระยะทางการใช้ยานพาหนะ 
Pc   = ราคายานพาหนะที่ใช้ 
UseM  = อัตราการส้ินเปลืองการใช้พลังงานทดแทน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 625 ชุด โดยให้ผู้ใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะ ใน

อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบดัวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน ภูมิลําเนา  สถานภาพของผู้ใช้ยานพาหนะ  สถานภาพการเป็นเจ้าของยานพาหนะ เป็นแบบสอบถามลักษณะ
ให้เลือกตอบและเติมคํา จํานวน 8 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลผู้ใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะ ประกอบด้วย ยี่ห้อยานพาหนะที่ใช้และ
ราคา  ขนาดเครื่องยนต์ อายุการใช้งาน ระยะทางที่ขับยานพาหนะ ราคาติดตั้งเพื่อใช้พลังงานทดแทน ตัวถังที่เลือกใช้พลังงาน
ทดแทน ความจุของถังที่ใช้พลังงานทดแทน ค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิง การเติมพลังงานทดแทนต่อเดือน การเติมพลังงาน
ทดแทนในครั้งน้ี อัตราการส้ินเปลืองพลังงานทดแทน ประเภทยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน ประเภทพลังงานทดแทนที่ใช้ 
สถานีเพื่อใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมที่ใช้พลังงานทดแทน การส่งเสริมการขายที่ได้จากสถานีบริการ ผลกระทบด้านดีของการ
ใช้พลังงานทดแทน ผลกระทบด้านเสียของการใช้พลังงานทดแทน การได้รับข่าวสารการใช้พลังงานทดแทน ความเพียงพอของ
ปริมาณการให้บริการพลังงานทดแทน แนวโน้มในการใช้พลังงานทดแทน สาเหตุการเลือกใช้พลังงานทดแทน เป็น
แบบสอบถามลักษณะให้ให้เลือกตอบและเติมคํา และสามารถตรวจรายการมากกว่า 1 ข้อ จํานวน 24 ขอ้ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติทางการตลาดของผู้ใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะ ประกอบด้วยปัจจัย
ทางการตลาดทางด้านราคา ได้แก่ ราคาและความเหมาะสมตามประเภทเชื้อเพลิง ราคาในปัจจุบันมีความเหมาะสม ความ
คุ้มค่าระหว่างราคาและปริมาณการใช้ ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงของราคาพลังงานทดแทนมีความเหมาะสม การ
เปล่ียนแปลงราคาพลังงานทดแทนเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ ราคาพลังงานทดแทนเหมาะสมกับคุณภาพเชื้อเพลิงและ
ราคาถูกของพลังงานทดแทนคุ้มค่าต่อการเสียค่าติดตั้งเพื่อรองรับการใช้ เป็นต้นซ่ึงรวมเป็น 8 ข้อ สําหรับด้านสินค้า ได้แก่ 
คุณภาพเหมาะสมกับการใช้ อุปกรณ์ติดตั้งรองรับการใช้พลังงานทดแทนได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพต่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และส่ิงแวดล้อม การเดินเครื่องเรียบไม่สะดุด การบํารุงรักษาเครื่องยนต์และซ่อมน้อย การสึก
หรอของเครื่องยนต์เม่ือใช้พลังงานทดแทน และไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ปราศจากสารพิษเม่ือใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น รวมทั้งหมด 
9 ข้อ สําหรับด้านสถานที่จัดจําหน่าย ได้แก่ จํานวนสถานีที่ให้บริการมีมากเพียงใด ยี่ห้อของสถานีให้บริการพลังงานทดแทนมี
ความหลากหลายต่อการให้บริการ แต่ละสถานีให้บริการมีความปลอดภัย แต่ละสถานีบริการได้รับมาตรฐานการใช้บริการ 
สถานีให้บริการพลังงานทดแทนมีความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ สถานีบริการใกล้ชุมชน และระยะห่างของสถานี
บริการพลังงานทดแทนระหว่างกันมีความห่างที่เหมาะสมง่ายต่อการใช้บริการ เป็นต้น รวมทั้งหมด 7 ข้อ สําหรับด้านส่งเสริม
การตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง การโฆษณาจากส่ือโทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ อินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้พลังงาน
ทดแทน พนักงานให้บริการมีความชํานาญ การให้บริการสะดวก รวดเร็ว การจัดส่งเสริมการขายเช่น การแถมนํ้าดื่ม ขนม มีผล
ต่อการใช้บริการ และภาครัฐให้การสนับสนุนในการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น รวมทั้งหมด 8 ข้อ ซ่ึงแบบสอบถามจะเป็น
ลักษณะตรวจรายการเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพอสรุปได้ว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด 
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ประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 625 คน ส่วนใหญ่เปน็ชาย 404 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 ซ่ึงเพศชายมักจะเป็นผู้ใช้พลังงานทดแทน
มากกว่าเพศหญิงประกอบกับเพศชายมีสถิติ การขับยานพาหนะมากกว่าเพศหญิงทําให้การสํารวจแบบสอบถามมักพบเพศชาย
ตอบแบบสอบถามมากกว่าน่ันเอง สําหรับอายุเฉล่ีย 33 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี จํานวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.9 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีจํานวน 266 คนร้อยละ 42.6 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จํานวน 156 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.0 รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 16,968 บาท อยู่ในช่วงระดับรายได้ 5,000-15,000 บาท จํานวน 350 คิดเป็นร้อยละ 
56.0 ภูมิลําเนาของผู้ใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะโดยส่วนใหญ่อยู่ภาคกลางจํานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 
ตําแหน่งงานของผู้ใช้ยานพาหนะส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างบริษัทในหัวหินและเป็นคนในพื้นที่ จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 
ความเป็นเจ้าของยานพาหนะส่วนใหญ่จํานวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2  
 ผลการศึกษาพอสรุปถึงพฤติกรรมของผู้ใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะพบว่า ผู้ใช้พลังงานทดแทนของ
ยานพาหนะส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (HONDA) จํานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ขนาดเครื่องยนต์ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง ต่ํากว่า 1,500 ซีซี จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ขนาดเครื่องยนต์เฉล่ียอยู่ที่ 1,600 ซีซี ประเภทของ
ยานพาหนะเป็นมือหน่ึง จํานวน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 ราคายานพาหนะส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 600,001 – 900,000 
บาท จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ราคายานพาหนะโดยเฉล่ียเท่ากับ 630,000 บาท ราคาที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อรองรับการใช้พลังงานทดแทนประเภทก๊าซ LPG ส่วนใหญ่ในช่วง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.2 ราคาเฉล่ียของการติดตั้งก๊าซ LPG เท่ากับ 10,900 บาท ราคาที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้พลังงานทดแทน
ประเภทก๊าซ NGV ส่วนใหญ่ในช่วง 45,001 บาทขั้นไป จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ราคาเฉล่ียของการติดตั้งก๊าซ 
NGV เท่ากับ 13,700 บาท ทําให้ราคาติดตั้งก๊าซ LPG มีมูลค่าน้อยกว่า ราคาการติดตั้งก๊าซ NGV ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากภาครัฐ และมีหน่วยงานที่รับติดตั้งจากภาครัฐ แต่สําหรับก๊าซ NGV ด้วยมีมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยมากกว่าทํา
ให้มูลค่าการติดตั้งสูงกว่า ตัวแปรด้านระยะการใช้งานหลังการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้พลังงานทดแทน ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 แสดงว่าอายุการใช้งานหลังการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับ
การใช้พลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะติดตั้งมาพร้อมกับการใช้งานยานพาหนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ซ้ือมาใช้งาน ระยะทางที่ขับ
ยานพาหนะโดยใช้พลังงานทดแทนตลอดเดือน ส่วนใหญ่ในระยะทางการใช้ยานพาหนะต่อเดือนอยู่ในช่วง ต่ํากว่า 1,000 
กิโลเมตร  จํานวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 ระยะทางที่ขับยานพาหนะต่อเดือนเฉล่ียเท่ากับ 3,265 กิโลเมตรต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายในการเติมพลังงานทดแทนต่อครั้ง อยู่ในช่วงค่าใช้จ่ายต่ํากว่า 500 บาท จํานวน 474 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.8 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อการเติมนํ้ามันเท่ากับ 476 บาทต่อครั้ง เป็นมูลค่าค่าใช้จ่ายต่ําสุดของการเติมพลังงานทดแทน ส่วนจํานวน
ครั้งที่เติมต่อเดือนแสดงความถี่ในการเติมพลังงานทดแทน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ต่ํากว่า 10 ครั้งต่อเดือน จํานวน 467 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.7 จํานวนลิตรในการเติมต่อครั้ง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ํากว่า 20 ลิตร จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
ปริมาณการเติมพลังงานทดแทนเฉล่ียเท่ากับ 15.85 ลิตร ระดับราคาพลังงานทดแทนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ต่ํากว่า 15 บาทต่อ
ลิตร จํานวน 317คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ระดับราคาพลังงานทดแทนเฉล่ียเท่ากับ 21.42 บาท อัตราการส้ินเปลืองในการใช้
พลังงานทดแทนส่วนใหญ่มีการส้ินเปลืองอยู่ในช่วง 11-15กิโลเมตรต่อลิตร จํานวน 268 คัน คิดเป็นร้อยละ 42.9อัตราการ
ส้ินเปลืองเฉล่ียกิโลเมตรต่อลิตรเท่ากับ 12กิโลเมตรต่อลิตร ประเภทของพลังงานทดแทนส่วนใหญ่เติมแก็ส LPG จํานวน 214 
คัน คิดเป็นร้อยละ34.2สถานีพลังงานทดแทนที่เลือกใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้สถานี ปตท.จํานวน 394 คันคิดเป็นร้อยละ 63  

ผลการศึกษาพอสรุปถึงพฤติกรรมของผู้ใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะประเภทที่ตอบมากกว่า 1 ข้อ แสดง
ความถี่ และร้อยละ ด้านจุดประสงค์ของการใช้พลังงานทดแทนส่วนใหญ่พบว่า จุดประสงค์การใช้พลังงานทดแทน เพื่อใช้
เดินทางกลับบ้านและไปทํางาน จํานวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 การส่งเสริมการขายของพลังงานทดแทนส่วนใหญ่พบว่า 
การเติมพลังงานทดแทนครบมูลค่าจะได้รับนํ้าดื่ม จํานวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ด้านผลกระทบด้านดีของพลังงาน
ทดแทนส่วนใหญ่พบว่า ราคาถูกกว่านํ้ามันเชื้อเพลิงปกติ จํานวน 421 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ส่วนผลกระทบด้านไม่มีของ
พลังงานทดแทนส่วนใหญ่พบว่า สถานีจ่ายพลังงานทดแทนมีไม่เพียงพอในชุมชนที่ใช้ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จํานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ด้านข่าวสารที่ได้รับของพลังงานทดแทนส่วนใหญ่พบว่า ได้รับข่าวสารจากการตัดสินใจ
เอง จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 จํานวนสถานีที่ให้บริการพลังงานทดแทน จํานวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
แนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนส่วนใหญ่พบว่า มีแนวโน้มจะใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น จํานวน 485 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.6 ปัจจัยที่ตัดสินใจในการเลือกใช้พลังงานทดแทน ส่วนใหญ่พบว่า ให้ความสําคัญด้านราคาพลังงานทดแทนมีราคาถูกเม่ือ
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เปรียบเทียบกับราคานํ้ามันเชื้อเพลิงปกติ จํานวน 515 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ด้านการเปล่ียนแปลงการใช้พลังงานทดแทน
ในอนาคต ส่วนใหญ่พบว่า จะใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น จํานวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  

ผลการศึกษาพอสรุปถึงทัศนคติทางด้านการตลาดของพลังงานทดแทนในยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านราคาพลังงานทดแทน ด้านผลิตภัณฑ์ของพลังงานทดแทน ด้านสถานที่จัดจําหน่าย
พลังงานทดแทน ด้านส่งเสริมการขายของพลังงานทดแทน จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ทัศนคติทางด้านการตลาด
ภาพรวมทางราคาพลังงานทดแทนมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คิดค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก เม่ือ
แยกตามรายข้อทางด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจเฉล่ียสูง 2 หัวข้อ คือ ราคาพลังงานทดแทนในปัจจุบันมี
ความเหมาะสม และราคาพลังงานทดแทนถูกกว่านํ้ามันเชื้อเพลิงปกติอยู่ในระดับคะแนน 3.84 อยู่ในเกณฑ์มาก ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ของพลังงานทดแทน มีระดับความพึงพอใจในหัวข้อ พลังงานทดแทนมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้ยานพาหนะ มี
ค่าเฉล่ีย 3.96 อยู่ในเกณฑ์มาก ในด้านสถานที่ให้บริการพลังงานทดแทนมีระดับความพึงพอใจในหัวข้อ แต่ละสถานีให้บริการ
พลังงานทดแทนมีความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจในหัวข้อค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 อยู่ในเกณฑ์มาก ในด้านส่งเสริมการขาย
ของพลังงานทดแทนมีระดับความพึงพอใจในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเน่ือง มีระดับความพึง
พอใจในหัวข้อ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 อยู่ในเกณฑ์มาก ซ่ึงด้านทัศนคติทางการตลาดของพลังงานทดแทนยังคงให้ความสําคัญ
ระดับสูงในด้านราคาพลังงานทดแทน แสดงถึงสถานการณ์การใช้พลังงานในปัจจุบันของยานพาหนะ ราคาถูก จะทําให้ผู ้ใช้
สนใจในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทน ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพของพลังงานทดแทนเพื่อแสดงการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการพัฒนาคุณภาพพลังงานทดแทนและสอดคล้องกับระดับราคาไม่แพงมากนักจะทําให้ปริมาณ
การใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้น  

ผลการศึกษาพอสรุปถึงการตรวจสอบความรู้เก่ียวกับพลังงานทดแทนของยานพาหนะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ทราบเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับพลังงานทดแทนของยานพาหนะ จากการสอบถามความรู้จํานวน 10 ข้อ ผู้ตอบว่าทราบเก่ียวกับ
พลังงานทดแทนเท่ากับ 3,619 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 57.9 ความรู้ที่มีผลตอบว่าทราบมากที่สุดคือ ทราบว่าพลังงานทดแทน
ที่เป็นก๊าซธรรมชาติประเทศไทยสามารถผลิตเองได้ จํานวน 418 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.9 ของการตอบว่าไม่ทราบ 

ผลการวิเคราะห์แบบจําลองทางเศรษฐมิติ ถึงการศึกษาปัจจัยที่มีปริมาณความต้องการใช้พลังงานทดแทนของ
ยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลังงานทดแทน
ได้แก่ ปริมาณการเติมพลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับตัวแปรปัจจัยต่างๆ โดย
ใช้ข้อมูลจากการออกแบบสอบถามผู้ใช้พลังงานทดแทน เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 
ด้วยวิธีประมาณการค่าแบบกําลังสองน้อยที่สุด (OLS) ปรากฏผลการศึกษา ดังน้ี 

ในการศึกษาอุปสงค์ของการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
พิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะ ทั้งที่เป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามแบบจําลอง
ที่ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาพบสมการตามที่ศึกษา ดังน้ี 

สมการสามารถเขียนอยู่ในรูปความสัมพันธ์ คือ 
DSoil = 37.71 – 0.78Po + 0.001Y + 4.89M + 2.69Pc – 0.01UseM 
(t-stat.)           (15.75)  (-13.32)    (3.07)      (3.49)     (2.20)       (-2.15) 
R-Squared = 0.65  Durbin – Watson Stat. = 1.77  F – Stat. = 58.01 
โดยกําหนดให ้
 DSoil = ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะ 

Po = ราคาพลังงานทดแทน  
Y = รายได้ของผู้ใช้พลังงานทดแทน 
M = ระยะทางการใช้ยานพาหนะ 
Pc   = ราคายานพาหนะที่ใช้ 
UseM  = อัตราการส้ินเปลืองการใช้พลังงานทดแทน 
จากสมการที่คํานวณได้มีค่า  R-Squared เท่ากับ 0.65 แสดงว่าปริมาณการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะใน

พื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานทดแทนใน
แบบจําลองถึงร้อยละ 65 จึงนับได้ว่าสมการดังกล่าวสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้พลังงานทดแทนของ
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ยานพาหนะพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เป็นอย่างดี ส่วนค่า Durbin – Watson Statistic เท่ากับ 1.77 แสดง
ว่าแบบจําลองน้ีไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงสถิติ (Autocorrelation) อย่างแน่นอน และเครื่องหมายสัมประสิทธ์ิของตัวแปร
อิสระ ประกอบกับค่า t-stat. ที่ได้ปรากฏว่าตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายสมการได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(Significant) ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสมมติฐานที่คาดไว้ จะเห็นได้ว่า จากปัจจัยต่างๆ ในสมการแบบจําลอง
สามารถอธิบายตัวแปรที่มีผลต่อด้านปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร้อยละ 
58.01 และเม่ือมีการแสดงความสัมพันธ์ของอุปสงค์ของพลังงานทดแทนจากการวิจัยระหว่างระดับราคาพลังงานทดแทนโดย
เฉล่ียและปริมาณการเติมพลังงานทดแทนโดยเฉล่ีย ซ่ึงแสดงเป็นเส้นอุปสงค์ระหว่างตวัแปรสองตัวแปร สรุปได้ว่า ลักษณะเส้น
อุปสงค์ลาดลงจากซ้ายไปขวาแสดงว่าระดับราคาพลังงานทดแทนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการเติม
พลังงานทดแทน กล่าวคือ เม่ือราคาพลังงานทดแทนราคาลดลงปริมาณความต้องการใช้พลังงานทดแทนจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อ
ราคาพลังงานทดแทนมากขึ้นปริมาณความต้องการเติมพลังงานทดแทนจะน้อยลง เป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค์ทางเศรษฐศาสตร์ 
ที่กําหนดตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณสินค้า คือพลังงานทดแทน ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 อุปสงค์ของพลังงานทดแทน 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปการศึกษาปัจจัยที่ มีผลกระทบทางด้านปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ได้ปรับแนวทางของการพิจารณาปัจจัยหลักที่สําคัญ และสอดคล้องตามทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงทาง
ผลการศึกษาในฉบับน้ีพบว่า 5 ปัจจัยมีผลกระทบทางด้านปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ถ้ามีการปรับกลยุทธ์ปัจจัยทั้ง 5 จะสามารถสนับสนุนให้ผู้ใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะม่ันใจและยอมรับ
ในการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับความแตกต่างระหว่างราคาพลังงานทดแทนและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง
ปกติถ้ามีความแตกต่างกันมาก จะทําให้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกของผู้ใช้พลังงานทดแทน และสําหรับผู้ที่ใช้ยานพาหนะ
กําลังตัดสินใจที่จะมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ระดับรายได้ของผู้ใช้เม่ือเพิ่มขึ้นจะมีส่วนในการประหยัดการใช้นํ้ามัน
เชื้อเพลิง หันมาใช้พลังงานทดแทนที่จะทําให้ระดับรายได้ของผู้ใช้ประหยัดได้อีกทางหน่ึง ปัจจัยด้านระยะทางการใช้
ยานพาหนะของผู้ใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ได้ ราคายานพาหนะที่ให้ความสําคัญกับ
สมรรถนะเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพเครื่องยนต์ใหญ่ แรงม้าการเร่งเครื่องมาก จะเป็นการส้ินเปลืองการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง 
ราคายานพาหนะจะราคาสูงไปตามคุณภาพของเครื่องยนต์ พลังงานทดแทนจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงจะช่วยเหลือการประหยัด
ในการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง และสําหรับปัจจัยด้านการส้ินเปลืองพลังงานเม่ือเปรียบเทียบกับระยะทางการใช้ต่อลิตรของนํ้ามัน
เชื้อเพลิง เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่แสดงถึงศักยภาพของเครื่องยนต์ที่บ่งบอก การใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและคุณภาพของเครื่องยนต์ถ้า
ส้ินเปลืองมาก การใช้พลังงานทดแทน จะเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้ยานพาหนะที่ส้ินเปลืองจะใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น จะสังเกต
ได้ว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้านเป็นผลกระทบต่อการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะในปัจจุบัน สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี นักวิจัยมี
การประเมินตัวแปรทางด้านปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะหลายปัจจัย แต่การสรุปผลการศึกษา
เลือกปัจจัยตามทฤษฎีที่สามารถอธิบายผลกระทบทางด้านการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะ ที่จะไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน (Auto Correlation) เท่าน้ัน ซ่ึงในงานวิจัยครั้งต่อไป จะควรมีการพิจารณาปัจจัยทางด้าน
พลังงานทดแทนแยกประเภทอุปสงค์ของแก็สแอลพีจี อุปสงค์ของแก๊สเอ็นจีวี อุปสงค์ของนํ้ามันอี 20 อุปสงค์ของแก็สโซฮอล์  
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อุปสงค์ของนํ้ามันไบโอดีเซล เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทมีความแตกต่างและให้ความสําคัญของ
ปัจจัยต่อการใช้พลังงานทดแทนที่เฉพาะสําหรับประเภทต่างๆ ของพลังงานทดแทน นอกจากน้ีปัจจัยทางสังคมที่ประเมินด้าน
สังคมศาสตร์นับเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะ เพื่อศึกษาผลกระทบในระดับลึกมากขึ้นเพื่อ
สามารถอธิบายผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และอาจจะใช้สถิติระดับสูงเพื่อพิสูจน์
ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยแก้ปัญหาการเกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรอิสระร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงถ้ามีการพิจารณาจากงานวิจัยอ่ืนที่ทําการสํารวจมักจะเป็นการอธิบายผลจากการสอบถามที่กําหนด
ระยะเวลาที่ทําการศึกษา ณ ขณะใดขณะหน่ึง จากพฤติกรรมของผู้ใช้และแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านสังคมศาสตร์ 
ซ่ึงจะเป็นการอธิบายพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงานทดแทนเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาอุปสงค์ของ
พลังงานทดแทนในยานพาหนะที่ใช้ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งน้ีเป็นการกําหนดพื้นที่ในระดับชุมชนที่ผู้วิจัย
อาศัยอยู่สามารถนําไปพิจารณาเทียบเคียงกับชุมชนอ่ืนได้ ซ่ึงเชื่อได้ว่าไม่แตกต่างกันมากนักสําหรับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
พลังงานทดแทนในปัจจุบัน ถ้าการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะกําหนดปัจจัยทางการประเมินผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีของ
เครื่องยนต์ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ทางเครื่องยนต์ที่พร้อมใช้สําหรับการใช้พลังงานทดแทนที่มีผลกระทบต่อการใช้จะช่วยให้
สามารถหาคําตอบทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้พลังงานทดแทนมีความม่ันใจในการเลือกใช้พลังงานทดแทนได้มาก
ยิ่งขึ้น และเกิดผลงานวิจัยในการประเมินถึงความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานทางเลือกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ผลการศึกษาทัศนคติทางการตลาดของการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะ ถึงแม้ว่าการอธิบายค่าเฉล่ียของ
การแสดงทัศนคติทางการตลาดของการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะจะมีระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน คือ
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก แต่เม่ือพิจารณาจากตัวเลขคะแนนเฉล่ียที่ได้แล้ว พบว่าด้านระดับราคาสินค้ามีระดับ
ค่าเฉล่ียสูงสุด แสดงถึงการให้ความสําคัญของผู้ใช้พลังงานทดแทนยังคงให้ความสําคัญต่อระดับราคาเป็นลําดับต้น ตามทฤษฎี
อุปสงค์ของสินค้า เป็นยืนยันปัจจัยในการเลือกใช้พลังงานทดแทน ถึงแม้ว่างานวิจัยที่เก่ียวข้องจะให้ความสําคัญต่องานวิจัยใน
เชิงวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยีของการพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้พลังงานทดแทน 
แต่ระดับราคาสินค้ายังเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทน การพัฒนานวัตกรรมใหม่ของพลังงาน
ทดแทนและเครื่องยนต์จะต้องพิจารณาถึงราคาด้วย เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้พลังงานทดแทนสามารถจะช่วยประหยัด
พลังงานและสามารถใช้พลังงานทดแทนที่ราคาไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่า เราควรปลูกจิตสํานึกแก่ผู้ใช้พลังงาน
ทดแทนให้ความสําคัญต่อการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้มากขึ้น เน่ืองจากถึงแม้ว่าราคาพลังงานทดแทนถูกกว่าพลังงาน
เชื้อเพลิงปกติ แต่กรณีที่เรามีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้น ความเป็นไปได้ที่ความต้องการการใช้พลังงานทดแทนสูง ราคาพลังงาน
ทดแทนจะสูงตามไปด้วย การใช้อย่างประหยดัเพื่อปริมาณพลังงานทดแทนจะสามารถใช้ได้ในระยะยาวต่อไปได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะทางการวิจัยในเรื่องผลกระทบทางด้านการใช้พลังงานทดแทนในยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ควรพิจารณากรณีศึกษาขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อหาภาพรวมของความต้องการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะ
มากยิ่งขึ้นนอกจากน้ีการแยกประเภทพลังงานทดแทนในการศึกษาอุปสงค์พลังงานทดแทนแต่ละประเภท เป็นงานวิจัยอีกฉบับ
หน่ึงซ่ึงสามารถศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานทดแทนแต่ละประเภทได้ชัดเจนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะด้าน
การตรวจสอบความรู้เก่ียวกับการใช้พลังงานทดแทนของยานพาหนะในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การตรวจสอบ
ความรู้พลังงานทดแทนมีหลายประเภทการตอบคําถามจึงหลากหลาย ไม่ได้แยกประเภทพลังงานทดแทน ซ่ึงผู้วิจัยหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะสามารถให้แนวทางต่องานวิจัยต่อไปให้สามารถได้ข้อมูลที่ครอบคลุมการตรวจสอบความรู้ของการใช้พลังงานทดแทน
ของยานพาหนะได้มากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นตามประเภทของพลังงานทดแทน 
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พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติในประเทศไทย 
The Spending Behavior of Senior Foreign Tourists in Thailand 

กวิน วงศ์ลีด ี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยกําหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ กลุ่มประเทศ เป็นตัวแปรต้นหรือตัว
แปรอิสระ ส่วนความสําคัญของปัจจัยด้านพฤติกรรมของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติในด้านการท่องเที่ยว 
5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ยานพาหนะในการเดินทาง ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า เป็นตัวแปรตาม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ .777 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบข้อมูลใช้ สถิต ิIndependent – Sample t-test 

ผลของการศึกษา พบว่า 
1. นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี และมีรายได้ ระหว่าง $20,000-$50,000 ต่อ

ปี เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากที่สุด นิยมเดินทางมาเป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก มีความสนใจด้านความงดงามของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมไทย ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมักต่ํากว่า $5,000 และใช้เวลาเดินทางท่องเทีย่วประมาณ 1-3 สัปดาห์ 
  2. ภาพรวมค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เรียงลําดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้
ดังน้ี อันดับหน่ึงคือ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม อันดับสองคือ ด้านที่พัก อันดับสามคือด้านสินค้าและบริการทั่วไป อันดับส่ีคือ 
ด้านกิจกรรมความบันเทิง และอันดับห้าคือ ด้านการคมนาคมขนส่ง 

   3. เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิง พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และมีเพียงความพึงพอใจในด้านสินค้าและบริการที่เพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกลุ่มที่มีอายุ 60-65 ปี และ
กลุ่มที่มีอายุ 66-70 ปี พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และมีเพียงความพึงพอใจในสองด้านที่กลุ่มที่มี
อายุ 66-70 ปี มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 60-65 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือด้านกิจกรรมและความ
บันเทิง และด้านการคมนาคมขนส่ง 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการใช้จ่าย นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ประเทศไทย 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to study senior foreign tourists’ spending behavior in 
Thailand. While dependent variables are gender, age, income, occupation, and region of country of origin, 
independent variables are five important areas of senior foreign tourists’ spending behavior which are 
hotel, food & beverage, transportation, entertainment & activities, and shopping. 
 The samples used in this research are 400 inbound and outbound foreign passengers who are at 
the Suvanabhumi Airport. Questionnaires are developed and tested which get value of .777 for Cronbach 
alpha. Questionnaires are used for collecting the data. Descriptive statistics used in this research include 
percentage, mean, and standard deviation. Also, independent samples t-test is used for testing data.  
 The findings reveal that:  

1. The majority of senior foreign tourists have an average age between 60-65 years old. Also, the 
majority has income in the area of $20,000-$50,000 per year. Most of them are European tourists and 
prefer to travel as a couple or small group. The expense per trip is less than $5,000. The majority spends 
time about 1-3 weeks per trip.  
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2. The average satisfaction of the senior tourists can be ranked from high to low as the 
followings: (1) Food and beverage, (2) Hotel and accommodation, (3) Shopping of goods and services, (4) 
Entertainment and activities, and (5) Transportation. 

3. When compare the satisfaction of male and female senior tourists, it is found that there are 
little differences, except that female senior tourists have more satisfaction on shopping of goods and 
services than male senior tourists with the .05 level of significance. Moreover, when compare the 
satisfaction of age group of 60-65 years old and 66-70 years old, the findings reveal that there are little 
differences, except the age group of 66-70 years old is more satisfied with the entertainment & activities 
and transportation than the age group of 60-65 years old with the .05 level of significance. 
Key words:  Spending behavior, Senior foreign tourists, Thailand 

บทนํา 
 ประชากรผู้สูงอายโุลกเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวโลกและการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเป็นกลุ่ม
ที่มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลของ United Nations: Department of Economic and Social Affair, 
Population Division (2553:13) รานงานว่าประชากรผู้สูงอายุของโลกมีสัดส่วนร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2483 เพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 11 ในปี พ.ศ. 2552 และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2593  ผู้สูงอายุในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น นับว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มใหญ่
ที่สําคัญต่ออัตราการเจริญเติบโตของรายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีเวลาว่างมากและ
มีรายได้ที่สะสมไว้สูง อีกทั้งยังมีแนวโน้มความสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ืนๆ นอกจากน้ียังมี
แนวโน้มที่จะพัก ณ จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวยาวนานกว่ากลุ่มอ่ืน ซ่ึงถือเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่สําหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก (Tourism Golden Hope)  
 จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2553) ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551นักท่องเที่ยวโลก
ขยายตัวถึงร้อยละ 6.38 แต่ได้ลดลงเหลือร้อยละ 2.98 ในปี พ.ศ. 2552 ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่ว
โลกจากวิกฤตการณ์การเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นซ่ึงส่งผลให้ราคาค่าโดยสารเครื่องบิน และ
ราคาสินค้าบริการอ่ืนๆ สูงขึ้นตามมา แต่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะส้ันไม่มากนัก ในปี พ.ศ. 2553 
รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 11.10 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 5.85 แสนล้านบาท 

นอกจากน้ีกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติยังจัดเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากในด้านการตลาด โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (The Tourism Authority of Thailand, 2553:2-3) ได้เน้นหลักสามประการที่วัดว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจะ
สําคัญหรือไม่ ได้แก่ Segment, Size, and Growth กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่สามารถแยก
ออกมาได้อย่างเด่นชัดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ืน จัดเป็นกลุ่มตลาดสําคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงและมีความต้องการด้านการบริการ และความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 การที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยน้ันย่อมมีโอกาสที่จะจับจ่ายใช้สอยซ้ือ
สินค้าและบริการต่างๆ ดังน้ัน วัตถุประสงค์สําคัญอย่างหน่ึงของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เน่ืองจากได้มีการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการวางแผนการตลาดแบบ
เจาะกลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และถือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการวางแผนทางการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงระบบดังกล่าวน้ีจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ได้ดียิ่งขึ้น และ
สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดการบริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ได้เร็วขึ้น และลดปัญหาการบริการที่ผิดวัตถุประสงค์ต่อความต้องการเฉพาะกลุ่มจนทําให้สับสนและเสียเวลา อีกทั้งยังไม่เกิด
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) นอกจากน้ียังช่วยในการจัดเก็บประวัติความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Record) โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนด้วยการนําระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนระบบเก่าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือมาทดแทนระบบลองผิดลองถูก (Trial and Error)  
 แต่ในปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายว่างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ และความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ียังมี
ค่อนข้างจํากัด ผู้วิจัยจึงได้มีความต้องการที่จะทําโครงการวิจัยในเรื่องน้ี เน่ืองจากได้มองเห็นผลประโยชน์ของการวิจัยที่จะ
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นํามาใช้ในการส่งเสริมการวางแผนการตลาดของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เพื่อจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติได้เกิด
ความม่ันใจที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น และจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศไทยได้จํานวนมหาศาล ซ่ึงจะมีผลต่อการจ้างงานในประเทศและเพิ่มผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่มีต่อด้านการใช้จ่ายซ้ือสินค้าและบริการใน

ประเทศไทย 
สมมติฐานการวิจัย 
   1. นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อด้านการใช้จ่ายซ้ือสินค้าและบริการใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน 
   2. นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่ในกลุ่มอายุที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อด้านการใช้จ่าย ซ้ือสินค้าและบริการ
ในประเทศไทยแตกต่างกัน 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การสํารวจวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ คือ ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าและขา
ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. ขอบเขตด้านประชากร การสํารวจวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดขอบเขตการวิจัยด้านประชากร คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา การสํารวจวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดขอบเขตการวิจัยด้านเน้ือหา คือ ศึกษาพฤติกรรมด้านการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ยานพาหนะในการเดินทาง กิจกรรม
บันเทิง และด้านใช้จ่ายซ้ือสินค้าและบริการ 

4. ขอบเขตด้านเวลา การสํารวจวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดขอบเขตการสํารวจเก็บข้อมูลด้านเวลา คือ ศึกษาในช่วงเดือน
มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างมีความหลากหลายไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ในแต่ละเดือนของป ี
ข้อจํากัดของการวิจัย 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่าน้ันเพราะใช้แบบสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ แต่มี
นักท่องเที่ยวบางคน หรือบางกลุ่มที่ไม่สามารถส่ือสารเชิงลึกโดยใช้ภาษาอังกฤษ จึงทําให้กลุ่มดังกล่าวน้ีไม่มีโอกาสเข้าร่วมเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย มีกรอบแนวความคิดในการดําเนินการวิจัยดังน้ี  
 ตัวแปรอิสระ                                                                               ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที1่ แบบจําลองกรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อาย ุ
-สถานภาพการสมรส 
-การศึกษา 
-รายได้เฉลี่ย 
-กลุ่มประเทศ 

-พฤติกรรมด้านการบริโภค 
-ความพึงพอใจด้านการบริโภคห้าด้าน 
1. ด้านที่พัก  
2. ด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  
3. ด้านยานพาหนะในการเดินทาง  
4. ด้านค่ากิจกรรมบันเทิง 
5. ด้านค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยใน ห้าด้านหลักคือ ด้านที่พัก ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านยานพาหนะในการเดินทาง ด้านกิจกรรมบันเทิง 
และ ด้านการใช้จ่ายซ้ือสินค้า มีการดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย (3) การเก็บข้อมูล (4) การวิเคราะห์ข้อมูล  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จาก
ข้อมูลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2554) รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 15,841,683 คน ในปี 2553 
และประมาณว่าเป็นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 5 หรือประมาณ 792,084 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีคํานวณจากสูตรของ Yamane (1973) ได้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 400 คนโดยเก็บตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดย
แบ่งประชากรเป็นกลุ่มหลักตามสถิตินักท่องเที่ยวของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2554)  
กลุ่มประเทศของนักท่องเที่ยวผู้สูงอาย ุ
ที่เดินทางมายังประเทศไทย 

คิดเป็นร้อยละ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บ 

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก 33 196 
กลุ่มยุโรป 20 132 
กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ 5 20 
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 5 20 
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 3 12 
กลุ่มประเทศ อ่ืนๆ 5 20 
         รวมทั้งหมด 100 400 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 400 ชุด โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังน้ี ส่วนที่หน่ึงมี 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่สอง พฤติกรรมการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มี 10 ข้อ และส่วนที่สาม เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ Likert 5 scales โดยมี
คําถาม 5 ข้อ โดยจะเน้นภาพรวมความพึงพอใจในห้าด้านหลักของการใช้จ่ายคือ ด้านที่พัก ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้าน
ยานพาหนะในการเดินทาง ด้านกิจกรรมบันเทิง และด้านค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าและบริการ ตอนท้ายสุดของแบบสอบถามเป็น
พื้นที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็น 
 ในด้านความเที่ยงตรงของเน้ือหาของแบบสอบถาม ได้มีการปรับปรุงคําถามหลายครั้งโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3ท่านที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและการท่องเที่ยวและมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก ประเมินจนได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.05 ขึ้นไป หลังจากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลอง 30 ชุดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เพื่อ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัด (Cronbach) โดยมีค่ารวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.777 และ ด้าน
ภาพรวมความพึงพอใจมีค่า 0.842 หลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วนําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ จํานวน 400 ตัวอย่าง 
การเก็บข้อมูล 

การดําเนินการเก็บข้อมูล มีการดําเนินการดังน้ี ขอหนังสือจากผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้วิจัยได้เก็บกลุ่มตัวอย่างที่
ห้องโถงผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาเข้าและขาออก ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 รวบรวม
แบบสอบถาม นําไปตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อนําไปวิเคราะห์  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS ดังต่อไปน้ี ข้อมูลทั่วไปด้าน
ประชากรศาสตร์ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percent) ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย ส่วนข้อมูลความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติหลังจากที่ใช้จ่ายในห้าด้านหลัก เป็นการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
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มีการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิง อีกทั้งมีการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจระหว่างนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติกลุ่มอายุ 60-65 ปี และกลุ่มอายุ 66-70 ปี โดยการใช้การทดสอบ ค่า t-
test Independent Sample Test 
 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติหลังจากที่ใช้จ่ายในห้าด้านหลัก 

การใช้จ่ายในด้านต่างๆ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 4.36 .77391 มีความพึงพอใจมาก 
2. ด้านที่พัก 4.29 .68419 มีความพึงพอใจมาก 
3. ด้านสินค้าและบริการ 4.17 .78989 มีความพึงพอใจมาก 
4. ด้านกิจกรรมและความบันเทิง 4.15 .76317 มีความพึงพอใจมาก 
5. ด้านการคมนาคมขนส่ง 3.87 .79319 มีความพึงพอใจมาก 

รวม 4.16 .7900 มีความพึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติระหว่างเพศชายและเพศหญิงหลังจากที่ใช้จ่ายใน 

  ห้าด้านหลัก 
การใช้จ่ายในด้านต่างๆ กลุ่ม N  S.D. t-value P-value 
1. ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 

ชาย 
หญิง 

240 
160 

4.27 
4.32 

0.67034 
0.70533 

-.775 .439 

2. ด้านที่พัก 
 

ชาย 
หญิง 

240 
160 

4.15 
4.16 

0.72981 
0.81300 

-.027 .979 

3. ด้านสินค้าและบริการ 
 

ชาย 
หญิง 

240 
160 

4.09 
4.28 

0.80787 
0.74422 

-2.447 .015 

4. ด้านกิจกรรมและความบันเทิง 
 

ชาย 
หญิง 

240 
160 

4.32 
4.42 

0.75710 
0.79740 

-1.214 .225 

5. ด้านการคมนาคมขนส่ง 
 

ชาย 
หญิง 

240 
160 

3.84 
3.91 

0.90857 
1.02160 

-.748 .455 

 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติระหว่างกลุ่มอายุ 60-65ปี และ กลุ่มอายุ 66-70ปี  

 หลังจากที่ใช้จ่ายในห้าด้านหลัก 
การใช้จ่ายในด้านต่างๆ กลุ่ม N  S.D. t-value P-value 
1. ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 

60-65ปี 
66-70ปี 

294 
91 

4.25 
4.38 

0.68717 
0.67937 

-1.534 .126 

2. ด้านที่พัก 
 

60-65ปี 
66-70ปี 

294 
91 

4.12 
4.25 

0.77414 
0.72408 

-1.424 .155 

3. ด้านสินค้าและบริการ 
 

60-65ปี 
66-70ปี 

294 
91 

4.19 
4.13 

0.75710 
0.84602 

.664 .507 

4. ด้านกิจกรรมและความบันเทิง 
 

60-65ปี 
66-70ปี 

294 
91 

4.32 
4.56 

0.80167 
0.63611 

-2.583 .010 

5. ด้านการคมนาคมขนส่ง 
 

60-65ปี 
66-70ปี 

294 
91 

3.81 
4.05 

0.93737 
0.99289 

-2.062 .040 
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ผลการวิจัย 
จากผลวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 60 และเพศหญิงร้อยละ 40 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่ร้อยละ 73.4 มีอายุระหว่าง 60-65 ปี ร้อยละ 
22.8 มีอายุระหว่าง 66-70 ปี มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 3.8 ที่มีอายุมากกว่า 71 ปีขึ้นไป และพบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่แต่งงานถึงร้อยละ 57.4 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณร้อยละ 64.5  มีรายได้ประมาณ 
$20,000 – $50,000 เหรียญต่อปี  

2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่มา
ประเทศไทยแล้ว 2-3 ครั้ง ประมาณร้อยละ 37.2 และส่วนใหญ่มาเที่ยวประเทศไทยเพราะสนใจความสวยงามด้านธรรมชาติ
ร้อยละ 27.2 และในวัฒนธรรมประเพณีไทยร้อยละ 21.5 ส่วนอาหารไทยมีความสําคัญเพียงร้อยละ 9 เท่าน้ัน ส่วนใหญ่นิยม
เดินทางเป็น เวลา 2-3 สัปดาห์และนิยมเดินทางมาเป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก ถึงร้อยละ 62.5 เรื่องค่าใช้จ่ายน้ัน พบว่า ใช้จ่ายส่วน
ใหญ่ต่ํากว่า $5,000 ต่อการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง การได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 37 จากเพื่อนและญาติ
มิตรถึงร้อยละ 26.5 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติใช้จ่ายมากที่สุดด้านการเดินทางถึงร้อยละ 54 รองลงเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
ที่พักและอาหาร และใช้จ่ายด้านซ้ือสินค้า น้อยที่สุด เพียงร้อยละ 3.5 

3. ข้อมูลด้านภาพรวมความพึงพอใจนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ พบว่า ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายที่มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถเรียงลําดับ โดยดูจากค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังน้ี อันดับหน่ึง
คือ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม อันดับสองคือ ด้านที่พัก อันดับสามคือด้านสินค้าและบริการ อันดับส่ีคือ ด้านกิจกรรมความ
บันเทิง อันดับห้าคือ ด้านการคมนาคมขนส่ง 

4. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิง พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และมีเพียงความพึงพอใจในด้านสินค้าและบริการที่เพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกลุ่มที่มีอายุ 60-65 ปี และ 
กลุ่มที่มีอายุ 66-70 ปี พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และมีเพียงความพึงพอใจในสองด้านที่กลุ่มที่มี
อายุ 66-70 ปี มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 60-65 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านกิจกรรมและ
ความบันเทิง และด้านการคมนาคมขนส่ง 

สรุปและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยหลังการเกษียณอายุงาน ซ่ึงมีอายุในช่วง
ระหว่าง 60-65 ปี เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 73.4 และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 71 ปีเพียงร้อยละ3.8 เท่าน้ัน 
เหตุผลอาจเป็นเพราะว่า สุขภาพและงบประมาณการท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุที่เริ่มเกษียณใหม่ ๆ มีสุขภาพที่ยังคงแข็งแรงและ
มีเวลาและงบประมาณในการท่องเที่ยว พอมีอายุมากขึ้นก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และใช้เวลาและเงินทองส่วนใหญ่ในปัญหา
เรื่องสุขภาพมากกว่าการท่องเที่ยว 
  นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวชาวยุโรปจะออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นคู่หรือเดี่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวเอเชีย 
เหตุผลอาจเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติชาวยุโรปมีวัฒนธรรมในความกล้าในการผจญภัยสูงกว่านักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวเอเชีย และนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวเอเชียมักชอบเดินทางกับครอบครัวและบุตรหลานมากกว่าที่จะเดินทางเดี่ยว
หรือเดินทางเป็นคู่ 
 เรื่องอาหารไทยซ่ึงมักจะเป็นจุดขายที่สําคัญของการทอ่งเที่ยวไทย เช่น การศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 (2547) พบว่าอาหารไทยและเครื่องดื่มเป็นส่ิงที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตินึกถึงและประทับใจมากที่สุด แต่ผลของการศึกษาครั้งน้ีพบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความสนใจด้านอาหารน้อย
มาก อาหารไทยไม่ใช้จุดดึงดูด แม้ว่าความพึงพอใจด้านอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับสูง เน่ืองมาจากเหตุผลที่ว่าผู้สูงอายุ
มักจะระมัดระวังในการรับประทานอาหารมาก และสนใจในอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าเรื่องความแปลกและอร่อย แต่จุดขายที่
สําคัญของการท่องเที่ยวไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสําคัญคือ ความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาว
ไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Aswin Sangpikul (2008) ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาว
อเมริกันเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ การหาความรู้ความแปลกใหม่ และส่ิงดึงดูดในด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการทําการตลาดการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุชาวต่างชาต ิ

1.1 เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในรสชาติและความ
หลากหลายเป็นอันดับแรก เน่ืองจากผู้สูงอายุมักมีโรคประจําตัวและภูมิต้านทานต่ํา ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มจึง
เป็นส่ิงที่สําคัญ ควรมีการส่งเสริมมาตรฐานความสะอาดสําหรับอาหารที่จําหน่าย รวมถึงผู้ประกอบอาหารและพนักงานที่
ให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติเป็นพิเศษ เช่น การล้างมือก่อนปรุงอาหาร การสวมถุงมือและหมวกในระหว่าง
การปรุงอาหาร การจัดพื้นที่สําหรับชะล้างที่มิดชิดและถูกสุขลักษณะ การให้รางวัลสําหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้
มาตรฐานและ การประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

1.2 เรื่องการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงได้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด อันเน่ืองมาจากสภาพการจราจรที่แออัด รถ
ติดนานหลายชั่วโมง นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความทนทานของร่างกายน้อย ดังน้ัน การจัดทัวร์จึงต้องมีการคํานวณระยะทาง 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีห้องนํ้าสะอาดที่ได้มาตรฐาน เช่น ควรมีการสร้างห้องนํ้าที่มีพื้นที่กว้างเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายูชาว
ยุโรปซ่ึงส่วนใหญ่มีรูปร่างใหญ่ 

1.3 เน่ืองจากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความสนใจในวัฒนธรรมไทยและความงามทางธรรมชาติของไทย และมี
ความสนใจน้อยมากในด้านการซ้ือสินค้าและบริการ ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติให้มากขึ้น เช่น มีข้อมูลภาษาอังกฤษเก่ียวกับประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าที่สนุกสนาน แง่คิดที่แปลกๆ ที่
เป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย นอกจากน้ี ควรมีบริการ Call Center ที่บริการช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสุขภาพด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวยุโรปและกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวเอเชีย ซ่ึงเป็นสองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดและมี
ความสําคัญมากที่สุดต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการบริโภค ความ
ต้องการที่แตกต่างกันในด้านสินค้าและบริการ และความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่ม  
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พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

Students Behavior of Rajabhat Unversities in Bangkok  
on the way of self-sufficient economy 

กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง 
ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 420 คน เครื่องมือ
การวิจัยมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบ 2 ตัวเลือก 
ถูก-ผิด และฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 5 ระดับ เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
0.750 และ 0.830 ตามลําดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( x = 15.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง 
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( x = 3.70) เม่ือพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า (1) ด้านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.16) (2) ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.82) 
และ (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( x = 4.12)  
คําสําคัญ : พฤติกรรม, เศรษฐกิจพอเพียง 

ABSTRACT 

 The purposes of this research are 1) to study the level of knowledge and understanding about 
Sufficiency Economy Philosophy of the students 2) to study the level of living behavior according to 
sufficiency economy philosophy of the students The sample groups of this researcher are 420 bachelor’s 
degree students who are studying in the second semester in year 2010 at 6 Rajabhat Universities in 
Bangkok area namely 1) Chantarakasem Rajabhat University 2) Thonburi Rajabhat University 3) Bansomdej 
Chaopraya Rajabhat University 4) Phranakorn Rajabhat University 5) Suan Dusit Rajabhat University 6) Suan 
Sunandha Rajabhat University. There 2 tools in this research. The first one is test on knowledge and 
understanding about sufficiency economy. It is double choice test – true or false. The second one is the 
questionnaire on living behavior of the students according to sufficiency economy philosophy. The 
created statement is the 5 level-rating scale.  Both tools have 0.750 and 0.830 confident rate accordingly. 
The statistics used in data analyze are mean and standard deviation. 

The findings were as follows: 

 1. The students have knowledge and understanding about sufficiency economy in higher level  (
x = 15.53). After consideration the universities individually, it found that every university has “higher” 
knowledge level.   
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 2. In general, the Rajabhat universities’ students have higher level of living behavior according to 
sufficiency economy philosophy ( x = 3.70). After considerationac according to sufficiency economy 
philosophy, it found that (1) In moderation, the universities’ students have medium level of behavior        
( x = 3.16) (2) In being reasonable, The students have high level of behavior ( x = 3.82) and (3) In 
immunity, The students have high level of behavior ( x = 4.12).  
Key Word : Behavior, Self-sufficient economy 

บทนํา 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้อน ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และปัญหาสังคม ซ่ึงนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากสังคมไทยจะให้ความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จน
ทําให้คนทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในส่ิงที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ นําความรู้ความสามารถของตนไป
แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดกับคนอ่ืนในสังคม ขอเพียงให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดก็พอ ทุก
คนต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิดการแข่งขันกันเพื่อให้ได้เงินตราโดยไม่จํากัดรูปแบบ เช่น การฉ้อโกง
รวมถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง การดําเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารีย์ เชื้อเมืองพาน, 2551) ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัญหาที่
เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนนําไปสู่ปัญหาต่างๆ ทางสังคม เช่น ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาความรุนแรงต่างๆ 
ปัญหาการรับค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนไทย ซ่ึงในปัจจุบันเยาวชนไทยได้รับการเล้ียงดูที่แตกต่างจาก
อดีต ครอบครัวที่พ่อแม่เล้ียงดูลูกแบบเอ้ืออาทร ให้ความรัก ดูแลลูกและให้ทุกส่ิงทุกอย่างแก่ลูกเพื่อให้ลูกมีโอกาสได้เรียน
หนังสือทัดเทียมเพื่อน โดยไม่ต้องทําหน้าที่อ่ืนๆ และลูกที่ดี ลูกที่น่ารักคือลูกที่ตั้งอกตั้งใจเรียน เรียนเก่ง ได้เกรดดี และไม่ก่อ
เรื่องราวให้พ่อแม่ไม่สบายใจ หากพ่อแม่สามารถหาทุกส่ิงทุกอย่างที่ลูกต้องการให้ได้ ก็คงจะไม่ทําให้เกิดปัญหามากมาย แต่ใน
ครอบครัวของเด็กที่ขาดวัตถุบางอย่างแต่ว่าตอ้งการส่ิงน้ันมาอย่างง่ายๆ จะทําให้เด็กขาดความยั้งคิด และหลงผิดได้โดยง่ายๆ ใน
ภาวะบริโภคนิยมซ่ึงเต็มไปด้วยส่ิงเร้ามากมายน้ี หากเด็กขาดวุฒิภาวะ ขาดการนับถือตนเองซ่ึงจะเห็นว่าเด็กไทยปัจจุบันมี
ความคิดเปล่ียนไปจากอดีตมาก เด็กจะตกอยู่ในความเส่ียงสูงเพราะเขาจะกล้าทําส่ิงผิดๆ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการดําเนิน
ชีวิตของเยาวชนจะให้ความสําคัญกับวัตถุนิยม ความฟุ้งเฟ้อ มีความต้องการที่ไม่รูจั้กพอ ใช้จ่ายเงินเกินความจําเป็นก็ จะทําให้
สังคมไทยในอนาคตน่าเป็นห่วง เพราะเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่สุดที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในอนาคต    

จากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา ภาครัฐได้เล็งเห็นความสําคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ีอย่างเร่งด่วน ดังเช่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่มุ่งเน้นจะพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมียุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยมี
จิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2549) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ําเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสังคมไทยก็กลายเป็น
อุดมการณ์สําหรับคนทุกชนชั้นในสังคมไทยที่อยากใช้ชีวิตแบบทางสายกลาง รวมทั้งผู้คนในวัยรุ่นหนุ่มสาวเช่นกัน และต่อมาใน 
ปี พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างด”ี (สุภัทรา บุญปัญญโรจน์, 2550) 
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 การที่ปรัชญาได้รับการยอมรับทั้งในแง่กรอบความคิดและการปฏิบัติในสังคมไทยเช่นน้ี เป็นเพราะปรัชญาน้ีมาจาก
ประสบการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะมาจากการกล่ันกรองพระบรมราโชวาทอันมีพื้นฐานจาก
พระราชกรณียกิจและการดําเนินงานโครงการหลวง ที่พระองค์ท่านได้ทรงพัฒนาในภูมิสังคมต่างๆ ทั่วประเทศ จึงเป็น
ประสบการณ์ที่แท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นการพัฒนาที่ให้ความสําคัญมุ่งให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ ปรัชญายังมีหลัก
ทางสายกลาง มีการพัฒนาเป็นขั้นตอน ไม่สุดโต่ง เป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนา อันเป็นที่ยอมรับของประชาชน
โดยทั่วไป ทั้งยังให้หลักการพัฒนาที่เน้นองค์รวมโดยมุ่งความสุขของบุคคล ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม จึง
ช่วยให้มีกรอบที่กว้างกว่าในอดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกส่วน ปรัชญาน้ีไม่ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ชี้ว่าให้มีความรู้เท่าทัน
ให้มีความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปล่ียนแปลงได้ (สมพร เทพสิทธา, 2550) ดังน้ันจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับประชาชนได้ทุกกลุ่ม เพื่อให้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในทุกเรื่อง หากคนในสังคม
โดยเฉพาะเยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจได้จะทําให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และจะนําไปสู่การ
นําพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ ได ้ 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องน้ีอย่างไร และมีพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 

2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน 
 2. นักศึกษามีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้านแตกต่างกัน  
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

มีผู้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลายท่าน ดังน้ี สมพร เทพสิทธา (2550: 14 – 15) ได้
กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดํารัสเก่ียวกับการพออยู่
พอกิน ซ่ึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ. 2517 ในขณะน้ันเศรษฐกิจของไทยกําลังเฟื่องฟู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึง
ไม่ได้รับความสนใจจากทางราชการและประชาชนเท่าที่ควร ในกลางปี 2540 ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจ
และการเงินอย่างรุนแรง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรับส่ังมีข้อความตอนหน่ึงว่า  

“การจะเป็นเสือน้ันไม่สําคัญ สําคัญที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน” และ “คนเราถ้า
พอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย” จากพระราชดํารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 
2540 ทําให้ทางราชการ ธุรกิจเอกชน และประชาชนมีความสนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอย่าง
กว้างขวาง นอกจากน้ีหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ได้มีหลายหน่วยงานน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ และสาขาอ่ืน ๆ มาร่วมกันประมวลและกล่ันกรองพระราชดํารัสเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  
 เกษม วัฒนชัย (2550: 164-165) ได้กล่าวถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้องมีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 
1) เงื่อนไขหลักวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการนําหลักวิชาความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นวางแผนและ
ปฏิบัติ เป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge Base Economy) และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Society) 2) เงื่อนไขคุณธรรม การสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยกลไกการเล้ียงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมใน
โรงเรียน การส่ังสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝึกจิตข่มจิตของตนเอง ซ่ึงบุคคล ครอบครัว องค์กรหรือชุมชนที่จะนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้องนําระบบคุณธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน 3) เงื่อนไขในการ
ดําเนินชีวิต ต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความ
รอบคอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นระบบเศรษฐกิจแห่งความสุข ระบบเศรษฐกิจแห่งคุณธรรม 
เป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เม่ือนํามาประยุกต์ใช้กับตัวเองและหน่วยงานจะช่วยให้ชีวิตและหน่วยงานมีความสมดุล 
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ทั้งในยามปกติและยามวิกฤตจะมีภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็ง พร้อมรับผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทั้ง 4 ด้าน ชีวิตและ
องค์กรก็จะรุดหน้าไปอย่างม่ันคง  
 ประโยชน์ที่ได้จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สรุปได้ดังน้ี 1) เป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิตของทุกคน 
2) ผู้บริหารนํามาใช้ในการกําหนดแนวนโยบายขององค์กร 3) ผู้ปฏิบัตินํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแนวการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ีมีการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ดังน้ี 1) ด้านจิตใจ จะทําให้จิตใจเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได ้มีจิตสํานึกที่ดี เอ้ืออาทร 
ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 2) ด้านสังคม จะช่วยเหลือเก้ือกูลรู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งในครอบครัว
และชุมชน 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รู้จักใช้และมีการจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 4) ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม 
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก  

นอกจากน้ี สมพร เทพสิทธา (2550: 15-26) ได้กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ประกอบด้วยหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ 1) เป็นปรัชญาแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 2) เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง 3) จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 4) ความ
พอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 5) จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 6) จะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 
 หลักการที่สําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบัติตามทางสายกลาง มีความพอดีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนคนอ่ืนและผู้อ่ืน 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
คํานึงถึงผลทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อย่างรอบคอบ 
 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหน่ียว เตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ การตัดสินใจและการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนํา
ความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัต ิ
 2. เงื่อนไขคุณธรรม มีจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ความซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหม่ันเพียร ความ
อดทน มีความพอประมาณ ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
 กล่าวโดยสรุป การมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี 
 1. มีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
 2. ให้ยึดถือทางสายกลาง รู้จักพอ พอดี พอประมาณและพอใจ 
 3. มีความเมตตาเอ้ืออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่มุ่งร้ายทําร้ายกัน 
 4. ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้ เพื่อนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 5. ให้สามารถพึ่งตนเองได้ให้พ้นจากความยากจนให้สามารถพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข 
วัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
 นอกจากน้ี ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2550: 11-15) ได้กล่าวถึงโครงสร้างและเน้ือหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า 
หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เริ่มดําเนินการความเข้าใจในปรัชญาก็มีทิศทางตรงกันมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามก็มีความต้องการที่จะให้มีความชัดเจนกระชับมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการประยุกต์และการส่ือสารในวงกว้าง 
จึงได้มีคณะทํางานทําการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป เพื่อแยกแยะโครงสร้างและเน้ือหาตามที่ได้พระราชทานมา คณะทํางานได้แยก
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องค์ประกอบของปรัชญาตามข้อความที่ได้รับพระราชทานมาเป็น กรอบความคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เงื่อนไข และแนวทาง
ปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะทํางานน้ีสรุปว่ากรอบความคิดของปรัชญา เป็นการชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตน
ทั้งแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างการประยกุต์ที่เกิดขึ้น โดยปรัชญาใช้ได้ทั้งระดับปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ใน
ที่น้ีมองในแง่การบริหารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เป็นการมองโลกในลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่
แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสโลก มุ่งผลทั้งระยะส้ันและระยะยาว เพื่อความม่ันคงและยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เป็นการ
เปล่ียนแปลงกรอบแนวคิดในการพัฒนา สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 คุณลักษณะคือ เป็นแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ควรจะเป็นใช้ได้กับประชาชนทุกระดับ ทุก
หน้าที่ เป็นการดําเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมิใช่เป็นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนซ่ึงมีหลายมิติ นอกจากน้ียังให้มีความเท่าทันโลกคือกระแสโลกาภิวัตน์ คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่เปิดเสรีเต็มที่อย่างไม่มีการควบคุมดูแล ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรืออยู่โดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด 
 ความหมายของความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงที่สมบูรณ์ 
 ความพอประมาณ (Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไม่สุดโต่ง และการยืนได้บนขาของตนเอง (self-reliant) 
เป็นการดําเนินชีวิตอย่างทางสายกลาง โดยมีการกระทําไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปในมิติต่างๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่
ในระดับสมดุล การใช้จ่าย การออมอยู่ในระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง เป็นส่ิงที่ทําให้เราทําอะไรเต็มตามศักยภาพ 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เพื่อเป็นการยืนได้โดยลําแข้งของตนเอง 
 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายความว่า การตัดสินเก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่มีความพอประมาณ ในมิติ
ต่างๆ จะต้องมีสติรอบรู้คิดถึงระยะยาว ต้องมีเป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสม มีความรู้ในการดําเนินการ มีการพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ต้องเป็นการมองระยะยาว ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา และความเสี่ยง จะทํา
ให้มีความพอประมาณทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร (Self-immunity) พลวัตมิติต่างๆ ทําให้มีการเปล่ียนแปลงในสภาวะต่างๆ อย่าง
รวดเร็วขึ้น จึงต้องมีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ การกระทําที่เรียกได้ว่า
พอเพียงไม่คํานึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบัน แต่จําเป็นต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ภายใต้ข้อจํากัดของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปล่ียนแปลง และการมีภูมิคุ้มกันจะทําให้มี
ความพอเพียงแม้เม่ือมีการเปล่ียนแปลง ถึงจะมีเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดก็รับมือได ้
 ทั้งน้ีหากจะมีความพอเพียงเงื่อนไขการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ มีความ
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม 
 ความรอบรู้ คือ มีความรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นประโยชน์พื้นฐาน 
เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้ย่อมทําให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทั้งน้ีรวมถึง ความรอบคอบ ความ
ระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดยสามารถทีจ่ะนําความรู้และหลักวิชาการต่างๆ มาพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และความมี
สติ ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ในการนําแผนปฏิบตัิที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาการต่างๆ เหล่าน้ันไปใช้ในทางปฏิบัติ 
โดยมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมด้วย 
 ในส่วนของคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ึงครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักธุรกิจ มีสองด้าน 
คือ ด้านจิตใจ/ปัญญา และด้านการกระทําในด้านแรกเป็นการเน้นความรู้คู่คุณธรรม ตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ และ
มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ส่วนด้านการกระทําหรือแนวทางดําเนินชีวิต เน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความ
รอบคอบ เงื่อนไขน้ีจะทําให้การปฏิบัติตามเน้ือหาของความพอเพียงเป็นไปได้ ทําให้ตนเองไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน
หรือสังคม เพราะการมีความโลภจะทําให้ทําอะไรสุดโต่ง ไม่นึกถึงความเส่ียง ไม่รู้จักพอ มีโอกาสที่จะกระทําการทุจริต 
 ปรัชญากล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล (End and mean) จากการกระทํา โดย
จะทําให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ความสมดุลและความพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน ความ
สมดุลของการกระทําทั้งเหตุและผลจะนําไปสู่ ความยั่งยืนของการพัฒนาภายใต้พลวัตทั้ งภายในและภายนอกประเทศ 
คณะกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) ได้สรุปโครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงดังภาพที่ 1 ต่อไปน้ี 
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  ภาพที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2547) 
 
 จากภาพน้ีมักจะสรุปส้ันๆ ว่าปรัชญาน้ีเป็นสามห่วง สองเงื่อนไขคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกัน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของความพอเพียง และความรู้ คุณธรรมเป็นเงื่อนไขสองประการ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่เหมาะกับพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตอย่าง
สมดุล เจริญม่ันคง และมีความยั่งยืนในระยะยาวท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่างๆ  มีความม่ันคงในการ
เจริญเติบโต ไม่ผันผวนไปตามปัจจัยเส่ียงต่างๆ โดยพิจารณาในหลายมิติเป็นองค์รวมมิใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ มีลักษณะ
องค์รวมที่มีความครอบคลุม ทั้งมิติจิตใจซ่ึงกําหนดพฤติกรรม มิติสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกฎระเบียบ ที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมของความพอเพียง 
 นอกจากน้ีมีผู้ทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลายท่านดังนี้ 
เธียรธิดา เหมพิพัฒน์ (2546) ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ โครงการ
บัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร และสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
การจัดการส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีผลการศึกษาเฉล่ียตั้งแต่ 3.21 ถึง 3.49 จบปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์เกษตร ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และได้รับข่าวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทัศน์ 2) ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้วยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาทั้ง 6 ด้าน พบว่า ใน
ระดับความคิดเห็นค่อนข้างสูง  คือ ด้านการนําไปประยุกต์ ในระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ ด้านการนํามาใช้ประโยชน์ 
ด้านอธิบายปรากฏการณ์ ด้านการขยายขององค์ความรู้ ด้านความเข้าใจเน้ือหาสาระ และด้านการรับรู้ในเน้ือหาสาระ 3) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ คณะที่ศึกษา 
และสาขาที่จบปริญญาตรี  ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลกับความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา, ผลการศึกษา, อาชีพ และการได้รับข่าวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ศศิ
พรรณ บัวทรัพย์ (2547) ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาคณะนิติศาสตร์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเข้ารับ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด ได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือ
โทรทัศน์ ครอบครัว และเพื่อนหรือผู้นํากลุ่ม ตามลําดับ 2) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ในเน้ือหาสาระ ด้านความเข้าใจในเน้ือหาสาระ ด้าน
การปฏิบัติหรือการประยุกต์และด้านการเผยแพร่ อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน 3) ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ เพศ คณะที่ศึกษา และการรับรู้จากครอบครัว ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาที่จบก่อนเข้า
ศึกษา ภูมิลําเนา การรับรู้จากส่ือมวลชนและการรับรู้จากเพื่อน หรือผู้นํากลุ่ม  
 กุลวดี  ล้อมทอง วีระภัทรานนท์ (2550) ได้ทําการศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต ศึกษากรณี บุคลากรสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผลการศึกษาพอสรุปได้ดังน้ี การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และการทํางาน พบว่า การประยุกต์ใช้กับตนเอง และ
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การประยุกต์ใช้กับครอบครัว คือ สามารถจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และยังมีเหลือเก็บออม มีการใช้เหตุผลเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เน้นเรื่องความประหยัดและคุ้มค่า มีการเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เสริมสร้างความรู้ควบคู่
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเน้นเรื่องความซ่ือสัตย์ และ ตวงพร ศรีวิชัย (2550) ได้ทําการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหาร ผลการศึกษาพบว่านักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงลําดับการปฏิบัติ ดังน้ี ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ 
และ ศักดิ์ชัย ค้ําชู (2550) ได้ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร: ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนบ้านบึง พบว่า เจ้าหน้าที่และเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ เป็น
แนวคิดพึ่งตนเอง ไม่ประมาท รู้จักเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผน ใช้ความรู้คู่
คุณธรรม ซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ซ่ึงตรงกันกับลักษณะการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ประเมินผล
สําเร็จตามกรอบแนวคิดที่วางไว้ และได้ข้อค้นพบว่าในการดําเนินโครงการต่างๆ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงที่
เป็นการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้น้ัน ทําให้เจ้าหน้าที่และเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น นอกเหนือจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ทั้งน้ีในการดําเนิน
โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในศูนย์ฝึก ด้วยต่างก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนบ้านบึง ในแง่การบริหาร การประหยัดงบประมาณ ภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นประโยชน์กับตัวเจ้าหน้าที่ให้เรียนรู้
ถึงความพอเพียงในการดําเนินชีวิต รู้จักประหยัดอดออม เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักพอประมาณมีจิตสํานึกของความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเยาวชนได้  
 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) ได้ทําโครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของประชาชนในการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้จากการวัดระดับความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนใน
ทุกอาชีพยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจใน
ระดับมาก ในด้านหลักการมีภูมิคุ้มกัน ประชาชนในภาคเกษตรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านหลักการมี
ภูมิคุ้มกันและเงื่อนไขการมีความรู้และคุณธรรม ประชาชนในภาคบริการมีความเข้าใจในระดับมาก โดยเฉพาะด้านหลักการมี
ภูมิคุ้มกัน เจ้าของหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในระดับมาก โดยเฉพาะด้านหลักการมีภูมิคุ้มกัน และลูกจ้าง
ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในระดับมาก โดยเฉพาะหลักการมีภูมิคุ้มกัน ส่วนประชาชนในภาคราชการมีความเข้าใจในระดับ
มาก โดยเฉพาะด้านหลักการมีภูมิคุ้มกัน เม่ือศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ พบว่าประชาชน
ทั่วไปนํามาประยุกต์ใช้ในระดับมาก ประชาชนในภาคเกษตรนํามาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง และประชาชนในภาคบริการ 
นํามาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง โดยนํามาใช้มากในมิติด้านสังคมเช่นเดียวกัน สําหรับเจ้าของหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรม 
นํามาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง และประชาชนภาคราชการ นํามาประยุกต์ใช้ในระดับมาก โดยนํามาใช้มากในมิติสังคม
เช่นเดียวกัน นอกจากน้ันยังพบว่าการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้น้ันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่มีความเข้าใจมากจะนํามาประยุกต์ใช้มาก ส่วนผู้ที่เข้าใจน้อยก็จะนํามาใช้น้อย 
นอกจากน้ี สุมาลี จันทร์ชลอ และคณะ (2551) ได้ทําการศึกษาความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม ประชาชนกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพอใช้ คะแนน
เฉล่ียโดยรวม 19.08 (ประมาณร้อยละ 76) ผลการเปรียบเทียบระหว่างประชาชนเพศชายและเพศหญิง และระหว่างประชาชนผู้
ประกอบอาชีพ พบว่าแตกต่างกันของความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมด้าน
การใช้จ่ายพอประมาณมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้งถึงเป็นประจํา ด้านความรอบคอบมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ด้าน
ความมีเหตุผลมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง และ อภิชาติ ชูเกียรติสกุล (2551) ได้ทําการศึกษาความรู้ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3 พบว่า ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ พบว่าโดยภาพรวม
ข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษา จะเห็นได้ว่ามีตัวแปรที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ มหาวิทยาลัย เพศ ชั้นปีที่
ศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และภูมิลําเนา นอกจากน้ียังมีตัวแปรเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง ในด้านหลักการ ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน และด้านเงื่อนไข 
ประกอบด้วย (1) ความรู้ (2) คุณธรรม ซ่ึงตัวแปรเหล่าน้ีจะทําให้ทราบ (1) ระดับความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษา (2) ระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราช-ภัฏธนบุรี  
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 115,542 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจะทําการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (Yamane อ้างถึง
ใน สุวิมล ติรกานันท,์ 2548: 177) ซ่ึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 420 คน จากน้ันจะทําการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ซ่ึงจะทําการสุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรที่ทําการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 
 1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบ 2 ตัวเลือก ถูก-ผิด จํานวน 
20 ข้อ โดยหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบด้วยสูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.750 

2. แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้อความที่สร้าง
ขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 5 ระดับ ซ่ึงวัดความเชื่อม่ันได้ที่ระดับ 0.830 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ดังน้ี 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัย x  S.D. ระดับความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 14.79 2.11 สูง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14.93 2.03 สูง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 16.19 2.07 สูง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 16.23 2.04 สูง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16.14 1.78 สูง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14.90 2.35 สูง 

รวม 15.53 2.16 สูง 

 จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 15.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยมีระดับความรู้อยู่ใน
ระดับสูง  
  
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยภาพรวม 
พฤติกรรม x  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. ด้านความพอประมาณ 3.16 0.67 ปานกลาง 

2. ด้านความมีเหตุผล 3.82 0.66 สูง 

3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 4.12 0.72 สูง 

รวม 3.70 0.52 สูง 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.70) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความมีเหตุผลอยู่ในระดับสูง ( x = 3.82) และด้านภูมิคุ้มกันอยู่ใน
ระดับสูง ( x = 4.12) และด้านความพอประมาณนักศึกษามีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.16)  

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังน้ี  
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( x = 15.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง 
จากผลการศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 6 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงค์การใช้
ชีวิตอย่างพอเพยีง มีการประชาสัมพันธ์ในส่ือต่างๆ อีกทั้งนักศึกษาได้มีการเรียนเก่ียวกับเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงในชั้นเรียน
มาบ้างแล้ว จึงทําให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในประเด็น ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ในระดับสูง ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) 
พบว่าประชาชนในภาคบริการมีความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิชาต ชูเกียรติสกุล (2551) พบว่า ข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพรรณ บัวทรัพย์ (2547) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีการรับรู้เน้ือหาสาระ และเข้าใจในเน้ือหาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศักดิ์ชัย ค้ําชู (2550) พบว่า เจ้าหน้าที่และเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ 
เป็นแนวคิดพึ่งตนเอง ไม่ประมาณ รู้จักเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผน ใช้
ความรู้คู่คุณธรรม 
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( x = 3.70) เม่ือพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า (1) ด้านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.16) (2) ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.82) 
และ (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( x = 4.12) จากผลการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครได้มีการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเก็บออมเงิน การดําเนินชีวิตด้วยความประหยัด การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และมีการวางแผนในการทํางานและการเรียน การที่นักศึกษามีพฤติกรรมเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่างจังหวัด ต้องเช่าหอพักอยู่ รายรับจะมีอย่างจํากัด ดังนั้นเขาจึงต้องใช้
จ่ายเงินทุกบาทอย่างประหยัดและรู้คุณค่า จึงนําไปสู่การมีพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ี
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร เทพสินธา (2550) ที่กล่าวถึงการมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีชีวิตที่เรียบง่าย 
ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี ล้อมทอง วีระภัทรานนท์ (2550) พบว่าบุคลากรสํานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับครอบครัว คือ สามารถจัดสรรรายได้
ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และยังมีเงินเหลือเก็บออม มีการใช้เหตุผลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เน้นเรื่องความประหยัดและ
คุ้มค่า นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวงพร ศรีวิชัย (2550) พบว่านักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงลําดับการปฏิบัติ ดังน้ี ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี จันทร์ชลอ และคณะ (2551) พบว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของประชาชนที่
พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในภาพรวมพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมด้านการใช้จ่ายพอประมาณมี
พฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้งถึงเป็นประจํา ด้านความรอบคอบมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ด้านความมีเหตุผลมี
พฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ด้านการช่วยเหลือครอบครัวมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) พบว่าการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้น้ันมี



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

296
296 

 

ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่มีความเข้าใจมากจะนํามาประยุกต์ใช้มาก 
ส่วนผู้ที่เข้าใจน้อยก็นํามาใช้น้อย 
 เม่ือพิจารณาผลการศึกษาด้านการมีภูมิคุ้มกัน พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมในด้านน้ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดังน้ันจะเห็นได้ว่า
นักศึกษามีคุณธรรม เช่น ความซ่ือสัตย์ ความอดทน ความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ ในการดําเนินชีวิตทั้งด้านการ
เรียน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้ชีวิตประจําวัน แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เกษม วัฒนชัย (2550) ที่กล่าวถึงเงื่อนไขคุณธรรมว่า 
การฝึกจิตข่มจิตของตนเอง ซ่ึงบุคคล ครอบครัว องค์กรหรือชุมชนที่จะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้องนําระบบ
คุณธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน หลังจากน้ันจะนําไปสู่การดําเนินชีวิต ต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะสมใน
การดําเนินชีวิต มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ เม่ือนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับตัวเองจะช่วยให้ชีวิตมีความสมดุล นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร เทพสินธา (2550) ที่กล่าวถึง
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีข้อปฏิบัติ คือ การประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้ 
เพื่อนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ดังน้ันจะเห็นได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 6 แห่ง มีการนํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต 
 จากข้อค้นพบผลการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรมีการการรณรงค์การปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ  2) 
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ กับนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 3) 
มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4) ควรมีการศึกษา
รูปแบบการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพื่อจะได้มีแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และ
สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
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ความจริงเบื้องหลังการใช้ถุงยางอนามัย : เหตุผลหลักที่ทําให้วัยรุ่นไทยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
Facts behind Condom Use: The Main Reasons Prohibiting Condom Use 

among Thai Adolescents 

พรฤดี นิธิรัตน ์
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

บทคัดย่อ 

 วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่บุคคลมีพัฒนาการทางเพศอย่างเด่นชัดซ่ึงพัฒนาการทางเพศน้ีนําไปสู่อารมณ์และความรู้สึกทาง
เพศ ทําให้วัยรุ่นหลายคนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ รายงานหลายชิ้นระบุตรงกันว่าวัยรุ่นไทยน้อยกว่าร้อยละ 25 ที่ใช้ถุงยางอนามัย
อย่างสมํ่าเสมอเม่ือมีเพศสัมพันธ์ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพทางเพศในประชากรกลุ่มน้ี เหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการไม่ใช้
ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอน้ันยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน  การศึกษาน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
เข้าใจถึงปัจจัยสําคัญที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มวัยรุ่นไทย และเพื่อเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมใน
การรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 จาก
ผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ่อแม่ของนักเรียน และครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา จํานวน
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 62 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 20 คน  และการสนทนากลุ่ม 
จํานวน 42 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่าเหตุผลหลัก 5 ประการ ที่ทําให้วัยรุ่นไม่สนใจทีจ่ะใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่ 1) ถุงยาง
อนามัยทําให้ความสุขทางเพศลดลง 2) ความรู้สึกอายเม่ือต้องซ้ือถุงยางอนามัย  3) การรับรู้ ความเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับต่ํา  4) ความรู้สึกไว้วางใจในคู่นอน และ 5) การรับรู้ประโยชน์ของ
ถุงยางอนามัยอยู่ในระดับต่ํา นอกจากน้ันข้อมูลที่ได้ยังชี้ให้เห็นว่ามีความรู้สึกน่ารังเกียจอยู่คู่กับถุงยางอนามัยด้วย กล่าวคือ 
ถุงยางอนามัยเป็นส่ิงสะท้อนถึงพฤติกรรมสําส่อนทางเพศ ความน่ารังเกียจน้ีเป็นส่ิงขัดขวางทําให้วัยรุ่นไม่ซ้ือหา ไม่พกพา และ
ไม่ใช้ถุงยางอนามัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นหญิง 
 สรุปได้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบัน มีเหตุผลสําคัญ
อย่างน้อย 5 ประการ ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการละเลยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอของวัยรุ่น การศึกษาน้ีจึง
เสนอแนะว่าควรจัดการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยที่คํานึงถึงเหตุผลทั้ง 5 ประการน้ี  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของ
วัยรุ่นไทย 
คําสําคัญ :  ถุงยางอนามัย วัยรุ่นไทย พฤติกรรม 

Abstract 

 During puberty, adolescents change remarkably in sexual characteristics which in turn contribute 
to an increase in sexual feelings and arousal. Many of them experience in premarital sex. Several reports 
indicated that less than 25% of Thai adolescents regularly use condoms when having intercourse. This 
resulted in reproductive health problems in this sub-population. The reasons behind this risky behavior 
are not well understood. This study is based on the descriptive approach to qualitative research aiming to 
understand key factors prohibiting condom use among Thai adolescents and to suggest proper 
approaches to promote condom use among Thai adolescents. Data were collected from middle and high 
school students, parents, and teachers from January to April 2006. A total of 62 individuals participated in 
20 in-depth interviews and 42 focus group interviews. Content analysis was used to analyze study data. 
 The results disclosed that the five main reasons adolescents were not interested in using 
condoms regularly indicated by participants consisted of: 1) reduction of sexual pleasure; 2) 
embarrassment of purchasing; 3) low susceptibility of STDs and unwanted pregnancies; 4) trust in their 
sexual partner; and 5) low perceived benefits toward condom use. The information was also revealed 
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that the stigma around condom was a sense of promiscuousness. The strength of the stigma prohibited 
adolescent from accessing, carrying and using condom especially in female adolescents.   
 In conclusion, engaging in premarital sex without safe sex practice is a problematic sexual 
behavior among today’s Thai adolescents. At least five significant reasons can explain condom use 
ignorance. Condom use campaigns that take these five reasons into consideration should be promoted to 
improve health and well-being of Thai teens. 
Keywords:  Condom use  Thai adolescents  Behavior 

บทนํา 
 วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ส้ินสุดจากความเป็นเด็ก แต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ (Burton, Allison, & Obeidallah, 
1996) การให้ความหมายของคําว่าวัยรุ่นในลักษณะกว้างๆ น้ี ทําให้การกําหนดช่วงอายุของวัยรุ่น มิได้มีมาตรฐานที่แน่นอน 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานที่ (เช่น แต่ละประเทศ แต่ละองค์กร เป็นต้น) และวัฒนธรรม (Caissy, 1994)  วัยรุ่นเป็นช่วงที่มนุษย์มีการ
เติบโตและพัฒนาการที่เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้เด่นชัด ทั้งการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางจิตใจ ทางสังคม 
และทางสติปัญญา นอกจากน้ัน วัยรุ่นยังเปล่ียนลักษณะความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ความสัมพันธ์กับเพื่อน และความสัมพันธ์กับ
เพื่อนต่างเพศ (Rogol, Roemmich, & Clark, 2002) 
 เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายจะเริ่มการเจริญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์ทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย สําหรับเด็กหญิงนั้น 
ส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของร่างกายเต็มที่ก็คือ การมีประจําเดือนครั้งแรก ส่วนเด็กชายน้ันไม่มีลักษณะบ่งแน่ชัดดังเช่น
เด็กหญิง แต่อาจจะสังเกตได้จากส่ิงเหล่าน้ีคือ การหล่ังนํ้าอสุจิในครั้งแรก การมีขนขึ้นตามอวัยวะเพศ นอกจากน้ีนํ้าเสียงที่พูด 
ยังเปล่ียนไปจากเดิมคือ ห้าวขึ้น และมีลักษณะที่เรียกว่าเสียงแตกพาน ส่วนเด็กหญิงจะพบว่าส่วนสัดต่างๆ ของร่างกายได้
เปล่ียนแปลงไป ลักษณะทางเพศปรากฏเด่นชัด แสดงความแตกต่างของชายหญิง ระยะน้ีอวัยวะสืบพันธ์ุสามารถทําหน้าที่
อย่างสมบูรณ์ สามารถสืบพันธ์ุ มีลูกหลานได้ นอกจากน้ัน การหล่ังฮอร์โมนเพศในช่วงวัยน้ียังทําให้วัยรุ่นรู้สึกสนใจเพศตรงข้าม 
และเกิดอารมณ์ทางเพศได้ วัยรุ่นจํานวนมากเริ่มมีเพศสัมพันธ์ในช่วงอายุน้ี ปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบสืบพันธ์ุเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นทั่วโลก (Caissy,1994; Rai & Dali, 2002) แต่ที่สําคัญคือ ปัญหาน้ีเกิดมากและรุนแรงในประเทศกําลังพัฒนา ประเทศ
ไทยเองก็เช่นกัน  ข้อมูลจากหลายแหล่งระบุตรงกันว่าเด็กวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น  มีคู่นอนหลายคน  ไม่ตระหนักเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และบางคนขายบริการทางเพศ (E-Lib: Health Library for Thai., 2001; 
Wibulpolprasert, 2002) พฤติกรรมเหล่าน้ีนําไปสู่ปัญหาสุขภาพที่เก่ียวข้องกับอนามัยเจริญพันธ์ุ เช่น การตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ การทําแท้ง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Warakamin, Boonthai, & Tangcharoensathien, 2004) 
 แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะได้รณรงค์ให้คนไทยมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเม่ือมี
เพศสัมพันธ์ ดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “ยืดอก พกถุง”และชุดอ่ืนๆ การรณรงค์ในหลายรูปแบบต้องการลด
อุปสรรคเรื่องความอาย และความลําบากใจในการพกพาและใช้ถุงยางอนามัยของคนไทย อย่างไรก็ตาม พบว่าวัยรุ่นไทยไม่ถึง
หน่ึงในส่ีที่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอเม่ือมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่าระหว่างปีพ .ศ. 2548-2549 เด็กวัยรุ่น
หญิงไทยอายุน้อยกว่า 19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดลูกถึง 70,000 คน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังนําไปสู่การทําแท้ง ซ่ึงมีการคาด
ประมาณว่าวัยรุ่นทําแท้งกว่าหน่ึงแสนรายต่อปี (Nakorntap, 2004) เน่ืองจากการทําแท้งเป็นส่ิงที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 
ดังน้ันการทําแท้งเกือบทั้งหมดจึงเป็นการทําแท้งเถื่อน โดยผู้ให้บริการไม่มีความรู้เรื่องการทําแท้งอย่างถูกต้อง จึงทําให้เกิด
ปัญหาการติดเชื้อ การตกเลือด และการเสียชีวิตตามมา (Warakamin & Boonthai, 2000) 
 เท่าที่ผ่านมายังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงอุปสรรคที่ขัดขวางการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทย ผู้วิจัยได้ตระหนังถึง
ความสําคัญของปัญหาสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นไทย จึงได้ทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงเหตุผลหลักที่ทําให้วัยรุ่นไทยไม่ใช้
ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอเม่ือมีเพศสัมพันธ์ ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องในการวางแผนการรณรงค์การ
ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทย 

2. เพื่อศึกษามาตรการสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นไทย  
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative description approach) (Sandelowski, 2000) เพื่อตรวจสอบ
สาเหตุหลักที่ทําให้วัยรุ่นไทยไม่ใช้ถุงยางอนามัย  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากเด็กวัยรุ่น พ่อแม่ ครู และผู้นําชุมชน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลหลายกลุ่มที่เก่ียวข้องเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของผล
การศึกษา ตามหลักการของการสอบทานแหล่งข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation of data sources)  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจาก
โรงเรียนมัธยม 3 แห่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  จํานวน 42 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 22 คน และนักเรียนหญิง 20 
คน และ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเสริม คือ 1) พ่อแม่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จํานวน 14 คน แบ่งเป็นพ่อ 7 คน 
และแม่ 7 คน และ 2) ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาจากทั้ง 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมจํานวน 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 
62 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพ่อแม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และครูผู้สอนวิชาสุข
ศึกษา และ 2) การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะ (Focus group interview) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ Atlas-Ti vision 5.2     

ผลการวิจัย  
 นักเรียนชายที่ให้ข้อมูลร้อยละ 68.18 ยอมรับว่าเพื่อนของพวกเขาที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว บางคนใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมี
เพศสัมพันธ์ ในขณะที่บางคนก็ไม่ใช้เลย สําหรับคนที่ใช้ถุงยางอนามัยน้ัน มีเพียงบางคนที่ใช้ทุกครั้งเม่ือมีเพศสมพันธ์  ส่วนคน
ที่เหลือก็ใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง ข้อมูลดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากพ่อแม่ ครู ซ่ึงเหตุผลหลัก 5 ประการ ที่ทําให้วัยรุ่นไม่
ตระหนักในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอเม่ือมีเพศสัมพันธ์ มีดังน้ี  
 1. การสูญเสียความสุขทางเพศ การใช้ถุงยางอนามัยทําให้ความสุขทางเพศลดลง เป็นเหตุผลที่ ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่ม
กล่าวถึงมากที่สุด ทั้งตัวนักเรียนเอง (ร้อยละ 83.33) พ่อแม่ (ร้อยละ 85.71) และ ครู (ร้อยละ 100)  ต่างเห็นตรงกันว่าการที่
วัยรุ่นรู้สึกว่าถุงยางอนามัยจะลดอารมณ์ทางเพศเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้วัยรุ่นไม่ต้องการใช้ถุงยางอนามัย 

 
 

 
 

 

“ผู้ชายไม่อยากใช้ถุงยางอนามัย  ก็เพราะรู้สึกว่ามันไม่ดีเหมือนไม่ใช้  มันรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ  วัยรุ่นก็คงรู้สึก
เหมือนกัน  ยิ่งเป็นเด็กยิ่งไม่คิดจะระวังเรื่องโรคอะไรพวกน้ีด้วย” (พ่อของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

“พวกเขา (วัยรุ่น) อาจจะกลัวโรคติดต่อและกลัวการตั้งท้อง แต่พวกเด็กผู้ชายบางครั้งก็จะบอกว่ามันไม่สนุก เพราะ
มันเหมือนไม่เป็นธรรมชาติ เด็กผู้หญิงก็ยอมเพราะอยากจะเอาใจเด็กผู้ชาย” (ครูผู้ชายสอนวิชาสุขศึกษา) 

“เพื่อนของผมบางคนบอกว่า มันไม่สนุกถ้าใช้ถุงยางอนามัย” (นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
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 2. มีการรับรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีการรับรู้ถึงอันตรายของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ต่ํา นักเรียนบางคนเชื่อว่าตนเองไม่ใช่กลุ่มเส่ียงต่อโรคเอดส์ และพวกเขาไม่กลัวที่จะป่วยและตายจากโรคเอดส์ ซ่ึง
ผู้นําชุมชนก็ได้กล่าวถึงประเด็นน้ีเช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 

 
 ครูสอนวิชาสุขศึกษา ร้อยละ 83.33  ยืนยันว่านักเรียนได้เรียนเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันไปแล้ว 
รวมถึงโรคเอดส์ด้วย แต่นักเรียนไม่ตระหนักว่าตนเองเส่ียงต่อโรคเหล่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ผู้ปกครองบางคน (ร้อยละ 21.42) เคยคุยกับลูกของตนเอง ก็พบสถานการณ์เช่นเดียวกัน 

 
 

 
 

 3. มีความรู้สึกอายเม่ือซ้ือถุงยางอนามัย นักเรียนร้อยละ 95.24 เปิดเผยว่าพวกเขาและเพื่อนๆ รู้สึกอาย และลําบาก
ใจเม่ือต้องไปซ้ือถุงยางอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือคนขายเป็นผู้หญิง ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาร้อยละ 100 ก็มีความเห็น
สอดคล้องกับนักเรียนในเรื่องน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 4. มีความไว้วางใจในตัวคู่นอน ความรู้สึกเชื่อม่ันว่าคู่นอนปราศจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทําให้วัยรุ่นไม่ต้องการ
ใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบางคน (ร้อยละ 30) บอกว่าพวกเขาจะใช้ถุงยาง
อนามัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคู่นอนของพวกเขาว่ามีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศมากน้อยเพียงใด ถ้าไม่มีพฤติกรรมเส่ียง ก็

“พวกเขา (วัยรุ่น) อาจจะคิดว่าโอกาสที่จะติดโรคติดต่อมีน้อย ก็เลยไม่อยากใช้ถุงยางอนามัย [A] แล้วพวกเขาก็
อาจจะม่ันใจว่าได้เลือกคู่นอนที่ปลอดภัย ดังน้ันก็ไม่น่าจะติดโรคอะไร [B]”(นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2คน) 

“เพื่อนผมบางคนบอกว่า ผู้ชายไม่มีวันติดเอดส์ เขาเชื่ออย่างน้ัน” (นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

“มันเป็นปัญหาใหญ่ที่นักเรียนไม่ตระหนักที่จะใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรค  ทั้งๆ ที่พวกเราก็สอนเขาไปแล้ว เขา
ไม่ต้องการใช้ เขาต้องการอวดว่าถึงไม่ใช้ถุงยาง เขาก็ยังไม่เห็นจะตาย” (ครูผู้ชายสอนวิชาสุขศึกษา) 

“วัยรุ่นรู้ดีเก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ แล้วก็รู้ด้วยว่าจะป้องกันโรคอย่างไร แต่พวกเขาไม่
กลัว เลยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ที่ห้องเรียนของฉัน  นักเรียนบางคนโม้อีกต่างหากว่าไม่กลัวโรคเอดส์” (ครูผู้หญิงสอน
วิชาสุขศึกษา) 
 

“ลูกชายฉันมันก็บอกว่า  มันไม่กลัวเป็นเป็นเอดส์นะ  มันว่าถ้าเป็นก็ตาย  ฉันว่าจะพามันไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาล  
เผ่ือว่ามันจะกลัวบ้าง” (แม่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

“เราก็รู้ว่าถุงยาง (อนามัย) มันดีกับเรา แต่พวกเราส่วนมาก็ไม่กล้าไปซ้ือหรอก  มันอาย” (นักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น) 
 
“พูดถึงตัวผมเองก็ได้ ตอนผมไปซ้ือถุงยาง (อนามัย) ที่ Seven-Eleven ผมรู้สึกเหมือนคนเก็บเงินเขามองผม แล้วก็ถาม
ว่าจะซ้ือไปทําไม (หัวเราะ) คนเก็บเงิน เขาอาจจะไม่ได้มองผมจริงๆ ก็ได้ แต่ผมรู้สึกอย่างน้ัน น่ีคือส่ิงสําคัญที่ทําไม 
พวกเราถึงไม่ใช้ถุงยาง บางครั้งก็บอกใหรุ้่นพี่ซ้ือให้ หรือไม่เราก็ไม่ใช้เลย”(นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

“เด็กนักเรียนได้เรียนเรื่องเพศศึกษาแล้ว แล้วก็เรียนเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย ที่พวกเขาไม่ใช้ เรื่องการอายที่
จะต้องซ้ือ น่าจะเป็นปัญหาหลัก การซ้ือถุงยาง ก็เหมือนบอกให้คนขายรู้ว่าจะไปมีเพศสัมพันธ์  มันก็น่าอายอยู่นะ” 
(ครูผู้หญิงสอนวิชาสุขศึกษา) 
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เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะไม่ใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์ พ่อแม่ (ร้อยละ35.71) และครู (ร้อยละ 50) ในการศึกษาน้ีได้ให้
ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน โดยเชื่อว่ายิ่งมีความไว้วางใจในคู่นอนมาก การใช้ถุงยางอนามัยก็จะยิ่งลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่ิงที่น่าสนใจมากประการหน่ึงคือ เด็กวัยรุ่นหญิงบางคนมีความรู้สึกที่ไม่ดีหากคู่นอนของพวกเธอใช้ถุงยางอนามัย 
เพราะรู้สึกว่าฝ่ายชายแสดงถึงความไม่ไว้วางใจ และยังอาจมองว่าฝ่ายหญิงไม่ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ดังน้ันวัยรุ่นหญิงบางคนจึง
ต้องการแสดงออกว่าตนเองไว้วางใจได้ และไม่ได้มีพฤติกรรมสําส่อนทางเพศ  ด้วยการยืนยันความรักนวลสงวนตัวของตนเอง 
และบอกฝ่ายชายว่าไม่จําเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยกับเม่ือมีเพศสัมพันธ์กับตนเอง 
 
 
 

 
 5. มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของถุงยางอนามัยเพียงบางส่วน  ข้อมูลจากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าวัยรุ่น
จํานวนหน่ึง  ยังเข้าใจผิดเก่ียวกับการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และไม่ยังตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ถุงยาง
อนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 35.71) วัยรุ่นเหล่าน้ีใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ์เท่าน้ัน ดังน้ัน เม่ือมีการตัดสินใจใช้การคุมกําเนิดโดยวิธีอ่ืน เช่น เม่ือฝ่ายหญิงรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด หรือฝ่าย
ชายใช้การหล่ังนํ้าอสุจิภายนอก เป็นต้น ก็จะไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยอีกต่อไป  พ่อแม่ของวัยรุ่นบางคน (ร้อยละ 28.57)
ค่อนข้างม่ันใจว่าถ้าวัยรุ่นมีความรู้เพียงพอเก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และรู้ถึงประโยชน์ของถุงยางอนามัยในการ
ป้องกันโรคเหล่าน้ัน มีความเชื่อว่าวัยรุ่นที่มีความรู้  ก็จะตระหนักว่าต้องใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอ   ในขณะที่ครูผู้สอน
วิชาสุขศึกษากลับมีความเห็นตรงกันข้าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 เม่ือพิจารณาข้อมูลเป็นรายโรงเรียน พบว่าข้อมูลเรื่องการขาดความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ของวัยรุ่นมีความชัดเจนในโรงเรียนที่ 3 ในขณะที่ข้อมูลเรื่องการขาดวามรู้และความตระหนักเก่ียวกับการใช้ถุงยางอนามัยเป็น
ประเด็นสําคัญที่ถูกกล่าวมากในอีกสองโรงเรียนที่เหลือ 

“มันขึ้นอยู่กับคนที่เราไปด้วย ถ้าเขาเป็นคนดีหรือเรารู้จักเขาดี เราก็จะไม่ใช้ 
ถุงยางอนามัย ตรงกันข้าม ถ้าผู้หญิงเขาไม่ค่อยดี เราก็จะใช้ถุงยาง” (นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

“เพื่อนคนหน่ึงของผมเล่าว่า ผู้หญิงที่เขาไปนอนด้วยขอว่าไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัย  ผู้หญิงเขาถามว่า ‘ไม่ไว้ใจเรา
หรือ เราเป็นเด็กดีนะ’ เพื่อนผมก็เลยไม่ใช”้ (นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

“ผมเคยได้ยินพวกวัยรุ่นพูดว่า ถ้าเป็นรักแท้ ถุงยางอนามัยก็ไม่จําเป็น” (พ่อของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) 

“เราสอนวิธีการใช้ถุงยางอนามัยให้แล้ว แต่วัยรุ่นไม่ยอมใช้ เพราะเชื่อว่าคู่รักของเขาไม่มีโรคติดต่อใดๆ เขารักและ
ไว้ใจคู่รักจริงๆ ฉันค่อนข้างม่ันใจว่าพวกเขา ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพราะความรักและความไว้ใจ” (ครูผู้หญิงสอนวิชา
สุขศึกษา) 

“เพื่อนผมบอกว่า การหล่ังภายนอกจะป้องกันไม่ให้ติดเอดส์ได”้ (นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

“บางคน [วัยรุ่นชาย] เขาก็ใช้การหล่ังข้างนอกเพื่อจะได้ไม่ทําให้ผู้หญิงท้อง  หรือไม่ผู้หญิงก็กินยาคุม แล้วเขาก็ไม่
ต้องใช้ถุงยางแล้ว” (นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

“ถ้าวัยรุ่นมีความรู้พอ เขาก็จะใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง แต่มีบางคนที่ไม่รู้ ก็เลยไม่ใช้” (บิดาของนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

“เด็ก ม.ต้น กับ ม.ปลาย ได้เรียนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยมาแล้วทุกคน  มีการสอนแล้ว แต่เด็กไม่ใช้เอง  
มันอาจจะเป็นเรื่องค่านิยมที่ชายไทยไม่ค่อยใช้ถุงยางอนามัยก็ได”้ (ครูผู้ชายสอนวิชาสุขศึกษา) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 พฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอในกลุ่มวัยรุ่น  เป็นปัญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศที่เกิดขึ้นจริงและ
ยืนยันได้จากงานวิจัยหลายชิ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมา (Shevajumroen, 2003; Thato, et al., 2003; Wibulpolprasert, 
2005) เหตุผลหลักที่ทําให้วัยรุ่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอเม่ือมีเพศสัมพันธ์ คือ มีการรับรู้ถึงอุปสรรคในการใช้มาก 
ในขณะที่การรับรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการรับรู้ถึงประโยชน์ของถุงยางอนามัยยังมี
น้อย นอกจากน้ัน การไว้วางใจคู่นอนก็เป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่มีผลต่อการตัดสินใจว่าจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ซ่ึง
ข้อมูลน้ีสอดคล้องกับการศึกษาทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ (Jenkins, et al., 2002; Thato, et al., 2003) เหตุผล
เหล่าน้ีสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ที่กล่าวว่าบุคคลจะทํา
พฤติกรรมสุขภาพตามที่ได้รับคําแนะนํา (เช่น การออกกําลังกาย การใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น) หากรับรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่ม
เส่ียงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมที่ได้รับคําแนะนําให้ทําน้ันมีประโยชน์ต่อตนเองในการลดปัญหาสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้น ในขณะที่ต้องไม่รู้สึกว่าต้องยากลําบากในการทําพฤติกรรมน้ัน ๆ กล่าวคือ คนต้องเห็นประโยชน์มากกว่าเห็นอุปสรรค
ในการทําพฤติกรรมน่ันเอง (Janz, Campion, & Strecher, 2002) ในประเทศอ่ืนๆ ทั้งประเทศกําลังพัฒนา ได้แก่ Sub 
Saharan Africa  และประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา พบว่าการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการใช้
ถุงยางอนามัยมีบทบาทสําคัญในการทํานายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นเช่นกัน (Hounton, Carabin, & 
Henderson, 2005; Poureslami, Roberts, & Tavakoli, 2001)   
 การศึกษาน้ีเปิดเผยให้เห็นว่าความรู้สึกของวัยรุ่นที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นกลุ่มเส่ียงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มี
ความเป็นไปได้ที่จะเก่ียวข้องกับความรู้สึกไว้วางใจในคู่นอนของตนเอง มีนักเรียนชายหลายคนในการศึกษาน้ีให้ข้อมูลตรงกัน
ว่า เพื่อนของพวกเขาไม่ใช้ถุงยางอนามัยหากรู้สึกว่าผู้หญิงที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยน้ันเป็น “เด็กดี” ซ่ึงหมายถึงเป็นคนมีความ
ประพฤติเรียบร้อยและไม่มีประสบการณ์ทางเพศ ซ่ึงการตัดสินความเป็น“เด็กดี” เช่นน้ี เป็นส่ิงที่อันตรายมาก เน่ืองจากโดย
ปกติคนมักจะคาดประมาณความเส่ียงของตนเองน้อยกว่าคนอ่ืน และน้อยกว่าความเป็นจริงเสมอ หรือที่เรียกว่าความลําเอียง
แบบมองโลกในแง่ดี (Optimistic bias)  จึงเป็นไปได้มากที่จะคิดเข้าข้างตนเองว่ามีคู่นอนที่ไม่มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ดังน้ัน
ตนเองจึงไม่เส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ส่ิงที่น่ากังวลอีกอย่างหน่ึงสําหรับประเด็นน้ีคือ เม่ือบุคคลมีการรับรู้ว่า
ตนเองมีความเส่ียงน้อย พฤติกรรมการป้องกันตนเองก็จะน้อยตามไปด้วย (Thornton, Gibbons, & Gerrard, 2002)  
การศึกษาที่ผ่านมาจํานวนหน่ึงได้เสนอผลการศึกษาในลักษณะเดียวกับการศึกษาน้ี โดยพบว่าวัยรุ่นและเยาวชนไทยที่ไว้วางใจ
ว่าคู่นอน (โดยมากเป็นคนที่คบหากันมานานและจริงจังในสัมพันธภาพ) ไม่ได้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใดๆ ก็จะไม่ค่อยใช้
ถุงยางอนามัย ตรงกันข้าม วัยรุ่นมีแนวโน้มจะใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมํ่าเสมอเม่ือมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนแบบฉาบฉวย เช่น 
หญิงขายบริการ และคู่นอนที่ไม่ได้คบหาแบบจริงจัง เป็นต้น (ABAC Poll Research Center, 2005; Jenkins, et al., 2002; 
Mahuttano, O-Prasertsawat, & Taneepanichskul, 1997)  ไม่เพียงแต่ในเมืองไทยเท่าน้ัน  การค้นพบว่าความไว้วางใจ
เป็นอุปสรรคขัดขวางพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ยังปรากฏในอีกหลายการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลาย
ประเทศในทวีปอัฟริกา (Bauman & Berman, 2005; Population Services International., 2002)  
 ข้อค้นพบที่น่าสนใจมากอีกประการหน่ึงคือ ความจริงที่ว่าถุงยางอนามัยไม่ได้เพียงแต่เป็นอุปกรณ์วางแผนครอบครัว
หรืออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่าน้ัน แต่ยังมีความน่ารังเกียจที่อยู่คู่กับถุงยางอนามัยดว้ย ความน่ารังเกียจน้ีมา
จากความรู้สึกของสังคมที่มองว่า ถุงยางอนามัยคือส่ิงสะท้อนถึงความสํ่าส่อนทางเพศของผู้ใช้ ถึงแม้ว่าทุกวันน้ีค่านิยมใน
สังคมไทยได้เริ่มเปล่ียนไป โดยเปิดใจยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมากขึ้น แต่พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับคู่
นอนหลาย หรืออีกนัยหน่ึงคือสําส่อนทางเพศยังมิไดถู้กยอมรับไปด้วย ความรู้สึกเช่นน้ีในสังคมส่งผลให้ถุงยางอนามัยกลายเป็น
ส่ิงน่ารังเกียจ ผลการสํารวจเยาวชนไทยทั่วประเทศพบว่า ความกลัวจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนสําส่อนทางเพศเป็นเหตุผลหลักที่
ทําให้ผู้หญิงไทยไม่พกถุงยางอนามัย (Shevajumroen, 2003) 
การศึกษาน้ีมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ควรสนับสนุนการสอนเพศศึกษาเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ และ
การรับรู้ของวัยรุ่นว่าตนเองเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รวมถึงเพิ่มการ
เห็นประโยชน์ และลดการเห็นอุปสรรคต่างๆ ของการใช้ถงุยางอนามัย 
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1.2 ควรจัดกิจกรรมการเสริมสร้างพลังอํานาจให้ผู้หญิงม่ันใจว่าการพกพาและการใช้ถุงยางอนามัยเป็น
สิทธิในการพิทักษ์ความปลอดภัยของตนเองเม่ือตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ ซ่ึงจะทําให้ผู้หญิงเอาชนะความรู้สึกน่ารังเกียจที่อยู่คู่กับ
ถุงยางอนามัยได ้

1.3 ควรใช้ส่ือสารมวลชนในการส่งเสริมความตระหนักของคนไทยเก่ียวกับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นไทย 
ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มการยอมรับการสอนเพศศึกษาและการใช้ถุงยางอนามัยในสังคมไทย 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ทําการศึกษาวิจัยลักษณะเดียวกันน้ีในกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อดูความ
สอดคล้องของผลการศึกษา (Replication) ซ่ึงความสอดคล้องของผลการศึกษาแสดงถึงความสามารถในการใช้ผลการศึกษาน้ี
อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได ้

2.2 ทําการศึกษาวิจัยลักษณะเดียวกันน้ีในกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลของ
การไม่ใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทยในเขตชนบท 

2.3 นําข้อค้นพบจากการวิจัยน้ีไปเป็นพื้นฐานในการทําวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนมากขึ้น 
ซ่ึงจะทําให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับเหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทยในภาพที่กว้างขึ้น เช่น มีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทยได้ เป็นต้น 
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การใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถ่ินสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก 
The utilization of local material in Champasak ; Lao People's  Democratic 

Republic as souvenir 

อรุณี เจริญทรัพย์, วิบูล จันทร์แย้ม, หน่ึงฤทัย แจ้งสุวรรณ์  

 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์ของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก ได้เน้นประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความเป็น
เอกลักษณ์และเรื่องราวของท้องถิ่น และนําธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การ
พัฒนาของที่ระลึกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ จํานวน 10 รูปแบบ (ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋ารูปทรงเอ
ขนาดกลาง, กระเป๋ารูปตัวย,ู กระเป๋ารูปปกเส้ือ, กระเป๋ารูปทรงตัวเอขนาดใหญ่, กระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, กระเป๋าสะพายรูป
ทรงกระบอก, กระเป๋าสะพายทรงส่ีเหล่ียม, กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าด้านหน้า, กระเป๋าสะพายทรงโค้ง, กระเป๋า
สะพายรูปทรงอิสระ) และประเภทผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น จํานวน 10 รูปแบบ (ที่วางนามบัตร, ปลาปากเซตั้งโต๊ะ, พวงกุญแจ, ที่
วางเทียน, ที่แขวนของ, ที่วางของอเนกประสงค,์ กล่องเศษไม้, กล่องไม้,กล่องธัญพืช, เข็มกลัด จากการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน และนักท่องเที่ยวจํานวน 100 คน ด้านความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและลักษณะท้องถิ่น พบว่าผลิตภัณฑ์ประเภท
ผ้าทอ กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าด้านหน้ามีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด และผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุท้องถิ่น กล่องเศษไม้มี
ระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับความสนใจจากกลุ่มแม่บ้านในแขวงจําปาสักเป็นอย่างดีเพื่อการนํา
ต้นแบบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์ ,  ของที่ระลึก  

Abstract 

 This purpose of this research is to create souvenir from local material of Champasak, Laos People 
Democratic Republic. Natural and environment are main ideas of product design while also considered 
product usage, gorgeous, uniqueness and local tale. In this research, there are 2 product categories which 
are homespun and local material. For homespun, there are 10 product models; scarf, A-style bag 
(medium size), U-Style bag, collar-style bag, A-style bag (large size), notebook computer bag, cylinder- 
style shoulder bag, square-style shoulder bag, U-style shoulder bag with front bag, curve-style shoulder 
bag, free-style shoulder bag). For local material, there are 10 product models; name card holder, Pak-Se 
fish molded figure, key holder, candlestick, hanger, multi-purpose rack, wood scraps storage box, wooden 
storage box, grain storage box, brooch). The result of product evaluation in product usage, gorgeous and 
uniqueness from 5 experts and 100 tourists reveals that U-style shoulder bag with front bag has the 
highest score in homespun category while wood scraps storage box has the highest score in local material 
category. However, all 20 models are interested by Champasak housewife group in order to produce 
these products as community product. 
Keywords : Product , Souvenir 

บทนํา 
 ไทยและลาว มิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาแต่โบราณ จากความคล้ายคลึงด้านเชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงานร่วมกัน ทําให้ประเทศทั้งสองมีความสนิทแนบ
แน่นเสมือนญาติมิตรที่พึงพาอาศัยกัน ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายเพียงข้ามฝ่ังโขง ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ไทย
และลาว ดําเนินมาด้วยดีตลอด ประชาชนทั้งสองชาติมีความรักใคร่สนิมสนม ด้วยการส่ือสารภาษาและการดําเนินชีว ิตที่
คล้ายคลึงกันจนยากที่จะแยกออก (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย, 2546) จึงอาจกล่าวได้ว่า
ความสัมพันธ์อันลึกซ้ึงน้ี มิอาจถูกทําลายให้เส่ือมหายลงไปได้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศ
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เกษตรกรรม และมีจุดแข็งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นนํานโยบายนําเศรษฐกิจธรรมชาติไปสู่เศรษฐกิจสินค้า ปรับปรุง 
และอนุรักษ์ป่าไม้ พัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม อีกทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
จากประเทศต่างๆ (ห้องการท่องเที่ยวแขวงจําปาสัก, มปป.)ดังน้ันการนําเอาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดน้ัน นับว่าเป็นส่ิงที่สําคัญอย่างยิ่งกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซ่ึงจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านการ
ลงทุน ตลอดไปจนถึงเป็นการสร้างรายได้กลับคืนมาสู่ประเทศได้อย่างดี ซ่ึงในการผลิตจะต้องมีการผลิตและนํามาใช้อย่างมี
คุณค่าและมีการทดแทนกับส่ิงที่สูญเสียไป จึงจะทําให้เกิดความสมดุล ส่ิงหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
นอกเหนือจากการพักแรมและการบริการ คือการผลิตสินค้าของที่ระลึกเป็นสินค้าที่อาจพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานด้านฝีมือแรงงาน 
วัสดุ ศิลปะและลักษณะธรรมชาติในท้องถิ่น นํามาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้จนสามารถเกิดเป็นส่ิงของได้ (ประเสริฐ, 2531) 
จากการสํารวจเบื้องต้นพบว่าสินค้าที่ระลึกจะมีลักษณะคล้ายกัน ผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และจุดเด่นของท้องถิ่นมี
น้อย  การทํางานครั้งน้ีเป็นการทํางานแบบมีส่วนร่วม ระหว่างนักวิจัยหลักอันประกอบด้วยคณะวิจัยจากมหาวิทยาราชภัฏเทพ
สตรี และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจําปาสัก ซ่ึงนักวิจัยทั้งสองจะทํางานร่วมกันทํางานวิจัยทุกขั้นตอน ทั้งการตลาด การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานการวิจัยความต้องการของตลาด และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิธีคิดด้านการออกแบบและ
การผลิตแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่ระลึกและผู้ประกอบการในแขวงจําปาสัก รวมทั้งนําองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าที่ระลึกมา
ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่ระลึกดังกล่าวมีวิธีการวิจัยด้าน
การออกแบบที่ถูกต้อง และสามารถขยายผลด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเม่ือโครงการส้ินสุด ทั้งยัง
สามารถเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่ระลึกที่ใช้เป็นกรณีศึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการวิจัยในลักษณะเดียวกันแก่
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่ระลึกอ่ืนได้ในอนาคตด้วย อีกทั้งการถ่ายทอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกัน นอกจากน้ี ผลงานการ
วิจัยดังกล่าวยังช่วยให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่ระลึกทั้งสองประเทศ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเอง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าที่ระลึกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการนําวัสดุธรรมชาติและผ้าทอให้เป็นสินค้าที่ระลึกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 แหล่งข้อมูลด้านลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่แขวงจําปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ให้
ข้อมูลด้านลักษณะเฉพาะของที่ระลึกและความต้องการของที่ระลึกเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวง
จําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านพักพัฒนาสะพาน และกลุ่มอาชีพงานจักสานบ้านหลักเซาห้า กลุ่ม
งานหัตถกรรมบ้านหลักสิบหก ชนกลุ่มน้อย ณ นํ้าตาผาส้วม ผู้ประกอบการขายของที่ระลึก นํ้าตกตาดฟาน ผู้ประกอบขายของ
ที่ระลึกตลาดดาวเรือง แขวงจําปาสัก ศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แต่ละชนิดจากผู้วิจัยผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
เบื้องต้น พบว่า กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์จากผ้าน้ัน มีลักษณะการออกแบบเป็นรูปแบบที่ซํ้าๆ ส่วนมากจะตัดเป็นผืนสําหรับนุ่งห่ม
มากกว่าที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์ ไม่มีการใช้ลวดลายผ้ามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่น อีกทั้งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุที่มีการใช้วัสดุที่ส้ินเปลือง รูปแบบ ลักษณะ ลวดลายซํ้าๆ และ
ต้องการให้ออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งไม่ได้นําเสนอเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นมากน้ัน 
 

 

               
 
 
           
                                ภาพที่ 1 ภาพการเก็บข้อมูลออกพื้นที่ดูผลิตภัณฑ์ ตลาดดาวเรือง จําปาสัก 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

308 308 

 

                      

 

   

 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตลาดดาวเรือง จําปาสัก 

2. ศึกษารูปแบบและร่างแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได้นําข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษามากําหนดแนวคิดการออกแบบให้
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ โดยปรับปรุงพัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมๆ โดยใช้แนวการใช้วัสดุท้องถิ่น และ
นําเสนอเรื่องราว โดยจําแนก เรื่องราวธรรมชาติ และงานสถาปัตยกรรม โดยการร่างแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอแขวงจําปาสัก
ผสมผสานกะลาและเศษวัสด ุและของที่ระลึกจากเศษวัสดุเหลือใช ้

 
ภาพที่ 3 ภาพร่างแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก 

 

ภาพที่ 4 ภาพร่างแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ แขวงจําปาสัก 

3. สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุจากแขวงจําปาสัก 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก ด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าทอน้ัน จะทํา
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แล้วจึงทําการตัดเย็บงานต้นแบบตามที่ได้ร่างแบบไว้ อีก
ทั้งได้ทําซับในของผลิตภัณฑ์ผ้าทุกประเภทด้วยผ้าฝ้ายทอมือพื้นดํา เพื่อให้ผลงานดูเรียบร้อย ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ
น้ัน ได้เตรียมวัสดุที่ประกอบเป็นชิ้นงานแต่ละชนิดไว้ก่อน จากน้ันจึงนํามาประกอบเป็นชิ้นที่สมบูรณ์ 

 
ภาพที่ 5 ภาพสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง แขวงจําปาสัก 

 
ภาพที่ 6 ภาพสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ แขวงจําปาสัก 
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ภาพที่ 7 ภาพตัวอย่างสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แขวงจําปาสัก 

 
4.จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากการสอบถามแบบร่างและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
 เม่ือผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองจากแขวงจําปาสัก และผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุประเภทไม้ไผ่ และเศษไม้ มาปรับปรุง
แบบแล้วประเมินกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง ข้อมูลของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแขวงจําปาสัก ที่ได้มาเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษวัสดุ ประเภท ไม้ไผ่ และเศษไม้ 
5. วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบผลงานจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
 จากเน้ือหาการสัมภาษณ์และสอบถามเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบและพัฒนา 
6. ประเมินความพึงพอใจรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง  
 และผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ ประเภทกะลา ไม้ไผ่ และเศษไม้ จากกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแม่บ้าน และบุคคลทั่วไป 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใช้ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) โดยกําหนดเกณฑ์
การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 

ผลการวิจัย 
 จากผลการประเมินการใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าที่ระลึกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพจาก
วัสดุธรรมชาติและผ้าทอให้เป็นสินค้าที่ระลึกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ
ให้กับชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยแบ่งสินค้าของที่ระลึกเพื่อทําตัวอย่างต้นแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านจํานวน 100 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนา
เป็นของที่ระลึก โดยผู้เชี่ยวชาญ ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก ที่มีคะแนนสูงสุดคือ กระเป๋าสะพายทรง
โค้ง(ครึ่งวงกลม)จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก(X  = 4.64) รองลงมาเป็นกระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าหน้าจากผ้า
ทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก (X = 4.60) และกระเป๋าทรงเอ(ขนาดใหญ่)จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก(X = 4.56) ผลิตภัณฑ์
จากเศษวัสดุจากแขวงจําปาสัก ที่มีคะแนนสูงสุดคือกล่องเศษไม้จากวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก ( X = 4.60) รองลงมาเป็นที่วาง
นามบัตรจากเศษวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก (X = 4.56) และที่วางนามบัตรจากเศษวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก(X = 4.52) 
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านชุมชนในภาคกลาง เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปา
สักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก ประเภทผ้าทอพื้นเมืองที่มีคะแนนสูงสุดคือ กระเป๋าสะพายทรงโค้ง(ครึ่งวงกลม)จากผ้าทอ
พื้นเมืองแขวงจําปาสัก(X = 4.53) รองลงมาเป็นกระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าหน้าจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก (
X = 4.51) และกระเป๋าทรงเอ(ขนาดใหญ่)จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก( X = 4.43) ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุจากแขวง
จําปาสัก ที่มีคะแนนสูงสุดคือกล่องเศษไม้จากวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก (X = 4.43) รองลงมาเป็นที่วางนามบัตรจากเศษวัสดุ
ท้องถิ่นแขวงจําปาสัก (X = 4.37) และที่วางนามบัตรจากเศษวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก( X = 4.35) ซ่ึงจากผลการประเมิน
ของกลุ่มแม่บ้านมีสอดคล้องกับผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

 
               ภาพที่ 8 ภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลจากการวิจัยลงสู่เครือข่ายชุมชนภาคกลางตอนบน 
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 ภาพที่ 9 ภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลจากการวิจัยลงสู่เครือข่ายชุมชนในแขวงจําปาสัก 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึกจากศึกษาได้วางแผนสร้างสรรค์
ผลงานจากวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก โดยเน้นการสร้างของที่ระลึกทีมี่ความงามและประโยชน์ใช้สอย ความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย แปลกใหม่ น่าสนใจ โดยนําแนวคิดทางรูปแบบมาจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็น
การใช้วัสดุหรือเรื่องราวในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า กระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตง่าย ชุมชนสามารถเรียนรู้
และผลิตเป็นสินค้าได้  โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองในแขวงจําปาสักร่วมกับวัสดุท้องถิ่น ดังเช่น กะลา ลูกปัดไม้ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอแขวงจําปาสัก จํานวน 11 รูปแบบได้แก่ ผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, กระเป๋า
รูปทรงเอ(ขนาดกลาง), กระเป๋ารูปตัวยูจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, กระเป๋ารูปปกเส้ือจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, 
กระเป๋ารูปทรงตัวเอ(ขนาดใหญ่)จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, กระเป๋าใส่โน้ตบุก๊, กระเป๋าสะพายรูปทรงกระบอก, กระเป๋า
สะพายทรงส่ีเหล่ียมจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าด้านหน้า, กระเป๋าสะพายทรงโค้ง, 
กระเป๋าสะพายรูปทรงอิสระจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุในท้องถิ่น ดังเช่น การใช้เศษ
ไม้สรา้งสรรค์ร่วมกับวัสดุท้องถิ่นอีก10 รูปแบบ โดยจําแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ ของที่ระลึกประเภทของประดับตกแต่ง 
จํานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ ที่วางนามบัตรจากเศษวัสดุท้องถิ่น, ปลาปากเซจากวัสดุผสมผสานทั้งโต๊ะ, พวงกุญแจสร้างสรรค์จาก
เศษวัสดุ ของที่ระลึกประเภทของใช้  จํานวน 6 รูปแบบ ได้แก่ ,ที่วางเทียนจากเศษวัสดุท้องถิ่น,ที่แขวนของอเนก, ที่วางของ
อเนกประสงค์จากเศษวัสดุ,กล่องเศษไม้พร้อมบรรจุภัณฑ์, กล่องธัญพืช,กล่องไม้ไผ่พร้อมบรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึกประเภท
โบราณวัตถุจําลอง จํานวน 1 รูปแบบ ได้แก่ เข็มกลัดแสดงเรื่องราวแขวงจําปาสักพร้อมบรรจุภัณฑ์  
 จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มแม่บ้านในแขวงจําปาสัก ซ่ึงมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เห็นว่าผลิตภัณฑ์
ผ้าทอแขวงจําปาสักที่ออกแบบและตกแต่งร่วมกับวัสดุท้องถิ่น จํานวน 21 ผลิตภัณฑ์ พบว่า กระเป๋าทรงโค้ง ได้รับความนิยม
มากที่สุดด้วยเหตุที่ว่า รูปแบบความสวยงามมีลักษณะของเอกลักษณ์ท้องถิ่น รองลงมาเป็น กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อม
พร้อมกระเป๋าด้านหน้า ส่วนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมน้ันคือ กล่องเศษไม้พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ และที่วางของอเนกประสงค์ ที่มีรูปแบบการจัดวาง และสามารถนําเอาเศษวัสดุในท้องถิ่นมาผสมผสานสร้างสรรค์งาน
อย่างลงตัว รองลงมาเป็น ที่แขวนของของอเนกประสงค์  ซ่ึงผลงานการสร้างสรรค์ทั้งหมดจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับชุมชน 
เพื่อทําการพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ระลึก จําหน่ายสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
         ผลการวิจัยน้ีเป็นแนวทางหน่ึงที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชนสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที ่
ระลึกให้มีรูปแบบใหม่ และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน และแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากความรูท้ี่มีอยู่ แล้วผสมผสานกับความรู้จากภายนอก เพื่อต่อยอด
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน   

เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย.ข้อมูลเบื้องต้นสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว.
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ประเสริฐ  ศีลรัตนา. ของที่ระลึก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  2531. 
ห้องการท่องเที่ยวแขวงจําปาสัก.บทสรุปย่อ การคุ้มครองและพัฒนาการท่องเที่ยวแขวงจําปาสัก.แขวงจําปาสัก.ห้องการ

ท่องเที่ยวแขวงจําปาสัก. มปป. 
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การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวป่าพุจําปีสิรินธร 
และเมืองโบราณซับจําปา 

      Career Development for Enhance Community Strength by Tourism  
at Champi Sirindhorn Fresh Water Swamp Forest 

and Sab Champa Historical Site. 

วิบูล จันทร์แย้ม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ    

 การพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวป่าพุจําปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจําปา เป็น
การศึกษาเพื่อสร้างของที่ระลึกสําหรับการท่องเที่ยวป่าจําปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจําปา และเพื่อพัฒนาอาชีพจากวัสดุ
ท้องถิ่น เป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการออกแบบหรือใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
อีกทั้งยังคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จํานวน 10 รูปแบบ จําแนกได้เป็น 3 
ประเภทคือ ประเภทของประดับตกแต่ง  4 รูปแบบ ได้แก่ ฐานเทียนเมล็ดพืช ต้นไม้แม่เหล็ก  พวงกุญแจ  และ นกคาบสาร 
ประเภทของใช้ 4 รูปแบบ ได้แก่ กล่องเมล็ดพืช  กล่องไม้ไผ่ แท่นปากกา และแท่นเสียบสาร ประเภทโบราณวัตถุจําลอง 2 
รูปแบบ ได้แก่ ตะเกียงดินเผา และตะคันดินเผา   
คําสําคัญ: การสร้างสรรค์ การออกแบบ ของที่ระลึก  

   Abstract 

 The purpose of this study is to create handmade souvenir of Champi Sirindhorn Fresh Water 
Swamp Forest and Sab Champa Historical Site with new idea. This would offer new alternative in order to 
increase community’s income by using the waste material in local community. The main considerations 
of the design are the story of 2 sites, the functional benefit and the esthetic with easy production process 
and low cost. There are 4 categories of design for decorative (4 products; candle box, magnet tree, key 
chain and working bird)  for useful (4 products; Magic box, bamboo box, pen keeper and note keeper) and 
the antique’s model (2 products; oil lamp and eathenware lamp). 
Keywords:  Creation, Design, Souvenirs.  

บทนํา  
 การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องธุรกิจหลายด้าน รวมทั้งสินค้าที่ระลึก การท่องเที่ยวมีผลในการกระตุ้นให้
เกิดการผลิตและการนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านการบริการเก่ียวกับการท่องเที่ยวและในรูปของสินค้า คนใน
ท้องถิ่นสามารถสร้างงานจากผลผลิตของชุมชนให้เป็นของที่ระลึกเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (วิบูล จันทร์แย้ม, 2549)  ในบรรดาสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งโบราณคดีที่ได้รับความสนใจได้แก่ ป่าพุจําปีสิรินธรและเมืองโบราณ
ซับจําปา สถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองแหล่งมีบริเวณติดต่อกัน ป่าพุจําปีสิรินธรเป็นป่าชุมชนขนาดเล็กที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
เป็นพื้นที่ชุ่มนํ้ามีนํ้าซับไหลจากโพรงหินปูนตลอดปี มีต้นไม้สําคัญหลายอย่างโดยเฉพาะต้นจําปีสิรินธร เป็นพืชเฉพาะถิ่นมี
จํานวนมาก (พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม และคณะ, 2550) เมืองโบราณซับจําปา เป็นเมืองที่มีคูนํ้าล้อมรอบ ยังคงสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ มีอายุราว 3,000 ปี มาส้ินสุดในยุคสมัยทวารวดี ผู้คนในชุมชนแห่งน้ีได้มีปฏิสัมพันธ์กับอารยธรรมภายนอกที่สําคัญคือ
อินเดีย ทําให้รู้จักยืมตัวอักษรปัลลวะและภาษาจากอินเดียมาใช้  พบรูปเคารพเน่ืองในศาสนา เช่น พระพิมพ์ พระพุทธรูป 
ธรรมจักร และชิ้นส่วนเทวรูป เป็นต้น (ภูธร  ภูมะธน, 2530)  เมืองโบราณซับจําปา จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง
หน่ึง ในทางการจัดการชุมชนในพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วมทางด้านการท่องเที่ยวและยังขาดรายได้จากการท่องเที่ยว (เนตร
นรินทร์ คําบุญเรือง สัมภาษณ์, 2551) เพื่อเป็นการสร้างอาชีพใหม่เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนําไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้น ผู้วิจัยมีความ
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สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวในป่าพุจําปีสิรินธรและเมืองโบราณซับ
จําปา จึงทําการออกแบบของที่ระลึกโดยใช้รูปแบบหรือวัสดุให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ผลของการศึกษาย่อมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1. เพื่อผลิตของที่ระลึกสําหรับการท่องเที่ยวป่าจําปีสิรินธร และเมืองโบราณซับจําปา  
             2. เพื่อพัฒนาอาชีพจากวัสดุท้องถิ่น เป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยว 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาทดลองและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเสนอแนวทางในการผลิตเป็นของที่ระลึกเพื่อ
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
           1. การสํารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อนํามาเป็นแนวคิดในการออกแบบของที่ระลึก จํานวน 50 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าในการมีของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ควรมีของที่ระลึกที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น แนวเรื่องที่จะ
นํามาพัฒนาควรเป็นแนวเรื่องเก่ียวกับป่าจําปีสิรินธร และเมืองโบราณซับจําปา วัสดุที่นํามาทําเป็นของที่ระลึกอันดับแรกคือ 
พืชผลทางการเกษตร รองลงมาเป็น ดิน หิน แร่ ไม้ และประเภทของที่ระลึกที่ควรทําอันดับแรกเป็น ของประดับตกแต่ง  
รองลงมาเป็นประเภทของใช้ และโบราณวัตถุจําลอง  
 2. ศึกษาสภาพท้องถิ่นเพื่อหาแนวเรื่อง มีทรัพยากรที่สามารถนํามาเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ให้เป็นของที่ระลึก
ได้หลากหลาย  จําแนกออกเป็น 3 แหล่ง ดังน้ี 
                  2.1 ป่าพุจําปีสิรินธร สถานที่แห่งน้ียังคงมีความสมบูรณ์ มีต้นไม้หลายอย่าง มีเห็ดหลายชนิด มีสัตว์อาศัย
หลายอย่าง พืชและสัตว์เหล่าน้ีเหมาะที่จะนําเรื่องราวและรูปลักษณะมาสร้างสรรค์ให้เป็นของที่ระลึกได ้
         2.2 เมืองโบราณซับจําปา สถานที่แห่งน้ีเคยมีคนอาศัยอยู่เม่ือประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว และมีความเจริญ
ต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยทวารวดี ดังปรากฏผังเมือง คูเมือง หลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่องได้แก่ปฏิมากรรมรูปเคารพ แท่ง
หินเสมาธรรมจักร และจารึกอักษรโบราณ นอกจากน้ันยังมีโบราณวัตถุที่เป็นโลหะ ดินเผา ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถนํามาเป็น
แนวคิดในการจําลองให้เกิดคุณค่าและมีความน่าสนใจได ้             
        2.3 วิถีชีวิตของชุมชน ชุมชนซับลังกาเป็นชุมชนใหม่ ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ เช่น 
อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าว ถั่ว ฯลฯ พืชผลเหล่าน้ีบางอย่างสามารถนํามาเพิ่มมูลค่า โดยการประดิษฐ์
สร้างสรรค์เป็นของที่ระลึกของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี                        
            3. ศึกษาวัสดุในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการทํางาน  วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมีอยู่หลายชนิด จําแนกได้ดังน้ี 
  3.1 เมล็ดพืช หลายชนิดมีรูปลักษณะและมีสีสวยงาม เช่น เมล็ดข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว เป็นต้นหาก
นํามาเคลือบหรือผสมในเรซิน จะทําให้เมล็ดพืชเหล่าน้ีมีความสวยงามคงทน สามารถที่จะนํามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ได้
อย่างหลากหลาย     
       3.2 เศษไม้หรือเศษพืชผลทางการเกษตร ปกติมักถูกทิ้งหรือเผาทําลาย เศษไม้ได้แก่ ต้นไม้แห้ง ก่ิงไม้   
รากไม้ เศษไม้แปรรูปที่เหลือจากงานก่อสร้าง ตน้หรือซังข้าวโพด ต้นมันสําปะหลัง วัสดุเหล่าน้ีสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของ
ที่ระลึก หรือนําวัสดุชนิดอ่ืนมาผสมร่วมด้วย ก็จะทําให้ผลงานมีความแปลกใหม่น่าสนใจเพิ่มขึ้น    
                 3.3 ไม้ไผ่ วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เกือบทุกส่วนของไม้ไผ่สามารถนํามาใช้ประดิษฐ์เป็นส่ิงของต่างๆ ได้ ใน
การทํางานยังสามารถนําวัสดุอ่ืนๆ เข้ามาผสมทําให้เกิดความแปลกใหม่ และมีความน่าสนใจด้วย              
  3.4 ดิน คนในอดีตใช้ดินเป็นวัสดุหลักในการสร้างภาชนะเครื่องใช้สอย สามารถนําดินมาปั้นจําลองแบบ
ของโบราณ เม่ือปั้นเสร็จแล้วนําไปเผา จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีแดงของแร่เหล็ก สามารถใส่นํ้ามันหรือเทียน เพื่อจุดไฟให้แสงสว่าง 
ใช้ในการประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความงาม 
  3.5 วัสดุอ่ืนๆ เช่น ผ้า เศษหนัง โลหะ พลาสติก ฯลฯ วัสดุเหล่าน้ีอาจหาได้ในพื้นที่ สามารถนํามา
สร้างสรรค์ร่วมกับวัสดุหลักที่หาได้ในท้องถิ่น ย่อมทําให้เกิดความแปลกใหม่ น่าสนใจ  และทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม     
 4. รูปแบบของที่ระลึกที่จัดทํา 
      ในการจัดทําของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ได้จําแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
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  4.1 ประเภทของประดับตกแต่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ มุ่งเน้นความสวยงามของสีและรูปทรง แต่ก็ยังคงมี
ประโยชน์ใช้สอย การออกแบบควรกําหนดให้มีขนาดกะทัดรัด ดังน้ันจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของวัสดุ ความคงทน และ
ขนาด ของที่ระลึกในประเภทน้ีได้แก่ ฐานเทียนเมล็ดพืช ต้นไม้แม่เหล็ก  พวงกุญแจ  และ นกคาบสาร                          
  4.2 ประเภทของใช้ เป็นงานออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ แต่ก็ยังคงไว้ซ่ึงความสวยงาม มีความ
แปลกใหม่ ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไปเพราะจะทําให้ขาดความน่ารัก ผลิตภัณฑ์ควรใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ง่ายๆ ของที่ระลึกประเภทน้ีได้แก่ กล่องเมล็ดพืช  กล่องไม้ไผ่   แท่นปากกา   แท่นเสียบสาร  
  4.3 ประเภทโบราณวัตถุจําลอง จากหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุ ที่เมืองโบราณซับจําปา มีภาชนะดิน
เผาที่น่าสนใจและสามารถประยุกต์ใช้ในสภาพปัจจุบัน คือ ตะเกียงดินเผา และตะคันดินเผา ของจําลองเหล่าน้ีเหมาะที่จะเป็น
ของสะสมและยังคงใช้สอยได้                              
 5. กระบวนการทํางานออกแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว  มีขั้นตอนการทํางาน ดังน้ี 
  5.1 การเก็บสะสมจําแนกหมวดหมู่ของวัสดุ ได้แก่วัสดุประเภท เมล็ดพืช เศษไม้ ไม้ไผ่ ดิน เศษวัสดุชนิด
ต่างๆ และวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ร่วมในการทํางาน การเลือกใช้วัสดุควรคํานึงถึงของที่หาได้ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง ควรเป็น
วัสดุที่คงทน สวยงาม มีความเหมาะสมที่จะนํามาสร้างเป็นของที่ระลึก                                            
                   5.2 วัสดุบางชนิดที่มีความชื้น เช่น เศษไม้ ไม้ไผ่ หรือเมล็ดพืชบางชนิด ก่อนนํามาทําเป็นของที่ระลึกต้อง
นําไปอบแห้งเสียก่อน เพื่อป้องกันการชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง  
             5.3 เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทํางานแต่ละประเภทเช่น กาวแต่ละชนิดจะมีการยึดติดพื้นผิว 
วัสดุและมีความคงทนที่แตกต่างกัน สารเคลือบผิวที่มีผลทําให้คุณค่าของผลงานมีความแตกต่างกัน เป็นต้น 
                   5.4 การใช้เครื่องมือใหเ้หมาะสมกับการทํางานแต่ละประเภท ย่อมเป็นการทํางานที่ประหยัดเวลา ผลงาน
บังเกิดคุณภาพมากกว่าปกติ และยังทําให้ได้ปริมาณผลงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
        5.5 การออกแบบของที่ระลึกแต่ละชิ้น เม่ือศึกษาข้อมูลในด้านรูปแบบและวัสดุแล้ว ทําการวาดภาพร่าง 
เพื่อกําหนดวัสดุ รูปทรง สัดส่วน การจัดวางวัสดุ กําหนดพื้นผิวและสีของผลิตภัณฑ์ ทําการตรวจสอบแก้ไขให้ผลงานมีความ
เหมาะสม หลังจากน้ันจึงลงมือทํางาน ทั้งน้ีเพื่อให้ชิ้นงานมีความงามและความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น   
        5.6 การทํางานที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีรูปทรงซํ้า จําเป็นจะต้องทําแม่พิมพ์ เพื่อใช้เป็นแบบในการหล่อ
ชิ้นงาน  ควรเลือกใช้วัสดุในการทําแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับการทํางาน   
                   5.7 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึกจะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นเม่ือมีบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงจะทําหน้าที่ห่อหุ้มดึงดูด
ความสนใจ และเพื่อให้ข้อมูลสินค้า ควรมีความเหมาะสม ทั้งในด้านรูปลักษณ์ สี วัสดุ สอดคล้องกับผลิตภัณฑ ์                                 
 6. สร้างผลงานเพื่อการตรวจสอบ 
  ทําการสร้างของที่ระลึกเพื่อทําการประเมินตรวจสอบ จํานวน 10 ชนิด มีรายการประเมิน จํานวน 6 
หัวข้อ ได้แก่ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปทรงผลิตภัณฑ์  ความเหมาะสมของสีผลิตภัณฑ์ ความ
เหมาะสมของวัสดุและวิธีการผลิต ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมในการผลิตเป็นของที่ระลึก โดยกําหนด
ความเห็นที่มีต่องานการออกแบบเป็น 4 ระดับ ได้แก่  4 = ดีมาก  3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง ผลการประเมินการ
ออกแบบของที่ระลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับ  ดีมากทุกรายการ  
            7. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน เม่ือผลงานการสร้างสรรค์ ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน แล้ว ได้ทําการ
ปรับปรุงในบางประเด็นที่ได้รับการเสนอแนะ เช่น การประยุกต์วัสดุบางชนิดเพื่อทําบรรจุภัณฑ์ และข้อคิดเห็นในข้อความบาง
ตํานานของบรรจุภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากน้ันจึงทําการปฏิบัติการสร้างสรรค์ของที่ระลึก จํานวน 10 รายการ 
            8. การพัฒนาอาชีพผลิตของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่น เม่ือการสร้างสรรค์ของที่ระลึกเสร็จแล้ว ได้กําหนดการ 
ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้งานวิจัย เรื่องการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวป่าพุจําปีสิรินธรและ
เมืองโบราณซับจําปา  แก่ชุมชนชาวบ้านตําบลซับจําปา  

ผลการวิจัย 
จากการปฏิบัติการได้ผลการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการดําเนินงานในการผลิตของที่ระลึก 
               จากการวางแผนการดําเนินงาน การสร้างผลงานเพื่อตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติงานเพื่อผลิตของที่ระลึก จํานวน 
10 รายการ  ผลการทํางานมีดังน้ี   
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                1.1 ของที่ระลึกประเภทของประดับตกแต่ง มี 4 รายการได้แก่ 
  1.1.1 ฐานเทียนเมล็ดพืช เป็นของที่ระลึกใช้วางเทียนหอมเพื่อการประดับตกแต่ง เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น 
ทําด้วยเมล็ดพืชผสมเรซินและสี มีรูปทรง 2 ลักษณะคือ รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปทรงกลม มีช่องใส่เทียนกลมบรรจุในกล่องพลาสติก
ใส และห่อด้วยกระดาษสีสวยงาม         

 
ภาพที่ 1  ภาพผลงานการออกแบบของที่ระลึก ฐานเทียนเมล็ดพืช 

  1.1.2 ต้นไม้แม่เหล็ก เป็นของที่ระลึกเพื่อการประดับตกแต่ง เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น ทําด้วยเศษไม้เป็น
รูปทรงต้นไม้ ประดับตกแต่งด้วยผีเส้ือ ด้านหลังผนึกด้วยแม่เหล็ก ใช้ติดทับเอกสารบันทึก มีบรรจุภัณฑ์เพื่อความสวยงาม  

 
ภาพที่ 2  ผลงานการออกแบบของที่ระลึก ต้นไม้แม่เหล็ก 

  1.1.3 พวงกุญแจ เป็นของที่ระลึกใช้ประดับตกแต่งที่ยังคงมีประโยชน์ใช้สอยด้วย ใช้วัสดุหลักจากท้องถิ่น  
ทําด้วยเมล็ดพืชผสมเรซินและสี มีช่องบรรจุเส้นใยงานสานอยู่ภายใน เพื่อแสดงถึงการทํางานหัตถกรรมของท้องถิ่น ติดผนึก
บนเศษหนัง คล้องด้วยห่วงโลหะใช้เป็นพวงกุญแจ       

 
ภาพที่ 3 ผลงานการออกแบบของที่ระลึก พวงกุญแจ 

  1.1.4  นกคาบสาร เป็นของที่ระลึกเพื่อการประดับตกแต่งและใช้หนีบเอกสาร ใช้รูปนก ที่อาศัยในพื้นที่ป่า
จําปีสิรินธรเป็นแนวคิดในการออกแบบ  ทําด้วยเศษไม้ผสมกับไม้หนีบ มีแกนโลหะ ฐานทําด้วยไม้   

 
ภาพที่ 4.  ผลงานการออกแบบของที่ระลึก นกคาบสาร 

 1.2 ของที่ระลึกประเภทของใช้  มี 4 รายการ ได้แก่  
  1.2.1 กล่องเมล็ดพืชเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อใช้บรรจุส่ิงของอย่างอเนกประสงค์ ทําด้วยเมล็ดพืช 
ผสมเรซิน กล่องรูปทรงลูกบาศก์  บรรจุในกล่องพลาสติกใสหุ้มด้วยกระดาษสีทําให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น   
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ภาพที่ 5  ผลงานการออกแบบของที่ระลึก กล่องเมล็ดพืช 

  1.2.2 กล่องไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อการใช้ใส่ของอเนกประสงค์ ใช้วัสดุในท้องถิ่น ทําด้วยไม้ไผ่ 
เศษไม้ เรซิน และเมล็ดพืช มีหลายขนาดตามลักษณะของวัสดุ มีช่องใส่ของและมีฝาปิดทําด้วยเศษไม้และเมล็ดพืชผสมเรซิน 
บรรจุภัณฑ์ทําด้วยกล่องพลาสติกใสหุ้มด้วยกระดาษสี       

 
ภาพที่ 6  ผลงานการออกแบบของที่ระลึก กล่องไม้ไผ่ 

  1.2.3 แท่นปากกา เป็นของที่ระลึกเพื่อการใช้วางบนโต๊ะทํางานใช้วัสดุในท้องถิ่น ทําด้วยเมล็ดพืชผสมเร
ซินและสี ใช้แม่พิมพ์ยางซิลิโคนเป็นแบบในการหล่อ ผลิตภัณฑ์มีรูปทรงครึ่งวงกลม มีช่องเสียบเครื่องเขียน ติดบนฐานไม้ขนาด 
มีบรรจุภัณฑ์ทําด้วยพลาสติกใสหุ้มด้วยกระดาษสี  

 
ภาพที่ 7  ผลงานการออกแบบของที่ระลึก แท่นปากกา 

  1.2.4 แท่นเสียบสาร  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสียบข้อความวางบนโต๊ะทํางาน ทําด้วยเมล็ดพืชผสมเรซิน มี 2 
ลักษณะ คือรูปทรงครึ่งวงกลมและรูปทรงดอกไม้ วางบนฐานเศษไม้  มีทองเหลืองเชื่อมติดกับลวดหนีบ 

 
ภาพที่ 8  ผลงานการออกแบบของที่ระลึก แท่นเสียบสาร 

 1.3 ของที่ระลึกประเภทโบราณวัตถุจําลอง  มี 2 รายการ ได้แก่  
  1.3.1 ตะเกียงดินเผา เป็นของที่จําลองจากตะเกียงโบราณ ใช้เป็นของที่ระลึกและใช้ประโยชน์ได้จริง ทํา
ด้วยดินเหนียวแล้วเผา มีช่องใส่นํ้ามันและพวยตะเกียงเพื่อจุดไฟ ตั้งบนฐานไม้ บรรจุในกล่องพลาสติกหุ้มกระดาษสี      
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ภาพที่ 9  ผลงานการออกแบบของที่ระลึก ตะเกียงดินเผา 

  1.3.2  ตะคันดินเผา เป็นของที่ระลึกที่จําลองมาจากตะคันดินเผา  ภาชนะสําหรับใส่นํ้ามันใช้จุดไฟให้
ความสว่างในสมัยโบราณ ทําด้วยดินเหนียว ใช้วิธีถอดพิมพ์แล้วแต่งให้สวยงาม เผาด้วยอุณหภูมิ 800 องศา มีรูปสามเหล่ียม 
และส่ีเหล่ียม วางบนฐานไม้ บรรจุในกล่องพลาสติกหุ้มกระดาษสี    

 
ภาพที่ 10  ผลงานการออกแบบของที่ระลึก ตะคันดินเผา 

 2.  ผลการพัฒนาอาชีพผลิตของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่น            
              เม่ือการสร้างของที่ระลึกเสร็จแล้ว ได้สํารวจความคิดเห็นและฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ผลมีดังน้ี 
  2.1  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบของที่ระลึก โดยใช้แบบสอบถามสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน มีรายการประเมิน จํานวน 5 หัวข้อ ได้แก่ความน่าสนใจของ
ผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปทรงผลิตภัณฑ์  ความเหมาะสมของสีผลิตภัณฑ์  ความเหมาะสมของวัสดุและวิธีการผลิต 
ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ โดยกําหนดความเห็นเป็น 4 ระดับ ได้แก่  4= ดีมาก 3= ดี  2= พอใช้ 1= ควรปรับปรุง ผล
ของการประเมิน พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมากทุกรายการ 
     2.2  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้งานวิจัย เรื่องการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวป่าพุจําปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจําปา แก่ชุมชนชาวซับจําปา โดยคัดเลือกกลุ่มผู้สนใจใน
วิชาชีพการสร้างของที่ระลึก จํานวน 7 หมู่บ้าน รวม 20 คน โดยฝึกอบรมปฏิบัติการสร้างของที่ระลึก ณ ศาลาเอนกประสงค์
ป่าจําปีสิรินธร  บ้านซับจําปา อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี กิจกรรมการฝึกอบรม ทําการศึกษาวัสดุพื้นฐานการทํางาน และ 
การปฏิบัติการสร้างของที่ระลึก โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและเรื่องราวในท้องถิ่น ผลของการปฏิบัติงานการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ  

สรุปและอภิปรายผล 
 ในการศึกษามีการดําเนินงาน สรุปผลได้ดังน้ี  
             1. การเริ่มต้นศึกษาโดย การสํารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน การศึกษาสภาพท้องถิ่นเพื่อหาแนวเรื่อง  การศึกษา
วัสดุในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการทํางาน การกําหนดรูปแบบของที่ระลึกที่จัดทํา กระบวนการทํางานสร้างของที่ระลึก  การสร้าง
ผลงานเพื่อการตรวจสอบ หลังจากน้ันได้ทําการปฏิบัติการสร้างผลงาน จํานวน 10 รูปแบบ โดยจําแนกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
  1.1 ของทีร่ะลึกประเภทของประดับตกแต่ง มี 4 รายการได้แก่ ฐานเทียนเมล็ดพืช เป็นของที่ระลึกใช้วาง
เทียนหอมเพื่อการประดับตกแต่ง เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น ต้นไม้แม่เหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ประดับตกแต่งและใช้ติดทับข้อความ
บนพื้นเหล็ก พวงกุญแจ เป็นของที่ระลึกที่ใช้ประดับตกแต่งและประโยชน์ใช้สอย ใช้วัสดุหลักจากท้องถิ่น  ทําด้วยเมล็ดพืช
ผสมเรซินและสี นกคาบสาร เป็นของที่ระลึกเพื่อการประดับตกแต่งและใช้ประโยชน์หนีบเอกสารบนโต๊ะทํางาน ทําด้วยเศษไม้
ผสมกับไม้หนีบแต่งสี มีแกนโลหะ  
                       1.2  ของที่ระลึกประเภทของใช้ มี 4 รายการ ได้แก่ กล่องเมล็ดพืช เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อใช้บรรจุ
ส่ิงของอย่างอเนกประสงค์ ใช้วัสดุในท้องถิ่น ทําด้วยเมล็ดพืชผสมเรซินและกล่องไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อการใช้ใส่ของ
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อเนกประสงค์ ใช้วัสดุในท้องถิ่น ทําด้วยไม้ไผ่ เศษไม้ เรซิน และเมล็ดพืช แท่นปากกา เป็นของที่ระลึกเพื่อการใช้สอยเพื่อเสียบ
เครื่องเขียนวางบนโต๊ะทํางาน ใช้วัสดุในท้องถิ่น ทําด้วยเมล็ดพืชผสมเรซินและสี แท่นเสียบสาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อใช้
เสียบข้อความวางบนโต๊ะทํางาน ใช้วัสดุในท้องถิ่น ทําด้วยเมล็ดพืชผสมเรซินและสีร่วมกับเศษไม้   
                        1.3 ของที่ระลึกประเภทโบราณวัตถุจําลอง มี 2 รายการ ได้แก่  ตะเกียงดินเผา เป็นการจําลองแบบมา
จากตะเกียงโบราณซ่ึงพบที่เมืองโบราณซับจําปา ใช้เป็นของที่ระลึกสะสมและใช้ประโยชน์ได้จริง ตะคันดินเผาเป็นของที่ระลึก
ที่จําลองมาจากตะคันดินเผา ภาชนะสําหรับใส่เชื้อเพลิงใช้จุดไฟให้ความสว่างในสมัยโบราณ ใช้เป็นของที่ระลึกสะสมและใช้
ประโยชน์ได้จริง ทําด้วยดินเผา มีรูปทรงสามเหล่ียม และรูปทรงส่ีเหล่ียม  
 2.  ผลการพัฒนาอาชีพผลิตของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่น            
 เม่ือการสร้างของที่ระลึกเสร็จแล้ว ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบของที่ระลึก และจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้งานวิจัย เรื่องการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวป่าพุจําปีสิรินธรและ
เมืองโบราณซับจําปา  แก่ชุมชนชาวซับจําปา โดยคัดเลือกกลุ่มผู้สนใจในวิชาชีพการสร้างของที่ระลึก จํานวน 7 หมู่บ้าน รวม 
20 คน โดยฝึกอบรมปฏิบัติการสร้างของที่ระลึก ณ ศาลาเอนกประสงค์ป่าจําปีสิรินธร บ้านซับจําปา อําเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี จากการศึกษาครั้งน้ี ยังสามารถพัฒนาเทคนิคและรูปแบบ ได้อีกมาก ประการสําคัญจะต้องคํานึงถึงวัสดุที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความน่าสนใจ คุณภาพ  และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีย่อมเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป    

ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ ควรนําผลการวิจัยไปเผยแพร่ฝึกอบรมผลิตเป็นของที่ระลึก และควร
สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์เพิ่มเติม โดยนําวัสดุและเรื่องราวในท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ควรมีนโยบายในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว   เพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวให้รู้จัก
และเห็นคุณค่าของสินค้าที่ระลึกที่ทําจากวัสดุในท้องถิ่นและเป็นผลผลิตของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
  3. ผู้นําระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้วัสดุ และเรื่องราวในท้องถิ่น ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับท้องถิ่นต่อไป 
  4. กลุ่มผู้ผลิตหรือช่างฝีมือ ควรได้นําแนวคิด  รูปแบบ  และเทคนิคจากงานวิจัยไปพัฒนา โดยศึกษาหาวัสดุอ่ืน 
มาร่วมสร้างสรรค์ หารูปแบบที่แปลกใหม่ หรือหาเทคนิคที่น่าสนใจ เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าที่ระลึกรูปแบบใหม่ 
  5. ผู้สอนด้านการออกแบบ ในสถาบันการศึกษา ควรนําผลจากการวิจัยไปส่งเสริม หรือกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา 
ได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุหรือเรื่องราวในท้องถิ่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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พฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดจันทบุร ี
Problem Behaviors among Adolescent Students in Chanthaburi 

เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์, มัณฑนา เหมชะญาติ, อรัญญา บุญธรรม 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

บทคัดย่อ 

 โดยทั่วไป วัยรุ่นถือว่าเป็นช่วงวัยที่บุคคลมีพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรมปัญหามากสุดของพัฒนาการตามวัย ใน
ปัจจุบัน สังคมมีปัจจัยยั่วยุให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมปัญหามากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น การวิจัย
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด
จันทบุรี โดยจําแนกตามเพศ ที่ตั้งของโรงเรียน การอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา และชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดจันทบุรี จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง 4 โรงเรียน และนอกเขตเมือง 4 โรงเรียน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามพฤติกรรมปัญหาของนักเรียน
วัยรุ่นที่คณะผู้วิจัยสรา้งขึ้น มีค่าความเชื่อม่ัน Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.56 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ สถิติ
ร้อยละ Chi-square, Independent t-test, และ One-way ANOVA 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
 1.กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น n = 2,073 คน อายุระหว่าง 11- 16 ปี อายุเฉล่ียเท่ากับ 13.50 ปี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.99 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.70 มีบิดามารดาที่มีสถานภาพสมรสคู ่
 2.พฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่น 10 อันดับแรก ได้แก่ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์/เกมส์เพลย์ มากกว่า วันละ 2 ชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 39.00  รองลงมาคือ ดื้อไม่เชื่อฟัง เถียงพ่อแม่หรือผู้ปกครองบ่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 30.20 ชกต่อย/ตบตีคิดเป็น
ร้อยละ 18.60  เล่นการพนันคิดเป็นร้อยละ 17.00 เที่ยวกลางคืนกับเพื่อนโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย คิดเป็นร้อยละ 15.10  ขี่
รถซ่ิง/แข่งรถคิดเป็นร้อยละ 15.00 หนีโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 12.10 กล่ันแกล้งผู้อ่ืนทําให้ได้รับความเดือดร้อนคิดเป็นร้อยละ 
9.80 คิดฆ่าตัวตายแต่ยังไม่เคยลงมือกระทําคิดเป็นร้อยละ 9.40 และพกอาวุธเพื่อการต่อสู้ เช่น มีด คัดเตอร์ ปืน เป็นต้นคิด
เป็นร้อยละ 5.50 
 3.การเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาโดยจําแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนชายมีพฤติกรรมปัญหามากกว่านักเรียนหญิง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 7.46, p < .001) ส่วนการเปรียบเทียบโดยจําแนกตามสภาพการอยู่ด้วยกันของบิดามารดา 
พบว่านักเรียนที่บิดามารดาแยกกันอยู่มีพฤติกรรมปัญหามากกว่านักเรียนที่บิดามารดาอยู่ด้วยกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t 
= 2.01, p < .05) สําหรับการเปรียบเทียบโดยจําแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน พบว่านักเรียนของโรงเรียนในเขตเมืองมี
พฤติกรรมปัญหามากกว่านอกเขตเมืองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 6.46, p < .001) และเม่ือเปรียบเทียบโดยจําแนกตาม
ชั้นเรียน พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีพฤติกรรมปัญหามากกว่า ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F 
= 14.59, p < .001) 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ีสรุปได้ว่า นักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดจันทบุรีมากว่าหน่ึงในสามมี
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา และประมาณหน่ึงในสิบมีพฤติกรรมปัญหาที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยพบว่านักเรียนวัยรุ่นมี
พฤติกรรมปัญหามากขึ้นถ้าเป็นผู้ชาย บิดามารดาแยกกันอยู่ เรียนในโรงเรียนในเขตเมือง และมีอายุมากขึ้น ดังน้ัน โรงเรียน 
ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายควรให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวน้ีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
คําสําคัญ : พฤติกรรมปัญหา นักเรียนวัยรุ่น จันทบุรี 

 Abstract 

 In general, adolescence is described as a critical period of life as the individuals usually engage in 
risky and problem behaviors.  Presently, the adolescents have to encounter various influencing factors for 
the problems, so that problematic behaviors in adolescents are more obvious. The purpose of this was to 
analyze and compare the problem behaviors of the adolescent students based on gender, parent 
separation, school location, and class level. The participants included the middle school students in 4 
schools located in urban and 4 schools in rural areas of Chanthaburi.  Data were collected by 
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questionnaires assessing sociao-demographic data and problem behaviors developed by the researchers 
of this study.  For the problem behavior questionnaire, Cronbach’s alpha was 0.56.  Data were analyzed 
by frequency, percentage, Chi-square, Independent t-test, and One-way ANOVA. 
 The results were as follows: 
 1. The participants were 2,073 middle school students aged 11-16 years old with the mean age of 
13.50 years.  About 51.99% of these students were female, and 69.70% of them had parents living 
together.  
 2. Concerning problem behaviors, it was found that first ten problem behaviors were as follows: 
Approximately, 39.00% of the students spent time more than 2 hours per for playing computer games, 
30.20% of them frequently disputed with their parents, 18.60% of them engaged in fighting, 17.00% of 
them engaged in fighting, 15.10% of them spent time for nightlife with parents, 15.10% of them engaged 
in motorcycle racing, 12.10% of them skipped class, 9.80% of them annoyed others, 9.40% of them had 
suicide ideas without attempt, and 5.50% of them brought knife, cutter, or other things for fighting. 
 3. For the differences in problem behaviors in subgroups, the results revealed that male students 
showed problem behaviors more than female students (t = 7.46, p < .001). In addition it was found that the 
students who had separated parents showed problem behaviors more than their peers who had parents living 
together (t = 2.01, p < .05). Moreover, the results indicated that the students in schools located in urban areas 
showed problem behaviors more than the students in schools located in rural areas (t = 6.46, p < .001).  
Furthermore, it was also found that the problem behaviors increased by age, so that grade nine students 
showed problem behaviors more than grade eight and seven students (F = 14.59, p < .001).  
 The results of this study suggested that about one-third of the adolescent students in 
chanthaburi had problem behaviors, while about one-tenth had serious problem behaviors which can be 
harmful to themselves and others.  In addition, for subgroups of the adolescents, they had more problem 
behaviors than their peers, including male adolescent students, the students who had separated parents, 
the students in schools located in urban areas, and the older students in the middle school level.  
Therefore, school, parents, and other personnel related with school students should be aware of 
problem behaviors in adolescent students and search for effective strategies to prevent and reduce 
severity of the problems.   
Keywords: Problem behaviors, adolescent students, Chanthaburi 

บทนํา 
 วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากและรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทําให้เกิด
ความสับสน ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดประสบการณ์ และขาดทักษะในการใช้ชีวิต อีกทั้งสังคม
ปัจจุบันยังมีปัจจัยยั่วยุและส่ิงกระตุ้นความอยากรู้ อยากลองของวัยรุ่นอย่างมากมาย ขณะเดียวกันปัจจัยทางด้านสังคม 
ส่ิงแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม สถานภาพทางครอบครัว ก็มีการเปล่ียนแปลงจากอดีตที่ผ่านมา ซ่ึงมีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะวัยรุ่น ซ่ึงเป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้และรับการเปล่ียนแปลงต่างๆอยู่แล้ว เกิดความเครียด ส่งผลต่อการ
ปรับตัวและพฤติกรรมปัญหาทั้งในช่วงวัยรุ่นและในการพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ต่อไป ปรากฏการณ์ความรุนแรงของพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาของวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากกว่าในอดีต ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม ปัญหา
พฤติกรรมที่พบบ่อย  เช่น ไม่เรียนหนังสือ ติดเกมส์คอมพิวเตอร์ ติดการพนัน การปรับตัวปัญหาทางเพศ เป็นต้น (พนม เกตุ
มาน, 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ เกมส์ออนไลส์ ซ่ึงพบว่าเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เล่นเกมส์มากกว่า 4 วันต่อสัปดาห์มากที่สุดถึงร้อยละ 23.9 (ศิริไชย หงส์สงวนศรี และสุวรรณา เรืองกาญจน
เศรษฐ,์ 2548) รองลงมาเล่นเกมส์ 5-6 วันต่อสัปดาห์ และเล่นเกมส์ทุกวันมากถึงร้อยละ 11.04 โดยใช้เวลาเล่นเกมส์ 3-5 ชั่วโมง
ต่อครั้ง พฤติกรรมปัญหาต่างๆเหล่าน้ีที่เกิดขึ้นส่งผลให้วัยรุ่นมีผลการเรียนตกต่ํา ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเอง ครอบครัวและ
ผู้อ่ืน หรือต้องโทษจําคุก ส่วนวัยรุ่นที่ติดเกมส์มีผลทําให้มีการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมที่รุนแรง รวมไปถึงความคิด และอารมณ์ 
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ทําให้ความคิดที่จะสงสารหรือช่วยเหลือผู้อ่ืนลดน้อยลง จากการศึกษาวิจัยที่ระบุผลกระทบระยะส้ัน พบว่าหลังจากเด็กที่เล่น
วิดิโอเกมส์ที่มีความรุนแรง จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่ากลุ่มที่เล่นวิดิโอเกมส์ที่ไม่มีความรุนแรง (Schutt, et al, 1988) จาก
การสํารวจสถานการณ์ปัญหาวัยรุ่นจากหนังสือพิมพ์ตลอดปี พ.ศ. 2547 โดยวิมลรัตน์  วันเพ็ญ (2549) พบว่า มีจํานวน
เหตุการณ์ 1,437 เหตุการณ์ เฉล่ียวันละ 3.93 เหตุการณ์ เรื่องที่เป็นเหตุการณ์และถูกนําเสนอเป็นข่าวมากที่สุด คือเรื่องเพศ 
รองลงมา คือ เรื่องความรุนแรง ยาเสพติด และการฆ่าตัวตาย  ตามลําดับ  ปัญหาต่างๆเหล่าน้ี อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจาก
ความล้มเหลวในการเผชิญกับความเครียดของวัยรุ่น  ทัง้ที่เป็นไปตามพัฒนาการปกติตามวัย และปัจจัยที่เป็นอันตรายที่วัยรุ่น
เข้าไปเก่ียวข้องทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว  วัยรุ่นที่สามารถเผชิญกับปัญหาหรือความเครียดและจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม ก็
จะสามารถผ่านวิกฤติของช่วงวัยน้ีไปได้ แต่หากไม่สามารถเผชิญปัญหา หรือจัดการกับปัญหาได้ไม่เหมาะสมก็จะทําให้ปัญหา
น้ัน ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุน่ เช่น ผลการเรียนตกต่ํา  มีภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย  และ มี
พฤติกรรมแสดงออกไม่เหมาะสมกับเพศ  เป็นต้น   
 ดังน้ัน คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์พยาบาลที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นจึงสนใจที่
จะศึกษาพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี  เพื่อจะนํามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนารูปแบบการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวิธีการเผชิญความเครียดและวิธีแก้ปัญหาให้กับวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี   
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี โดยจําแนกตาม
เพศ ที่ตั้งของโรงเรียน การอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา และชั้นเรียน  

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  Research)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี โดยประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (จํานวน 16,182 คน) การกําหนดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 
ได้จากการสุ่มอย่างง่ายเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง 4 โรงเรียนและนอกเขตเมือง 4 โรงเรียน รวมเป็น 8 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 3  จํานวน 2,073 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ และการอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี  เป็น
แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น  จากปัญหาที่พบได้บ่อยของวัยรุ่นในปัจจุบัน และได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 31 คน ที่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แล้วมาหาความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients)  ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.56 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียน
เครื่องหมาย 9ในพฤติกรรมที่ตนเองเคยกระทําและสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ซ่ึงมีจํานวนพฤติกรรมปัญหาของวัยรุ่น 
จํานวน 20 รายการ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทักษ์สิทธ์ิ คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์
ของการทําวิจัย และแจ้งการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างที่จะได้รับ คือ ผู้วิจัยจะปกปิดชื่อ ผู้ถูกวิจัย และข้อมูลจะนํามา
วิเคราะห์ในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธ์ิเลือกหรือปฏิเสธการเป็นกลุ่มตัวอย่าง เปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัยในขณะทําแบบสอบถาม และเปิดโอกาสขอถอนตัวออกจากการเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อแม้ 
และรับแบบสอบถามคืนจากนักเรียนที่ยินดีให้ข้อมูลจํานวน 2,073 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพฤติกรรมปัญหา ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ และร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมปัญหา โดยจําแนกตามเพศ ที่ตั้งของโรงเรียน การอยู่ร่วมกัน
ของบิดา-มารดา โดยใช้ Independent t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมปัญหา จําแนกตามชั้นเรียน โดย
ใช้สถิติ One-way ANOVA 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนวัยรุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 2,073  คน   
ผลการวิจัยมีดังน้ี 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีดังน้ี 
ตารางที่ 1   จํานวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 2,073 คน)  

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ   
        ชาย 999 48.19 
        หญิง 1,074 51.99 
อายุ   
        11-13 ปี  1,048 50.56 
        14-16 ปี  1,025 49.44 
        Mean = 13.50, SD = 0.97   
การอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา   
        อยู่ร่วมกัน  1,445 69.70 
        หย่าหรือเลิกกัน 334 16.10 
        หม้าย  167 8.10 
        แยกกันอยู่ (แต่ไม่ได้เลิกกัน) 127 6.10 
ช้ันเรียน   
       มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1  776 37.43 
       มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 651 31.40 
       มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 646 31.99 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.99  อายุอยู่ในช่วง 11-13 ปี คิด
เป็นร้อยละ 50.56 บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 69.70 และรองลงมามีสถานภาพสมรส หย่าหรือเลิกกัน คิดเป็นร้อย
ละ 16.10 และเป็นนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 37.43 รองลงมาเป็นนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 31.40 
ส่วนนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 31.16 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมปัญหา  
 2.1  ในการศึกษาพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี ครั้งน้ี ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี  
ตารางที่ 2.  จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรีในรอบ 1 

ปีที่ผ่านมาโดยนักเรียนหน่ึงคนอาจมีมากกว่าหน่ึงปัญหา (n = 2,073 คน) 

อันดับ พฤติกรรมปัญหา จํานวนคน ร้อยละ 

1 เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์/เกมส์เพลย์ มากกว่าวันละ 2 ช่ัวโมงทุกวัน 808 39.00 
2 ดื้อ ไม่เช่ือฟัง  เถียงพ่อแม่หรือผู้ปกครองบ่อยๆ 626 30.20 
3 ชกต่อย/ตบตี 385 18.60 
4 เล่นการพนัน 352 17.00 
5 เท่ียวกลางคืนกับเพื่อนโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย 313 15.10 
6 ข่ีรถซิ่ง/แข่งรถ 312 15.00 
7 หนีโรงเรียน 251 12.10 
8 กล่ันแกล้งผู้อื่นทําให้ได้รับความเดือดร้อน 203 9.80 
9 คิดฆ่าตัวตาย  แต่ยังไม่เคยลงมือกระทํา 195 9.40 
10 พกอาวุธเพื่อการต่อสู้  เช่น  มีด  คัดเตอร์  ปืน ฯลฯ 114 5.50 
11 ไปค้างบ้านคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตผู้ปกครอง 111 5.40 
12 ทําร้ายตนเองโดยไม่ใช้อาวุธ 70 3.40 
13 ขโมยของ/เงินของผู้อื่น 63 3.00 
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14 หนีออกจากบ้าน 57 2.80 
15 ขู่เอาเงินจากผู้อื่น 45 2.20 
16 คิดฆ่าผู้อื่น 29 1.40 
17 ใช้อาวุธทําร้ายผู้อื่น 22 1.10 
18 ใช้อาวุธทําร้ายตนเอง 22 1.10 
19 พยายามฆ่าตัวตาย (เคยกระทําการฆ่าตัวตาย) 11 0.50 
20 พยายามฆ่าผู้อื่น 3 0.10 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมปัญหาที่พบมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์/เกมส์เพลย์ 
มากกว่าวันละ  2  ชั่วโมงทุกวันคิดเป็นร้อยละ 39.00  รองลงมา ได้แก่ ดื้อ ไม่เชื่อฟัง เถียงพ่อแม่หรือผู้ปกครองบ่อยๆ ,ชก
ต่อย/ตบตี เล่นการพนัน, ขี่รถซ่ิง/แข่งรถ, เที่ยวกลางคืนกับเพื่อนโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย, หนีโรงเรียน, กล่ันแกล้งผู้อ่ืนทําให้
ได้รับความเดือดร้อน, คิดฆ่าตัวตายแต่ยังไม่เคยลงมือกระทํา, และพกอาวุธเพื่อการต่อสู้ ตามลําดับ 

2.2  การเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี โดยจําแนก
ตามเพศ ที่ตั้งของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา มีผลดังน้ี 
ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นโดยจําแนกตามเพศ ที่ตั้งของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกัน  

ของบิดา-มารดา 
ตัวแปร Mean SD. df t-value p-value 

เพศ      
     ชาย 2.30 2.37 

2069 7.46 < 0.001 
     หญิง 1.57 2.10 
ท่ีต้ังของโรงเรียน      
     ในเขตเมือง 2.25 2.39 

2071 6.46 < 0.001 
     นอกเขตเมือง 1.61 2.09 
การอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา      
     อยู่ร่วมกัน 1.85 2.26 

2066 2.01 < 0.05 
     ไม่ได้อยู่ร่วมกัน/แยกกัน 2.07 2.27 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนชาย (X=2.30, SD=2.37) มากกว่า
นักเรียนหญิง (X=1.57, SD=2.10) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=7.46, p < 0.001)  ค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของ
นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตเมือง (X=2.25, SD=2.39) มากกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเมือง (X=1.61, SD=2.09) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=6.46,  p < 0.001) และ ค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนที่เรียนที่บิดา-มารดา
แยกกัน (X=2.07, SD=2.27) มากกว่านักเรียนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (X=1.85, SD=2.26) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=2.01, p 
< 0.05) 
 นอกจากน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ียังมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นโดยจําแนกตามชั้นปี  ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหา ของนักเรียนวัยรุ่นโดยจําแนกตามชั้นเรียน  

 
ช้ันเรียน 

n X SD SE คู่ท่ีแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 776 1.66 2.10 0.07 1-3*** 
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 651 1.86 2.19 0.08 2-3** 
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 646 2.30 2.47 0.09  
    แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p- valve 
      ระหว่างกลุ่ม 2 148.21 74.10 14.59 < 0.001 
      ภายในกลุ่ม 2070 10510.64 5.07   
   รวม 2072 10658.85    

** p < 0.01, *** p < 0.001 
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มากที่สุด 
(X=2.30, SD=2.47) รองลงมาคือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 (X=1.86, SD=2.19) และน้อยที่สุดคือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 (X=1.66, SD=2.10) และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 
3 พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 3 มีจํานวนพฤติกรรมปัญหาแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (F = 
14.59, p <.001) โดยนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีพฤติกรรมปัญหามากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่p < 0.001 และ p < 0.01 ตามลําดับ 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี  ครั้งน้ี สรุปและ
อภิปรายได้ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุร ี ที่พบมากเป็นอันดับหน่ึง คือการ
เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์/เกมส์เพลย์ มากกว่าวันละ  2  ชั่วโมงทุกวัน ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมปัญหาของวัยรุ่นโดยทั่วไปใน
ปัจจุบันที่พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ติดเกมส์คอมพิวเตอร์ และเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็
พบว่าวัยรุ่นอเมริกันใช้เวลาและใช้เงินในการเล่นวิดีโอเกมส์  โดยเด็กอายุ 12-17 ปี เล่นเกมส์เฉล่ีย 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(Gentile & Walsh, 2002) ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลพบว่ามีการเล่นวิดีโอเกมส์ เกมส์เฉล่ีย 4.5 ชั่วโมงต่อวัน 
(นภดล กรรณิกา และคณะ, 2548) โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่ยอมรับว่า ไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้เด็กเล่นเกมส์หรือ
คอมพิวเตอร์ให้แน่ชัดลงไปเป็นเวลาที่แน่นอน และไม่ได้ให้ความสนใจในเน้ือหาและรายละเอียดของเกมส์ (วิโรจน์ อารีย์กุล, 
2553) และสอดคล้องกับการศึกษาของศิริไชย หงส์สงวนศรี และสุวรรณา เรือง-กาญจนเศรษฐ์ (2548) ที่พบว่า เด็กและ
เยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เล่นเกมส์มากกว่า 4 วันต่อสัปดาห์มากที่สุดถึงร้อยละ 23.9 และเล่นเกมส์ทุกวัน
มากถึงร้อยละ 11.04 โดยใช้เวลาเล่นเกมส์ 3-5 ชั่วโมงต่อครั้ง 

พฤติกรรมปัญหาการติดเกมส์อาจเกิดเน่ืองจากการที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับเด็กวัยรุ่น เด็กจึงหันไปพึ่งพา
เกมส์ ใช้เกมส์ฆ่าเวลาและสนองความต้องการในส่วนลึกของตนเอง โดยอาจเป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะดี ไม่มีปัญหาด้าน
การเงิน และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือมีเงินใช้จ่ายในการเล่นเกมส์ที่ร้านเช่าอินเตอร์เนต การเล่นเกมส์สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านจิตใจของวัยรุ่นได้ โดยช่วยในการระบายแรงขับ ความก้าวร้าว หรือนํามาใช้ในการพัฒนาทักษะต่างๆ การ
ติดเกมส์ ส่วนหน่ึงอาจมาจากการนับถือตนเองในระดับต่ํา ไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือขาดการยอมรับจากสังคม ซ่ึงตัว
เกมส์ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของวัยรุ่น เช่น ความรู้สึกมีกลุ่ม การได้รับการยอมรับใน
สังคมออนไลน์ จึงทําให้ผู้ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตจริง ผลักดันตนเองเข้าสู่โลกของเกมส์ เป็นผลให้เด็กวัยรุ่นติดเกมส์กัน
มากขึ้น  ส่วนสาเหตุอ่ืนที่ทําให้นักเรียนวัยรุ่นติดเกมส์อาจเน่ืองมาจากครอบครัวขาดการฝึกวินัยให้กับเด็ก  เพราะเด็กส่วนใหญ่
ขาดทักษะในการฝึกวินัยในการควบคุมตนเองและเวลาในการเล่นเกมส์ ความไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของ
ตนเองได้ของเด็กวัยรุ่น จึงเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ตามใจตนเอง เน่ืองจากความสนุกสนาน ความต่อเน่ืองของเกมส์ การมีเพื่อน
เข้ามาเล่นเป็นจํานวนมาก จึงมีการเล่นเกมส์ติดต่อกันเป็นเวลานานใน แต่ละครั้งและแต่ละวัน 
 พฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างรองลงมา คือ ดื้อ ไม่เชื่อฟัง เถียงพ่อแม่หรือผู้ปกครองบ่อยๆ ชก
ต่อย/ตบตี เล่นการพนัน ขี่รถซ่ิง/แข่งรถ เที่ยวกลางคืนกับเพื่อนโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย หนีโรงเรียน กล่ันแกล้งผู้อ่ืนทําให้
ได้รับความเดือดร้อน ซ่ึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมปัญหาดังกล่าวอาจเกิดเน่ืองจาก อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นอารมณ์ที่รุนแรง 
เชื่อม่ันในตนเอง  อยากเรียนรู้ ทดลอง  พยายามที่จะเอาชนะ ต้องการการยอมรับจากเพือ่น และเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้ง
กับผู้ปกครอง พ่อ แม่ มากที่สุด ชอบมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ กติกาต่างๆ ไม่ชอบให้ใครบังคับหรือส่ังการ หรือเกิดจากการคบ
เพื่อน ถูกเพื่อนๆ ชักชวนให้มีพฤติกรรมปัญหาดังกล่าวข้างต้น นอกจากน้ีวัยรุ่นยังรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้ใหญ่ดี
หรือไม่ แต่ขณะเดียวกันวัยรุ่นก็ต้องการอิสรภาพและสิทธิพิเศษต่างๆของผู้ใหญ่ เช่น เที่ยวกลางคืน (วิโรจน์ อารีย์กุล,2553) 
จึงทําให้เกิดพฤติกรรมปัญหาเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย 
 พฤติกรรมปัญหาที่คิดฆ่าตัวตาย  แต่ยังไม่เคยลงมือกระทําอาจเกิดเน่ืองจากมีปัญหาครอบครัวไม่เข้าใจ ขัดแย้งกับ
พ่อ แม่อย่างรุนแรง ครอบครัวแตกแยก มีแบบอย่างคนในครอบครัวเคยกระทําการฆ่าตัวตาย หรือขาดการยอมรับและเห็น
คุณค่าในตนเอง หรือประสบปัญหาด้านต่างๆ เช่น ความรัก หรือปัญหาที่ตนเองไม่สามารถหาทางออกได้จึงคิดหาทางออกด้วย
การคิดฆ่าตัวตาย  ส่วนพฤติกรรมปัญหาพกอาวุธเพื่อการต่อสู้  อาจเป็นส่วนหน่ึงของการเลียนแบบเกมส์ที่มีเน้ือหารุนแรง เก่ียวกับ
การใช้อาวุธเพื่อตามล่าฝ่ายตรงข้าม หรือเกิดจากอารมณ์ที่รุนแรงของวัยรุ่นต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับตนเอง หรือต้องการแสดง
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14 หนีออกจากบ้าน 57 2.80 
15 ขู่เอาเงินจากผู้อื่น 45 2.20 
16 คิดฆ่าผู้อื่น 29 1.40 
17 ใช้อาวุธทําร้ายผู้อื่น 22 1.10 
18 ใช้อาวุธทําร้ายตนเอง 22 1.10 
19 พยายามฆ่าตัวตาย (เคยกระทําการฆ่าตัวตาย) 11 0.50 
20 พยายามฆ่าผู้อื่น 3 0.10 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมปัญหาที่พบมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์/เกมส์เพลย์ 
มากกว่าวันละ  2  ชั่วโมงทุกวันคิดเป็นร้อยละ 39.00  รองลงมา ได้แก่ ดื้อ ไม่เชื่อฟัง เถียงพ่อแม่หรือผู้ปกครองบ่อยๆ ,ชก
ต่อย/ตบตี เล่นการพนัน, ขี่รถซ่ิง/แข่งรถ, เที่ยวกลางคืนกับเพื่อนโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย, หนีโรงเรียน, กล่ันแกล้งผู้อ่ืนทําให้
ได้รับความเดือดร้อน, คิดฆ่าตัวตายแต่ยังไม่เคยลงมือกระทํา, และพกอาวุธเพื่อการต่อสู้ ตามลําดับ 

2.2  การเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี โดยจําแนก
ตามเพศ ที่ตั้งของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา มีผลดังน้ี 
ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นโดยจําแนกตามเพศ ที่ตั้งของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกัน  

ของบิดา-มารดา 
ตัวแปร Mean SD. df t-value p-value 

เพศ      
     ชาย 2.30 2.37 

2069 7.46 < 0.001 
     หญิง 1.57 2.10 
ท่ีต้ังของโรงเรียน      
     ในเขตเมือง 2.25 2.39 

2071 6.46 < 0.001 
     นอกเขตเมือง 1.61 2.09 
การอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา      
     อยู่ร่วมกัน 1.85 2.26 

2066 2.01 < 0.05 
     ไม่ได้อยู่ร่วมกัน/แยกกัน 2.07 2.27 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนชาย (X=2.30, SD=2.37) มากกว่า
นักเรียนหญิง (X=1.57, SD=2.10) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=7.46, p < 0.001)  ค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของ
นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตเมือง (X=2.25, SD=2.39) มากกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเมือง (X=1.61, SD=2.09) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=6.46,  p < 0.001) และ ค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนที่เรียนที่บิดา-มารดา
แยกกัน (X=2.07, SD=2.27) มากกว่านักเรียนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (X=1.85, SD=2.26) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=2.01, p 
< 0.05) 
 นอกจากน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ียังมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นโดยจําแนกตามชั้นปี  ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหา ของนักเรียนวัยรุ่นโดยจําแนกตามชั้นเรียน  

 
ช้ันเรียน 

n X SD SE คู่ท่ีแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 776 1.66 2.10 0.07 1-3*** 
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 651 1.86 2.19 0.08 2-3** 
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 646 2.30 2.47 0.09  
    แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p- valve 
      ระหว่างกลุ่ม 2 148.21 74.10 14.59 < 0.001 
      ภายในกลุ่ม 2070 10510.64 5.07   
   รวม 2072 10658.85    

** p < 0.01, *** p < 0.001 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
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ความเป็นฮีโร่ในสายตาคนอ่ืน หรือเกิดจากการเผชิญปัญหาที่ไม่ถูกต้อง และต้องการยุติปัญหาด้วยความรุนแรง นอกจากน้ีอาจ
มีคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างในการพกพาอาวุธให้เด็กวัยรุ่นเห็นจึงนํามาเป็นแบบอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาโดยจําแนกตามเพศ พบว่านักเรียนชายมีปัญหามากกว่า
นักเรียนหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Cooper และคณะ (2003) ที่พบว่าวัยรุ่นชายมีความรู้สึกขัดแย้งและมีปัญหา
มากกว่าวัยรุ่นหญิง ทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองจากวัยรุ่นเพศชายมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ที่รุนแรง ขาดการยับยั้งชั่งใจมากกว่า
เพศหญิง มีอิสระในการคบเพื่อนมากกว่า ความต้องการการยอมรับจากเพื่อนอาจมีมากกว่าเพศหญิง และในสังคมไทยเพศ
หญิงมักถูกสอนให้เป็นกุลสตรี มีความเปน็ระเบียบ มีวินัยมากกว่าเพศชาย ปัญหาในการที่จะออกไปมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
จึงจะน้อยกว่าเพศชาย  
 สําหรับผลการวิจัยที่บ่งชี้ว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตเมืองมีพฤติกรรมปัญหา มากกว่านักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนนอกเขตเมือง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Elgar และคณะ (2003) ที่พบว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มีการใช้
สารเสพติดและมีพฤติกรรมปัญหามากกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชนบท นอกจากน้ัน Arkin & Krantz (1996) ก็รายงานว่า 
วัยรุ่นชายในเขตเมืองมีพฤติกรรมปัญหามากกว่าวัยรุ่นในชนบท ทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองจากวัยรุ่นที่อาศัยอยู่หรือเรียนในโรงเรียนใน
เขตเมือง อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่มีแหล่งเอ้ือต่อการทําพฤติกรรมเส่ียง อีกทั้งระบบข้อมูลข่าวสาร ส่ือต่างๆที่นักเรียนที่เรียน
โรงเรียนในเมืองได้รับมากกว่า พ่อ แม่ของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนในเมือง อาจมีไม่มีเวลาให้กับเด็กน้อยกว่าพ่อ แม่ของ
นักเรียนที่เรียนโรงเรียนนอกเมือง เพราะต้องทํางาน และมีการแข่งขันสูงกว่า ทําให้นักเรียนที่เรียนโรงเรียนในเมืองมีเวลาอยู่
กับพ่อ แม่น้อย ทําให้เด็กขาดความรัก ความอบอุ่น และพ่อ แม่ไม่มีเวลาที่จะอบรม ชี้แนะเรื่องของความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ซ่ึงต่างจากนักเรียนที่เรียนโรงเรียนนอกเมือง ที่พ่อ แม่ มีเวลาอยู่กับเด็กมากกว่า มีเวลาสําหรับอบรม ชี้แนะเรื่อง
ต่างๆมากกว่า ทําให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่นมากกว่าและเด็กจะอยู่ในสายตาของพ่อ แม่ จึงทําให้เด็กมีพฤติกรรมปัญหา
น้อยกว่านักเรียนที่เรียนโรงเรียนในเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก 
(2524) ที่พบว่าการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมาก การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อบิดา 
มารดาสูง เก่ียวข้องกับการมีสุขภาพจิตที่ในระดับสูงของวัยรุ่น 
 ส่วนผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันและนักเรียนที่พ่อแม่แยกกัน พบว่าค่าเฉล่ีย
ของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนที่พ่อแม่แยกกันมากกว่านักเรียนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน ทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองจากนักเรียนที่
พ่อแม่แยกกัน  ทําให้ขาดความรัก ความอบอุ่น เม่ือเด็กเข้าสู่วัยรุ่นก็จะแสวงหาความรัก ความอบอุ่นจากภายนอก โดยการคบ
เพื่อน การพึ่งพาคนอ่ืน ซ่ึงอาจถูกชักจูงให้เกิดพฤติกรรมปัญหาต่างๆได้ นอกจากน้ีนักเรียนที่พ่อแม่แยกกัน ยังอาจขาดผู้ดูแล
ให้การอบรม ชี้แนะแนวทางที่ถูก ไม่มีผู้คอยเตือน ไม่มีใครเป็นแบบอย่างที่ดี ทําให้วัยรุ่นขาดการสืบทอดความคิด ความเชื่อ 
แนวทางในการปฏิบตัิต่อตนเองและสังคม และวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ค่อนข้างรุนแรง มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง มีความรู้สึกอยากลองทั้งในด้านดีและเลว ถ้าไม่มีพ่อ แม่ คอยสอน หรือตักเตือนย่อมมีโอกาสที่จะกระทําพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาได้มากกว่านักเรียนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน เพราะเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน จะมีคนคอยช่วยชี้แนะ
หรือมีคนคอยให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ ตักเตือนไม่ให้กระทําพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว 
 นอกจากน้ัน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจํานวนพฤติกรรมปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ3  ยัง
พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีพฤติกรรมปัญหามากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และน้อยที่สุด ซ่ึง
บ่งบอกว่าพฤติกรรมปัญหาของวัยรุ่นมีเพิ่มมากขึ้นตามอายุ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Copper และคณะ (2003) ที่พบว่า
วัยรุ่นมีการสะสมความรู้สึกหรืออารมณ์ทางลบเพิ่มขึ้นตามอายุ ดังน้ัน เม่ืออายุมากขึ้น วัยรุ่นจะมีการใช้วิธีการเผชิญปัญหาที่ไม่
สร้างสรรค์และนําไปสู่พฤติกรรมปัญหามากขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่นชาย นอกจากน้ัน การประสบปัญหาด้านการเรียน เช่น มี
การบ้านมากและยาก หรือบางครั้งการสอนของครูไม่น่าสนใจ ทําให้เด็กรู้สึกว่าเรียนยาก เด็กที่ทํางานช้าเรียนรู้ช้ากว่าเด็กอ่ืน
จะเบื่อการเรียน ไม่สนใจที่ครูสอน ไม่ส่งการบ้าน ทํางานไม่เสร็จ ถูกดุบ่อยครั้งยิ่งทําใหเ้ด็กเกิดความเครียดมากขึ้น และในช่วง
อายุ 15-16 ปี เป็นช่วงที่วัยรุ่นมีการเปล่ียนแปลงทางด้านพัฒนาการในทุกด้านค่อนข้างสูงเพราะเป็นวัยรุ่นตอนกลาง ย่อมมี
ความเป็นตัวของตัวเองและพยายามที่จะเอาชนะ ให้ความสําคัญกับกลุ่มเพื่อนมาก และมีความต้องการอย่างรุนแรงในการที่จะ
ทําตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน จึงทําให้พฤติกรรมปัญหาเพิ่มมากขึน้ตามระดับการเรียนที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาสภาพปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการเผชิญปัญหา (coping) ของเด็กและวัยรุ่นในช่วงอายุต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาที่เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมากข้ึน 
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 2.  โรงเรียนควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในรายนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาพฤติกรรมในระดับมาก 
 3. ควรมีการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมปัญหาและปัญหาสุขภาพจิตของ
นักเรียน รวมทั้งมีติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองโดยความร่วมมือของโรงเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรด้านสาธารณสุข และ
ชุมชน  
 4. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับความสุขของวัยรุ่นที่ลดน้อยลงเม่ืออายุมากขึ้น ว่าเกิดจากกระบวนการเรียน
การสอน หรือจากการอบรมเล้ียงดูโดยครอบครัว  
 5. ควรมีการจัดทํามาตรการโดยสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว  โรงเรียน วัด เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข
พฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
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การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดเพื่อผ่อนคลายแบบนวดโดยใช้น้ํามันไพล 
กับนวดแบบดั้งเดิมในผู้ที่มีอาการปวดไหล่และคอ 

Comparing the Effectiveness of Plai Oil Massage and Traditional Massage in People 
with Shoulder and Neck Pain 

โสภา  ล้ีศิริวัฒนกุล, คณิสร  แก้วแดง, วิภารัตน์  ภิบาลวงษ์ 
ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาลและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบัน ประชาชนที่มีอาการปวดไหล่และคอจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากการทํางานในท่าเดิมๆในแต่ละวันทําให้ต้องใช้
ยาแก้ปวดในการบรรเทาอาการ ซ่ึงทําให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายได้ การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดต่ออาการปวด อาการผ่อนคลาย และความพึงพอใจต่อการนวดในผู้ที่มีปัญหา
ไหล่และคอ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดต่ออาการปวด อาการผ่อนคลาย และความพึงพอใจต่อการนวด 
ระหว่างการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลกับการนวดแบบดั้งเดิม กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอาการปวดกล้ามเน้ือไหล่และคอ ต.
บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินอาการปวด แบบประเมินอาการผ่อน
คลาย แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนวด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-
test และ independent t-test 

ผลการวิจัยมีดังน้ี 
1.  กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลมีค่าเฉล่ียของอาการปวด หลังได้รับการนวดน้อยกว่าก่อนได้รับการ

นวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.65, p < .001) กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิม มีค่าเฉล่ียของอาการปวดหลัง
ได้รับการนวดน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 10.77, p < .001) และ พบว่าแบบนวดโดยใช้นํ้ามัน
ไพลและการนวดแบบดั้งเดิมช่วยลดอาการปวดของกลุ่มตัวอย่างได้ไม่แตกต่างกัน   

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลมีค่าเฉล่ียของอัตราการหายใจหลังได้รับการนวดน้อยกว่าก่อนได้รับ
การนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.06, p < .05) แต่มีค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิตค่าบน และ ความดัน
โลหิตค่าล่าง หลังได้รับการนวดไม่แตกต่างจากก่อนได้รับการนวด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิม พบว่ามี
ค่าเฉล่ียของความดันโลหิตค่าบนหลังได้รับการนวดน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.3, p < .05) มี
ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิหลังได้รับการนวดน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.78, p < .01) มีค่าเฉล่ียของ
ชีพจรหลังได้รับการนวดน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.73, p < .01) แต่พบว่ามีค่าเฉล่ียของ
อัตราการหายใจและความดันโลหิตค่าล่างหลังได้รับการนวดไม่แตกต่างจากก่อนได้รับการนวด โดยพบว่าแบบนวดโดยใช้นํ้ามัน
ไพลและการนวดแบบดั้งเดิมช่วยลดค่าสัญญาณชีพของกลุ่มตัวอย่างได้ ไม่แตกต่างกัน และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวด
โดยใช้นํ้ามันไพลกับที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิมมีค่าเฉล่ียของอาการผ่อนคลายไม่แตกต่างกัน  

3. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลกับที่ได้รับการนวดแบบปกติมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อ             
การนวดไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยครั้งน้ีชี้แนะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายโดยใช้นํ้ามันไพลกับการนวดแบบดั้งเดิม สามารถช่วยลดอาการปวด
ได้ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน ผู้ที่มีปัญหาปวดกล้ามเน้ือไหล่และคอจึงสามารถเลือกรูปแบบการนวดได้ตามความชอบและสามารถ
เลือกใช้การนวดเพื่อผ่อนคลายแทนการใช้ยาแก้ปวดได้  
คําสําคัญ :  การนวดเพื่อผ่อนคลาย การนวดโดยใช้นํ้ามันไพล การนวดแบบดั้งเดิม ผู้ที่มีอาการปวดไหล่และคอ 

Abstract 
 Nowadays, dull pain in neck and shoulders is frequently found in people sitting persistently to  
work for many hours each day.  This health problem leads to the use of analgesic drugs which can cause 
serious side effects, especially using such drugs for a long time period.  This quasi-experimental research 
was conducted to investigate the effectiveness of massage with herbal medicine “Plai” and traditional 
massage (without any topical medication).  The participants included 60 people with pain in neck and 
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shoulders caused by working or doing activity in daily living, who lived in tumbon Bangkaja Amphor 
Muang, Chanthaburi.  These participants were matched and equally divided into two groups for massage 
with Plai and traditional massage.  Data were collected using a record form of relaxation, and a 
questionnaire assessing satisfaction to the massage.  Data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, paired t-test, and independent t-test.  
 The results were as follows: 
 1.After massage with Plai, the participants had significantly lower pain scores (t = 8.6, p < .001) as well 
as those receiving traditional massage also showed significantly lower pain scores after massage (t = 10.77, p 
< .001).  When comparing the pain scores of two groups of participants, there was no significant difference. 
 2.Concerning the differences of relaxation after massage, the participants receiving massage with 
Plai showed significantly lower respiratory rate (t = 2.06, p < .05), while there were no significant 
differences in body temperature, pulse rate, systolic blood pressure, and diastolic blood pressure before 
and after massage.  For the participants receiving traditional massage, after massage, they had significantly 
lower body temperature (t = 2.78, p < .01), pulse rate (t = .37, p < .01), and systolic blood pressure (t = 
2.30, p < .05), while there were no significant differences in respiratory rate and diastolic blood pressure 
before and after massage.  It was also found that there was no significant difference in scores of 
relaxation feeling after massage in both groups. 
 3.Regarding satisfaction to two types of massage, there was no significant difference in satisfaction 
between two groups of participants. 

In conclusion, the results of this study indicated that both massage with Plai and traditional 
massage can reduce pain in neck and shoulders, whereas the effectiveness of these two types of massage 
was not significantly different.  Therefore, massage with Plai and traditional massage should be used to 
release pain depend on individual preference instead of using analgesic drugs.   
Keywords: Relaxing massage, massage with Plai, traditional massage, shoulder and neck pain 

บทนํา  
 การประกอบอาชีพของมนุษย์ในปัจจุบัน มีการใช้กล้ามเน้ือหลายส่วนในการปฏิบัติงาน อวัยวะในร่างกายของมนุษย์ 
มีหลายส่วนประกอบรวมกัน ไหล่และคอนับเป็นอวัยวะที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอวัยวะอ่ืน เม่ือมีการใช้กล้ามเน้ือคอและไหล่
หนักเกินไป เช่น การน่ังทํางานในท่าเดิมนาน ๆ การเปล่ียนอิริยาบถหรือท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ความเม่ือยล้าจากทํากิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจําวัน ส่งผลทําให้กล้ามเน้ือบริเวณคอ ไหล่หรือสะบักอ่อนแรง ตึงหรือขาดความทนทาน เน่ืองจากกล้ามเน้ือที่
ช่วยในการเคล่ือนไหวของแขน และสะบักบางมัดไปเกาะบริเวณกระดูกคอ ดังน้ันความผิดปกติของกล้ามเน้ือเหล่าน้ีจะส่งผล
ต่อกระดูกคอด้วย หรือการอยู่ในท่าหน่ึงท่าใดนานเกินไป ส่งผลทําให้กล้ามเน้ือเกิดการล้าได้ โต๊ะ เก้าอ้ีสูงหรือต่ําเกินไปไม่
เหมาะสมกับสรีระของร่างกาย ทําให้เกิดอาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ี ล้วนมีผลทําให้ประชาชาชนเกิดอาการ
ปวดตึงบริเวณกล้ามเน้ือไหล่และคอ  ถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือบรรเทาอาการ จะนําไปสู่อาการปวดกล้ามเน้ือเรื้ อรัง ซ่ึง
โดยทั่วไปผู้ที่มีอาการปวดมากขึ้นมักรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวด แต่โดยที่ทราบกันดีว่าการใช้ยาแก้ปวดบางชนิด
นานๆ อาจมีผลข้างเคียงต่างๆได้ เช่น การระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ดังน้ันจึงควรใช้วิธีการอ่ืนเพื่อบรรเทาอาการปวด
ทดแทนการใช้ยาโดยไม่มีผลข้างเคียง  
 การนวดเป็นส่วนหน่ึงของการแพทย์แผนไทย ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการนวดเพื่อคลายกล้ามเน้ือ           
เส้นเอ็น บรรเทาอาการปวดเม่ือยหรือตึงเครียด อันเน่ืองมาจากการทํางานในชีวิตประจําวัน การนวด ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบใดก็
ตาม ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจเพราะการนวดส่งผลดีกับระบบต่อมนํ้าเหลือง และการไหลเวียนภายใน เป็นผลดีต่อ
ผิวพรรณและสุขภาพ และการสัมผัสอย่างนุ่มนวลต่อเน่ือง การแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับการนวดช่วยผ่อนคลายเครียด และ
บําบัดอารมณ์ทางลบให้ผ่อนคลาย ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการนําสมุนไพรเข้ามาใช้ประกอบการนวดเพื่อให้มีผลดีต่อการนวดมากขึ้น 
 สมุนไพรไทยเป็นส่ิงที่อยู่คู่คนไทยมานาน คนไทยส่วนใหญ่พอรู้ว่า สมุนไพรไทยเป็นส่ิงที่มีคุณค่า ใช้ประโยชน์ได้จริง 
แต่ต้องใช้อย่างถูกวิธี สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรนับเป็นภูมิปัญญาโบราณที่คนไทยเราควรทํานุบํารุง และ รักษาไว้ เม่ือมี 
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อาการเคล็ดขัดยอกพยายามให้ร่างกายส่วนที่เกิดอาการน้ันอยู่น่ิงๆให้มากที่สุด การใช้ยาสมุนไพรถู-นวด อย่างเบามือ ด้วย
นํ้าหนักมือที่พอดี ไม่ถูนวดบริเวณที่เคล็ดขัดยอกแรงเกินไป เพราะจะทําให้อาการเคล็ดขัดยอกน้ัน ยิ่งเป็นมากขึ้น การถูนวดทํา
ให้ตัวยาสมุนไพรซึมเข้าไปในบริเวณกล้ามเน้ือ เอ็นที่อักเสบเพื่อให้สรรพคุณของตัวยาในสมุนไพรได้ทําหน้าที ่ในการบรรเทา 
หรือรักษาอาการ พืชสมุนไพรที่สําคัญตัวหน่ึง คือ “ไพล” มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอกของกล้ามเน้ือ และช่วย
คงความสมดุลของร่างกายและจิตใจ เป็นการผสมผสานให้การนวดแผนไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์ที่จะ
ช่วยลดสถิติที่ประชาชนต้องไปพบแพทย์ และรับยาแก้ปวดมารับประทาน 
 ผู้วิจัยในฐานะ อาจารย์ประจําภาควิชาพื้นฐานการพยาบาลและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า     
จันทบุรี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับรายวิชา พย.1204 ปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การนวดเพื่อผ่อนคลายในผู้ที่มีปัญหาไหล่และคอ มาตั้งแต่ ปีพ.ศ.
2551 -2553 และพบว่าร้อยละ 99ของประชาชนที่ได้รับการนวดไหล่และคอ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป (คณิสร  แก้ว
แดง, 2551-2) ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ประสิทธิผลของการนวดเพื่อผ่อนคลายในผู้ที่มีปัญหาไหล่และคอ
ร่วมกับการใช้นํ้ามันไพลจะช่วยทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจลดอาการปวดและรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าการนวดโดยไม่ใช้
นํ้ามันไพล ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้แพร่หลายมากขึ้นด้วย   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดต่ออาการปวด อาการผ่อนคลายและความพึงพอใจต่อการนวดในผู้ที่มีอาการ

ปวดไหล่และคอ 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดต่ออาการปวด อาการผ่อนคลายและความพึงพอใจต่อการนวด ระหว่าง

การนวดโดยใช้นํ้ามันไพลกับการนวดแบบดั้งเดิม 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
1. ผู้วิจัยศึกษา ทบทวนตํารา วารสารและเอกสารที่เก่ียวข้อง พบที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 

เก่ียวกับการนวดแผนไทย เพื่อจัดทําคู่มือการนวดเพื่อผ่อนคลายในผู้ที่มีปัญหาไหล่และคอ 
2. นัดประชุมผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความยินยอมในการร่วมทําวิจัย            

แจกคู่มือการนวด แนะนําเกณฑ์การประเมินเพื่อรับการนวดและการประเมินภายหลังนวด การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง สอนการ
นวดเพื่อผ่อนคลาย ผู้นวด คือ ผู้วิจัยและนักศึกษาที่ได้เรียนการนวดไหล่และคอในรายวิชาพย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิค
การพยาบาล จากน้ันได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะการนวดแผนไทยมาสอนและ ฝึกการนวดเพิ่มเตมิ และผู้นวด
ทุกคนได้รบัการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒว่ิาสามารถนวดได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 3.  นําเครื่องมือวิจัย คือ คู่มือการนวดผู้ที่มีปัญหาไหล่และคอ แบบประเมินอาการปวด แบบประเมินอาการ  
ผ่อนคลาย แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนวด ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน ณ วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี แล้วนํามาหาความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันของ               
แบบประเมินอาการผ่อนคลาย แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนวด เท่ากับ .79และ .82 ตามลําดับ 
 4.  ประสานงานกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นวดแบบดั้งเดิมและแบบนวดโดยใช้นํ้ามันไพล โดยการ 
Random assignment และmatching โดยใช้เกณฑ์ ระดับของอาการปวด ช่วงอายุ เพศหญิง/ชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
โดยให้การนวดกลุ่มละ 1 วิธี ดังน้ี 
 กลุ่มควบคุม  คือ ผู้ที่ได้รับการประเมินว่ามีอาการปวดไหล่และคอโดยใช้ Numerical Rating Scale ตั้งแต่ระดับ 1 
ขึ้นไป โดยจะได้รับการประเมินสัญญาณชีพก่อนตามเกณฑ์ และจะได้รับนวดแบบดั้งเดิม 13 ท่า ภายหลังการนวด 15 นาที 
กลุ่มควบคุมจะได้รับการประเมินอาการปวด ทําแบบประเมินอาการผ่อนคลาย และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการนวด 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ได้รับการประเมินว่ามีอาการปวดไหล่และคอโดยใช้ Numerical Rating Scale ตั้งแต่ระดับ 1 
ขึ้นไป โดยจะได้รับการประเมินสัญญาณชีพก่อนตามเกณฑ์ ก่อนได้รับนวดแบบดั้งเดิม 13 ท่า จะใช้นํ้ามันไพลทาบริเวณไหล่
และคอ ก่อนเริ่มนวดท่าที่ 1 และ 7 ภายหลังการนวด 15 นาที กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินอาการปวด ทําแบบประเมิน
อาการผ่อนคลาย และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการนวด 
 6.ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลก่อนนําไปวิเคราะห ์
 7.  วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ ดังน้ี 
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  7.1  ข้อมูลทั่วไป นํามาแจกแจงความถี่ คํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  7.2  เปรียบเทียบอาการปวด ก่อนและหลังการนวดแต่ละแบบ ใช ้paired t-test  
  7.3  เปรียบเทียบอาการปวด ระหว่างการนวดแต่ละแบบ ใช ้independent t-test 
  7.4  เปรียบเทียบค่าสัญญาณชีพ ก่อนและหลังการนวดแต่ละแบบ ใช ้paired t-test  
  7.5  เปรียบเทียบค่าสัญญาณชีพ ระหว่างการนวดแต่ละแบบ ใช ้independent t-test 
  7.6 เปรียบเทียบอาการผ่อนคลายและความพึงพอใจต่อการนวด หลังการนวดแต่ละแบบใช ้
independent t-test 
 8. สรุปผลการวิจัย เขียนรายงานวิจัยสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร ่

ผลการวิจัย  
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 30 มีสถานภาพสมรสคู ่คิดเป็นร้อยละ 70 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 60 มีอาชีพทําสวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.70 
 ก ลุ่มตั วอย่ างที่ ได้ รั บการนวดแบบดั้ ง เ ดิ ม ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง  คิด เป็นร้ อยละ  83 .30  มีอายุ                            
อยู่ในช่วง 41-50 ปี และ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.30 เท่ากัน มีสถานภาพสมรสคู ่คิดเป็นร้อยละ 76.70 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.70 มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.30  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพล ค่าเฉล่ียของอาการปวดน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิม พบว่าหลังได้รับการนวดกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียของอาการ
ปวดน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เช่นกัน 
 3. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพล พบว่าหลังได้รับการนวดมีค่าเฉล่ียของการหายใจ น้อยกว่าก่อนได้รับ
การนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิตค่าบน และ
ความดันโลหิตค่าล่าง ไม่แตกต่างจากก่อนได้รับการนวด  
 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิม พบว่าหลังได้รับการนวด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียของความดันโลหิต           
ค่าบนน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉล่ียของอุณหภูมิและชีพจรน้อยกว่า             
ก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียของการหายใจและ ความดันโลหิตค่า
ล่างไม่แตกต่างจากก่อนได้รับการนวด 
 4. การนวดโดยใช้นํ้ามันไพลและการนวดแบบดั้งเดิมช่วยลดอาการปวดของไหล่และคอของกลุ่มตัวอย่างได้ไม่แตกต่างกัน 
 5. การนวดโดยใช้นํ้ามันไพลและการนวดแบบดั้งเดิมช่วยลดค่าสัญญาณชีพของกลุ่มตัวอย่างได้ไม่แตกต่างกัน 
 6. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลกับที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิมมีค่าเฉล่ียของอาการผ่อนคลาย            
ไม่แตกต่างกัน 
 7. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลกับที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิมมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อ การ
นวดไม่แตกต่างกัน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลและที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิม มีค่าเฉล่ียของ
อาการปวดน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคล้องกับผลการศึกษาของปรีชา  หนูทิม 
(2546) ที่ทําการศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชสํานักเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ือบริเวณบ่า และความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการการนวดแผนไทยแบบราชสํานัก โดยที่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมาจากผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเน้ือบริเวณ
บ่า ลักษณะงานที่ทําส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องก้มๆ เงยๆ จํานวน 60 คน การตรวจร่างกายทั่วไปพบว่า ส่วนใหญ่ร่างกายเป็น
ปกติ การศึกษาประสิทธิผลของการนวดโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังนวด ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากการนวดแบบราชสํานัก 
จะมีอาการปวดกล้ามเน้ือบริเวณบ่าน้อยกว่าก่อนได้รับการรักษา ในแต่ละช่วงเวลา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 
0.05) โดยจากการเปรียบเทียบระหว่างการนวดทั้ง 2 ครั้ง พบว่า ก่อนการนวด ครั้งที่ 1 มีค่าเฉล่ียของ Pain Scale เท่ากับ 
7.76 และเม่ือนวดไปแล้วทั้ง 2 ครั้ง พบว่า หลังการนวดครั้งที่ 2 มีค่าเฉล่ียของ Pain Scale ลดลง เป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.26 
ซ่ึงมีค่าแตกต่างกัน เท่ากับ 5.50 แสดงว่าความเจ็บปวดโดยเฉล่ียของคนไข้ลดลง เม่ือได้รับการนวดแผนไทยแบบราชสํานัก ซ่ึง
สามารถอธิบายได้ว่าเม่ือเกิดอาการปวดกล้ามเน้ือไหล่และคอ สาเหตุจากการทํางานในท่าเดิมนานๆ การใช้ท่าทางท่ีผิดไปจาก 
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ปกติ การนวดแผนไทยช่วยบรรเทาอาการปวดลงได ้

 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลมีอาการผ่อนคลายในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63, 

SD = .55) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิมพบว่ามีอาการผ่อนคลายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.40, SD 
= .62) และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพล หลังได้รับการนวด มีค่าเฉล่ียของอัตราการหายใจน้อยกว่าก่อน
ได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิม หลังได้รับการนวด  มีค่าเฉล่ียของ
ความดันโลหิตค่าบนน้อยกว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิและชีพจรน้อยกว่า
ก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของบําเพ็ญ  พงศ์เพชรดิถ (2547) ที่ศึกษา
เก่ียวกับผลของการนวดต่อการคลายกล้ามเน้ือ เพื่อลดความเจ็บปวดและความเครียดในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวดเม่ือย
กล้ามเน้ือ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยตึกอายุรกรรม และผู้ป่วยหนักจํานวน20 คน พบว่า หลังการนวดค่าเฉล่ียของแรงดันโลหิต 
อัตราการเต้นของชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจต่ํากว่าก่อนนวด นอกจากน้ี ผลการวิจัยครั้งน้ียังพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถ

เคล่ือนไหวบริเวณไหล่และคอได้ดีกว่าเดิม (  = 4.30,  SD = .70) สอดคล้องกับผลการศึกษาของปรีชา หนูทิม (2546) ที่
ทําการศึกษาประสิทธิผลของการนวดราชสํานัก เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ือบริเวณบ่า และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การนวดแผนไทยสายราชสํานัก พบว่า หลังการนวด กลุ่มตัวอย่างสามารถเคล่ือนไหวกล้ามเน้ือบ่าและคอ เช่น สามารถก้มคอ  
เงยหน้า และเอียงหูชิดไหล่ซ้าย-ขวาได้เพิ่มมากขึ้น และจากการศึกษาของสิริรัตน์ มิตรเจริญถาวร (2548) ที่ศึกษาผลของการ
นวดโดยการกดและคลึงกับการยืดเหยียดกล้ามเน้ือในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือหัวไหล่ส่วนบน ที่มีผลต่อองศาการ
เคล่ือนไหวของคอในท่า เอียงคอ ทําการศึกษาในเพศหญิงที่ไดรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือหัวไหล่
ส่วนบน ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆละ 10 คน โดยได้รับการรักษาเหมือนกันคือ การประคบแผ่นความ
ร้อนและการใช้คล่ืนเหนือเสียง แต่กลุ่มที ่1 ได้รับการนวดโดยการกดและคลึง กลุ่มที่ 2 ได้รับการยืดเหยียดกล้ามเน้ือเพิ่มขึ้น 
และกลุ่มที่ 3 ไม่ได้รับทั้ง 2 วิธี ผลพบว่าองศาการเคล่ือนไหวของคอในท่าเอียงคอของกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการนวดโดยการกดและ
คลึง มากกว่ากลุ่มที่ 2 และ3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี ในกลุ่มตัวอย่างที่นวดโดยใช้นํ้ามันไพล ด้วย
วิธีการทาหรือนวด โมเลกุลของนํ้ามันหอมระเหยจะซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่เส้นเลือดฝอย แล้วเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตกระจาย
ไปส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดียวกับการสูดเข้าสู่ปอด ทําให้บรรเทาความเจ็บปวด คลายการหดเกร็งของกล้ามเน้ือ กระตุ้น
การหมุนเวียนของโลหิต (อรชร  เอกภาพสากล, 2547, หน้า 55) แสดงให้เห็นว่า การนวดมีผลต่อการคลายตัวของกล้ามเน้ือ
ในการลดความเจ็บปวด ช่วยทําให้ผู้ถูกนวดรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น 
 3.  กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลและที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิม มีความพึงพอใจต่อการนวดภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.80, SD = .40,   = 4.76, SD = .50 ตามลําดับ) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรีชา  หนู
ทิม (2546) ที่ทําการศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชสํานักเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ือบริเวณบ่า และความพึง
พอใจของผู้รับบริการการนวดแผนไทยแบบราชสํานัก พบว่าความพึงพอใจเก่ียวกับการรักษาของผู้เข้ามารับบริการ ในด้าน
คุณภาพบริการ ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ และด้าน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยวิธีการนวด ส่วนมากจะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และจากการศึกษาของ เพ็ญ
นภา  ทรัพย์เจริญ และคณะ (2540) ที่ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในการให้บริการผู้ป่วยในระบบ
บริการสาธารณสุขของรัฐ 23 แห่งและสถานบริการนอกระบบบริการสาธารณสุข 6 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการใช้บริการแพทย์แผนไทย และผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยได้ขยาย  วงกว้างขึ้น โดยผู้ที่มีการศึกษาสูง รายได้มาก
เป็นกลุ่มใหม่ที่ใช้บริการและมีความพึงพอใจในระดับสูง ในขณะที่ชนชั้นกลาง และล่าง มีการใช้บริการแพทย์แผนไทยและมี
ความพึงพอใจในระดับสูงเช่นกัน ทั้งน้ีจาการศึกษาของ จริญญา คําศรีและคณะ (2554) ที่ทําการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
การนวดไทยของประชาชนในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่าเพศชายอายุ 41-50 ปี ศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมีอาชีพรับราชการ/พนักรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการนวดไทยมากกว่าเพศหญิงในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อธิบายได้ว่า การนวดทั้งทีใ่ช้นํ้ามันไพลและที่ได้รับการนวดแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้นํ้ามันไพล มีผลทําให้ผู้ถูกนวดรู้สึก
ผ่อนคลาย อาการปวดไหล่และคอลดลง รวมทั้งขณะทําการนวด การสัมผัสที่นุ่มนวลแสดงถึงความเป็นมิตร และกระทําอย่าง
ต่อเน่ือง ความตั้งใจในการนวดตั้งแต่แรก จนนวดเสร็จ การพูดคุยระหว่างการนวดก่อให้เกิดความคุ้นเคยและ ความพึงพอใจ
ต่อการนวดมากขึ้น  
 4.  ประสิทธิผลของการนวดเพื่อผ่อนคลายแบบโดยใช้นํ้ามันไพลและนวดแบบปกติในผู้ที่มีปัญหาไหล่ และคอ ไม่ 
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แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า การนวดเป็นรูปแบบของการบําบัดรักษาซ่ึงจะช่วยผ่อนคลายและทําให้ร่างกายปราศจากความเครียด 
รู้สึกปลอดโปร่ง การนวดแผนไทยนับเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน ซ่ึงการนวดเพื่อสุขภาพ หรือการนวด
เพื่อผ่อนคลาย ในผู้ที่มารับบริการนวดน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นคนปกติที่ไม่มีโรคใดๆ ชัดเจน เพียงแต่ มีอาการเม่ือยล้าเป็นธรรมดา
เน่ืองจากเดินทางไกล ทํางานหนัก หรืออยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหน่ึงนานๆ จึงมาขอรับบริการนวดเพื่อผ่อนคลายเท่าน้ัน 
หลังจากนวดแล้วผู้รับบริการจะรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย แจ่มใสและกระฉับกระเฉงขึ้น (ชนินทร์ ลีวานันท์, 2554, หน้า 4) ดังน้ัน
ถึงแม้ว่าจะมีการนวดโดยใช้นํ้ามันไพลซ่ึงเป็นนํ้ามันหอมระเหย มาใช้ร่วมกับ การนวดเพื่อให้ผ่อนคลาย แต่ทั้ง 2 วิธี มีผลทําให้
ผู้ถูกนวดมีอาการปวดลดลง สัญญาณชีพลดลง ความรู้สึกผ่อนคลาย มากขึ้นและความพึงพอใจต่อการนวดอยู่ในระดับมากขึ้น 
ซ่ึงไม่แตกต่างกัน เพราะการนวดไม่ว่าโดยวิธีใด ต่างให้ผลประโยชน์กับร่างกายและจิตใจ เพราะการนวดส่งผลดีกับระบบต่อม
นํ้าเหลือง และการไหลเวียนภายใน ซ่ึงกลายมาเป็นผลดีต่อผิวพรรณและสุขภาพ นอกจากน้ี การสัมผัสอย่างเป็นมิตร ยังช่วย
คลายเครียด และบําบัดอารมณ์ลบให้ผ่อนคลายได้ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้และสอนการนวดให้แก่ประชานและเยาวชน ในท่าที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ช่วยใน

การป้องกันอาการปวดกล้ามเน้ือเรื้อรัง หลีกเล่ียงการใช้ยาแก้ปวดโดยไม่จําเป็น ส่งผลให้ประชาชนและเยาวชน เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และสามารถนําไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถ
เลือกการนวดแบบโดยใช้นํ้ามันหอมระเหยหรือนวดแบบปกติที่ไม่ใช้นํ้ามันได้ตามความชอบส่วนบุคคล เป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 

2. สถานบริการสุขภาพสามารถนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดบริการการนวดเพื่อผ่อนคลายโดยให้
ผู้รับบริการสามารถเลือกรูปแบบการนวดได้ตามความชอบส่วนบุคคล 
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ธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุร ี
Good Governance  Subdistrict Administrative Organizations in Lop Buri Province 

ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        

บทคัดย่อ 

 ภาครัฐได้มีความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการสร้างมาตรการและกลไกต่าง ๆที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ซ่ึงได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดประกวดเพื่อให้รางวัล ธรรมาภิบาล
ประจําทุกปี เพื่อเป็นการสร้างมาตรการจูงใจให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่จากสภาพความเป็นจริงพบว่าผู้นําท้องถิ่นยังไม่มี
วิธีการที่จะแสดงออกถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม การบริหารงานส่วนใหญ่มุ่งตอบสนองต่อระบบราชการ
มากกว่าประชาชน มีการใช้อํานาจในลักษณะระบบอุปถัมภ์ที่มีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง ขาดความโปร่งใสในการ
บริหารงานที่นํามาซ่ึงปัญหาทุจริตคอรัปชั่นค่อนข้างมาก สะท้อนถึงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่ยังมีปัญหา
การขาดธรรมาภิบาล แล้วยังสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการ กลไกทางกฎหมายและการบริหารต่าง ๆที่ภาครัฐกําหนดขึ้นน้ัน ยังไม่
สามารถให้ผู้นําท้องถิ่น และประชาชนรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องไม่ได้เห็นคุณค่าและความสําคัญที่นําไปปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง 
หลักธรรมาภิบาลก็จะเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเท่าน้ัน มากกว่าจะเป็น
เรื่องที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธรรมาภิบาล 
 ดังน้ันจึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาล ในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ปัจจัยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับผลของการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดลพบุรี  2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดําเนินโยบายธรรมาภิบาล และผลการนํานโยบายธรรมภิบาลไป
ปฏิบัติ ในองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดลพบุรี 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินนโยบายธรรมา ภิบาลในองค์การ
บริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุรี  การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้กําหนดผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญที่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลสําคัญในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการ  จํานวน 10 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้นําท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จํานวน 315 ราย 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลได้จริงในระดับมาก โดยที่เม่ืออิทธิพลของตัวแปร
อิสระ 3 ตัว คือ ปัจจัยเก่ียวกับสมรรถนะของหน่วยงาน ปัจจัยเก่ียวกับผู้บริหาร บุคลากร และผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัย
เก่ียวกับมาตรการควบคุม ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม สูงขึ้น ทําให้ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายธรรมาภิบาลสูงขึ้น  
คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล, องค์การบริหารส่วนตําบล 

Abstract 

 The government has continually had an attempt to form criteria and other systems to assist local 
government organizations to truly have good governance which is written in the constitution of the 
Kingdom of Thailand, laws, and other regulations. In addition, the government managed budget to the 
department of local administration for having a yearly competition of good governance organizations in 
order to motivate the organizations. In a realistic view of the situation, however, it was found out that 
local government leaders didn’t allow any opportunities for people to participate in the management 
process. It mostly responded to the needs of government instead of people. The leaders used their 
power in the way to support their groups who could give them some benefits. There was lack of 
transparencies in managing which could quite bring to corruption problems. These problems showed that 
the organizations still did not have enough good governance. Also, criteria, systems, regulations, and 
management did not support local leaders and people to realize the importance to seriously practice the 
good governance. The good governance was only the guideline to work in order to follow the regulation. 
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 For the above mentioned reasons, this dissertation studied  good governance  in sub-district 
administrative organizations in the area of Lop Buri Province. Firstly, the purpose was to study the factors 
and analyzing the relationship between those factors and the process of good governance policy in sub-
district administrative organizations in Lop Buri province, to study factors and results that had an impact on 
effectiveness, including the process of sub-district administrative organization policy, and to study problems and 
hindrances of the process of good governance policy.  
 The dissertation instrument was to conduct an in-depth interview from ten participants with 
experienced local administrators and the committee members who worked in sub-district administrative 
organization. The sample was 315 local leaders, comprising of the members of subdistrict administrative 
organization council, government officials, officers, and employees. 
 The study found that all factors were positively correlated with the results of introducing the 
practice of good governance with a significance level of 0.003 These factors were the policy factor, the 
work assignment factor, searching, supporting, controlling, and evaluating factor, and officer including 
management factor.      
Keywords: Good Governance, Subdistrict  Administrative Organizations 

บทนํา 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านาน คือ “ทศพิธ ราชธรรม” อันเป็น “Royal 
Good Governance”  ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาที่แพร่เข้ามาสู่ภูมิภาค ในช่วงต้นปี 
พ.ศ. 2523 นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่าแนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโลก
ที่ปรับเปล่ียนตลอดเวลา อีกทั้งแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อเปล่ียนจากสังคมเกษตรสู่
สังคมอุตสาหกรรม โดยละเลยผลกระทบที่มีต่อต้นทุนทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ได้เริ่มปรับ
แนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่มีจุดมุ่งหมาย เน้นหลัก คือ พัฒนาเศรษฐกิจ มาเป็นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
การพัฒนาหลักการธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการกล่าวถึงเป็นระยะในแวดวงของนักวิชาการ 
ตั้งแต่ช่วงก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซ่ึงได้มีการกล่าวถึงในแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าว แต่
ยังไม่ค่อยแพร่หลายด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ แนวคิดยังขาดความชัดเจน และคนส่วนใหญ่ยังไม่สนใจ เม่ือประเทศไทย
ต้องประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน และเม่ือรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย ได้เข้ามาบริหารประเทศ 
ในปลายปี พ.ศ. 2540 สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขการกู้วิกฤตเศรษฐกิจ ทําให้รัฐบาลต้องหันมาให้ความสนใจประเด็นน้ี
อย่างจริงจัง โดยได้พิจารณาเห็นถึงความจําเป็นที่ประเทศชาติต้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการบูรณะสังคมและประเทศเพื่อพลิกฟื้นสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจสังคม และ
การเมืองของประเทศ เพื่อสามารถรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันสถานการณ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 เป็น
กฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในตําแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2538 ทําให้มีการปรับ
ฐานะการบริหารงานในระดับตําบล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงรูปแบบของสภาตําบลทั่วประเทศออกเป็น  2 รูปแบบ  
(โกวิทย์  พวงงาม, 2544, หน้า 170) 
 จากเจตนารมณ์ดังกล่าวจะเห็นว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลมีลักษณะตรงตามองค์ประกอบของธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ในประเด็นหลักๆ หลายประเด็นโดยเฉพาะหลักการมีส่วนร ่วมของสาธารณชน (Public 

Participation) หลักความโปร่งใส (Transparency) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญต่อการกําหนดความสําเร็จ หรือ

ความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงกล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กรที่มีความสําคัญยิ่งในการ
บริหารงานพัฒนาในระดับตําบล เป็นองค์กรที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นหลักหรือเป็นแกนนําที่สําคัญในการพัฒนาที่จะแก้ไข
ปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับตําบล ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตื่นตัว และร่วม
กิจกรรมพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ความสามารถในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม
นโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กรดําเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นน้ันประสบผลสําเร็จแตกต่าง
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
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ข้อพบว่า มีการปฏิบัติงานที่ดีเท่าที่กฎหมายกําหนดไว้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.94 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
รองลงมาเห็นว่า มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย 3.90   และเห็นว่า มีการกระทําอยู่ในระเบียบผิดวินัย มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด คือ 3.03 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
 หลักความโปร่งใส มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.50 หมายความว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
พิจารณารายข้อพบว่า มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.65 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับ
มาก รองลงมาเห็นว่า ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดหา การให้สัมปทาน การออกแบบกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย คือ 3.56 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก และเห็นว่า มีระบบการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานที่เข็มแข็ง มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 3.34 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.64 หมายความว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงใน
ระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่า  มีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.75 ปฏิบัติตาม
นโยบายได้จริงในระดับมาก รองลงมาเห็นว่า หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป มีค่าเฉล่ีย คือ 3.74 
ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก และเห็นว่า มีการให้เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 3.54 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
 หลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.51 หมายความว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
พิจาณารายข้อพบว่า ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายงาน ท่านได้ทําความเข้าใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและความ
คาดหวังจากการทํางานชิ้นน้ันเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.68 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก รองลงมาเห็นว่า 
หน่วยงานของท่านได้กําหนดมาตรฐานปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย คือ 3.66 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
และเห็นว่า หน่วยงานของท่านก่อนเริ่มปฏิบัติงานบุคลากรจะทราบถึงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานทุกครั้ง มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 
3.31 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
 หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.62 หมายความว่า มีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก พิจารณา
รายข้อพบว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการเงินต่อสาธารณชนทั่วไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.84 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริง
ในระดับมาก รองลงมาเห็นว่า มีระบบบัญชีควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ในหน่วยงานอย่างประหยัด มีค่าเฉล่ีย คือ 3.72 ปฏิบัติ
ตามนโยบายได้จริงในระดับมาก และเห็นว่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในหน่วยงานของท่านที่ใช้จริง สูงกว่างบประมาณที่
ได้รับจากรัฐบาล มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 3.51 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารในภาครัฐของจังหวัดลพบุรีเก่ียวกับปัจจัยกับในการ
นํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ได้ผลสรุปดังน้ี 
 1. ปัจจัยด้านนโยบาย นโยบายจะต้องมีความชัดเจน ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบายต้องสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ เพื่อ ให ้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต ่อสถานการณ์ เน้นประเมินผลการ
ปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น เน้นผลสัมฤทธ์ิและเกิดความคุ้มค่าในภารกิจ (วินชัย 
อุยางกูร, วัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ, 2552) ปัจจัยด้านนโยบายมีความสําคัญต่อการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้
ประสบความสําเร็จ โดยควรมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายอ่ืน 
 ๆที่เก่ียวข้อง มีความสอดคล้องกับความจริง (จารุพงศ์ พลเดช, 2552) 

 2. ปัจจัยด้านการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ควรจะต้องมีกฎเกณฑ์ กรอบทิศทาง แผนงานหรือภารกิจ
ที่ชัดเจน ทุกคนสามารถรับรู้ เข้าใจได้และต้องนํามาปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการติดตามและประเมินผลอยู่เสมอ   (วินชัย อุยางกูร
, 2552) การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล ควรยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการรับฟังความคิดเห็นและสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม และปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ มีการจัดทําแผนปฏิบัติไว้ล่วงหน้า โดยระบุรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
งบประมาณที่ต้องใช้ เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิ และตัวชี้วัดความสําเร็จในแต่ละภารกิจไว้ชัดเจน (ผ่องศรี ธารากูล, วรวิทย์ วงษ์
สุวรรณ์, 2552) ควรมีลักษณะขั้นตอนและภารกิจการปฏิบัติงานมีความชัดเจน วิธีการปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ง่าย การกําหนด
กฎระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน(สุบรรณ จิระพันธ์วาณิช, 2552) 
 3. ปัจจัยด้านสมรรถนะและลักษณะองค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  ควรจะต้องมีลักษณะคือ งบประมาณเพียงพอ  
มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ มีการติดต่อส่ือสารประชาสัมพันธ์ และประสานงานภายในองค์การที่ดี  
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กันออกไป การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ และหลักการมีส่วนร่วม เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าถ้าระบบการบริหารมีความยุติธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตําบล และลดการทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ผ่านมาลงได ้
 แต่จากสภาพความเป็นจริง ในปัจจุบันที่มีการจัดตั้ง อบต. ไปแล้วจํานวน 6,622 แห่ง (สํานักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารงานท้องถิ่น,2549,หน้า 225) ทั่วประเทศ พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของคนในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมาภิบาลอยู่ค่อนข้างมาก โดยพบว่า (โกวิทย์  พวงงาม, 2548, หน้า 255 – 258) ประชาชนยังให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อย ในขณะที่ผู้นําท้องถิ่นก็ยังไม่มีวิธีการที่จะแสดงออกถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างชัดเจน การบริหารงานส่วนใหญ่มุ่งตอบสนองต่อระบบราชการมากกว่าประชาชน โดยยังมีการใช้อํานาจ
ในลักษณะระบบอุปถัมภ์ ที่มีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวข้อง ขาดความโปร่งใสในการบริหารงานที่นํามาซ่ึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
อยู่ค่อนข้างมาก ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี นอกจากจะสะท้อนถึงการบริหารงานของ อบต. ที่ยังมีปัญหาการขาดธรรมาภิบาลแล้ว ยัง
สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการ กลไกทางกฎหมายและการบริหารต่างๆ ที่ภาครัฐกําหนดขึน้  
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจว่าการนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวน้ัน มีปัจจัยอะไรบ้าง และปัจจัย
ต่างๆ เหล่าน้ัน มีความสัมพันธ์กับผลของการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอย่างไร ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล เขต
จังหวัดลพบุร ี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับผลของการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุร ี
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายธรรมาภิบาล และผลการนํานโยบายธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติ ในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุร ี

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยส่วนหน่ึงเป็นการศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Study) เก่ียวกับแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ เช่น ตําราทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เป็นต้น 
 นอกจากน้ี ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารในภาครัฐของ
จังหวัดลพบุรี  ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น จัดเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
(Key Informants) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งส้ิน 10 คน ในขณะเดียวกันทําการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุรี โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 315 คน จากองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด จํานวน 104 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการดําเนินนโยบายธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุรี 
แล้วนํามาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติในการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตจังหวัดลพบุรี ผู้ วิจัยนําเสนอข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ตามลําดับ ดังน้ี 
 หลักนิติธรรม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.49 หมายความว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริง ในระดับมาก  พิจารณารายข้อ
พบว่า การให้บริการหรือการพจิารณาออกคําส่ังต่าง ๆคํานึงถึงความเป็นธรรมในแต่ละกรณี มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.68 ปฏิบัติตาม
นโยบายได้จริงในระดับมาก รองลงมาเห็นว่า การพิจารณาออกคําส่ังต่างๆได้มีการกล่าวอ้างข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง มี
ค่าเฉล่ีย คือ 3.60 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก และเห็นว่า หน่วยงานของท่านเคยถูกโต้แย้งว่ามีกฎระเบียบหรือการ
กระทําอันใดอันหน่ึงว่าเป็นการขัดกับกฎหมาย มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 3.26 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
 หลักคุณธรรม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.54 หมายความว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดบัมาก พิจารณาราย 
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ข้อพบว่า มีการปฏิบัติงานที่ดีเท่าที่กฎหมายกําหนดไว้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.94 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
รองลงมาเห็นว่า มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย 3.90   และเห็นว่า มีการกระทําอยู่ในระเบียบผิดวินัย มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด คือ 3.03 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
 หลักความโปร่งใส มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.50 หมายความว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
พิจารณารายข้อพบว่า มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.65 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับ
มาก รองลงมาเห็นว่า ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดหา การให้สัมปทาน การออกแบบกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย คือ 3.56 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก และเห็นว่า มีระบบการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานที่เข็มแข็ง มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 3.34 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.64 หมายความว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงใน
ระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่า  มีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.75 ปฏิบัติตาม
นโยบายได้จริงในระดับมาก รองลงมาเห็นว่า หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป มีค่าเฉล่ีย คือ 3.74 
ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก และเห็นว่า มีการให้เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 3.54 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
 หลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.51 หมายความว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
พิจาณารายข้อพบว่า ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายงาน ท่านได้ทําความเข้าใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและความ
คาดหวังจากการทํางานชิ้นน้ันเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.68 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก รองลงมาเห็นว่า 
หน่วยงานของท่านได้กําหนดมาตรฐานปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย คือ 3.66 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
และเห็นว่า หน่วยงานของท่านก่อนเริ่มปฏิบัติงานบุคลากรจะทราบถึงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานทุกครั้ง มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 
3.31 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับปานกลาง 
 หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.62 หมายความว่า มีการปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก พิจารณา
รายข้อพบว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการเงินต่อสาธารณชนทั่วไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.84 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริง
ในระดับมาก รองลงมาเห็นว่า มีระบบบัญชีควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ในหน่วยงานอย่างประหยัด มีค่าเฉล่ีย คือ 3.72 ปฏิบัติ
ตามนโยบายได้จริงในระดับมาก และเห็นว่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในหน่วยงานของท่านที่ใช้จริง สูงกว่างบประมาณที่
ได้รับจากรัฐบาล มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 3.51 ปฏิบัติตามนโยบายได้จริงในระดับมาก 
 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารในภาครัฐของจังหวัดลพบุรีเก่ียวกับปัจจัยกับในการ
นํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ได้ผลสรุปดังน้ี 
 1. ปัจจัยด้านนโยบาย นโยบายจะต้องมีความชัดเจน ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบายต้องสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ เพื่อ ให ้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต ่อสถานการณ์ เน้นประเมินผลการ
ปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น เน้นผลสัมฤทธ์ิและเกิดความคุ้มค่าในภารกิจ (วินชัย 
อุยางกูร, วัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ, 2552) ปัจจัยด้านนโยบายมีความสําคัญต่อการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้
ประสบความสําเร็จ โดยควรมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายอ่ืน 
 ๆที่เก่ียวข้อง มีความสอดคล้องกับความจริง (จารุพงศ์ พลเดช, 2552) 

 2. ปัจจัยด้านการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ควรจะต้องมีกฎเกณฑ์ กรอบทิศทาง แผนงานหรือภารกิจ
ที่ชัดเจน ทุกคนสามารถรับรู้ เข้าใจได้และต้องนํามาปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการติดตามและประเมินผลอยู่เสมอ   (วินชัย อุยางกูร
, 2552) การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล ควรยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการรับฟังความคิดเห็นและสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม และปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ มีการจัดทําแผนปฏิบัติไว้ล่วงหน้า โดยระบุรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
งบประมาณที่ต้องใช้ เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิ และตัวชี้วัดความสําเร็จในแต่ละภารกิจไว้ชัดเจน (ผ่องศรี ธารากูล, วรวิทย์ วงษ์
สุวรรณ์, 2552) ควรมีลักษณะขั้นตอนและภารกิจการปฏิบัติงานมีความชัดเจน วิธีการปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ง่าย การกําหนด
กฎระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน(สุบรรณ จิระพันธ์วาณิช, 2552) 
 3. ปัจจัยด้านสมรรถนะและลักษณะองค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  ควรจะต้องมีลักษณะคือ งบประมาณเพียงพอ  
มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ มีการติดต่อส่ือสารประชาสัมพันธ์ และประสานงานภายในองค์การที่ดี  



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

336
337 

 

การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
Logistic Management of Benjarong Industry in Samut Songkhram Province 

ฤดี  นิยมรัตน ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สืบค้นการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถามข้อมูลการประกอบการ และแบบประเมินศักยภาพการจัดการ  โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามมีการจัดการโลจิสติกส์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
กิจกรรมการบริการลูกค้า การวางแผนเก่ียวกับตําแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน กิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ การ
เคล่ือนย้ายวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ การขนของและการจัดส่ง  โลจิสติกส์ย้อนกลับ การกระจายสินค้า การจัดการช่องทางจัด
จําหน่าย และกิจกรรมการแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่  ส่วนกิจกรรมโลจิสติกส์ที่สถานประกอบการมีการดําเนินการน้อย
ได้แก่ กิจกรรมคลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง และการพยากรณ์และวางแผนอุปสงค์    

2.  สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามมีประสิทธิภาพด้านคุณภาพอยู่ในระดับที่ได้เปรียบ
คู่แข่งขัน  สําหรับประสิทธิภาพด้านเวลาพบว่าอยู่ในระดับได้เปรียบคู่แข่งขันยกเว้นประเด็นที่อยู่ในระดับ มีปัญหาได้แก่
ระยะเวลาในการส่งคําส่ังซ้ือภายในองค์การ ระยะเวลาในการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บ
สินค้าสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ส่วนประสิทธิภาพด้านต้นทุน พบว่ามีอยู่ในระดับได้เปรียบคู่แข่งขัน 
และอยู่ในระดับปกติเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

3.  สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ในระดับน้อยทั้ง 5 
ด้านเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์  ด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านความร่วมมือกันระหว่างองค์การ  ด้านการกําหนดกลยุทธ์องค์การ  และด้านการวางแผนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน    
คําสําคัญ : การจัดการโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค ์

Abstract 

 The objective of the research regarded to logistic management of Benjarong  industry in Samut 
Songkhram Province. It was investigate on the management of the logistics of Benjarong industry in Samut 
Songkhram province, including analysis of the efficiency and to assess the potentiality in logistics 
management. The data for this research have been found by interviews, questionnaires, and many types 
of assessments. The research found results: 
 1.  The logistics management of Benjarong industry in Samut Songkhram province has gain the 
knowledge about: status in running the business, establishment provide the activity to service the 
customer, making planning for the location of the factory, having activity in the raw material procurement, 
the transfer of raw material and packaging process, transfer and sending goods, reverse logistics, distribute 
of goods, the distribution channel and recycle of material activity. For the logistics activity, it realized that 
the establishment doing less activity which is the warehouse and inventory activity, the forecast, and the 
planning on the demand. 
 2.  Efficiency of the management logistics industry of Benjarong industry in Samut Songkhram 
province found that the establishment had high efficiency in quality wise and were more efficient than 
the competitor. For the time efficiency it found that it is more efficient than the competitor except the 
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ข้อมูลข่าวสารถูกต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกและทัว่ถึง มีวัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือและสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นองค์การ  ที่มี
ธรรมาภิบาล(นิวัฒน์ ภาตะนันท์, 2552) ควรมีลักษณะโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม การปฏิสัมพันธ์เครือข่ายภายในองค์การไม่
สลับซับซ้อน มีความยืดหยุ่นของการปฏิบัติงาน มีกฎระเบียบเป็นคู่มือในการดําเนินงานขององค์การ เปิดโอกาสให้บุคลากรมี
การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม มีการอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้เก่ียวกับนโยบาย มีการเรียนรู้นํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ มีการประชาสัมพันธ์ การส่ือสารทีดีมีประสิทธิภาพ ความพร้อมด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ มีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอ เหมาะสม (จารุพงศ์  พลเดช, วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์, 2552) 
 4.ปัจจัยด้านผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัต ิความร่วมมือหรือตอบสนองจากบุคลากรทุกระดับในองค์การที่นํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและมุ่งม่ันเอาใจใส่ที่จะทําให้องค์การมีธรรมาภิบาล ส่วนบุคลากรผู้ปฏิบัติ ควรต้องแนะนํา
อบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและรับทราบนโยบายธรรมาภิบาล สร้างแรงจูงใจ มีการส่ือสารทําความเข้าใจกับบุคลากร ผู้
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับและนํานโยบายไปปฏิบัติ (นิวัฒน์ ภาตะนันท์, สุบรรณ จิระพันธ์วาณิช, 
2552) ผู้บริหารควรมีลักษณะยึดม่ันในหลักนิติธรรม ความยุติธรรม ความเสมอภาค คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย สามารถเสนอแนะให้คําแนะนําเก่ียวกับนโยบายได้ สามารถจูงใจและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย มีการติดตาม ควบคุมประเมินผลการใช้อํานาจในการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหน่ง หรือการบริหารจัดการด้านบุคคลต้อง
เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (วัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ, 
2552) ผู้ปฏิบัติควรมีความเข้าใจให้การยอมรับนโยบาย ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจและเต็มใจในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (เพชรรัตน์ เลิศรัตน์, 2552) 
 5. ปัจจัยด้านการควบคุม ประเมินผล และการให้คุณให้โทษ ควรจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ใน
การแต่งตั้งบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้นําแต่ละระดับ ต้องมีการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถประกอบกับคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์และผลประโยชน์ มีระบบการให้คุณให้โทษ หรือแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับของ
บุคลากรในองค์การที่ เป็นระบบคุณธรรม และยึดความรู้  ความสามารถ ความมีอาวุโส มีระบบพัฒนาบุคลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ (มนัส ศรีสุพรรณ์, 2552) ควรมีการให้คุณให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติมีการสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
ควรมีระบบการประเมินผล ระบบการให้คุณให้โทษที่ยุติธรรม มีคุณธรรม เสมอภาค ชัดเจนและโปร่งใส (ธนทร คล้ายสังข์, มนัส 
ศรีสุพรรณ์, 2552) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล  ทํา
การประเมินผลและตรวจสอบที่ได้มาตรฐานและต่อเน่ือง มีเกณฑ์ชี้วัดผลงานที่ถูกต้อง ชัดเจน มีระบบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการฝึกอบรมที่ถูกต้องและก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่าต่อองค์การ มีการสร้างขวัญกําลังใจ จูงใจให้ปฏิบัติตาม โดยกําหนด
ค่าตอบแทนที่ชัดเจน เป็นธรรมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ (วินชัย    อุยางกูร, นิวัฒน์ ภาตะนันท์, 2552) 
 6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการ ควรได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามารับทราบนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะหน่วยงาน (เพชรรัตน์ 
เลิศรัตน์, 2552) นักการเมืองต้องไม่แทรกแซงการทํางานของข้าราชการ ต้องสนับสนุนวิธีให้ข้าราชการประจําทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน (มนัส ศรีสุพรรณ์, ธนทร คล้ายสังข,์ 2552) 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลได้จริงในระดับมาก โดยที่เม่ืออิทธิพลของตัวแปร
อิสระ 3 ตัว คือ ปัจจัยเก่ียวกับสมรรถนะของหน่วยงาน ปัจจัยเก่ียวกับผู้บริหาร บุคลากร และผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัย
เก่ียวกับมาตรการควบคุม ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม สูงขึ้น ทําให้ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
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การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
Logistic Management of Benjarong Industry in Samut Songkhram Province 

ฤดี  นิยมรัตน ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สืบค้นการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถามข้อมูลการประกอบการ และแบบประเมินศักยภาพการจัดการ  โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามมีการจัดการโลจิสติกส์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
กิจกรรมการบริการลูกค้า การวางแผนเก่ียวกับตําแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน กิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ การ
เคล่ือนย้ายวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ การขนของและการจัดส่ง  โลจิสติกส์ย้อนกลับ การกระจายสินค้า การจัดการช่องทางจัด
จําหน่าย และกิจกรรมการแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่  ส่วนกิจกรรมโลจิสติกส์ที่สถานประกอบการมีการดําเนินการน้อย
ได้แก่ กิจกรรมคลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง และการพยากรณ์และวางแผนอุปสงค์    

2.  สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามมีประสิทธิภาพด้านคุณภาพอยู่ในระดับที่ได้เปรียบ
คู่แข่งขัน  สําหรับประสิทธิภาพด้านเวลาพบว่าอยู่ในระดับได้เปรียบคู่แข่งขันยกเว้นประเด็นที่อยู่ในระดับ มีปัญหาได้แก่
ระยะเวลาในการส่งคําส่ังซ้ือภายในองค์การ ระยะเวลาในการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บ
สินค้าสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ส่วนประสิทธิภาพด้านต้นทุน พบว่ามีอยู่ในระดับได้เปรียบคู่แข่งขัน 
และอยู่ในระดับปกติเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

3.  สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ในระดับน้อยทั้ง 5 
ด้านเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์  ด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านความร่วมมือกันระหว่างองค์การ  ด้านการกําหนดกลยุทธ์องค์การ  และด้านการวางแผนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน    
คําสําคัญ : การจัดการโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค ์

Abstract 

 The objective of the research regarded to logistic management of Benjarong  industry in Samut 
Songkhram Province. It was investigate on the management of the logistics of Benjarong industry in Samut 
Songkhram province, including analysis of the efficiency and to assess the potentiality in logistics 
management. The data for this research have been found by interviews, questionnaires, and many types 
of assessments. The research found results: 
 1.  The logistics management of Benjarong industry in Samut Songkhram province has gain the 
knowledge about: status in running the business, establishment provide the activity to service the 
customer, making planning for the location of the factory, having activity in the raw material procurement, 
the transfer of raw material and packaging process, transfer and sending goods, reverse logistics, distribute 
of goods, the distribution channel and recycle of material activity. For the logistics activity, it realized that 
the establishment doing less activity which is the warehouse and inventory activity, the forecast, and the 
planning on the demand. 
 2.  Efficiency of the management logistics industry of Benjarong industry in Samut Songkhram 
province found that the establishment had high efficiency in quality wise and were more efficient than 
the competitor. For the time efficiency it found that it is more efficient than the competitor except the 
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issue that are the problems which are the order in processing cycle time within the establishment, the 
material handling and the packaging process including the inventory day of finish product to answer 
customer demand. For the cost efficiency it found better result than competitor, also in normal level - 
comparing to the competitor. 
 3.  The potentiality of logistics management of Benjarong industry in Samut Songkrham province 
found less ability level in 5 aspects arranging-from the most efficiency and effectiveness in logistics 
aspect, information system management and information technology, organization coordination, 
organization strategy, planning and operation wise. 
Keywords : Logistic management, Benjarong industry 

บทนํา 
 ในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจในทุก
วิถีทางที่เป็นไปได ้ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่เสนอลูกค้า การบริหารจัดการกระบวนการนําส่งสินค้าและ
บริการจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือการจัดการโลจิสติกส์จึงเป็นเป้าหมายสําคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้
เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจต้องแสวงหาแนวทางในการ
ทําธุรกิจใหม่มาใช้ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างม่ันคงในระยะยาว ซ่ึงการจัดการโลจิสติกส์ (logistics 
management) เป็นเทคนิควิธีการหน่ึงที่ธุรกิจนิยมนํามาใช้  
 การจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการวางแผนการดําเนินงานเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้าและ
บริการ  ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า การบริหารต้นทุนการขนส่ง และห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึง
จุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค โลจิสติกส์เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าซ่ึงสามารถช่วยในการวางแผน
สนับสนุน และการควบคุมการไหลของกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลรวมทั้งการเก็บรักษาสินค้าจาก
จุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ การจัดการโลจิสติกส์เป็นการปฏิบัติการควบคุม
เก่ียวกับต้นทุนสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทาง โดยการจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพจําเป็นต้องเชื่อมโยงกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจทุกขั้นตอนเก่ียวข้องกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่ายเพื่อให้เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการให้กับทุกๆ หน่วยงานในระบบทราบ ทําให้หน่วยงานสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุด 

จากการวิเคราะห์ถึงสถานภาพของระบบโลจิสติกส์ไทย ของสํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 8) พบว่าประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของไทยยังต่ํากว่า
ประเทศคู่ค้า รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ซ่ึงนําไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
สําหรับเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือการสร้างชุมชนเศรษฐกิจใหม่ และให้ความสําคัญกับการจัดการโลจิสติกส์ อย่างต่อเน่ือง 
โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540-2554 เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ให้ผู้ประกอบการ  รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม และเซรามิกส์ เป็นต้น (สํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550) 

อุตสาหกรรมเซรามิกส์เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่นอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
การแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีสถานประกอบการเซรามิกส์ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตจังหวัดใกล้
กรุงเทพมหานครเพื่อการสะดวกในการขนส่งและจัดจําหน่ายสู่ต่างประเทศ  หากเป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก นิยมตั้งอยู่ในเขตวัตถุดิบ เช่นแหล่งดินขาวที่จังหวัดลําปาง แหล่งดินแดงในทุกจังหวัด เช่น เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด่าน
เกวียน จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น แต่บางแหล่งก็พบว่าแม้มีวัตถุดิบจํานวนมากแต่การขนส่งสินค้าไม่สะดวก ไม่ใช่ศูนย์กลาง
ของการค้าก็ไม่พบสถานประกอบการเซรามิกส์ ดังเช่นที่จังหวัดระนอง ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ดังน้ันการ
เชื่อมโยงจากอุตสาหกรรมเซรามิกส์สู่อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ มีความจําเป็นและความสําคัญ การที่สถานประกอบการมี
การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การดําเนินการส่งมอบสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง
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เป็นไปอย่างล่ืนไหล ถูกต้อง และมีต้นทุนที่ต่ํา ลดความสูญเสียและเสริมศักยภาพการแข่งขันกับนานาชาติได้  ดังปรากฏใน
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขา โดยในสาขาเซรามิกส์ 
รัฐบาลต้องการให้มีการปรับปรุงโลจิสติกส์ภายในโรงงาน ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553-2554 ต้องการผลักดันการสร้าง
สมดุลระหว่างแผนการผลิตและคลังสินค้า (inventory) รวมทั้งผลักดันการวางแผนโซ่อุปทาน  

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนาเครื่องเบญจรงค์ โดยในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีรัชกาลที่ 2 มีพระตําหนักอยู่ใกล้วัดจุฬามณี ตําบลบางช้าง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน  ที่เดิมชื่อว่า “วัดเจ้าทิพย์” มีการค้นพบเครื่องเบญจรงค์ที่ชํารุดเสียหาย ท่านจึง
ส่งเสริมการทําเครื่องเบญจรงค์รวมถึงเครื่องถ้วยลายนํ้าทองที่ผูกลายต่างๆ เขียนลงบนถ้วยและใช้สีทองประกอบสีทั้งห้าของ
เบญจรงค์แบบเดิม พร้อมเพิ่มสีต่างๆ เช่น สีชมพู ม่วง ฟ้า เป็นต้น จวบจนปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตเครื่อง
เบญจรงค์แบบโบราณและส่งออกเครื่องเบญจรงค์ที่สําคัญระดับประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตของที่ระลึกสําหรับ
ผู้นําประเทศ ในงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เม่ือปี พ.ศ. 2546 
มีแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์จํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มทิพย์บารมีเบญจรงค ์ กลุ่มเยาวชนฉัตรศักดาเบญจรงค์บางช้าง ร้านปิ่น
สุวรรณเบญจรงค ์กลุ่มเยาวชนบ้านเบญจรงค์บางช้าง และกลุ่มเบญจรงค์ร่วมสมัย 

จากประเด็นคําถามที่กล่าวข้างต้นหากมีการสืบค้นการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงคราม นําสู่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจ
รงค์จังหวัดสมุทรสงคราม จะก่อให้เกิดการขับเคล่ือนในหมู่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาค
ผลิต (business logistics improvement) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 
และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมในระยะยาว ได้
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ในตัวผู้ประกอบการ อันเป็นการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ให้สามารถบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน สามารถพัฒนาและดําเนินการ
ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ได้ด้วยตนเองในอนาคต  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2.  เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม 
3.  เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1.  ขอบเขตของการวิจัย   
  1.1  การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามมี
ขอบเขตของการศึกษาดังน้ี  
   1.1.1  การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ประกอบด้วย การสืบค้นในกิจกรรม 15 ด้าน ได้แก่ 1) งาน
บริการลูกค้า 2) การวางแผนเก่ียวกับตําแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า 3) การพยากรณ์และการวางแผน อุปสงค์ 4) 
การจัดซ้ือจัดหา  5) การจัดการสินค้าคงคลัง  6) การจัดการวัตถุดิบ 7) การเคล่ือนย้ายวัตถุดิบ 8) การบรรจุหีบห่อ 9) การ
ดําเนินการกับคําส่ังซ้ือของลูกค้า 10) การขนของและการจัดส่ง 11) โลจิสติกส์ย้อนกลับ 12) การจัดการกับช่องทางจัดจําหน่าย  
13) การกระจายสินค้า  14) คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง และ 15) กิจกรรมการแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่  
   1.1.2  วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ 2) 
ด้านเวลา  และ 3) ด้านต้นทุน  
   1.1.3  ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์โดยใช้ดัชนีวัดศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ 5 ด้าน 
คือ1) ด้านการกําหนดกลยุทธ์องค์การ 2) ด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ 4) ด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) ด้านความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์การ 
  1.2 ดําเนินการศึกษาวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 
  1.3 สถานที่ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเจาะจงเฉพาะผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์ทั้ง 5 กลุ่ม 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
  2.1 ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ นํามาการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ของข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกต 
และการรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ 
  2.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลการประกอบการ นํามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์โดยการ
คํานวณหาประสิทธิภาพตามสูตรได้แก่  
   2.2.1 การหาประสิทธิภาพด้านคุณภาพโดยการคํานวณหา (1) อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้
า (Delivery In Full and On-Time (DIFOT) of Customer Service and Support Rate)  (2) อัตราความสามารถในการจัด
สินค้าของผู้ผลิต (Supplier In Full and On-Time Rate)  (3) อัตราความแม่นยําของใบส่ังงาน (Order Accuracy Rate)  (4) 
อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง (Delivery In Full and On-Time (DIFOT) of Transportation)  (5) 
อัตราความแม่นยําของสินค้าคงคลัง (Inventory Accuracy Rate)  (6) อัตราความ  แม่นยําในการพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า (Forecast Accuracy Rate) (7) อัตราจํานวนสินค้าสําเร็จรูปขาดมือ (Inventory Out of Stock Rate)  (8) อัตราความ
เสียหายของสินค้า (Damage Rate)  และ (9) อัตราการถูกตีกลับของ สินค้า (Rate of Returned Goods) 
   2.2.2 การหาประสิทธิภาพด้านเวลา โดยการคํานวณหา (1) ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองคําส่ัง
ซ้ือจากลูกค้า (Average Order Cycle Time)  (2) ระยะเวลาเฉล่ียการจัดซ้ือ (Average Procurement Cycle Time) (3) 
ระยะเวลาเฉล่ียการส่งคําส่ังซ้ือภายในองค์การ (Average Order Processing Cycle Time)  (4) ระยะเวลาเฉล่ียการจัดส่งสิ
นค้า (Average Delivery Cycle Time)  (5) ระยะเวลาเฉล่ียสินค้าสําเร็จรูปในคลังสินค้า (Average Inventory Cycle 
Time)  (6) ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Average Forecast Period)  (7) ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสิ
นค้าสําเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Average Inventory Day)  (8) ระยะเวลาเฉล่ียการถือ
ครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า (Average Material Handling and Packaging)  (9) ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินค้าคืนจาก
ลูกค้า (Average Cycle Time for Customer Return)   
   2.2.3  การหาประสิทธิภาพด้านต้นทุนโดยการคํานวณหา (1) สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้
าต่อมูลค่ายอดขาย (Ratio of Customer Service Cost Per Sale)  (2) สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อมูลค่ายอดขาย 
(Ratio of Procurement Cost Per Sale)  (3) สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกับการติดตั้งระบบการส่ือสารภายในองค์การต่
อมูลค่ายอดขาย (Ratio of Information Processing Cost Per Sale)  (4) สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่า ยอดขาย 
(Ratio of Transportation Cost Per Sale)  (5) สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย (Ratio of Warehousing 
Cost Per Sale)  (6) สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (Ratio of Forecasting Cost Per 
Sale)  (7) สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย (Ratio of Inventory Holding Cost Per Sale)  (8) สัดส่วนมูลค่า
สินค้าที่เสียหายต่อยอดขาย (Ratio of Value Damaged Per Sale)  (9) สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย (Ratio 
of Returned Goods Value Per Sale) หลังจากน้ันนําผลการประเมินที่ได้ไปเปรียบเทียบกับระดับของดัชนีชี้วัดมาตรฐาน
ตามคู่มือวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Assessment Tool หรือ LPAT) ของ รุธิร์  พนม
ยงค์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2550)   
  2.3 ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยใช้แบบประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครามโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์์ดัชนีชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์ การให้คะแนนเป็นรายข้อ จํานวน 23 ข้อ ข้อละ 1-5 คะแนน และคิดคะแนนเฉล่ียราย
ข้อและรายด้านของภาพรวมของสถานประกอบการ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบระดับคะแนน
ศักยภาพเป็นรายข้อและรายด้านของแต่ละสถานประกอบการกับศักยภาพโดยรวมของสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์
จังหวัดสมุทรสงครามที่ให้ข้อมูล โดยมีเกณฑ์การแปลค่าคือ ระดับคะแนน 1.00-2.39 หมายถึงมีศักยภาพระดับน้อย ระดับ
คะแนน 2.40-3.79 หมายถึงมีศักยภาพระดับปานกลาง และระดับคะแนน 3.80-5.00 หมายถึงมีศักยภาพระดับมาก 

ผลการวิจัย 
1.  การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม  

 การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นของการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 
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สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจํานวน 6 แห่ง โดยทุกสถาน
ประกอบการจัดเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีลักษณะการผลิตและกระบวนการผลิตที่เหมือนกัน ความแตกต่างอยู่ที่ลวดลาย
ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานประกอบการ  ดําเนินการผลิตในส่วนบ้านพักของเจ้าของสถานประกอบการ และทุกสถาน
ประกอบการไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต และการจัดจําหน่าย รวมทั้งไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร ด้านการตลาด  
การขนส่ง และด้านอ่ืนๆ   

ผลการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามที่พิจารณาตาม
กิจกรรมโลจิสติกส์ 15 ด้าน จากสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจํานวน 5 สถานประกอบการ พบว่าสถาน
ประกอบการมีกิจกรรมการบริการลูกค้า โดยการพาลูกค้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การเขียนลาย พร้อมทั้งมีการอธิบาย
กระบวนการผลิต  และความเป็นมาของการทําเบญจรงค์  วิธีการทําเครื่องเบญจรงค์สมัยโบราณ รวมทั้งลวดลายและลักษณะ
ของภาชนะรูปแบบต่างๆ  การรับส่ังทําเครื่องเบญจรงค์ด้วยลวดลาย และรูปแบบของภาชนะที่ลูกค้า มีสิทธ์ิเลือกสรรเอง เพื่อ
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน หรือเฉพาะเจาะจงต่อเวลา สถานที่ และโอกาส  สําหรับกิจกรรมการเลือกตําแหน่งที่ตั้งของ
โรงงานเพื่อผลิตเครื่องเบญจรงค์น้ัน สถานประกอบการให้ความสําคัญกับความใกล้ของสถานที่ผลิตกับบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
อันได้แก่ตลาดนํ้าอัมพวา มากกว่าการพิจารณาถึงแหล่งวัตถุดิบ   

เน่ืองจากสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง บนสถานการณ์ของการรับคําส่ังซ้ือที่เป็นปัจจุบัน หากภาชนะใดขาดตลาด สถาน
ประกอบการก็ไม่รับคําส่ังซ้ือน้ันมาเขียนลาย  หากลายใดไม่สามารถเขียนได้ตามรอบเวลาที่กําหนด ก็ไม่รับคําส่ังซ้ือสําหรับ
ลวดลายน้ันๆ จึงเป็นการตกลงส่ังซ้ือบนความพอใจของลูกค้า และสถานประกอบการสามารถปฏิบัติได้ ณ ช่วงเวลาที่ตกลง  
ดังน้ันกิจกรรมการพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์จึงเป็นส่ิงที่สถานประกอบการพยายามสร้างลวดลายเบญจรงค์เพิ่มเติม 
และเพิ่มรูปแบบของภาชนะขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคตของลูกค้า รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการสินค้าคงคลังมีน้อย
มาก แต่กรณีมีส่วนที่เหลือจากผลิต หรือจัดส่ง ก็นําไปแสดงไว้ที่หน้าร้าน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์แนะนํา เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
และเพื่อจําหน่าย   
 กิจกรรมการจัดซ้ือจัดหา กระทําโดยการซ้ือวัตถุดิบ 2 ประเภทคือ วัตถุดิบประเภทสี และวัตถุดิบประเภทภาชนะสี
ขาว การจัดการวัตถุดิบประเภทสีน้ัน ส่วนมากใช้การผสมสีคราวละมากๆ ช่างเขียนสีจะแบ่งสีที่ต้องการใช้มาตามที่กําหนด 
ส่วนอุปกรณ์สําหรับเขียนสีเขียนลาย จะรับผิดชอบโดยช่างเขียนสี กรณีชํารุดก็ใช้วิธีการเบิกชดเชย สําหรับภาชนะสีขาวจัดเก็บ
แยกประเภทจําแนกไว้  นับจํานวนออกมาใช้  การเคล่ือนย้ายวัตถุดิบของการผลิตเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม  
ประกอบด้วยการย้ายสีสําหรับเขียนสีเขียนลายจากภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ในห้องเก็บวัสดุ การเคล่ือนย้ายภาชนะสีขาวจาก
ห้องเก็บมาใช้ในการเขียนลาย  การเคล่ือนย้ายภาชนะไปเขียนลายจากช่างเขียนหลายคนต่างหน้าที่ การเคล่ือนย้ายภาชนะที่
เขียนลายลงสีเสร็จแล้วเข้าเตาอบ  และเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ออกจากเตา เพื่อบรรจุหีบห่อโดยมีการบรรจุหีบห่อ 3 
แบบคือ การบรรจุในกล่องไม้บุผ้าไหม การบรรจุในกล่องกระจก  และบรรจุในกล่องกระดาษ 
 สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครามมีการรับการส่ังซ้ือจากหลายช่องทาง ได้แก่ การรับคํา
ส่ังซ้ือจากระบบอินเตอร์เน็ท (internet) ผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การส่ังซ้ือทาง
โทรศัพท์  รวมทั้งการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองที่สถานประกอบการ  การดําเนินการตามคําส่ังซ้ือตามคิวในการส่ังซ้ือ  โดย
ปกติแล้วใช้เวลาประมาณ 3 เดือนต่อแต่ละคําส่ังซ้ือ ยกเว้นส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว การจัดส่งนิยมจัดส่งทางไปรษณีย์  
นอกจากน้ีได้แก่การมารับสินค้าเอง  และการจัดส่งให้ลูกค้าโดยทางรถยนต์ของสถานประกอบการ โดยมีการกระจายสินค้า
ภายในประเทศเป็นส่วนมาก  สําหรับชอ่งทางจัดจําหน่ายน้ันทุกสถานประกอบการแสดงรายละเอียดของสินค้าในเว็บไซต์ มี
การออกร้านแสดงสินค้าในงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีแผ่นพับโฆษณา (brochure) รวมทั้งตู้แสดงตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่หน้าร้าน  
 การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามพบว่า ส่วนมากไม่พบ
การส่งคืน มีจํานวนน้อยมากทีแ่ตกหรือชํารุด ซ่ึงสถานประกอบการพร้อมแลกเปล่ียนสินค้า โดยมีการแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้
ใหม่ 2 แบบคือนําผลิตภัณฑ์ที่ชํารุดมาใช้ประดับฝาผนังหรือกําแพงสถานประกอบการ และจําหน่ายให้ผู้รับเหมาไปใช้ในการ
ตกแต่งฝาผนังโบสถ์และวัด   
 2.  ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม 
มีข้อค้นพบดังน้ี 
  1) ด้านคุณภาพ พบว่าสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน เม่ือเปรียบเทียบกับสถานประกอบการในประเทศไทย มีจํานวน 4 ประเด็นได้แก่ 
ความสามารถในการจัดสินค้า (ร้อยละ 100)  การจัดส่งสินค้าทั้งของสถานประกอบการและของแผนกขนส่ง (ร้อยละ 100)  
และความแม่นยําในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (ร้อยละ 100) 
  2) ด้านเวลา พบว่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม
อยู่ในระดับได้เปรียบคู่แข่งขันจํานวน 2 ประเด็น ได้แก่ระยะเวลาในการจัดซ้ือ (เฉล่ีย 1 วัน) และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 
(เฉล่ีย 0.13-0.25 วัน)  ส่วนประเด็นเรื่องระยะเวลาในการตอบสนองคําส่ังซ้ือจากลูกค้าของทั้ง 5 สถานประกอบการมีความ
แตกต่างกันตั้งแต่ได้เปรียบคู่แข่งขัน จนถึงมีปัญหา (เฉล่ีย 3-30 วัน) และพบ 3 ประเด็นที่อยู่ในระดับมีปัญหาได้แก่ ระยะเวลาใน
การส่งคําส่ังซ้ือภายในองค์การ (เฉล่ีย 3-30 วัน) ระยะเวลาในการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า (เฉล่ีย 30 วัน) รวมทั้ง
ระยะเวลาในการเก็บสินค้าสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (เฉล่ีย 30-120 วัน)   
  3)  ด้านต้นทุน พบว่าสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามมีประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุนอยู่ในระดับได้เปรียบคู่แข่งขันจํานวน 3 ประเด็น ได้แก่ สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อมูลค่ายอดขาย (ร้อยละ 
0.06-0.75)  สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อมูลค่ายอดขาย (ร้อยละ 0.11-1.033)  และสัดส่วนต้นทุนการบริการคลังสินค้า
ต่อยอดขาย (ร้อยละ 0.02-0.12) สําหรับดัชนีชี้วัดที่สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในระดับ
ปกติเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งคือ สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขาย (ร้อยละ 0.01-1.28)  สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (ร้อยละ 0.81) และสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่เสียหายต่อยอดขาย (ร้อยละ 0.4) 
 3.  ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ผลการประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม มีข้อ
ค้นพบดังน้ี   
  1) ด้านการกําหนดกลยุทธ์องค์การ พบว่าสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ศักยภาพด้านการกําหนดกลยุทธ์องค์การเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 1.86)  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้ามีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางเพียงประเด็นเดียว (ค่าเฉล่ีย 2.4)  
อีก 4 ประเด็นมีศักยภาพระดับน้อย ได้แก่ มีการทําข้อตกตงกับลูกค้าหลักและมีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน (ค่าเฉล่ีย 
2.0)  มีการทําข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลัก และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน (ค่าเฉล่ีย 1.8) มีระบบในการพัฒนาและ
ประเมินพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 1.7) และองค์การเห็นถึงความสําคัญของกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิ
สติกส์ (ค่าเฉล่ีย 1.4) 
  2)  ด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน  พบว่าอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงคราม มีศักยภาพด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงานเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 1.72)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทั้ง 6 ประเด็นมีศักยภาพระดับน้อย ได้แก่ มีระบบในการติดตามสถานะของสินค้า  วัสดุคง
คลัง และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (ค่าเฉล่ีย 2.2)  มีขั้นตอนการทํางานและกระบวนการทํางานที่เป็นมาตรฐานและชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร (ค่าเฉล่ีย 2.0) ความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาด และ
ความสามารถในการวางแผนและการปรับแผนการทํางานด้านโลจิสติกส์ขององค์การ (ค่าเฉล่ีย 1.8) การพัฒนาหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ (ค่าเฉล่ีย 1.5)  และการกําหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์ มีการพิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 1.0) 
  3)  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์  พบว่าอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงคราม มีศักยภาพด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์เฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.34)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามี 4 ประเด็นที่มีศักยภาพด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ระดับปานกลาง 
ได้แก่  ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดส่งสินค้า (ค่าเฉล่ีย 3.0)  กิจกรรมเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยที่องค์กรมี
ส่วนร่วม (ค่าเฉล่ีย 2.6) ช่วงเวลานําในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า และประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า สินค้าคงคลังและต้นทุน
ค่าเสียโอกาส (ค่าเฉล่ีย 2.4)  อีก 3 ประเด็นมีศักยภาพด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้าน  โลจิสติกส์ระดับน้อย ได้แก่  
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อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด และต้นทุนที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ (ค่าเฉล่ีย 
2.2)  และการพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (ค่าเฉล่ีย 1.6) 
  4) ด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์
จังหวัดสมุทรสงคราม มีศักยภาพด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
(ค่าเฉล่ีย 2.0) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทั้ง 3 ประเด็นมีศักยภาพระดับน้อย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (ค่าเฉล่ีย 2.2)  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการข้อมูลทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (ค่าเฉล่ีย 2.0) และการกําหนดรหัสมาตรฐานสําหรับสินค้าและ
กระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 1.8)   
  5) ด้านความร่วมมือกันระหว่างองค์การ พบว่าอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ศักยภาพด้านความร่วมมือกันระหว่างองค์การเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.0) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ทั้ง 2 ประเด็นมีศักยภาพระดับน้อย  ได้แก่การเห็นถึงความสําคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างองค์การและหน่วย
งานวิจัยหรือพัฒนา (ค่าเฉล่ีย 2.2)  และการเห็นถึงความสําคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตร
กัน และระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 1.8)   

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ข้อค้นพบของงานวิจัยที่นําสู่การอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่าสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ในจังหวัดสมุทรสงครามเกือบทั้งหมด ไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลการผลิตและข้อมูลการจัดจําหน่าย รวมทั้งไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร ด้านการตลาด การขนส่ง และ
ด้านอ่ืนๆ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณหาประสิทธิภาพตามดชันีชี้วัดประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ด้านเวลา และด้านต้นทุน
ในบางดัชนีชี้วัดได้  ซ่ึงข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อการคํานวณเช่น จํานวนใบส่ังงานเพื่อคํานวณความแม่นยําของใบส่ังงาน ข้อมูล
จํานวนครั้งของการถูกตีกลับของสินค้า และจํานวนครั้งของการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า เพื่อคํานวณหาอัตราการถูกตีกลับของ 
สินค้า  เป็นต้น   
 การที่สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามไม่เก็บข้อมูลการดําเนินงานอาจเน่ืองมาจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์มีลักษณะการผลิตที่ต้องใช้ฝีมือ ที่ผ่านการฝึกฝน ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าหัตถกรรมไม่ใช่ลักษณะของ
สินค้าอุตสาหกรรมการเกิดคู่แข่งขันทางธุรกิจจึงยากกว่าอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ของจังหวัด
สมุทรสงครามเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยเฉพาะทางด้านลวดลายจึงเป็นที่นิยมเพื่อเป็นของ
กํานัล ของฝาก รวมทั้งของที่ระลึกที่แสดงความเป็นไทยได้อย่างดี  ประกอบกับสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของ
จังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมของครอบครัว         
 2. ผลการวิจัยพบว่าสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม มีศักยภาพการจัดการโลจิส ติกส์
ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อย  แต่เม่ือพิจารณารายสถานประกอบการแล้วพบว่า มีสถานประกอบการที่มีศักยภาพ
การจัดการโลจิสติกส์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ กิจกรรมเก่ียวกับการส่งมอบ การจัดซ้ือ ต้นทุน  และสินค้าคงคลัง 
เป็นต้น ซ่ึงแม้สถานประกอบการจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ แต่สถานประกอบการไม่พบปัญหาการดําเนินธุรกิจใน
เรื่องดังกล่าว และถือว่าเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ทําประจํา เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ด้านอ่ืนๆ 
ที่สถานประกอบการไม่ได้ทํา  เช่น  การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า  การประเมินพนักงาน  การวางแผน  การพยากรณ์  
และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น   

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้งาน 
  1.1 ผลการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยพบว่า สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงคราม
ไม่มีการจัดเก็บขอ้มูลการประกอบการอย่างเป็นระบบ สถานประกอบการจึงควรวางระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงการประกอบการในอนาคต  
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  1.2 จากการสัมภาษณ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลพบว่า สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงครามมีการให้ข้อมูลด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อองค์การภาครัฐมาแล้วก่อนหน้าในลักษณะคล้ายกัน แต่ไม่ได้รับผล
การศึกษาส่งกลับคืน รวมทั้งยังพบว่าสถานประกอบการยังขาดความเข้าใจในรายละเอียดและความสําคัญของการจัดการโลจิ
สติกส์  ดังน้ันนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรมีการให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์
ให้กับสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
  2.1 พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การจัดการขนส่งและการ
กระจายสินค้า การจัดการคลังสินค้า เป็นต้น โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากสถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมทั้งการสร้างดัชนีวัดประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค ์
  2.2 ศึกษาเอกลักษณ์ของสินค้าและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เก่ียวกับเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม  ตามข้อเสนอแนะและความต้องการของสถานประกอบการ   
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา 
ในชุมชนหนองบัว  อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุร ี

The Outcome from Meditation Progression of Laywoman Layman  

in Nongbua Community Thamai Chanthaburi 

พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ(แก้ววันทอง)1, คมพล  สุวรรณกูฏ2  , นักรบ  เถียรอํ่า2 

1คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อ 1) ศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน 3) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 4) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ของอุบาสกอุบาสิกา ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี จํานวน 143 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การทดสอบ
ค่า F-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสติสัมปชัญญะดีขึ้น(ค่าเฉล่ีย 4.93) ตั้งม่ันในศรัทธากับ ด้านจิตใจ (ค่าเฉล่ีย 
4.92) และศีลบริสุทธ์ิ (ค่าเฉล่ีย 4.88 ) 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ศีล (ค่าเฉล่ีย 4.91) ธรรมทาน (ค่าเฉล่ีย 4.78) และภาวนา (ค่าเฉล่ีย 4.64) 
ตามลําดับ  3) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา พบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติ
ธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดหนองบัวมีความรู้ในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 65.73 
อยู่ในระดับมาก 4) การทดสอบสมมติฐานโดยรวมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้
ได้รับผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่แตกต่างกัน 
  อุบาสกอุบาสิกาควรตั้งม่ันในศรัทธาคือ เชื่อเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว การกระทําทั้งดีและชั่วส่งผลถึงผู้กระทํา
เสมอ และเชื่อว่าสัตว์โลกต่างมีกรรมเป็นของตนเอง เชื่อว่าคําส่ังสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นส่ิงที่เป็นจริง  อุบาสก
อุบาสิกาควรให้เวลาในการได้ศึกษาธรรมะให้มากกว่าน้ี 
คําสําคัญ : อุบาสกอุบาสิกา, วิปัสสนากรรมฐาน, ชุมชนหนองบัว 

Abstract 

  The  purposes of  this  research were  1) To study the outcome from meditation progression 2) 
To study the factors that affect the outcome from meditation progression 3) To study knowledge 
understanding of the meditation progression 4) To compare the results of factors affecting development 
meditation and study problems. And recommendations to from meditation progression of layman 
laywoman in this population of 143 people. The instrument used. An estimate of questionnaire scale. The 
statistics used in data analysis. The statistics used to analyze the frequency and percentage mean and 
standard deviation of the test, the t-test to test the F-test. 
  The results were : 1) The Outcome from meditation progression of layman laywoman  generally 
many levels (µ= 4.73). When are considering an aspect find that. Conscious improve (µ = 4.93). Believe with 
mind side(µ= 4.92) and the religious precept are pure(µ= 4.88).   2) The factor affect meditation progression 
of laywoman layman. Overall high level(µ = 4.73). When are considering an aspect find that precept(µ= 
4.91)dharma (µ=4.78)and invocation (µ= 4.64) respectively.3) The knowledge meditation progression of 
laywoman layman. Meet of laywoman layman. The dharma to thrive meditation at Nongbua temple 
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omniscient in meditation progression. Meet that majority 65.73%  many level. 4) To tested the hypothesis 
the total find that personal factors gender, age, education, marital status, occupation, income 
development has been the result of meditation is no different.  
  Should be set firmly in the faith of laywoman layman. I do not believe the evil is evil. Actions, both 
good and evil, the result always done. And believe that animals have their own karma. Believe that the 
teachings of Lord Buddha are true. Laywoman layman.should give more time to study the Dharma. 
Key words : Layman Laywoman , Meditation , Nongbua community 

บทนํา 
        ความเจ็บป่วยเป็นส่วนหน่ึงของการมีชีวิตอยู่ในโลกและเป็นทุกข์อย่างหน่ึงที่คนทุกคนต้องพบทั้งทางกายและทางใจ
มากบ้างน้อยบ้าง การที่จะไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยเลยน้ันเป็นส่ิงเป็นไปไม่ได้แน่นอน เพราะเป็นธรรมชาติของร่างกายที่อวัยวะ
ต่างๆ จะเส่ือมลงและถูกคุกคามด้วยโรค โอกาสที่ร่างกายจะเจ็บป่วยน้ันมีอยู่เสมอในทุกช่วงของชีวิต โดยเฉพาะในวัยเด็กที่
อวัยวะแต่ละส่วนยังทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ และในวัยชราที่อวัยวะเส่ือมลงทุกที พุทธศาสนาเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้น
ทุกข์และพบสุข คําสอนและพิธีกรรมต่างๆ  มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์น้ี ถึงแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ พุทธศาสนาก็
ถือว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะจะทําให้เราสามารถปฏิบัติธรรมให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามคําสอนในศาสนา 
ด้วยเหตุน้ีพุทธศาสนาจึงมุ่งสอนวิธีปฏิบัติที่จะทําให้มีสุขภาพดีทั้งกายและทางใจ วิธีสําคัญที่พุทธศาสนาใช้ป้องกันและรักษา
โรคคือ การสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนา วิธีเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สุขภาพแล้ว ยังนําไปสู่ความสุข
สูงสุดทาง ศาสนาได้ด้วย 
         การสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาเป็นส่ิงที่ชาวพุทธทุกคนรู้จัก และปฏิบัติเป็นส่วนมาก มากน้อยตามวาสนา 
วิปัสสนา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กรรมฐาน เป็นจุดเด่นที่สุดของพุทธศาสนาและเป็นส่ิงสําคัญที่ดึงดูดคนต่างศาสนาให้หันเข้า
หาพุทธศาสนา เพราะกรรมฐานให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางโลกประโยชน์ของกรรมฐานที่สนใจกัน
มากในบรรดาชาวต่างประเทศเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าอย่างอ่ืน ส่วนประโยชน์ทางธรรมหรือทางศาสนาได้รับความสนใจ
น้อยกว่า ยิ่งมีผู้นํากรรมฐานไปประยุกต์ใช้ในการบําบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่นโรคความเครียดและความดันโลหิตสูงเป็น
ผลสําเร็จมากเท่าไร ยิ่งทําให้ประโยชน์ของกรรมฐานทางด้านสุขภาพเป็นที่ กล่าวถึงกันมากขึ้น (พระธรรมสิงหบุราจารย์. 
2539 : 10) 
        การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และยังได้พบพระพุทธศาสนาของพระผู้จอมปราชญ์ สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 
จะยอมเป็นคนไม่ฉลาด ไร้ปัญญา จมอยู่ในความโฉดเขลาเบาปัญญาน้ันหาควรไม่ เรามีบุญแล้ว ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ทั้งยังได้พบ
พระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาของพระผู้มีพระปัญญายิ่ง เป็นศาสนาเดียวที่จะพาให้พ้นทุกข์มากมายของการเกิด ทุกศาสนา
สอนให้ปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติชั่ว แต่พระพุทธศาสนาสอนสูงยิ่งไปกว่าการให้ปฏิบัติดี สอนให้ปฏิบัติที่จะพาให้พ้นทุกข์ได้อย่าง
ส้ินเชิง ตั้ งแต่มีชี วิตในภพชาติ น้ี และภพชาติ น้ีจะเป็นภพชาติ สุดท้ายก็ได้ จะไม่มีภพชาติใหม่อีกเลยก็ได้  น่ันก็คือ
พระพุทธศาสนาสามารถนําให้พ้นทุกข์ได้อย่างส้ินเชิงจริง ไม่มีภพชาติใหม่ให้เปน็ทุกข์อีก แม้เป็นผู้ปฏิบัติถูก ปฏิบัติตรง ปฏิบัติ
จริง ตามที่ทรงตรัสรู้ และด้วยพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมสอน ยังมีแน่ ผู้ยังปรารถนาความมีภพชาติใหม่ ทั้งยงัคิดว่าจะทุกข์
ยากลําบากลําบนอย่างไรให้ได้เกิดใหม่ก็ยังดี ดีกว่าไม่เกิด และผู้ที่คิดเช่นน้ีแทบทั้งน้ันคิดมุ่งไปทางเดียวว่า การเกิดใหม่คือการ
เกิดเป็นมนุษย์เท่าน้ัน ไม่คิดให้ถูกตามความเป็นจริงว่า การเกิดใหม่น้ันเกิดได้มากมายหลายชนิด เกิดในนรกก็ได้ เกิดเป็นสัตว์
ใหญ่สัตว์เล็กก็ได้ ไม่เพยีงเกิดเป็นคนได้เท่าน้ัน ข้อสําคัญแม้เกิดเป็นคนก็อาจจะเป็นคนตาบอด หูหนวก ใบ้บ้า แขนขาด ขาขาด 
พิกลพิการได้ต่างๆ นานา ดังได้พบได้เห็นกันอยู่ไม่น้อยแล้วในทุกวันน้ี ทั้งหมดเป็นไปตามอํานาจของกรรมที่พากันทํามาแล้ว
นับภพนับชาติไม่ได้ เรารู้หรือไม่ว่าเราได้ทํากรรมใดไว้ จะนําให้ภพชาติข้างหน้าเป็นไปตามอํานาจของกรรมใด ให้เป็นอย่างน้ี
ดีกว่ากระมัง คือพบเห็นผู้คนที่อยู่ในสภาพน่าอเนจอนาถใจยิ่งนัก ก็ให้คิดถึงตนเองบ้าง แน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่เกิดในสภาพ
ที่พิกลพิการน่าสลดสังเวชเช่นน้ัน คิดว่าควรจะเส่ียงเกิดในสภาพน้ันหรือ ไม่กลัวจรงิๆ หรือ คิดให้ดี คิดให้รอบคอบ คิดแล้วคิด
อีกให้เกิดความแน่ใจว่าพร้อมจะเส่ียงภัยสภาพในภพภูมิใหม่เช่นน้ัน ถ้าเช่นน้ันก็ไม่ต้องเห็นความจําเป็นที่จะต้องเร่งปฏิบัติให้
ถูกให้ตรงให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาแสดงสอนไว้ เพื่อความพ้นทุกข์อย่างส้ินเชิงของเรา ของสัตว์
โลกทั้งปวง (สมเด็จพระสังฆราช. 2538 : 49) 
        พระพุทธเจ้าได้แนะทางออกให้กับพุทธศาสนิกชนโดยปฏิบัติตามโอวาท 3 ประการคือ 1)  เว้นจากทุจริต คือ เว้น
การประพฤติชั่วด้วย  กาย  วาจา ใจ  2)  ประกอบสุจริต คือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 3) ทําใจของตนใหห้มดจดจาก 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

347347 

 

เครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น (ที. ม.10/57 ) 
        ครุกรรมฝ่ายชั่ว คือกรรมหนักฝ่ายชั่วหรือการกระทําความชั่ว ได้แก่ อนันตริยกรรม 5 อย่าง เช่น 1) มาตุฆาต  ฆ่า
มารดา 2)  ปิตุฆาต ฆ่าบิดา 3)  อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์ 4) โลหิตุปบาท ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป 
5)  สังฆเภท  ยังสงฆ์ให้แตกจากกัน กรรม 5 อย่างน้ี เป็นบาปอันหนักที่สุด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของ
ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ห้ามไม่ให้ทํา เป็นเด็ดขาด (องฺ. ปญ ฺจก. 22/165) ผู้สูงอายุหลายคนได้ศึกษาและทําความเข้าใจกับ
บาปอันหนักน้ีจนเข้าใจดีจึงมีความสํารวมระวังเป็นอย่างมากในการที่จะไม่ล่วงละเมิดในอนันตริยกรรม 5 อย่างน้ัน ส่วนครุ
กรรมฝ่ายดี คือ กรรมหนักฝ่ายดี หรือ การกระทําความดีอย่างยิ่ง เช่น การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถือว่าเป็นการกระทําความ
ดีให้แก่ตนเองเป็นการฝึกจิตให้เป็นกุศล ปล่อยวางจาก ความโลภ ความโกรธ และความหลง  การเจริญภาวนาหรือการทําจิต
ให้สงบน้ันถือว่าเป็นการทําบุญทํากุศลให้กับตนเอง โดยไม่ใช้อุปกรณ์อะไรทั้งส้ิน ใช้แต่เพียงร่างกายของเราเองเท่าน้ัน ความ
สํารวมในศีลวินัย ย่อมเป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุธรรมอันสูงสุดได้สําเร็จดังใจปรารถนา  ก็ต้องเริ่มจากศีลวินัยก่อน ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้
น้ันเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต ผู้ใดเห็นตถาคต ผู้น้ันเห็นนิพพาน(พระธรรมปิฎก. 2546 : 305) และยังมีอีกส่ิงที่
บุคคลจะลืมไม่ได้เลยก็คือ การบําเพ็ญบุญ  เรียกบุญกิริยาวัตถุ โดยย่อมี 3 อย่างคือ 1) ทานมัย บุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน
เป็นการละความตระหน่ีหรือความโลภน่ันเอง เพื่อให้จิตผ่อนคลายจากการยึดม่ันถือม่ันในทรัพย์สินเงินทอง 2) สีลมัย บุญ
สําเร็จด้วยการรักษาศีล เป็นการสํารวมกายกับวาจา เพื่อละกิเลสอย่างหยาบ 3) ภาวนามัย บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา 
เป็นการละกิเลสอย่างละเอียด (ขุ. อิติ. 25/270)  การพิจารณาความเกิด-แก่-เจ็บ-ตายน้ัน เป็นอุบายของการภาวนา อุบาย
ภาวนา คือการที่หยิบยกเอากัมมัฏฐานบทใดบทหน่ึงขึ้นมาพิจารณา เม่ือจิตแน่วแน่ลงสู่อารมณ์อันเดียวจนเข้าเป็นภวังค์ 
เรียกว่าจิตเข้าถึงภาวนา ฉะน้ันการที่เอาความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มาพิจารณา  จิตจดจ่ออยู่ในเรื่องน้ันอยู่อย่างเดียวเรียกว่า
กําลังเจริญภาวนา เม่ือยินดีพอใจในจิตของตนที่เป็นอยู่น้ัน จิตก็จะแน่วแน่และเกิดปีติปราโมทย์จนละเอียดลงไปโดยลําดับ 
        จะเห็นได้ว่าวิปัสสนากรรมฐานก็คือ การเอาสติเข้าไปตามดูตามสังเกต เข้าไปจดจ่อ เข้าไปใส่ใจ ต่อสภาวะลักษณะที่
ปรากฏในขณะน้ัน และต่อความแปรปรวนเปล่ียนแปลงและความเป็นไปต่างๆทั้งการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เส่ือมไป ดับไป ของรูปของ
นาม หรือของร่างกายของจิตใจ หรือของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สะสมข้อมูลที่สังเกตได้น้ันมากขึ้นเรื่อยๆ และนํา
ข้อมูลที่ได้จากการตามดูตามสังเกตน้ัน มาพินิจพิเคราะห์ พิจารณาโดยแยบคาย ให้เห็นว่ารูปนามน้ันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เป็นสุข
หรือทุกข์ หรือความสุขที่ได้มาน้ันคุ้มกับความทุกข์ที่ต้องเผชิญหรือไม่ อยู่ในอํานาจหรือไม่ เป็นไปตามความปรารถนาหรือไม่ 
ควรค่าแก่การยึดม่ันหรือไม่ ควรหรือไม่ที่จะถือว่าเป็นเรา เป็นของของเรา เป็นตัวเป็นตนของเรา ถ้าจะถือว่าส่ิงใดเป็นของเรา
แล้วส่ิงน้ันก็ควรจะอยู่ในอํานาจ และเป็นไปตามความปรารถนาของเราอย่างแท้จริง ทั้งน้ีก็เพื่อทําการศึกษา ให้เห็นธรรมชาติที่
แท้จริงของรูปนามทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปนามภายใน ภายนอก ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต คือให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนด้วย
ปัญญาของตนเองอย่างทะลุปรุโปรง่ โดยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ และไม่ต้องอาศัยความเชื่อผู้อ่ืนอีกต่อไป เพราะรู้ด้วย
ปัญญาของตนเองแล้ว จนกระทั่งเห็นแจ้งว่าภายในเป็นอย่างไรภายนอกก็เป็นอย่างน้ัน ปัจจุบันเป็นอย่างไร อดีตและอนาคตก็
เป็นอย่างน้ัน ไม่ว่ารูปนามใดๆ ในเวลาไหนๆ ก็เป็นอย่างน้ัน 
        จากเหตุผลดังกล่าวมาผู้วิจัยจึงเห็นค่าควรที่จะวิจัยเรื่องน้ี  จึงได้หยิบยกเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของคนใน
ชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ มาทําการวิจัย เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงนํามาสู่คําถามของการวิจัยเพื่อค้นหาคําตอบว่า
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานน้ันมีอะไรบ้าง มีแนวคิดอย่างไร ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน มีอะไร
เปล่ียนแปลงไปบ้างหลังจากทีไ่ด้ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน มีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุร ี
        2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุร ี
        3. เพื่อศึกษาความรู้ในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุร ี
        4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว  
อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุร ี
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมและเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดหนองบัว อําเภอท่า
ใหม่  จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเข้าพรรษาของปีพุทธศักราช 2554 จํานวน 143 คน จาก ทะเบียนรายชื่อ อุบาสก และอุบาสิกาผู้
มาปฏิบัติธรรม 
 การสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีวิธีดําเนินรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างแบบสอบถาม วิธีวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จาก
เอกสารรายงานการวิจัยต่างๆ ตํารา หนังสือ และปรึกษาขอคําแนะนําจากผู้รู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. กําหนดข้อมูล และขอบเขตของเน้ือหาในการสร้างแบบทดสอบ โดยนํากรอบความคิดและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
มาเป็นแนวทาง 
  3. สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบตามขอบเขตเน้ือหาที่กําหนดไว้ 
  4. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับการทําวิจัยครั้งน้ี เพื่อตรวจสอบความเที่ยงเชิงพินิจ แก้ไข
เน้ือหาความถูกต้อง ความชัดเจนและความเหมาะสมในเน้ือหา และปรับปรุงใหเ้กิดความสมบูรณ์ก่อนนําไปทดลองใช ้
  5. นําแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองใช้กับอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเขา
บายศรี ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 คน แล้วนําแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาตรวจให้คะแนนและ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation) ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ตามสูตรการหาค่าอํานาจจําแนกของ Howell (1992 : 229) พบว่า
ข้อคําถามทุกข้อมีค่าอํานาจจําแนกมากกว่า 0.30  ซ่ึงเป็นค่าอํานาจจําแนกรายข้อที่มีคุณภาพ 
  6. นําแบบสอบถามแบบรายข้อที่มีค่าอํานาจจําแนกมาวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202) พบว่ามีค่าความเชื่อม่ัน 0.91 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
เชื่อถือได ้

ผลการวิจัย 
 1.ผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
  จากการศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดนทบุรี โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไป
หาน้อยสามลําดับคือ มีสติสัมปชัญญะดีขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.93  ตั้งม่ันในศรัทธากับ ด้านจิตใจมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.92 และศีล
บริสุทธ์ิค่าเฉล่ีย 4.88 ตามลําดับ 
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
  จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไป
หาน้อยสามลําดับคือ ศีล ค่าเฉล่ีย 4.91  ธรรมทาน ค่าเฉล่ีย 4.78 และภาวนา ค่าเฉล่ีย 4.64 ตามลําดับ    
  3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี
  จากการศึกษาความรู้ในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 143 คน ที่มาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดหนองบัวมีความรู้ในเรื่องการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานโดยแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับต่ํา และระดับสูง พบว่าเกินครึ่ง จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 65.73 อยู่ใน
ระดับสูง และระดับต่ํา จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.27  ตามลําดับ 
  4. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว  
อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสก
อุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี ดังน้ี 
   4.1  โดยรวมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ได้รับผลลัพธ์
จากการเจรญิวิปัสสนากรรมฐานไม่แตกต่างกัน  
    4.1.1 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าที่มีเพศต่างกัน มีความตั้งม่ันในศรัทธาแตกต่างกันกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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    4.1.2 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ที่มีอายุต่างกัน  ความไม่ประมาท และด้านร่างกาย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    4.1.3 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ศีลบริสุทธ์ิ ด้านร่างกายและด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    4.1.4 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านร่างกายต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    4.1.5 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  4.2 โดยรวมพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน มี อามิสทาน ธรรมทาน ศีล ภาวนา ได้รับ
ผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่แตกต่างกัน  
   4.3 โดยรวมพบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (µ = 
0.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยสามลําดับคือ การทําความดีรู้สึกแจ่มใสเบิกบานมี
ความสุขและการที่จิตสงบ เป็นการพิชิตกิเลส เช่นโลภ โกรธ หลง ให้เบาบางลงไป (µ = 1) การมองโลกในแง่ดีทําให้ใจเป็นสุข (µ = 
0.99) และการพิจารณาถึงกรรมบ่อยๆเนืองๆ มีประโยชน์เพื่อบรรเทาความเห็นผิด (µ = 0.97)    

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ีมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มีเพศ ต่างกันได้รับผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน แตกต่างกันโดยรวมพบว่าที่มีเพศต่างกันได้รับ ผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่แตกต่างกัน และรายด้าน
พบว่าทีมี่เพศต่างกัน มีความตั้งม่ันในศรัทธาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มีเพศ ต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ของอุบาสกอุบาสิกา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภมริน เชาวนจิตดา (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะทาง
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติ
ธรรมทางพระพุทธศาสนามาก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพและด้านสังคม 2) ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมาก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพและด้านสังคม 3 ) การปฏิบัติธรรม
ทางพระพุทธศาสนาร่วมกับจิตลักษณะ 
  สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มี อายุ ต่างกัน ได้รับผลลัพธ์จากการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน แตกต่างกัน โดยรวมพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มีอายุต่างกันได้รับ ผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่
แตกต่างกัน และรายด้านพบว่า ที่มีอายุต่างกัน ด้านความไม่ประมาทและด้านร่างกายแตกต่างกันกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มีอายุ ต่างกันเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พฤฒินันท์ เหลือง-
ไพบูลย์ (2530 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการจัดบริการสวัสดิการสังคมในชุมชนผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบว่า  การจัดบริการสวัสดิการสังคมในประเทศไทยน้ัน เป็นการจัดบริการตามลักษณะของ
ปัญหาและกลุ่มประชากร เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
  สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน ได้รับผลลัพธ์จากการ
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน แตกต่างกัน โดยรวมพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มีระดับการศึกษาต่างกันได้รับ ผลลัพธ์จากการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานไม่แตกต่างกัน และรายด้านพบว่าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรีชา 
มานะวาณิชเจริญ (2540 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง จิตว่างในทัศนะของท่านพุทธทาส  ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดจิตว่าง วางอยู่
บนฐานความเชื่อว่า โดยจิตพื้นฐานเป็นประภัสสรและเป็นศักยภาพของทุกคนในการบรรลุมรรคผล-นิพพาน กล่าวได้ว่า ทุกคน
มีโอกาสบรรลุธรรมได้แม้ในชาติน้ี หากมีปัจจัยถึงพร้อม แม้จะมีระดับการศึกษา ต่างกัน ในอีกแง่หน่ึงแนวคิดจิตว่างสะท้อน
ความพยายามที่จะตีความและประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมให้เป็นประโยชน์เก้ือหนุนต่อการดําเนินชีวิตแม้กับวิถีอย่างปุถุชน การ
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมและเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดหนองบัว อําเภอท่า
ใหม่  จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเข้าพรรษาของปีพุทธศักราช 2554 จํานวน 143 คน จาก ทะเบียนรายชื่อ อุบาสก และอุบาสิกาผู้
มาปฏิบัติธรรม 
 การสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีวิธีดําเนินรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างแบบสอบถาม วิธีวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จาก
เอกสารรายงานการวิจัยต่างๆ ตํารา หนังสือ และปรึกษาขอคําแนะนําจากผู้รู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. กําหนดข้อมูล และขอบเขตของเน้ือหาในการสร้างแบบทดสอบ โดยนํากรอบความคิดและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
มาเป็นแนวทาง 
  3. สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบตามขอบเขตเน้ือหาที่กําหนดไว้ 
  4. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับการทําวิจัยครั้งน้ี เพื่อตรวจสอบความเที่ยงเชิงพินิจ แก้ไข
เน้ือหาความถูกต้อง ความชัดเจนและความเหมาะสมในเน้ือหา และปรับปรุงใหเ้กิดความสมบูรณ์ก่อนนําไปทดลองใช ้
  5. นําแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองใช้กับอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเขา
บายศรี ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 คน แล้วนําแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาตรวจให้คะแนนและ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation) ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ตามสูตรการหาค่าอํานาจจําแนกของ Howell (1992 : 229) พบว่า
ข้อคําถามทุกข้อมีค่าอํานาจจําแนกมากกว่า 0.30  ซ่ึงเป็นค่าอํานาจจําแนกรายข้อที่มีคุณภาพ 
  6. นําแบบสอบถามแบบรายข้อที่มีค่าอํานาจจําแนกมาวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202) พบว่ามีค่าความเชื่อม่ัน 0.91 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
เชื่อถือได ้

ผลการวิจัย 
 1.ผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
  จากการศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดนทบุรี โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไป
หาน้อยสามลําดับคือ มีสติสัมปชัญญะดีขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.93  ตั้งม่ันในศรัทธากับ ด้านจิตใจมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.92 และศีล
บริสุทธ์ิค่าเฉล่ีย 4.88 ตามลําดับ 
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
  จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไป
หาน้อยสามลําดับคือ ศีล ค่าเฉล่ีย 4.91  ธรรมทาน ค่าเฉล่ีย 4.78 และภาวนา ค่าเฉล่ีย 4.64 ตามลําดับ    
  3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี
  จากการศึกษาความรู้ในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 143 คน ที่มาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดหนองบัวมีความรู้ในเรื่องการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานโดยแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับต่ํา และระดับสูง พบว่าเกินครึ่ง จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 65.73 อยู่ใน
ระดับสูง และระดับต่ํา จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.27  ตามลําดับ 
  4. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาในชุมชนหนองบัว  
อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสก
อุบาสิกาในชุมชนหนองบัว อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี ดังน้ี 
   4.1  โดยรวมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ได้รับผลลัพธ์
จากการเจรญิวิปัสสนากรรมฐานไม่แตกต่างกัน  
    4.1.1 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าที่มีเพศต่างกัน มีความตั้งม่ันในศรัทธาแตกต่างกันกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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พลิกผันการทํางานให้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างที่สุดในคราวเดียวกันและแต่ละคนจะมีศักยภาพในการบรรลุธรรมไม่เท่ากัน
ขึ้นกับบารมีที่ส่ังสมข้ามภพข้ามชาติกันมา แม้เพียงสามารถบรรเทาทุกข์ลงได้บางส่วนบางขณะเวลาก็เป็นประโยชน์ยิ่งแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติให้อยู่ในวิสัยของปุถุชนย่อมเท่ากับเป็นการสนองตอบต่อพระพุทธประสงค์ได้เป็นอย่างดีที่ต้องการให้
พุทธธรรมยังประโยชน์เก้ือหนุนต่อพหูชน 
  สมมติฐานข้อที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มี สถานภาพ สมรสต่างกัน ได้รับผลลัพธ์จากการ
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน แตกต่างกัน โดยรวมพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มีสถานภาพต่างกันได้รับ ผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานไม่แตกต่างกันและรายด้านพบว่าที่มีสถานภาพต่างกัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าที่มีสถานภาพต่างกัน การปฏิบัติตนให้เป็นคนที่ไม่มีความประมาท และสามารถระวังรักษาจิตใจไม่ให้
ตกอยู่ในความโลภ ความโกรธ  ความหลง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มีสถานภาพ ต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เขมิกา ยามะริต (2527 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจในชีวิตของคนชรา ศึกษากรณีข้าราชการบํานาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการวิจัยได้พบว่า คนชราส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตสูง ลักษณะภูมิหลังทางสังคมของคนชราไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต ยกเว้นสถานภาพสมรส
และตําแหน่งครั้งสุดท้าย ซ่ึงความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด คือ 
การมีส่วนร่วมทางสังคม รองลงมาตามลําดับ คือ ความสัมพันธ์กับครอบครัว สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์กับญาติ 
ความเสียเปรียบสัมพันธ์  ความสัมพันธ์กับเพื่อนและเพื่อนบ้าน จํานวนโรค การมีงานอดิเรก และงานยามว่าง และรายได้ 
ส่วนตัวแปรที่ไม่พบว่า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชวิีต คือ การเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ การอยู่กับคู่สมรส การอยู่กับ
บุตรหลาน ตัวแปรที่ไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้คือ ความสมพันธ์กับสมาคมต่างๆ การทที่คนชราได้เข้าสังคมดีกว่าที่จะถอน
ตัวออกจากสังคม 
  สมมติฐานข้อที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มี อาชีพ ต่างกัน ได้รับผลลัพธ์จากการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน แตกต่างกัน โดยรวมพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มีอาชีพต่างกันได้รับ ผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ไม่แตกต่างกัน และรายด้านพบว่าด้านสุขภาพร่างกายต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มีอาชีพ ต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่
ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  บุษกร  โกมลภมร(2528 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความต้องการด้านสุขภาพอนามัยและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อบริการส่งเสริมสุขภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านความต้องการทางจิตใจ ผู้สูงอายุทั้งหมดต้องการได้รับความรักและการเอาใจใส่จากบุตรหลาน 
ต้องการอยู่ใกล้ชิตบุตรหลาน และเพื่อนสนิทในด้านความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการกับที่หยุดรับบริการที่มีต่อบริการ
ต่างๆ ของคลินิกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของสามคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ในวิทยาพยาบาลสงขลา พบว่า ทั้ง 
2 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุของการมารับบริการคือ ต้องการได้รับการตรวจร่างกายเป็น
อันดับหน่ึง รองลงมาคือ ต้องการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนวัยเดียวกัน ส่วนสาเหตุที่หยุดบริการ คือ เห็นว่าบริการต่างๆ จัด
เหมือนกันทุกสัปดาห์ไม่มีอะไรแปลกใหม่ ภาพทุกสัปดาห์ทําให้รู้สึกเบื่อประกอบกันไม่ค่อยมีเวลาว่าง และ คิดว่าตนเองมี
สุขภาพดีไม่จําเปน็ต้องมาตรวจสุขภาพ 
  สมมติฐานข้อที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  
ต่างกันได้รับผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แตกต่างกันโดยรวมพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน
ได้รับ ผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่แตกต่างกันและรายด้านพบว่า ด้านปัญญารอบรู้ในกองสังขาร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มี
รายได้ของครอบครัว ต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ พระมหาธเนศร์ รามางกูร (2547:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องดําเนิน
ชีวิตสามารถนําหลักอริยสัจส่ี ซ่ึงเป็นหลักธรรมที่รวบรวมคําส่ังสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนา เป็นหัวใจของศาสนามาเป็น
เครื่องดําเนินชีวิต โดยใช้หลักอริยมรรคมีองค์แปด เป็นข้อปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนเองให้มีไตรสิกขา คือ ศีล เว้นชั่ว สมาธิ ทําความ
ดีให้ถึงพร้อม และปัญญา ชําระจิตใจให้ผ่องใส ทําให้ชีวิตมีความสุขสงบ มีความม่ันคงทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ  การพัฒนากาย 
วาจา และจิตใจของตนให้ยึดม่ันในคุณธรรม มีความแน่วแน่ม่ันคง ประกอบอาชีพที่สุจริต มีความซ่ือสัตย์ มีความเอ้ืออาทร และ
ความสมานฉันท์ สามัคคีพร้อมเพรียง พ่อแม่อบรมส่ังสอนให้ลูกหลานตั้งอยู่ในศีลธรรม มีความกตัญญูกตเวที เคารพเชื่อฟัง
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ผู้ใหญ่ขยันหม่ันเพียร การพัฒนาจิตใจ มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความพึงพอใจใน
อาชีพของตนเอง ไม่ท้อแท้ส้ินหวัง และการพัฒนาสติปัญญามีศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอย่างม่ันคง รู้บาป บุญ คุณ โทษ 
มีความเห็นที่ถูกต้องทางศาสนาอย่างลึกซ้ึง 
 สมมติฐานข้อที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอุบาสกอุบาสิกาที ่มี ความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานต่างกันได้รับผลลัพธ์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แตกต่างกันโดยรวมพบว่าอยู ่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 0.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยสามลําดับคือ การทําความดีรู้สึก
แจ่มใสเบิกบานมีความสุขและการที่จิตสงบ เป็นการพิชิตกิเลส เช่นโลภ โกรธ หลง ให้เบาบางลงไป ค่าเฉลี่ย  1  การมอง
โลกในแง่ดีทําให้ใจเป็นสุขค่าเฉลี่ย 0.99 และการพิจารณาถึงกรรมบ่อยๆเนืองๆ มีประโยชน์เพื่อบรรเทาความเห็นผิด
ค่าเฉล่ีย 0.97 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่า อุบาสกอุบาสิกาที่มีความรู้ใน
เรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ของอุบาสก
อุบาสิกา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทองล้วน คงพิศ .(2544 : บทคัดย่อ). การปฏิบัติกรรมฐานเป็นหลักคําสอน
สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เป็นวิธีการฝึกหัดพัฒนา จิตเพื่อนําไปสู่ความสงบสุขในชีวิตอันเป็นความปรารถนาของ
มนุษย์ สังคมไทยในปัจจุบันน้ี เกิดความวุ่นวาย มีปัญหามากมายเป็นต้นว่า อาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข การท ุจริต 
และประพฤติมิชอบ ความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม ฯลฯ ทั้งที่สังคมไทย เป็นสังคมชาวพุทธ ก็เพราะ
ประชาชนคนไทยส่วนมาก ไม่สนใจปฏิบัติกรรมฐาน อันเป็นกระบวนการ พัฒนาจิต ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตโดยตรง การ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นน้ัน จะต้องแก้ด้วยการพัฒนาจิตใจของประชาชน เพราะ สิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่เกิดมาจากใจ
ก่อน ถ้าใจดี การกระทําทางกาย การพูดทางวาจาก็จะดี ไปด้วย ปัญหาต่างๆ ก็จะหมดไป ในทางตรงข้ามถ้าใจไม่ดี การ
กระทําทางกาย การพูดทางวาจา ก็จะไม่ดีไปด้วย ความทุกข์หรือปัญหาต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น การปฏิบัติกรรมฐานจึง เป็น
หนทางเดียว ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ซ่ึงมีอยู่ 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เรียกว่าสมถกรรมฐาน เป็นวิธีการ ที่จะควบคุมใจให้สงบ
จากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่าน ของจิต ขั้นที่ 2 เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน เป็นวิธีการที่จะขจัด
ความหลงผิด (อวิชชา) ออกไปจากจิต ทําให้ จิตเกิดปัญหารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง วิธีปฏิบัติกรรมฐานตาม
หลักพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีหลายแนวทาง มีหลายสํานักที่นําเสนอ วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดก็มี
เป้าหมายเดียวกัน คือ ความดับทุกข์ ผู้ศึกษา เห็นว่าแนวทางปฏิบัติกรรมฐานของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ 
ป.ธ.9) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ เป็นแนวทางที่ตรงตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรและคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นวิธีสอน 
กรรมฐานที่เป็นระบบ ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งมีหลักสูตร มีสํานักปฏิบัติกรรมฐาน และมีผู้ปฏิบัติกันอย่าง
แพร่หลาย จึงได้ทําการศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางนี้ ผลของการศึกษา พบว่า วิธีปฏิบัติกรรมฐานตาม
แนวทางของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9) น้ี เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตรง จะทําสมถะหรือ
สมาธิ เพียงเล็กน้อย ใช้อานาปานสติเป็นอารมณ์ โดยกําหนดที่ท้อง ที่เรียกว่า วาโยโผฏฐัพพะรูป หรือการใช้การพองขึ้นและ
ยุบลงของท้องเป็นอารมณ์ ใช้คําภาวนาว่า พองหนอ ยุบหนอ เม่ือ ผู้ปฏิบัติได้กระทําอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง จะทําให้จิตเกิด
ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทําให้ละความยึดม่ันถือม่ันในส่ิงทั้งหลายได้ ข้อเสนอว่าด้วยประโยชน์จากการ
ปฏิบัติกรรมฐานคือ รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ทุกหมู่เหล่า มีการศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจัง ควรมีการ
ปลุกจิตสํานึกให้คนไทย เห็นความสําคัญของการปฏิบัติกรรมฐาน จะโดยการจัดการการศึกษาอบรม การจัดระเบียบสังคม ให้
เหมาะสมแก่การเกิดสมาธิและปญัญา ซ่ึงเม่ือมีการปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังแล้วจะทําให้ จิตใจสงบเยือกเย็น มีเหตุผล ซ่ึง
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขในสังคมอย่างแท้จริงต่อไป   
คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 ตําราที่ใช้ศึกษาค้นคว้าหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาสําหรับเขียนสารนิพนธ์น้ี ผู้ศึกษาใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับหลวง 45 เล่ม ของกรมการศาสนา พิมพ์ในปีฉลองรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2514 
และคัมภีร์อรรถกถา เป็นหนังสืออ้างอิง ดังน้ัน คําย่อที่ใช้อ้างอิงจึงเป็นชื่อภาษาบาลี ดังน้ี 
  คําย่อ   คําเต็ม 
  ขุ.  อิติ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตก 
 ที.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
 อง.ฺปญฺจก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
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การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการสร้างรูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

:กรณีศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
Changes of  Social Urban Life and a Model of the Faithful Participation in  

Buddhism and Thai Culture Preservation: Marble Temple Case Study 

เสาวภา  ไพทยวัฒน์ , นลินรัตน์  ติ้มสันเทียะ, สิริขวัญ  ร่วมพัฒนา, ศิรินภา  แสงตันชัย      
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย การเปล่ียนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการสร้างรูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร การศึกษาในเรื่อง
น้ีเป็นการสังเคราะห์การเปล่ียนแปลงการทําบุญภายในวัดโดยการนําจุดเด่นซ่ึงเป็นทุนทางสังคมของวัดมาให้บริการแก่ผู้ที่มา
ทําบุญ อาทิเช่น การทําบุญตักบาตรหน้าวัด การทําบุญเวียนเทียน โดยแบ่งเป็น 3 รอบคือ รอบกลางวัน รอบเย็น และรอบค่ํา 
การจัดโรงเรียนพระพุทธศาสนา การอบรมพระธรรม การฝึกอบรมสมาธิ การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเขตดุสิต การบวชพระภิกษุและสามเณรให้กับบุคคลทั่วไปและกลุ่ม
ชาวเขา การจัดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเปิดโอกาสให้มี
การบริหารงานที่ทันสมัยโดยให้สมาคมและมูลนิธิวัดเบญจมบพิตรเป็นผู้ดูแลด้านการเงิน การจัดบรรยากาศภายในวัดให้เกิด
ความสงบ สะดวก สมถะและสมานฉันท์ ซ่ึงบรรยากาศที่กล่าวมาน้ีได้นําครอบครัวของคนในสังคมเมืองเข้ามาทําบุญได้อย่างมี
ความสุข 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า วัดได้เปล่ียนแปลงการทําบุญโดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายฆราวาสเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
ร่วมกับฝ่ายพระสงฆ์และดําเนินงานในรูปแบบของแผนงานและโครงการ โดยมูลนิธิเบญจมบพิตร ซ่ึงเป็นมูลนิธิที่พัฒนามา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการใช้เงิน โดยไม่มุ่งสร้างวัตถุมงคลหรือมอมเมาให้ผู้คนเส่ียงโชคกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ภายในวัด โดยวัดได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นนโยบายการบริหารวัด ดังน้ัน บรรยากาศโดยทั่วไปของวัดจึงเป็น
วัดที่ชนชั้นกลางของสังคมและกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการเก่าซ่ึงบรรพบุรุษเคยรับใช้พระสงฆ์ในวัดเข้ามามีส่วนร่วมการจัด
กิจกรรมของวัด ภาพลักษณ์ของวัดเบญจมบพิตรสําหรับคนทั่วไปมองว่าเป็นวัดสําหรับชนชั้นสูงหรือวัดจารีตนิยม แต่ในความ
เป็นจริง วัดได้เปิดพื้นที่ให้คนทุกฐานะเข้ามาทําบุญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของ
สังคมเมืองมาโดยตลอด 
คําสําคัญ : ชีวิตของสังคมเมือง, รูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์วัฒนธรรม 

Abstract 

      The research on “Changes of Social Urban Life and a Model of the Faithful Participation in 
Buddhism and Thai Culture Preservation: The Marble Temple Case Study” aims to synthesize changes of 
the way people making merit at the temple by seizing the strength of the Temple’s Foundation as a 
social capital to serve the Buddhists to the following activities: making merit in front of the temple in the 
morning, Wian Tien festival (light waving rite) in the morning, in the afternoon and in the evening, 
Buddhism School, Dhamma Training, Meditation Training, Sustainable Tourism for foreign tourists, a 
resource center of Dusit opening, monk and novice ordaining for public and hill tribe people, Thai culture 
conservation, activities to confirm the respect to the nation, the religion and the royal king, providing 
opportunities to the Association and the Foundation of the temple to manage the income, organizing a 
good quality environment focus on facilities, peacefulness, conveniences, simple and reconciliation, all 
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mentioned issues draw the urban people and their family closer to the temple with the happiness to 
make merit. 
      The research result found that the temple has changed the way of making merit by allowing the 
lay man to participate the temple administration with the monks in the form of plans and projects. These 
plans and projects are implemented under the financial approval from the Bejamabopit Foundation, 
which was continuously developed since the reign of King Rama V. The Foundation has a policy that the 
temple will neither concern with sacred objects producing nor persuade people to take a chance with 
them. Thus, in general, the temple seems to be a temple for middle class people and the old noble 
whose ancestors used to serve the monks there. The temple allows those people to participate the 
activities. However, the feature of the temple is that it serves only for the high class people or it is a 
traditional temple. But in practical, it has welcome any people to participate the merit activities which in 
accordance to the urban changes. 
Keywords : Social Urban Life, Faithful Participation, Culture Preservation 

บทนํา 
 คนไทยให้ความสําคัญกับการทําบุญในวัด และจัดเป็นประเพณีของชาวพุทธมาโดยตลอด การทําบุญมีความ
หลากหลายในรูปแบบซ่ึงวัดและผู้มาทําบุญต่างร่วมกันสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทั้งน้ีเพื่อรับในอานิสงส์ของผลบุญร่วมกัน 
สําหรับวัดเบญจมบพิตรเป็นวัดซ่ึงมีประวัติที่สัมพันธ์กับองค์รัชกาลที่ 5 และมีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมรวมถึง
โบราณวัตถุ พร้อมส่ิงศักดิ์สิทธ์คือองค์พระพุทธชินราช เน่ืองจากวัดแห่งน้ีเคยเป็นวัดที่ชนชั้นสูงของสังคมไทยให้ความอุปถัมภ์
นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ดังน้ันภาพลักษณ์ที่ปรากฏได้ส่งผลให้วัดแห่งน้ีเป็นวัดที่มีอัตลักษณ์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
พร้อมรักษารูปแบบการทําบุญโดยไม่มุ่งเน้นการนําปัจจัยเข้าสู่วัด เพื่อใช้ในการบูรณะวัดในถาวรวัตถุที่มีอายุเก่าแก่ของวัดและ
เป็นวัดที่มีความสงบโดยที่คนทั่วไปมองภาพลักษณ์จัดเป็นวัดของทางราชการและกลุ่มคนชั้นสูงในสังคมหรือวัดของผู้ดีเก่า จาก
การศึกษาวิจัยในเรื่อง การเปล่ียนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการ สร้างรูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย :กรณีศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พบว่าการมีส่วนร่วมในการทําบุญ
มิได้จําเพาะกลุ่มคนดังที่คนทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์ หากแต่การเปล่ียนแปลงในการทําบุญ 
วัดได้เปิดกว้างในความหลากหลายเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการทําบุญตลอดปี ซ่ึงกล่าวสรุปได้ดังน้ี
  1. การทําบุญตามประเพณีชาวพุทธในวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนาเพื่อรวมความศรัทธาของชาวพุทธ 
      2. การทําบุญซ่ึงวัดเป็นศูนย์กลางในการนําพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ให้ดํารงอยู่กับ
พุทธศาสนิกชน 
      3. การทําบุญร่วมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในด้านการถ่ายทอดสู่คนไทยและชาวต่างชาติโดยการจัดกิจกรรมซ่ึง
เป็นรูปธรรมในงานบุญและงานประเพณีตลอดปี  
      การทําบุญดังที่กล่าวน้ีสัมพันธ์กับทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ซ่ึงให้ความสําคัญในประเด็นของการปฏิบัติตนของคน
ในสังคมเป็นที่มาของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากน้ีในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีสัมพันธ์กับรูปแบบ
ของพิธีกรรมและรากฐานทางประเพณีต่างๆ ล้วนมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมและสะท้อนต่ออารมณ์และความรู้สึก
ของคนในที่น้ีจึงสัมพันธ์กับแนวคิดของ V.Turner และ Geertz ในการศึกษาการอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงในชีวิตของคนในสังคมเมืองกับการสร้างรูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การเปล่ียนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับตัวในสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนกว่า
ในสังคมชนบท สังคมเมืองประกอบด้วยความแตกต่างของบุคคล ความหลากหลายในภูมิหลัง ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การใช้ชีวิตในด้านการเคารพสิทธิ การอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การเคารพความเสมอภาคทาง
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สังคม ดังปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญ แม้ว่าในภาคการดํารงชีวิตที่มีปัจจัยสนับสนุนให้คนในสังคมเมืองมีวิถีชีวิตดังที่กล่าว
แจ้งก็ตาม หากแต่การแสดงออกด้านความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตนเป็นพุทธมากะในการจัดพิธีกรรม
ภายในวัด ยังคงเป็นส่ิงที่คนในเมืองยังมีความปรารถนา อันเป็นที่มาของการมีส่วนร่วม สําหรับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เป็นวัดพระอารามหลวงที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคที่มีการพัฒนาประเทศเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่
หรือยุค Modernization โดยการสร้างความเป็นสมัยใหม่ด้วยมิติวัฒนธรรม (Cultural Modernity) ส่งผลให้มีการเปิดพื้นที่
ทางวัฒนธรรมยุคใหม่โดยการสร้างพระราชวังดุสิต วัดเบญจมบพิตรและถนนราชดําเนิน ซ่ึงได้เปล่ียนวิธีคิดแบบเดิมอันเป็น
ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในการสร้างวัดและพระราชวังในพื้นที่เดียวกัน เม่ือเข้า
สู่ยุคใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงสร้างพระราชวังดุสิต ถนนราชดําเนินนอกและวัดเบญจมบพิตรให้เป็นวัฒนธรรมแบบ
ใหม่ในเรื่องความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะส่ิงใหม่ (novelty) กับส่ิงเก่า (traditional) (กนกวรรณ  ชัยทัต,2548) 
นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา กลุ่มคนที่มาทําบุญในวัดกลุ่มแรกจัดเป็นกลุ่มพระราชวงศ์องค์รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างองค์
พระพุทธชินราชและในเวลาต่อมาหลังจากเสด็จสวรรคตได้นําพระสรีรังคารของพระองค์ท่านบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระพุทธชิน
ราช จากการบริหารวัดในยุคเริ่มแรกจะมีข้าราชบริพารร่วมทําบุญในวัด จึงทําให้วัดแห่งน้ีเป็นวัดจารีตนิยมซ่ึงบรรดาผู้สืบทอด
การทําบุญจะเป็นเชื้อพระวงศ์และลูกหลานของข้าราชการประกอบกับจัดตั้งอยู่ในพื้นที่ซ่ึงมีสถานที่ของทางราชการรายรอบ 
จึงส่งผลให้วัดจัดเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มข้าราชการประกอบกับการบริหารภายในวัดได้มีมูลนิธิวัดเบญจมบพิตรมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมูลนิธิจะทําหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวัดทั้งในด้านการบูรณะโบราณสถาน 33 แห่ง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยไม่มุ่งการจัดการในการนําปัจจัยเข้าวัด อย่างไรก็ตาม เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไปวิถีชีวิตของสังคมเมืองเริ่มมี
อิทธิพลต่อการสร้างศรัทธาการมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในมิติของความ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว วัดแห่งน้ีจึงได้ร่วมกันระหว่างฝ่ายพระสงฆ์กับฝ่ายฆราวาสโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทําบุญ
โดยองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นฝ่ายร่วมมือกับฝ่ายวัด ขณะเดียวกันวัดได้ปรับปรุงกิจกรรมของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง โดยการสร้างความศรัทธาและการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนให้เกิดอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการ
ทําบุญเพื่อการบูชาพระรัตนตรัย โดยให้ความสําคัญในการเคารพบูชาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ พร้อมการสร้างให้เป็น
จุดเด่นสําหรับวัดและสามารถให้คนในเมืองได้เข้าร่วมการทําบุญได้อย่างสะดวก วัดจึงมีการบริการด้านการเรียน
พระพุทธศาสนา การบวชที่สามารถอํานวยความสะดวกพร้อมการอบรมส่ังสอนในด้านการฝึกฝนสมาธิและการทําบุญ เพื่อ
นําไปสู่การสร้างศรัทธา (เชาวฤทธ์ิ  เรืองปราชญ์,2549) นอกจากน้ีการจัดงานบุญประเพณีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม วัดได้เปิด
พื้นที่ให้จัดงานประเพณีตานก๋วยสลากสําหรับชาวเหนือ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนกับวัด โดยนําประเพณี
พิธีกรรมมาเชื่อมโยงให้เป็นวัฒนธรรมประเพณี (ภูสิทธ์  ขันติกุล,2552,อรอุมา  แก่นแก้ว,2550 และ วิวัฒนชัย  บุญญานุพงศ์
,2544) นับตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ในยุคสงครามเวียดนามประเทศไทยมีความเจริญด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งผลให้วัดแห่งน้ีจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหน่ึงของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมาจนถึง
ปัจจุบัน (วัชรพงศ์  สุราราษฎร์,2548 และ ปัทมา มีคลองธรรม,2539) จากความเปล่ียนแปลงอันเกิดจากกาลเวลาและปัจจัย
ภายนอกได้ส่งผลให้เกิดการทําบุญและการสร้างศรัทธา โดยใช้ทุนทางสังคมในจุดเด่นของวัดและทําการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง จึงส่งผลให้ปรากฏเป็นรูปแบบการศรัทธาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในด้าน
การทําบุญ เพื่อการธํารงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาร่วมกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยในเรื่องน้ีได้ดําเนินการโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการดังน้ี 
 1. การศึกษาจากเอกสารทางการศึกษาประวัติศาสตร ์
 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมตลอด 9 เดือน 
 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้มาทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและการจัดกิจกรรมการ
สําคัญของวัด 
  3.1 การสัมภาษณ์ผู้มาทําบุญเวียนเทียนในวันมาฆบูชา วิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา รวม 100 คน 
ร่วมกับการตอบแบบสอบถามของประชาชนทั่วไปในด้านการเข้ามาทําบุญในวัดเบญจมบพิตร 
  3.2 การสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์และผู้มาบวช รวมทั้งผู้ปกครองที่นําบุตรหลานมาบวชเณร บวชพระในวัน
สําคัญ เช่น วันจักรี (6 เมษายน 2553)  
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 4. การสนทนากลุ่มร่วมกับพระสงฆ์ ผู้แทนมูลนิธิในประเด็นของการพัฒนาวัดให้สอดคล้องกับความเป็นสังคมเมือง 
(18 เมษายน 2553) 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยหลัก  

ทุนทางสังคม การพัฒนาตามห้วงเวลา ผลที่ปรากฏ 
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของความ
ศรัทธา การทําบุญในวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม 
   • ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 
   • สภาพสังคมวัฒนธรรม 
    • แนวความคิดและความเชื่อทาง
ศาสนา 
   • รูปแบบและสัญลักษณ์ในพิธีกรรม 

ความศรัทธาการทําบุญอย่างมีส่วนร่วมในการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
  • การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
  • การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม 
  • รูปแบบของพิธีกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
  • บทบาทของเครือข่ายทางสังคม 

รูปแบบความศรัทธาการทําบุญอย่างมีส่วน
ร่วมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม 
  • โครงสร้างทางสังคม 
  • การจัดระเบียบทางสังคม 
  • กลวิธีในการถ่ายทอด 
  • ความสามารถและประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
  • หลักปฏิบัติการประกอบพิธีกรรมการ
ทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา 

 

 
ภาพที่ 1 พระพุทธชินราช 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาทั้งหมดได้ข้อสรุปในการศึกษา 
วัดกําหนดจุดยืนในนโยบายการเป็นวัดอนุรักษ์นิยม  
 โดยให้ความเคารพในความโดดเด่นของวัดซ่ึงสัมพันธ์กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กับความงดงามในรูปทรงของ
สถาปัตยกรรมไทยและไม่ทําการโฆษณาวัตถุมงคลของวัดในองค์พระพุทธชินราชและองค์รัชกาลที่ 5 ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้คนที่เข้าวัดมี
ความสงบ โดยที่ไม่ปรากฏบรรยากาศความพลุกพล่านของกลุ่มคนที่เข้ามาทําบุญในลักษณะเส่ียงโชค หากแต่ได้เปิดโอกาสให้
คนทั่วไปมาเข้าวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและความสงบสุขของบ้านเมือง ด้วยเหตุน้ีการมีส่วนร่วมในการทําบุญของวัด
แห่งน้ีจะให้ความสําคัญในการดําเนินการให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาความยั่งยืนในการเจริญพระพุทธศาสนาและกิจกรรม
ต่างๆ ให้ดําเนินไปด้วยความสงบ สะดวก สบาย สมถะ และสมานฉันท ์                    
 การแสดงเจตนารมณ์ของวัดดังกล่าวได้ส่งผลร่วมในด้านการทําบุญตามประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะในวันสําคัญของ
พระพุทธศาสนาวัดซ่ึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญอย่างสะดวกในลักษณะของครอบครัว การเปิดเวลาพิเศษของ
การทําบุญในการประกอบพิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวัดมาฆบูชา ผู้คนสามารถทําบุญเวียนเทียนรอบ
พระอุโบสถได้ตลอดทั้งวัน เฉพาะรอบสุดท้ายเวลา 19.00 น. ทางวัดจัดให้เป็นรอบที่พระภิกษุสงฆ์นําการเวียนเทียนและเป็น
รอบที่มีผู้คนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากที่สุด 

                                 
ภาพที่ 2 พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม                      ภาพที่ 3 กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 
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 ในด้านการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ในกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพิเศษวัดได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
ทําบุญพร้อมการนําการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่เคยปฏิบัติมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เช่น ในวันวิสาขบูชาจัดให้มีการนําดอกไม้สด
มาร้อยเป็นโคมแขวนรายรอบด้านในระเบียงหลังพระอุโบสถ โดยวัดจัดเตรียมดอกไม้และอุปกรณ์ต่างๆไว้บริการ ในขณะที่
พุทธศาสนิกชนทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีความประสงค์จะจัดดอกไม้เป็นโคมแขวนและเป็นพุทธบูชาให้จัดทําเองหรือ
เลือกโคมแขวนที่ผู้อ่ืนทํามาแล้วและนํามาใส่ชื่อของตนพร้อมการบริจาคเงินทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาและเงินทําบุญทั้งหมด 
มูลนิธิเบญจมบพิตรจะรวบรวมเป็นกองทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของวัดต่อไปในกิจกรรมน้ีจะมีกลุ่มผู้คนที่มาทําบุญเป็นประจํามา
น่ังคิดหารูปแบบในการร้อยโคมแขวนและบันทึกภาพอย่างมีความสุข ในบางกลุ่มเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษามาออกแบบและ
จัดทํา 
ในด้านการทําบุญเพื่อการบูชาพระพุทธศาสนา 
 วัดเบญจมบพิตรได้สืบสานและสืบทอดพระรัตนตรัยให้เป็นแบบอย่างของวัดเก่าแก่โดยพุทธศาสนิกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้มีการทําบุญอย่างทั่วถึงร่วมกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย กล่าวสรุปได้ดังน้ี 
 1. การเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญในวัดในวันปกติได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการทําบุญตักบาตรยามเช้า 
วัดแห่งน้ีได้ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมในบริเวณหน้าวัดที่ผู้คนในวันจันทร ์– ศุกร์ซ่ึงเป็นวันทํางานแต่สามารถมาทําบุญตักบาตรได้
โดยมีพระภิกษุสงฆ์ของวัดและวัดใกล้เคียงมารอรับบิณฑบาตจํานวน 50 รูปตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาจนถึง 7 นาฬิกาและในวัน
เสาร์ – อาทิตย์จะเป็นการทําบุญในรูปของครอบครัวโดยมีผู้สูงอายุซ่ึงเป็นรุ่นปู่ย่า ตายาย มาพร้อมกับครอบครัวทําบุญตัก
บาตรและไหว้พระพุทธชินราชและพักผ่อนจิตใจโดยการเดินรอบๆ บริเวณวัดซ่ึงมีความสะดวก สบายและมีความปลอดภัย วัด
งดเว้นการใช้การโฆษณาเพื่อเชิญชวนการทําบุญในรูปของการปิดป้ายและให้พระภิกษุทําการประกาศเสียงตามสายเพื่อการ
โฆษณาบุญแต่รูปแบบการบริหารการมีส่วนร่วม วัดจะมอบให้กรรมการฝ่ายฆราวาสเป็นผู้เสนอการจัดกิจกรรมภายในวัดในรูป
โครงการและจะมีกรรมการกล่ันกรองฝ่ายสงฆ์และอนุมัติโดยเจ้าอาวาส 
 นอกจากน้ี การทําบุญที่จะเกิดอานิสงส์ซ่ึงบังเกิดในผลบุญ วัดได้เปิดโอกาสให้เกิดการรวมความสามัคคีในครอบครัว
อันเป็นการตอบสนองความเชื่อด้านการทําบุญร่วมกันจะบังเกิดผลบุญในการบังเกิดร่วมกันในภพหน้า ถ้าหากว่าผู้มาทําบุญตัก
บาตรมาช้ากว่าเวลา 7.00 น. ผู้ทําบุญสามารถนําอาหารที่จะตักบาตรไปถวายพระในกุฏิได้โดยตรง ทางวัดจะนําอาหารส่วนที่
เหลือของพระสงฆ์ในแต่ละวันมารวมและมอบให้เป็นอาหารเช้าให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรระดับประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการดําเนินการดังที่กล่าวน้ีเป็นไปตามนโยบายของวัดในด้านการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน
นอกเหนือจากการส่งพระภิกษุสอนวิชาพระพุทธศาสนา วัดใช้หลักการบริหาร “บวร” อันหมายถึง ความร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน วัดและโรงเรียน 
 2. การเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ สามเณรได้ตลอดทั้งปี โดยวัดอํานวยความสะดวกใน
การจัดการซ่ึงวัดจะมีสํานักงานพระเลขานุการวัดรับบันทึกความประสงค์ของผู้คนที่จะเข้ามาบวชในรูปเฉพาะบุคคลและเป็น
หมู่คณะ ข้อค้นพบในด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พบว่าวัดได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านการบวชพระโดย
มิได้มุ่งความสําคัญในปัจจัยที่ใช้แต่ให้ความสําคัญในด้านการปฏิบัติที่ดีในการศึกษาพระธรรมวินัยด้วยความตั้งใจของผู้บวชและ
มีพระภิกษุซ่ึงจําวัดให้การรับรองการพํานักในระหว่างการบวช ทั้งน้ีเพื่อรักษากฎระเบียบของวัด เน่ืองจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ราย
รอบด้วยสถานที่ราชการ วัดจึงเปิดโอกาสให้ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการบวชพระภิกษุตามนโยบายของรัฐในการรักษา
ความม่ันคง ดังเช่น กองทัพบกจัดการบวชพระภิกษุชาวเขาในทุกๆปีต่อเน่ืองยาวนานร่วม 20 ปี ปีละ 200 รูป นอกจากน้ี
ความสนใจในการบวชสามเณรฤดูร้อนในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้รับความสนใจสูงในยุคปัจจุบัน และวัดได้จัดเป็นกิจกรรม
ในช่วงวันที่ 6 เมษายนของทุกปีโดยมีผู้ปกครองนําบุตรหลานมาแจ้งความประสงค์ไว้เป็นการล่วงหน้า และฝึกหัดการอ่านคํา
สวดมนต์และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับสามเณร จากการนําจุดเด่นที่วัดแห่งน้ีมีพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถสูงในด้าน
การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน พระพุทธศาสนาของวัด โครงการน้ีขยายผลให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในปี 2553 ได้มีการบวชสามเณรฤดูร้อนให้กับกลุ่มเด็กกําพร้าร่วมกับสามเณรที่มีผู้ปกครองพร้อมกับการบวชในวันที่ 6 
เมษายน 2553 เพื่อให้เกิดความหมายในการรักษาชาติบ้านเมือง วันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและ
ให้ทุกคนที่บวชในครั้งน้ีรวมถึงผู้ปกครองทั้งหลายพร้อมกันประกอบพิธีการเพื่อแสดงการเคารพในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ซ่ึง ในระหว่างการนําสามเณรเดินรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ได้จัดการอ่านคําสดุดีในการเทิดทูนประเทศไทย 
พุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ การบวชดังกล่าวเป็นการบวชที่จะต้องใช้เวลาประจําวัดรวม 1 เดือน วัดจึงนําสามเณรออกไป
ปฏิบัติธรรมนอกพื้นที่ซ่ึงเป็นวัดเครือข่าย และตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ โดยจัดให้มีพระพี่เล้ียงทําหน้าที่อบรมและดูแล
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จนเสร็จส้ินการบวช การบวชสามเณรฤดูร้อนระหว่างเดก็ที่มีผู้ปกครองกับเด็กด้อยโอกาสที่ขาดพ่อแม่ เป็นการอบรมส่ังสอนใน
ด้านความกตัญญูและการมองโลกในแง่ดี โดยใช้พระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองพร้อมการพัฒนาจิตใจตั้งแต่วัยเด็กรวมถึงการ
อบรมให้ทุกคนเห็นคุณค่าในชีวิตโดยมิได้แบ่งแยกฐานะของคน 
 3. การเผยแพร่พระธรรมคําสอน โดยวัดจัดส่งพระภิกษุที่มีความสามารถในการสอนไปยังโรงเรียนในสังกัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการสอนพระพุทธศาสนาและการบรรยายธรรมโดยพระภิกษุจะปลูกฝังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในด้าน
ความรู้ เจตคติและการเสริมทักษะความภูมิใจในประเทศไทยกับการสืบทอดพระพุทธศาสนา นอกจากน้ีวัดจะเป็นเจ้าภาพใน
การรับรองการศึกษาดูงานของพระภิกษุสามเณรชาวเขาจากภาคเหนือปีละ 100 รูป เพื่อมาปฏิบัติธรรมและการอบรมให้เกิด
การรักในแผ่นดินไทยพร้อมการนําชมศิลปกรรมไทยภายในวัดก่อนการส่งต่อให้ไปศึกษาดูงาน ณ วัดสวนโมกขลาราม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี   

                                       
    รูปที่ 4 กิจกรรมอุปสมบทหมู่       รูปที่ 5 การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
 

 4. การบูชาพระพุทธชินราช วัดเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มิได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้ให้เช่าเพื่อเป็นรายได้ให้วัด 
ด้วยวัดยึดม่ันในประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที ่5 ซ่ึงพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์สร้างองค์พระชินราชองค์จําลองจาก
วัดมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ชาวกรุงเทพฯในยุคน้ันได้เคารพกราบไหว้ด้วยตนเอง เม่ือทําการสัมภาษณ์ผู้คนที่มากราบ
ไหว้จะมาทําบุญเพื่อขอพรให้กับบ้านเมืองมีความสงบสุขและความเป็นสิริมงคลของชีวิตโดยจะไม่ไปขอโชคลาภที่นําไปสู่การ
เส่ียงโชค ด้วยเหตุน้ีบรรยากาศวัดแห่งน้ีจะเป็นบรรยากาศที่บุคคลเข้ามาล้วนมีความสํารวมจิตใจ และจัดเป็นกลุ่มคนที่ฐานะ
เป็นชนชั้นกลาง โดยที่วัดแห่งน้ีไม่เคยประสบปัญหาด้านความพลุกพล่านของผู้คน กับการแสวงหาผลประโยชน์จาก
บุคคลภายนอกอันนํามาซ่ึงการวิพากษ์วิจารณ์ในด้านชื่อเสียง การทําบุญตลอดปีของวัดจะมีโครงการและแผนงานปรากฏ เช่น 
การบริหารงานราชการโดยมอบให้กรรมการวัดนําเสนอโครงการผ่านฝ่ายฆราวาส ฝ่ายพระสงฆ์ เพื่อขอความเห็นชอบและวัด
จะรักษาความเป็นอัตลักษณ์ในการขอรับปัจจัยในการทําบุญด้วยการงดการโฆษณาบุญหรือการกล่าวถึงอานิสงส์ของบุญให้
พระภิกษุใช้การประชาสัมพันธ์เชิญชวนการทําบุญ วัดจะงดใช้เครื่องขยายเสียงภายในวัดในวันปกติ ยกเว้นวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาซ่ึงจะประกาศกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ทําความเข้าใจร่วมกัน  
 5. การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเหนือ วัดได้จัดงานบุญประเพณีตานก๋วยสลากซ่ึงชาวเหนือทุกจังหวัดได้
มาร่วมพิธี 1 วัน นับเป็นงานประจําปีที่ฟื้นฟูการทําบุญของชาวไทยภาคเหนือที่ได้มารวมพลังและการแสดงออกทางวัฒนธรรม
โดยใช้พื้นที่วัดเบญจมบพิตรต่อเน่ืองยาวนานร่วม 20 ปี การจัดงานประเพณีดังกล่าวน้ีส่งผลให้คนทั่วไปมีความเข้าใจว่าแห่งน้ี
เป็นวัดของกลุ่มคนชาวเหนือรวมทั้งกิจกรรมของวัดในการบวชชาวเขาและพระภิกษุที่จําพรรษาในวัดจะเป็นพระสงฆ์ที่มี
ภูมิลําเนาจากภาคเหนือ เม่ือได้ศึกษาในเรื่องน้ีแล้วผลที่ปรากฏวัดมิได้จําเพาะให้กับกลุ่มคนใด หากแต่การทําบุญเม่ือเริ่มต้นที่
ใดจะมีการสืบทอดต่อกันมา ซ่ึงในอดีตเจ้าอาวาสเป็นชาวเหนือ ผู้คนชาวเหนือมาประกอบงานบุญประเพณี ภายหลังเมื่อท่าน
เจ้าคุณมรณภาพแล้วความผูกพันของชาวเหนือที่มีกับวัดแห่งน้ีจึงปรากฏเป็นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือมาสืบทอดใน
กรุงเทพฯ สําหรับพระภิกษุสงฆ์จะเป็นผู้มีภูมิลําเนาทุกหมู่ภาค ถ้าหากมีพระภิกษุในวัดให้คํารับรองและเป็นพระภิกษุที่มุ่งเรียน
พระธรรม วัดจะเปิดโอกาสให้เข้ามาจําวัดได้ตลอดไป 
      ผลการศึกษาในครั้งน้ีพบว่าการทําบุญอย่างมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองซ่ึงอิทธิพลของระบบทุนนิยม
และเวลาพร้อมทั้งจุดมุ่งหมายในการดํารงชีวิตที่มุ่งม่ันในการแสวงหาเงินเพื่อเล้ียงชีพจะส่งผลต่อการเปล่ียนรูปแบบการสร้าง
ศรัทธาในการทําบุญดังที่ปรากฏในวัดกรุงเทพมหานครหลายแห่งซ่ึงให้ความสําคัญในการนําปัจจัยเพื่อเป็นกองทุนไว้บริหารวัด
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่วัดเบญจมบพิตรเป็นวัดที่ยืนยันรูปแบบการทําบุญโดยใช้ทุนทางสังคมของวัดเป็นหลักในการ
บริหารและการพัฒนา การเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญในวัดและจัดพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้ปรากฏ
พุทธศาสนิกชนทุกวัย วัดจะทําหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการบูชาพระรัตนตรัยร่วมกับการรักษาสถาบันชาติ ศาสนาและ
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พระมหากษัตริย์ การที่วัดเบญจมบพิตรได้เปล่ียนแปลงการจัดกิจกรรมการทําบุญโดยนําหลักศรัทธามาเป็นแรงบันดาลใจให้คน
เข้ามาทําบุญและผู้มาทําบุญได้วัดระดับจิตใจของตนเองในขณะที่วัดได้เปิดพื้นที่การทําบุญในวัดไว้ 5 ด้าน อันประกอบด้วย 
      ความสะดวก-วัดจัดอํานวยความสะดวกการจอดรถบริเวณริมคลองเปรมประชากรบริเวณด้านหน้าวัดโดยประสาน
กับสํานักงานเขตดุสิตและในวันที่มิได้มีงานบุญประเพณีในวัด วัดจะอนุญาตใช้พื้นที่ด้านในวัดเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอายุได้มาทําบุญในรูปของครอบครัวและเครือญาติในศาลาบ่มเพาะนิสัยชอบพร้อมอํานวยความสะดวกการบริการด้าน
อาหารถวายพระ การนิมนต์พระผ่านสํานักงานของวัดและงดเว้นความฟุ่มเฟือย 
      ความสะอาด-วัดได้จัดพื้นที่ให้มีความสะอาดนับตั้งแต่ในพระอุโบสถและรายรอบบริเวณวัดตลอดจนคูคลองในวัดรวมถึง
ดอกไม้บูชาพระพุทธชินราชร่วมกับการปลูกต้นไม้ภายในวัดที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 วัดจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ารับการบริการแหล่งการเรียนรูใ้นอาคารสถานภายในวัดและศึกษาพระธรรมในห้องสมุดของวัด 
      ความสบาย-วัดมีพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญพร้อมการน่ังพักผ่อนตามความเหมาะสมในวัดโดยเฉพาะ
บริเวณสวนและคลองภายในวัดและวัดจะปิดการเข้าชมและการทําบุญเวลา 17.30 น.ในทุกวันยกเว้นวันสําคัญของ
พระพุทธศาสนาจะจัดให้มีการน่ังสมาธิสําหรับผู้ที่สมัครกับวัดและการจัดตั้งชมรมเพื่อการปฏิบัติธรรมโดยจัดให้การบริการด้าน
การใช้พื้นที ่
      ความสมถะ-วัดมีนโยบายในการทําบุญเพื่อมิให้เกิดความฟุ่มเฟือยและมีค่าใช้จ่ายสูงนับตั้งแต่การจัดดอกไม้จะมอบ
ให้คนภายในที่มีความผูกพันและเคยรับใช้วัดมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้เข้ามาอุทิศตนให้วัดมาอย่างต่อเน่ืองและบุคคลที่มาทําบุญ
ให้จัดอย่างเรียบง่าย แม้ว่าวัดจะเปิดพื้นที่ให้เป็นที่บําเพ็ญกุศลของบุคคลสําคัญของบ้านเมืองด้านหลังวัดได้ การจัดงานศพใน
วัดให้เป็นไปตามแบบแผนที่ดีงามเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิต 
      ความสงบ-จัดเป็นความมุ่งหมายสูงสุดที่วัดประสงค์ให้บุคคลเข้ามา “วัด” จิตใจของตน การเปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่
อบรมจิตใจในการถือศีลและน่ังสมาธิของผู้สูงอายุและการบวชเนกขัมมะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานับเป็นจุดเชื่อมโยง
ให้วัดมีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่มีความเคร่งครัดในการศึกษาพระธรรมในหลักพระปริยัติ 
ปฏิบัติและปฏิเวทอันเป็นหลักปฏิบัติของวัดยาวนานร่วมร้อยปี 
      การเปิดพื้นที่วัดเพื่อการทําบุญโดยการมีส่วนร่วมจากแรงบันดาลใจในความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของวัดแห่งน้ี 
โดยมิได้กังวลกับอนาคตหากวัดขาดปัจจัยจากการทําบุญ ในที่น้ีได้รับการเปิดเผยจากประธานมูลนิธิเบญจมบพิตรว่า วัดมีเงิน
ส่ังสมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการได้บริจาคไว้และจัดตั้งเป็นมูลนิธิมาก่อนแล้ว ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษาของอุทิศ  จึงนิพนธ์สกุล (2538)และกนกวรรณ  ชัยทัต (2548) ในด้านการบูรณะวัดเบญจมบพิตร จากการ
บริหารมายาวนานร่วม 100 ปี จํานวนเงินมูลนิธิยังคงมีเพียงพอในการดูแลให้วัดเป็นวัดที่มีความสวยงามตลอดไปได้ ดังน้ัน วัด
จะดํารงความเป็นวัดต้นแบบในการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาสืบไป 
      การนําเสนอในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการรู้จักของคนภายนอกด้วยการจัดกิจกรรมการทําบุญตักบาตรหน้าวัด
ทุกวันและให้พระเดินแถวรับบาตรเช่นความสวยงามในบรรยากาศของนครหลวงพระบาง ทางวัดมีข้อจํากัดในด้านจํานวน
พระสงฆ์ซ่ึงมีทั้งพระในวัดและวัดอ่ืนๆ ที่มาสมทบ ประกอบกับผู้มาทําบุญจะมีเวลาจํากัด เม่ือตักบาตรแล้วจะต้องรีบเดินทาง
ไปทํางาน ด้วยเหตุน้ีทางวัดยังคงดํารงวิธีการให้พระยืนรอรับตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.00 น. สําหรับการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบสมัยใหม่ วัดได้จัดเว็บไซต์ให้ข้อมูลและให้โทรทัศน์ช่อง 7 สีเข้ามาถ่ายทํากิจกรรมของวัดในการเผยแพร่วันสําคัญของ
พระพุทธศาสนา 

สรุปและอภิปรายผล 
 มนุษย์เป็นผู้สร้างสังคมเมืองและบริโภคกิเลสของสังคมเมือง โดยการรุกพื้นที่และการทําลายสภาพแวดล้อมอันเป็น
ความสวยงามของมรดกทางวัฒนธรรม การทําบุญ การประกอบพิธีกรรมในวัด การจัดงานประเพณี ซ่ึงจัดเป็นการฟื้นฟูจิตใจ
ร่วมกับการเปิดพื้นที่วัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สําหรับในพื้นที่เมืองหลวง วัดเบญจมบพิตรเป็นวัดที่กําหนดรูปแบบการ
ทําบุญอย่างกว้างขวางและเปิดพื้นที่วัดให้ประชาชนทั่วไป โดยมิได้จํากัดเฉพาะกลุ่มข้าราชการ ดังที่ปรากฏในโครงสร้างทาง
สังคมที่เคยสัมพันธ์กับวัดแห่งน้ีในยุคจารีตนิยม ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ของวัด “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับกลยุทธ์สู่การ
พัฒนาการ ซ่ึงทําให้พื้นที่วัดมีความสอดคล้องกับหลักการ 5 ส (สะดวก สะอาด  สมถะ สงบและสมานฉันท์) จัดเป็นแรงจูงใจ
ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาทําบุญในวัดได้ตลอดเวลา การเกิดกิจกรรมความต่อเน่ืองในการทําบุญจึงเป็นที่มาของความศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนและก่อให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน จากความเข้มแข็งในหลักการบริหารของวัดที่มีทุน
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ทางสังคมที่ให้การยอมรับความเปล่ียนแปลงของอิทธิพลในสังคมเมือง พร้อมการปรับและเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําบุญเพื่อ
การสร้างศรัทธา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงบังเกิดผลดีให้กับวัดแห่งน้ี ซ่ึงสามารถธํารงความเป็นวัดที่สามารถหลอมรวม
ความเป็นจารีตมาสู่ยุคสังคมใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยที่วัดมิได้มีการเปล่ียนแปลงตามกระแสของโลกทุนนิยมหากแต่ได้ทําการ
รับ ปรับ เปล่ียนให้คงไว้ซ่ึงความดีงาม ในการสืบสานพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เจริญสืบไป 

ข้อเสนอแนะ  
 1. นําหลักการบริหารภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด โดยใช้หลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน ) เป็นจุดเด่นในการพัฒนา
ร่วมกับกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงรูปแบบการทําบุญและการสร้างศรัทธาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทําบุญและการสืบสาน
บุญประเพณี รวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถานขององค์รัชกาลที่ 5 ให้เผยแพร่ต่อส่ือสาธารณะอย่างต่อเน่ืองและมีความยั่งยืน 
ทั้งน้ีให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาวัดในเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและบูรณะ
โบราณสถานให้มีความงดงามและดํารงอยู่ท่ามกลางความเติบโตของสังคมเมืองได้อย่างต่อเน่ือง 
 2. กิจกรรมอันเป็นกิจกรรมโดดเด่นของวัด สมควรเชิญชวนให้ประชาชนและสถานศึกษาได้เข้ามาร่วมให้ทํากิจกรรม
ในวัดและมีการถ่ายทอดสู่ประชาชน เช่น การสวดมนต์ การฟังเทศน์ ฟังธรรม การน่ังสมาธิ การจัดอบรมเผยแพร่มรดก
วัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติในวัด เช่น การจัดโคมแขวน รอบพระอุโบสถในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 3.  ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการจัดการแข่งขันการถ่ายภาพความสวยงามของวัดหินอ่อนแห่งแรกใน
ประเทศไทย ผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมโยงไปยังผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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การศึกษาภูมินามในเพลงลูกทุ่ง 
A Study of Place Names in Thai Country Songs 

 แน่งน้อย ดวงดารา, พรโชค อู๋สมบูรณ์, ธฤษวรรณ บัวศรีคํา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรวบรวม ศึกษา และบันทึกเรื่องราวอันเก่ียวเน่ืองกับภูมินามที่เป็นชื่อจังหวัดใน
เพลงลูกทุ่ง โดยวิธีการศึกษาบทเพลงที่มีชื่อจังหวัดในชื่อเพลงและปรากฏเรื่องราวเก่ียวกับจังหวัดน้ันๆ ใน บทเพลง จํานวน 
152 เพลง นําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษามีดังน้ี 
           ผลการศึกษาบทเพลง 152 เพลง พบชื่อจังหวัด 50 จังหวัด ปรากฏชื่อและเรื่องราวเก่ียวกับจังหวัดน้ันๆ ดังน้ี 1) ชื่อ
จังหวัด 2) ชื่ออําเภอ 3) ชื่อของสถานที่ทางภูมิประเทศ ได้แก่ ชื่อแม่นํ้า ลํานํ้า บึง หนอง ภูเขา ชายหาด แก่ง เกาะ นํ้าตก ถ้ํา 
และหน้าผา 4) ชื่อสถานที่สําคัญ 5) ชื่อปูชนียสถาน ได้แก่ วัด เจดีย์ และรอยพระพุทธบาท    6) ชื่อปูชนียวัตถุ ได้แก่ 
พระพุทธรูปและพระเครื่อง 7) ชื่อบุคคลสําคัญ ได้แก่ พระภิกษุและบุคคลในประวัติศาสตร์ 8) ชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี
และเทศกาลต่างๆ 9) ชื่อศิลปะการแสดงของท้องถิ่น 10) ชื่อชนเผ่าในท้องถิ่น 11) ชื่ออาชีพ 12) ชื่อพืชพรรณในท้องถิ่น 13) 
ชื่อผลิตผลที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น 14) ชื่ออาหารของท้องถิ่น  
คําสําคัญ: ภูมินาม ชื่อจังหวัด ชื่อเพลง เพลงลูกทุ่ง   

Abstract 

The purposes of this research were to collect and to study Thai country songs the composers 
referred to the names of places and activities in Thailand. The sample consisted of 142 Thai country 
songs. The study was conducted through descriptive analysis. 

 The results showed that 152 Thai country songs contained the following information :   1) 50 
provinces 2) districts 3) geographical places : rivers, lakes, beaches, islands, waterfalls, caves, forests and 
cliffs 4) important places 5) religious places : temples, pagodas, Buddha footprint      6) religious objects : 
Buddha images, amulets 7) important people : monks and famous historical people 8) Thai tradition and 
festivals 9) musical and performing arts 10) native tribes 11) careers 12) native plants 13) famous local 
products 14) local food  
Key Words: Province, Thai country song, place name 

บทนํา 
 “เพลงลูกทุ่ง” เป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของไทยอย่างหน่ึง ที่สืบเน่ืองมาจากเพลงพื้นบ้านที่ใช้ร้องเล่นกัน
โดยทั่วไปตามชนบทไทย เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ใช้ภาษาง่ายๆ ตรงไปตรงมา ไม่สลับซับซ้อน เป็นที่นิยมของประชาชน
โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชนบทให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพลงลูกทุ่งเหล่าน้ีหลายเพลงได้สะท้อนถึงสภาพ
สังคม ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย หลายเพลงมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทย บางเพลงเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทาง
สังคมของประเทศ บางเพลงเป็นที่รวมของภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้าน (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาต,ิ 2534 : 9 ) 
 สาระของคําร้องในเพลงลูกทุ่งน้ันมีคุณค่าเก่ียวกับสังคมไทยและวิถีชีวิตของชาวชนบทไทยเพลงลูกทุ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ความยึดม่ันในพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องบุญกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทั่วไปที่เพลง
ลูกทุ่งกล่าวถึง ได้แก่ สงกรานต์ เข้าพรรษา การอุปสมบท ออกพรรษา การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ลอยกระทง การหม้ัน การ
แต่งงาน ตลอดจนงานศพ ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง ได้แก่ การเล่นเพลงพื้นบ้าน การเล่น
กลองยาว บุญบั้งไฟ งานชักพระ ฯลฯ เพลงลูกทุ่งบรรยายถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชนบทไทย ซ่ึงมีความเก่ียวกันกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้องทุ่ง ไร่นา แม่นํ้า พืชพรรณ และสัตว์ต่างๆ นอกจากน้ีเพลงลูกทุ่งยังกล่าวถึงการประกอบ
อาชีพ ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การแต่งกาย การบริโภคอาหาร ส่ิงบันเทิง ความเชื่อ ฯลฯ 
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 นอกจากคุณค่าของเพลงลูกทุ่งดังกล่าวแล้ว คุณค่าประการหน่ึงของเพลงลูกทุ่ง คือ มีเพลงลูกทุ่งจํานวนมาก ได้
กล่าวถึงชื่อที่เป็นภูมินาม เช่น จังหวัด อําเภอ ตําบล แม่นํ้าลําคลอง วัดวาอาราม ฯลฯ และได้ ให้ความรู้ เก่ียวกับภูมินาม
เหล่าน้ันไว้หลายๆ ด้าน เช่น ประวัติความเป็นมา สถานที่ ภูมิประเทศ พืชพรรณ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ชีวิตความเป็นอยู่ การ
ทํามาหากิน ข้าวปลาอาหาร  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นน้ันๆ ฯลฯ คุณค่าของเพลงลูกทุ่งในด้านนี้ คือได้
บันทึกเรื่องราวเก่ียวกับท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง และยังเป็นการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเก่ียวกับสถานที่
และท้องถิ่นน้ันๆ ด้วย  
 ด้วยเหตทุี่เพลงลูกทุ่งได้บันทึกความรู้เก่ียวกับท้องถิ่นในด้านต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพลง
ลูกทุ่งที่ปรากฏภูมินามที่เป็นชื่อจังหวัด เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้เก่ียวกับท้องถิ่นและสถานที่ต่างๆ บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรื่องของไทยด้านต่างๆ และความรู้เหล่าน้ียังช่วยให้ผู้ฟังเพลงได้เข้าใจในเนื้อหาของเพลง
อย่างถ่องแท้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวกับชื่อจังหวัดอันเป็นภูมินามที่ปรากฏในชื่อเพลงลูกทุ่ง 
 2.เพื่อรวบรวมและบันทึกเรื่องราวอันเก่ียวกับจังหวัดที่ปรากฏในบทเพลง 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เพลงที่ใช้ในการศึกษาเป็นเพลงที่มีชื่อจังหวัดในชื่อเพลง และปรากฏเรื่องราวเก่ียวกับ
จังหวัดน้ันๆ ในบทเพลง  
 2.ข้ันตอนการเก็บข้อมูล 
  2.1 รวบรวมบทเพลงที่มีชื่อจังหวัดในชื่อเพลงจากแหล่งข้อมูลทุกประเภท 
  2.2 คัดเลือกเฉพาะบทเพลงที่ปรากฏเรื่องราวเก่ียวกับจังหวัดน้ัน ๆ จํานวน 152 เพลง 
  2.3 รวบรวมและบันทึกชื่อที่ต้องการศึกษา 
 3. การศึกษาข้อมูล ศึกษาเก่ียวกับชื่อและเรื่องราวที่ปรากฏในบทเพลงอันได้แก่  
  3.1 ชื่อจังหวัด  
  3.2 ชื่ออําเภอ  
  3.3 ชื่อสถานที่ทางภูมิประเทศ ได้แก่ แม่นํ้า ลํานํ้า หนอง บึง ทะเล เขา ดอย ภู หาด แก่ง เกาะ  
  นํ้าตก ถ้ํา ป่า และหน้าผา 
  3.4 ชื่อสถานที่สําคัญ 
  3.5 ชื่อปูชนียสถาน ได้แก่ วัด เจดีย ์และรอยพระพุทธบาท 
  3.6 ชื่อปูชนียวัตถุ ได้แก่พระพุทธรูปและพระเครื่อง 
  3.7 ชื่อบุคคลสําคัญ ได้แก่พระภิกษุและบุคคลในประวัติศาสตร ์
  3.8 ชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลต่างๆ 
  3.9 ชื่อศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ เพลง ดนตรี และการแสดงของท้องถิ่น 
  3.10 ชื่อชนเผ่า ได้แก่ชนเผ่าต่าง ๆ ในท้องถิ่นน้ัน  
  3.11 ชื่ออาชีพ ได้แก่อาชีพสําคัญของท้องถิ่น 
  3.12 ชื่อพืชพรรณ ได้แก่พืชพรรณในท้องถิ่น 
  3.13 ชื่อผลิตผล ได้แก่ผลิตผลของท้องถิ่น 
  3.14 ชื่ออาหาร ได้แก่อาหารท้องถิ่นและอาหารที่ขึ้นชื่อของท้องถิ่น  

ผลการวิจัย 
           จากการศึกษาเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อจังหวัดอันเป็นภูมินามในชื่อเพลง พบชื่อและเรื่องราวเก่ียวกับจังหวัดน้ันๆ ดังต่อไปน้ี 
 1. ช่ือจังหวัดที่ปรากฏในช่ือเพลง 
  1.1 ชื่อจังหวัดที่พบในชื่อเพลง แยกเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ภาคอีสาน และภาคใต้ (บางเพลงปรากฏชื่อจังหวัด 2 จังหวัด) ดังต่อไปน้ี  
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        1.1.1 ชื่อจังหวัดในภาคกลาง พบชื่อจังหวัดในชื่อเพลง 17 จังหวัด ปรากฏในชื่อเพลง 42 เพลง 
ได้แก่ สุพรรณบุรี (11 เพลง) เพชรบุรี (6 เพลง) ชัยนาท ระยอง (จังหวัดละ 4 เพลง) นครปฐม (3 เพลง) จันทบุรี 
สมุทรสงครามหรือแม่กลอง (จังหวัดละ 2 เพลง) กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบรุี นครนายก นนทบุรี ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง 
สมุทรสาครหรือมหาชัย (จังหวัดละ 1 เพลง) 
   1.1.2 ชื่อจังหวัดในภาคเหนือ พบชื่อจังหวัดในชื่อเพลง 10 จังหวัด ปรากฏในชื่อเพลง 25 เพลง 
ได้แก่ สุโขทัย (6 เพลง) เชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก (จังหวัดละ 3 เพลง) พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี (จังหวัด
ละ 2 เพลง) เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ (จังหวัดละ 1 เพลง) 
   1.1.3 ชื่อจังหวัดในภาคอีสาน พบชื่อจังหวัดในชื่อเพลง 16 จังหวัด ปรากฏในชื่อเพลง 74 เพลง 
ได้แก่ ขอนแก่น (11 เพลง) อุบลราชธานี (10 เพลง) อุดรธานี (8 เพลง) เลย สุรินทร์ นครราชสีมาหรือโคราช (จังหวัดละ 6 
เพลง) กาฬสินธ์ุ นครพนม สกลนคร (จังหวัดละ 4 เพลง) ชัยภูมิ หนองคาย (จังหวัดละ 3 เพลง) มหาสารคาม มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด (จังหวัดละ 2 เพลง) ยโสธร หนองบัวลําภู (จังหวัดละ 1 เพลง) 
   1.1.4 ชื่อจังหวัดในภาคใต้ พบชื่อจังหวัดในชื่อเพลง 7 จังหวัด ปรากฏในชื่อเพลง 17 เพลง ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช (8 เพลง) สุราษฎร์ธานี (3 เพลง) พัทลุง (2 เพลง) ตรัง ภูเก็ต ระนอง สงขลา (จังหวัดละ 1 เพลง) 
  1.2 ลักษณะของชื่อจังหวัดที่ปรากฏในชื่อเพลงมี 4 ลักษณะ คือ เรียกชื่อที่เป็นทางการ เรียกเพียงส้ันๆ ตัด
คําท้ายหรือคําแรกของชื่อ เรียกชื่อที่ไม่เป็นทางการ และเรียกชื่อที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ดังน้ี  
   1.2.1 เรียกชื่อที่เป็นทางการ เช่น ชัยนาท นครปฐม ลพบุรี อ่างทอง ระยอง สระแก้ว  เชียงราย 
เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ หนองคาย ภูเก็ต ระนอง 
สงขลา ฯลฯ 
   1.2.2 เรียกชื่อส้ันๆ มักตัดคําท้ายซ่ึงเป็นคําที่มีความหมายว่าเมือง ได้แก่ บุรี ธานี ราชธานี นคร 
โดยอาจมีหรือไม่มีคําว่า “เมือง” นําหน้า เช่น เมืองกาญจน์ (กาญจนบุรี) เมืองนนท์ (นนทบุรี) เมืองชล (ชลบุรี) เมืองเพชร 
(เพชรบุร)ี สุพรรณ (สุพรรณบุร)ี อุทัย (อุทัยธานี) อุดร (อุดรธานี) สุราษฎร์ (สุราษฎร์ธานี) อุบล (อุบลราชธานี) สกล (สกลนคร) 
ยกเว้น สระบุรี ลพบุรี ที่เรียกชื่อเต็ม มีบ้างที่ตัดคําแรก ได้แก่ สารคาม (มหาสารคาม) หรือมีลักษณะอ่ืน เช่น หนองบัว 
(หนองบัวลําภู) ที่ต่างจากจังหวัดอ่ืน คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกส้ัน ๆ ว่า เมืองนคร  หรือภาษาท้องถิ่นเรียก “เมือง
คอน” พัทลุง ภาษาท้องถิ่นเรียก “เมืองลุง” 
    1.2.3 เรียกชื่อที่ไม่เป็นทางการ ส่วนมากเป็นชื่อดั้งเดิมที่เรียกชุมชน หรือตําบล ที่เป็นที่ตั้งของ
จังหวัด เช่น มหาชัย (สมุทรสาคร) แม่กลอง (สมุทรสงคราม) โคราช (นครราชสีมา) สองแคว (พิษณุโลก) ฯลฯ 
   1.2.4 เรียกชื่อที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ชื่อที่เป็นสัญลักษณ์น้ีเป็นจุดเด่นของจังหวัดน้ันๆ 
เกือบทั้งหมดปรากฏในบทเพลง ได้แก่ เมืองหินอ่อน (สระบุรี) เมืองส่ีแคว (นครสวรรค์) เมืองสามหมอก (แม่ฮ่องสอน) เมืองนํ้า
ดํา (กาฬสินธ์ุ) เมืองแก่นขอน (ขอนแก่น) ยกเว้น เมืองขอน (ขอนแก่น) เมืองร้อยเกาะ  (สุราษฎร์ธานี) ปรากฏในชื่อเพลงด้วย 
 2.ช่ืออําเภอ ชื่ออําเภอที่พบในบทเพลงมีไม่มากนัก ส่วนมากมีชื่ออําเภอหลายอําเภอในบทเพลงเดียวกัน  ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ภาคกลาง พบชื่ออําเภอ 19 อําเภอ ในบทเพลง 8 เพลง ได้แก่ อําเภอเกาะชีชัง (สาวเมืองชล) อําเภอ
มโนรมย์ อําเภอหันคา อําเภอเนินขาม อําเภอสรรพยา อําเภอวัดสิงห์ (เที่ยวเมืองชัยนาท) อําเภอองครักษ์ (นครนายก) อําเภอ
ชะอํา (หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุรี) อําเภอแกลง อําเภอบ้านค่าย อําเภอบ้านฉาง อําเภอปลวกแดง อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคม
พัฒนา อําเภอวังจันทร์ (ใจหล่นที่ระยอง) อําเภอท่าฉลอม (ช้ํารักมหาชัย-สมุทรสาคร)   อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที (มนต์รักแม่
กลอง –สมุทรสงคราม) อําเภอเดิมบางนางบวช (จดหมายจากสุพรรณ)    
  2.2 ภาคเหนือ พบชื่ออําเภอ 4 อําเภอ ในบทเพลง 4 เพลง ได้แก่ อําเภอดอกคําใต้ (กลับเชียงรายเถิดน้อง-
ปัจจุบันเป็นอําเภอของจังหวัดพะเยา) อําเภอเวียงชัย (รักสาวเชียงราย) อําเภอศรีสัชนาลัย (ช้ํารักจากสุโขทัย) อําเภอลับแล 
(สาวอุตรดิตถ์) 
  2.3 ภาคอีสาน พบชื่ออําเภอ 16 อําเภอ ในบทเพลง 5 เพลง ได้แก่ อําเภอเขาวง อําเภอสมเด็จ      (รักสาว
กาฬสินธ์ุ) อําเภอท่าอุเทน อําเภอนาแก อําเภอเรณูนคร (เบิ่งนครพนม) อําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน (นํ้าตาหล่นที่
โคราช) อําเภอพิมาย (พบรักงานโคราช) อําเภอภูเรือ อําเภอภูกระดึง อําเภอภูหลวง อําเภอวังสะพุง อําเภอท่าล่ี อําเภอเชียงคาน 
อําเภอด่านซ้าย (ลืมใจไว้เมืองเลย) 
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 2.4 ภาคใต้ พบชื่ออําเภอ 23 อําเภอ ในบทเพลง 2 เพลง คือ อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอหัวไทร อําเภอปากพนัง 
อําเภอพรหมคีรี อําเภอลานสกา อําเภอชะอวด อําเภอบางขัน อําเภอขนอม อําเภอฉวาง อําเภอทุ่งสง อําเภอนบพิตํา อําเภอ
เชียรใหญ่ อําเภอสิชล อําเภอท่าศาลา อําเภอพิปูน อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอพระพรหม อําเภอนาบอน (รักสาวเมืองคอน) อําเภอ
กันตัง อําเภอนาโยง อําเภอย่านตาขาว อําเภอวังวิเศษ อําเภอปะเหลียน (สาวงามเมืองตรัง) 
 3.ช่ือสถานที่ทางภูมิประเทศ ชื่อสถานที่ทางภูมิประเทศที่พบในบทเพลง ได้แก่ ชื่อแม่นํ้า ลํานํ้า หนอง บึง ทะเล ชื่อ
เขา ดอย ภู ชื่อหาด ชื่อแก่ง ชื่อเกาะ ชื่อนํ้าตก ชื่อถ้ํา ชื่อป่า ชื่อหน้าผา ดังต่อไปน้ี 
  3.1 ชื่อแม่นํ้า ลํานํ้า หนอง บึง ทะเล ได้แก่ แม่นํ้าแคว (เมืองกาญจน์บ้านฉัน) แม่นํ้าเจ้าพระยา (คะนึง
นอนนครสวรรค์ คอยนางที่อ่างทอง เที่ยวเมืองชัยนาท) แม่นํ้าแม่กลอง (มนต์รักแม่กลอง ลาสาวแม่กลอง) แม่นํ้าปิง (หนุ่ม
เชียงใหม่สาวเพชรบุรี) แม่นํ้ายม (คะนึงนอนนครสวรรค์ รักสาวนครสวรรค์   พิษรักพิษณุโลก) แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แม่นํ้าน่าน 
(คะนึงนอนนครสวรรค์ รักสาวนครสวรรค)์ แม่นํ้าโขง (นครพนมคืนเพ็ญ เบิ่งนครพนม รอพี่ที่นครพนม ลืมใจไว้มุกดาหาร สัญญารัก
ที่มุกดาหาร ยังคอยที่หนองคาย ส่ังสาวหนองคาย หนุ่มหนองคาย ช้ํารักจากอุบล ฝากใจไปอุบล  รักสาวอุบล) แม่นํ้าชี (ซ้ึงสาว
ขอนแก่น อกหักจากขอนแก่น ชัยภูมิบ้านพี่ สาวยโสธร  หนุ่มอุบลคนเศร้า) แม่นํ้ามูล   (พบรักงานโคราช คิดถึงอุบล ช้ํารักจาก
อุบล ฝากใจไปอุบล สาวอุบลสมรัก หนุ่มอุบลคนเศร้า) แม่นํ้าตาปี (สาวสุราษฎร์คอยหนุ่มสุรินทร์ หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ รัก
สาวเมืองร้อยเกาะ) ลําปาว (มนต์รักกาฬสินธ์ุ หนุ่มอุบลคนเศร้า) ลําตะคอง (นํ้าตาหล่นที่โคราช) หนองหาน (ช้ํารักจากสกล มนต์รัก
สกลนคร สาวสกลนครยังคอย) บึงแก่นนคร (รักเศร้าสาวขอนแก่น สาวขอนแก่น อกหักจากขอนแก่น) บึงพลาญชัย (สาวร้อยเอ็ด
เข็ดรัก) ทะเลสาบลําปํา ทะเลน้อย (สาวพัทลุง) 
  3.2 ชื่อเขา ดอย ภู ได้แก่ เขาวัง (สาวเพชรบุรี รอรักจากเพชรบุรี หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุรี) เขาบันไดอิฐ 
(หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุรี) ดอยสุเทพ (หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุรี) เขาทุ่งโท้ง (สาวเมืองเลย) ดอยแม่สะลอง (ตะวันลับที่
เชียงราย) ภูแฝก (ชัยภูมิบ้านพี)่ ภูพระ (ชัยภูมิบ้านพี)่ ภูกระดึง (สาวเลยยังคอย) ภูหลวง (สาวเมืองเลย) ภูพาน (มนต์รักสกลนคร 
สาวสกลยังคอย) ภูพานคํา (คอยคนหนองบัว) เขาตังกวน (คิดถึงสงขลา) เขาอกทะลุ (สาวพัทลุง) 
  3.3 ชื่อหาดหรือชายหาด  
   3.3.1 หาดชายทะเล ได้แก่ หาดบางแสน (สาวชลบุรี) หาดเจ้าสําราญ (หนุ่มเชียงใหม่สาว
เพชรบุร)ี หาดแม่พิมพ์ (ใจหล่นที่ระยอง) หาดเก้าแสน (คิดถึงสงขลา) หาดสมิหลา (คิดถึงสงลา)  
   3.3.2 หาดริมแม่นํ้า ได้แก่ หาดจอมมณี (ยังคอยที่หนองคาย) หาดสวนยา (ช้ํารักจากอุบล ฝาก
ใจไปอุบล) 
  3.4 ชื่อแก่ง ได้แก่ แก่งกระจาน (หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุร)ี แก่งค้อ (สาวชัยภูมิกลุ้มรัก) แก่งสะพือ (ช้ํารัก
จากอุบล ฝากใจไปอุบล) 
  3.5 ชื่อเกาะ ได้แก่ เกาะสีชัง (สาวเมืองชล) เกาะหนูเกาะแมว (คิดถึงสงขลา) 
  3.6 ชื่อนํ้าตก ได้แก่ นํ้าตกสาริกา นํ้าตกนางรอง (นครนายก) นํ้าตกตาดโตน (ชัยภูมิบ้านพี่) นํ้าตกคําหอม 
(มนต์รักสกลนคร) นํ้าตกโตนงาช้าง (คิดถึงสงขลา)   
  3.7 ชื่อถ้ํา ได้แก่ ถ้ําปลา (มนต์รักแม่ฮ่องสอน) ถ้ําเอราวัณ (คอยคนหนองบัว)  
  3.8 ชื่อป่า ได้แก่ ป่าห้วยขาแข้ง (สาวอุทัยระทม) 
  3.9 ชื่อผา ได้แก่ ผาแต้ม (ช้ํารักจากอุบล ฝากใจไปอุบล) 
 4.ช่ือปูชนียวัตถุ ชื่อปูชนียวัตถุที่พบในบทเพลง ได้แก่ พระพุทธรูปและพระเครื่อง เป็นพระพุทธรูปสําคัญที่เป็นที่
เคารพบูชาของประชาชนในจังหวัดน้ันๆ และประชาชนทั่วไป ได้แก่ หลวงพ่อพุทธโสธร (สาวฉะเชิงเทรา) หลวงพ่อธรรมจักร 
(เที่ยวเมืองชัยนาท) หลวงพ่อโต(เที่ยวเมืองชัยนาท สาวชัยนาท) พระนอนจักรศรี (สาวชัยนาท) หลวงพ่อเพชร (สาวงามเมือง
พิจิตร สาวเมืองพิจิตร) หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (ลาสาวแม่กลอง)  พระพุทธชินราช (คนสวยพิษณุโลก พิษรักพิษณุโลก รักสาว
สองแคว) พระร่วงสุโขทัย(กล่ินธูปสุโขทัย) หลวงพ่อบ้านด่าน (มนต์รักกาฬสินธ์ุ) พระอินแปง (คอยข่าวสาวอุดร) หลวงพ่อองค์
แสน(มนต์รักสกลนคร)หลวงพ่อพระใส(ยังคอยที่หนองคาย) พระพุทธรูปสําคัญที่กล่าวน้ี มักจัดทําเป็นพระเครื่องบูชาด้วย  
 5.ช่ือปูชนียสถาน ชื่อปูชนียสถานที่พบในบทเพลง ได้แก่เจดีย์หรือพระธาตุ วัด และรอยพระพุทธบาทดังต่อไปน้ี 
  5.1 ชื่อเจดีย์ ได้แก่ พระปฐมเจดีย์ (คิดถึงสาวนครปฐม นิราศรักนครปฐม หนุ่มคอนศรีสาวคอนฐม)  พระ 
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เจดีย์ศรีสองรัก (ลืมใจไว้เมืองเลย) พระธาตุดอยกองมู (พบรักที่แม่ฮ่องสอน มนต์รักแม่ฮ่องสอน) พระธาตุพนม (นครพนมคืน
เพ็ญ รอพี่ที่นครพนม หนุ่มนานครพนม) พระธาตุเชิงชุม (มนต์รักสกลนคร) พระธาตุนาดูน (ตามน้องกลับสารคาม) พระบรม
ธาตุเมืองนครศรีธรรมราช (ส่ังสาวเมืองคอน อกหักที่เมืองคอน)   
  5.2 ชื่อวัด ได้แก่ วัดไชโย (สาวชัยนาท) วัดธรรมามูล (เที่ยวเมืองชัยนาท) วัดปากคลอง(เที่ยวเมืองชัยนาท 
หนุ่มชัยนาทขาดรัก) วัดเขาตะเครา วัดเขาบันไดอิฐ (หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุรี) วัดบ้านแหลม (มนต์รักแม่กลอง ลาสาวแม่กลอง) 
วัดป่าเลไลยก์ (คอยพี่กลับสุพรรณ) วัดท่าหลวง (สาวงามเมืองพิจิตร สาวเมืองพิจิตร)  
  5.3 ชื่อรอยพระพุทธบาท ได้แก่ รอยพระพุทธบาทสระบุรี (สละรักสระบุรี) และพระพุทธบาทบัวบก (อุดร
อาดูร) 
 6. ช่ือบุคคลสําคัญ ชื่อบุคคลสําคัญที่พบในบทเพลง ได้แก่ พระภิกษุและบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของแต่ละ
ท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
  6.1ชื่อพระภิกษุ ได้แก่ ครูบาศรีวิชัย (หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุร)ี หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ (หนุ่มเชียงใหม่
สาวเพชรบุร)ี หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ (อกหักจากระยอง) พระพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม (รักสาวเมืองร้อยเกาะ) หลวงปู่ศุข 
วัดปากคลองมะขามเฒ่า (เที่ยวเมืองชัยนาท)   
  6.2ชื่อบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พ่อขุนรามคําแหงฯ (กล่ินธูปสุโขทัย ลูกพ่อขุนสาวสุโขทัย) พ่อ
ขุนสรรค์ (เที่ยวเมืองชัยนาท) เจ้าสามพระยา (หนุ่มชัยนาทขาดรัก) แม่ฟ้าหลวง (ตะวันลับที่เชียงราย) พระแม่ย่า (คอยพี่ที่สุโขทัย 
หนุ่มนครสาวสุโขทัย) พระยาแล (สาวชัยภูมิ สาวชัยภูมิกลุ้มรัก) หลวงประจักษ์ (คอยข่าวสาวอุดร)  ท้าวสุรนารี (ช้ําร ักจาก
โคราช นครโคราช นํ้าตาหล่นที่โคราช ฝนระรึมที่โคราช พบรักงานโคราช ไม่ลืมโคราช) เจ้าแม่สองนาง (สัญญารักที่
มุกดาหาร) สุนทรภู่ (ใจหล่นที่ระยอง) นายชวน หลีกภัย (สาวงามเมืองตรัง) 
 7.ช่ือสถานที่สําคัญ  ชื่อสถานที่สําคัญที่พบในบทเพลง ได้แก่ สถานที่สําคัญของชาติและสถานที่ที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัด ได้แก่ นารายณ์ราชนิเวศน์ (รอรักที่ลพบุรี) ภูพานราชนิเวศน์ (มนต์รักสกลนคร สาวสกลยังคอย) ศาลแม่ย่า (กล่ินธูป
สุโขทัย) เขื่อนท่าด่านหรือเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) เขื่อนแก่งกระจาน  (หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุรี) เขื่อนสิรินธร 
(ช้ํารักจากอุบล) ทุ่งศรีเมือง (คอยข่าวสาวอุดร) สะพานข้ามแม่นํ้าแคว (เมืองกาญจน์บ้านฉัน) สะพานสารสิน (ภูเก็ต) หอคอย
บรรหาร-แจ่มใส (อเมซ่ิงสุพรรณ)  
 8.ช่ือประเพณีและเทศกาลงานต่างๆ  ชื่อประเพณีและเทศกาลต่างๆ ที่พบในบทเพลง พบว่ามีทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
  8.1ประเพณีระดับชาติ คือประเพณีที่คนไทยทุกภูมิภาคยึดถือปฏิบัติกัน เป็นประเพณีเก่ียวกับศาสนาและ
ประเพณีเพื่อความรื่นเริง ได้แก่ วันสงกรานต์ (คิดถึงสาวนครปฐม ลาสาวแม่กลอง สะใภ้สุพรรณ ช้ํารักจากอุบล รักสาว
นครสวรรค์ วอนหนุ่มสุรินทร)์ วันเข้าพรรษา (ช้ํารักจากอุบล สาวอุบลบ่สะออน หนุ่มอุบลคนเศร้า) วันออกพรรษา (สละรักสระบุรี 
ลืมใจไว้เมืองเลย มนต์รักสกลนคร สาวสกลยังคอย ยังคอยที่หนองคาย) ตักบาตรเทโว (สาวอุทัยระทม สาวอุทัยหนุ่มชัยนาท) 
ลอยกระทง (ลูกพ่อขุนสาวสวยสุโขทัย หนุ่มนครสาวสุโขทัย ส่ังสาวหนองคาย สาวอุดรรอรัก) แข่งเรือ (คนสวยพิษณุโลก สาว
งามเมืองพิจิตร ลืมใจไว้มุกดาหาร ลืมใจไว้เมืองเลย สาวสกลยังคอย ช้ํารักจากอุบล) ประเพณีทิ้งกระจาด (คอยพี่กลับสุพรรณ)  
  8.2 ประเพณีเฉพาะภูมิภาค เป็นประเพณีที่มีเฉพาะในภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง ที่ปรากฏในบทเพลง ได้แก่ 
ประเพณีปอยหลวง ประเพณีท้องถิ่นของภาคเหนือ (พบรักที่แม่ฮ่องสอน) ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีท้องถิ่นของภาคอีสาน 
(ขอนแก่นแดนคนงาม สาวสกลยังคอย สาวอุดรใจดํา ช้ํารักจากอุบล รักสาวอุบล สาวอุบลคอยเก้อ) ประเพณีผูกเส่ียวของภาค
อีสาน (ขอนแก่นแดนคนงาม รักเศร้าสาวขอนแก่น สาวขอนแก่น) ประเพณีชักพระหรือลากพระ ประเพณีของท้องถิ่นภาคใต้ (สาว
พัทลุง สาวสุราษฎร์คอยหนุ่มสุรินทร์ หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร)์ 
  8.3 ประเพณีหรืองานเทศกาลที่มีเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้น ที่พบใน
บทเพลงได้แก่ ประเพณีตักบาตรดอกไม้หรือดอกเข้าพรรษา ประเพณีของจังหวัดสระบุรี (สละรักสระบุรี) งานนมัสการพระ
ปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม (คิดถึงสาวนครปฐม) งานนมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม (มนต์รักแม่กลอง 
ลาสาวแม่กลอง) งานนมัสการพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม (รอพี่ที่นครพนม) งานดอกฝ้ายบานของจังหวัดเลย (ดอกฝ้าย
บานที่เมืองเลย สาวเลยสีข้าว) งานไหมของจังหวัดขอนแก่น (ขอนแก่นแดนคนงาม สะใภ้เมืองขอน รักเศร้าสาวขอนแก่น รัก
สาวขอนแก่น สาวขอนแก่น อกหักจากขอนแก่น) งานช้างที่จังหวัดสุรินทร์ (วอนหนุ่มสุรินทร ์หนุ่มสุรินทร์เหลา)  
 9.ช่ือศิลปวัฒนธรรม ชื่อวัฒนธรรมด้านศิลปะที่พบในบทเพลง ได้แก่ ดนตรี การแสดง และเพลงพื้นบ้าน  ดังต่อไปน้ี 
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  9.1 ศิลปะด้านดนตรี ที่พบเป็นดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ดังน้ี 
   9.1.1 แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสาน พบในเพลงที่ชื่อจังหวัดอยู่ภาคอีสานจํานวน
มาก ได้แก่ ซ้ึงสาวขอนแก่น รักเศร้าสาวขอนแก่น รักสาวขอนแก่น สาวขอนแก่น ฮักสาวขอนแก่น ชัยภูมิบ้านพี่ รอพี่ที่
นครพนม สาวโคราช มนต์รักสกลนคร สาวสกลยังคอย คอยบ่าวสาวอุดร สาวอุดรรอรัก คิดถึงอุบล ฝากใจไปอุบล และ รักสาว
อุบล  
   9.1.2 พิณ เครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสาน พบในเพลง คําสัญญาที่กาฬสินธ์ุ สาวโคราช มนต์
รักสกลนคร และ รักสาวอุบล 
   9.1.3 โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสาน เป็นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
พบในเพลง คําสัญญาที่กาฬสินธ์ุ และ มนต์รักกาฬสินธ์ุ 
  9.2 ศิลปะด้านการแสดง พบศิลปะการแสดงทั้งภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ดังน้ี 
   9.2.1 หมอลํา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคอีสาน พบในเพลง สาวอรขอนแก่น ฮักสาว
ขอนแก่น สาวเลยสีข้าว สาวสกลยังคอย สาวอุดรรอรัก และ รักสาวอุบล 
   9.2.2 หนังตะลุง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ พบในเพลง หนุ่มเมืองลุง สาวสุราษฎร์
คอยหนุ่มสุรินทร์ และ หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร ์
   9.2.3 มโนราห์ (โนรา มโนห์รา) เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ พบในเพลง หนุ่มเมือง
ลุงสาวสุราษฎร์คอยหนุ่มสุรินทร ์และ หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร ์
   9.2.4 ละครชาตรี เป็นศิลปะการแสดงของภาคกลาง พบในเพลง สาวฉะเชิงเทรา 
    9.3 ศิลปะด้านเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ เพลงอีแซว เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี พบในเพลง     อเมซ่ิง
สุพรรณ 
 10.ช่ือชนเผ่า ชื่อชนเผ่าที่พบในบทเพลง ได้แก่ ชนเผ่าภูไท หรือผู้ไทย (เบิ่งนครพนม มนต์รักกาฬสินธ์ุ มนต์รัก
สกลนคร สาวสกลยังคอย ) กะเหรี่ยงคอยาว (มนต์รักแม่ฮ่องสอน) ย้อ (สาวสกลยังคอย) ไทยใหญ่ (มนต์รักแม่ฮ่องสอน) และไทย
ทรงดํา (สะใภ้สุพรรณ อเมซ่ิงสุพรรณ)  
 11.ช่ืออาชีพ ช่ืออาชีพที่พบในบทเพลง ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา ทําสวน และทําไร่ พบทุกภูมิภาค 
ดังต่อไปน้ี 
  11.1 อาชีพทํานา พบในบทเพลง 33 เพลง 17 จังหวัด ได้แก่ เพลงสาวชัยนาท หนุ่มชัยนาทขาดรัก สาว
สระแก้ว คอยพี่กลับสุพรรณ จดหมายจากสุพรรณ จดหมายรักจากสุพรรณ จดหมายตอบรักจากสุพรรณ      สาวสุพรรณหวง
รัก สาวสุพรรณหวานแหวว หนุ่มสุพรรณ หนุ่มสุพรรณฝันเฟื่อง หนุ่มสุพรรณฝันหวาน หนุ่มเพชรบูรณ์   พบรักที่ปากนํ้าโพ กลับ
ขอนแก่นเถิดน้อง สาวขอนแก่น สาวอรขอนแก่น ชัยภูมิบ้านพี่ หนุ่มนานครพนม สาวโคราช หนุ่มนาสารคาม สาวเลยสีข้าว 
สาวสกลครวญ สาวสกลยังคอย สาวสุรินทร์กินนํ้าตา หนุ่มหนองคาย คอยบ่าวสาวอุดร คิดถึงอุดร สาวอุดรนอนกรุง คิดถึงอุบล 
หนุ่มอุบลคนเศร้า และ หนุ่มนานครศรี 
  11.2 อาชีพทําสวน พบในบทเพลง 12 เพลง 8 จังหวัด ได้แก่ เพลงเที่ยวเมืองชัยนาท สาวชัยนาทหนุ่ม
ชัยนาทขาดรัก จากกันที่จันทบุร ีพบเธอที่จันทบุรี คิดถึงสาวนครปฐม สาวเมืองนนท ์นํ้าตาสาวเพชรบูรณ์ หนุ่มเพชรบูรณ์ สาว
อุตรดิตถ์ รักสาวเมืองร้อยเกาะ และ อีสาวเมืองนคร 
  11.3 อาชีพทําไร ่พบในเพลง 13 เพลง 9 จังหวัด ได้แก่ เพลงหนุ่มชัยนาทขาดรัก สาวสระแก้ว คอยพี่กลับ
สุพรรณ จดหมายรักจากสุพรรณ จดหมายตอบรักจากสุพรรณ สาวสุพรรณหวานแหวว รักสาวสองแคว            กลับ
ขอนแก่นเถิดน้อง สาวขอนแก่น ชัยภูมิบ้านพี่ สาวโคราช หนุ่มนานครพนม และ หนุ่มคอนสารสาวขอนแก่น   
 12. ช่ือพืชพรรณ ชื่อพืชพรรณที่พบในบทเพลง ส่วนใหญ่เป็นชื่อพืชพรรณท้องถิ่นหรือพืชพรรณที่มีความสําคัญกับ
จังหวัดหรือท้องถิ่นน้ัน ดังต่อไปน้ี 
  12.1 พืชพรรณที่เป็นต้นไม้หรือดอกไม้ประจําจังหวัด ได้แก่ บัวตอง (มนต์รักแม่ฮ่องสอน) บัว (คิดถึงอุบล ช้ํารัก
จากอุบล สาวอุบลบ่สะออน สาวอุบลรอรัก สาวอุบลสมรัก) คูน หรือ ราชพฤกษ์ (สาวขอนแก่น รักเศร้าสาวขอนแก่น)   นอกจากน้ี 
“คูน” ยังปรากฏในบทเพลงที่มีชื่อจังหวัดอ่ืนอีกหลายเพลง (คิดถึงอุบล ช้ํารักจากอุบล ฝากใจไปอุบล รักสาวอุบล)  .       
  12.2 ดอกไม้ ผลไม้ พรรณไม้ หรือพืชอาหารท้องถิ่น ได้แก่ ดอกจาน หรือดอกทองกวาว (คอยพี่ที่อุดร) 
ดอกท้อ (ชัยภูมิบ้านพี)่ ไผ่บง (สาวเมืองเลย) ผักกะแยง (รักสาวอุบล) หมากผีผ่วน (บ่าวอุบลคนโก้) สะตอ พืชท้องถิ่นภาคใต้  
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(รักสาวเมืองร้อยเกาะ หนุ่มคอนวอนสาว) 
  12.3 พืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น เป็นพืชที่ปลูกเป็นอาชีพและเป็นรายได้หลักของจังหวัดน้ัน ๆ ได้แก่ ยางพารา 
(จากกันที่จันทบุรี อีสาวเมืองนคร) เงาะ (พบเธอที่จันทบุรี จากกันที่จันทบุรี รักสาวเมืองร้อยเกาะ) ส้มโอขาวแตงกวา (เที่ยวเมือง
ชัยนาท) ทุเรียน (รักสาวระยอง)  ลําไย ล้ินจ่ี (หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุร)ี มะขามหวาน (สาวเพชรบูรณ์)  
 13. ช่ืออาหาร ชื่ออาหารที่พบในบทเพลง เป็นอาหารท้องถิ่นและอาหารที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
  13.1 อาหารท้องถิ่น ส่วนมากเป็นอาหารท้องถิ่นภาคอีสาน ได้แก่ ข้าวจ่ี (รักสาวสุรินทร์ หนุ่มนาสารคาม) 
ข้าวเหนียว (ขอนแก่นแดนคนงาม สาวกาฬสินธ์ุ) ลาบ (ขอนแก่นแดนคนงาม รักสาวอุบล ลืมสาวร้อยเอ็ด) ก้อย (ขอนแก่นแดน
คนงาม รักสาวอุบล) ปลาส้ม (ขอนแก่นแดนคนงาม ฝากใจไปอุบล) แกงเห็ด (ขอนแก่นแดนคนงาม) ต้มปลาค้อใหญ่ใส่ใบ
มะขาม (คอยพี่ที่อุดร) แกงหน่อไม้บง (สาวเมืองเลย) แกงอ่อม หรือ อ่อม (ขอนแก่นแดนคนงาม รักสาวอุบล) ต้มปลาข่อใส่หัว
ปลี (ชัยภูมิบ้านพี)่ ปลาเผาะ (นครพนมคืนเพ็ญ) แหนมเนือง (ยังคอยที่หนองคาย) 
  13.2 อาหารที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น ที่นักท่องเที่ยวนิยมซ้ือเป็นของฝาก ได้แก่ ขนมหม้อแกง (หนุ่มเมืองเพชร 
หนุ่มเชียงใหม่สาวเพชรบุรี) ข้าวหลาม (คิดถึงสาวนครปฐม นิราศรักนครปฐม) หมูหัน (นครนายก) ไข่เค็ม (รักสาวเมืองร้อย
เกาะ)   
 14. ช่ือผลิตผล ชื่อผลิตผลที่พบในบทเพลง เป็นผลผลิตท่ามีชื่อเสียงของจังหวัดที่ปรากฏในชื่อเพลง เป็นผลิตผลของ
ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงว่ามีคุณภาพดี ได้แก่ พลอยเมืองกาญจน์  (เมืองกาญจน์บ้านฉัน) ข้าวสาร (คิดถึงสาวนครปฐม) นํ้าตาลโตนด 
(สาวเพชรบุรี สาวงามเมืองเพชร) นํ้าตาลมะพร้าว สมุทรสงคราม (มนต์รักแม่กลอง) อาหารทะเล กะปิ นํ้าปลา กุ้งแห้ง หมึกแห้ง 
(รักสาวระยอง สุดท้ายที่ระนอง) ผ้าไหม (เบิ่งนครพนม สะใภ้เมืองขอน สาวขอนแก่น อกหักจากขอนแก่น) แผ่นกะยอ (ยังคอย
ที่หนองคาย) 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเพลงลูกทุ่งที่ปรากฏชื่อจังหวัดในชื่อเพลง มีชื่อและเรื่องราวเก่ียวกับจังหวัดน้ันๆ ในบทเพลง ส่ิงที่
ปรากฏในบทเพลงได้แก่ ชื่อจังหวัด ชื่ออําเภอ ชื่อสถานที่ทางภูมิประเทศ ชือ่สถานที่สําคัญ ชื่อปูชนียสถาน ชื่อปูชนียวัตถุ ชื่อบุคคล
สําคัญ ชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลต่างๆ  ชื่อศิลปวัฒนธรรม ชื่อชนเผ่า ชื่ออาชีพ ชื่อพืชพรรณ ชื่ออาหาร และชื่อ
ผลิตผล  ส่ิงที่กล่าวถึงในบทเพลงเหล่าน้ี มักเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดน้ัน และมักจะสอดคล้องกับ
ประวัติของจังหวัด ตราประจําจังหวัด คําขวัญประจําจังหวัด ดอกไม้ประจําจังหวัด อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างในเรื่อง
เดียวกัน เช่น  คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบุรีว่า “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศลํ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” ตราประจํา
จังหวัดเป็นรูปทุ่งนา ต้นตาลโตนด และพระนครคีรี หรือเขาวัง คําขวัญจังหวัดนครพนมมีว่า “พระธาตุพนมค่าลํ้า วัฒนธรรม
หลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝ่ังโขง” ตราประจําจังหวัด รูปพระธาตุพนม เป็นต้น บทเพลงที่กล่าวถึงเรื่องราว
เก่ียวกับจังหวัดต่างๆ ทําให้ผู้ฟังได้รับรู้เก่ียวกับเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศผ่านบทเพลงอย่างหลากหลาย ส่ิงที่บท
เพลงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนส่ิงหน่ึงคือ สายนํ้ามีความสําคัญและมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ชื่อของแม่นํ้า
สายสําคัญในประเทศจึงปรากฏในบทเพลง เช่น แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าแม่กลอง 
โดยเฉพาะแม่นํ้าชี แม่นํ้ามูล และแม่นํ้าโขง ซ่ึงไหลผ่านหลายจังหวัดในภาคอีสานปรากฏในบทเพลงมากที่สุด บทเพลงสะท้อน
วิถีชีวิตชาวชนบทไทย ที่ยึดม่ันและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะบทเพลงกล่าวถึงพระธาตุเจดีย์ กล่าวถึงวัด กล่าวถึง
พระพุทธรูปสําคัญ กล่าวถึงรอยพระพุทธบาท กล่าวถึงการบนบาน การอธิษฐานขอพร บทเพลงสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมี
ความเก่ียวพันแนบแน่นกับขนบธรรมเนียมประเพณีสําคัญที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อ การนับถือศาสนา การละเล่น การ
พักผ่อนหย่อนใจ บทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงประเพณี ที่มีทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันไปในภูมิภาคต่างๆ เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่มีทุกภาค งานบุญบั้งไฟ มีเฉพาะในภาคอีสาน ประเพณีชักพระ มีเฉพาะใน
ภาคใต้  ในด้านของศิลปวัฒนธรรม พบว่าแคนเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมของประชาชนทุกจังหวัดในภาคอีสาน จึงปรากฏในบท
เพลงหลายเพลงที่มีชื่อจังหวัดในภาคอีสาน ส่วนในภาคใต้ ศิลปะการแสดงที่สําคัญคือหนังตะลุงและมโนราห์ หลายบทเพลง
สะท้อนให้เห็นว่า สังคมชนบทไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม อาชีพที่ปรากฏในบทเพลง จึงได้แก่ การทํานา ทําสวน ทําไร่ ซ่ึงหลาย
เพลงก็สอดคล้องกับพืชพรรณที่ปรากฏในบทเพลง เช่น สวนเงาะของจันทบุร ีส้มโอของนครปฐม มะขามหวานของเพชรบูรณ์  ฝ้าย
ของจังหวัดเลย ฯลฯ ในด้านของอาหารจะเห็นว่า อาหารที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นอาหารทางภาคอีสาน เช่น ลาบ ก้อย และปลาส้ม 
ปรากฏในบทเพลงหลายเพลง แต่อาหารที่นิยมในท้องถิ่นไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป จะพบในเพลงใดเพลงหน่ึง นอกจากน้ีบทเพลง
ยังให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องอ่ืนๆ อีกมาก จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า เพลงลูกทุ่งมีคุณค่าด้านต่างๆ อย่างมากมาย สอดคล้อง
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กับการศึกษาของจินตนา ดํารงเลิศ (2533) ที่พบว่า “เพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าด้านสาระ เก่ียวกับสังคมและวิถีชีวิต
ของชาวชนบทไทยอย่างกว้างขวาง ชาวชนบทไทยเป็นผู้ที่ยึดม่ันในพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี” และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พระมหาสมชัย สิริวุฑฒโน (2537) ที่สรุปผลได้ว่า เพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าด้านสาระเกี่ยวกับ
สังคมและชีวิตของชาวชนบทไทยอย่างกว้างขวาง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อโดยทั ่วไปของสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคม
พระพุทธศาสนา 
 ชื่อจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยล้วนมีปรากฏอยู่ในบทเพลงลูกทุ่ง เพียงแต่บางจังหวัดมิได้ปรากฏในชื่อเพลง แต่
มีในบทเพลงอ่ืนๆ บทเพลงที่ปรากฏชื่อจังหวัดเหล่าน้ัน จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคให้และให้ความรู้
เก่ียวกับจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย ทําให้คนไทยที่ฟังเพลงลุกทุ่งได้รู้จักประเทศของตนเองดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง ภูมินามในเพลงลูกทุ่ง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บทเพลงไทย ทั้ง เพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่งมี

เรื่องที่น่าสนใจ ควรจะนํามาศึกษาต่อไปดังน้ี 
1. การศึกษาเปรียบเทียบเพลงลูกทุ่งไทยกับเพลงลูกทุ่งลาว 
2.  ศึกษาเปรียบเทียบโวหารภาพพจน์ในเพลงไทยสากลกับเพลงไทยลูกทุ่ง 
3. ศึกษาเปรียบโวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทยและในเพลงไทยลูกทุ่ง 
4. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของเพลงลูกทุ่งไทย ยุคก่อน 50 ปี และหลัง 50 ปี ลูกทุ่งไทย 

เอกสารอ้างอิง 
จินตนา ดํารงค์เลิศ. 2553. วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พระมหาสมชัย สิริวุฑฒโน (ศรีนอก). 2537. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในบทเพลง.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.2534. กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง.  
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รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนประกอบพิธีกรรมความเช่ือ  
: กรณีการแสดงที่วัดบ้านแหลม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

Form Lakon Keabon : Case Study at Wat Baanlam in Samut Songkhram 

อรวัฒนา  ชินพันธ ์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนประกอบพิธีกรรมความเชื่อ : กรณีการแสดงที่วัดบ้านแหลม จังหวัด
สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนและ
ค้นหาแนวทางที่นําไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บนของจังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยในครั้งน้ีได้ทําการวิจัย
ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของคณะละครรําแก้บน ผู้แสดงละครรําแก้บนและผู้ที่เก่ียวข้องแล้วนํา
ข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์แล้วนําเสนอในรูปแบบความเรียงแบบพรรณา  วิเคราะห์ตามแบบการวิจัยเชิงคณุภาพ   
 ผลการวิจัยพบว่า วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่ประดิษฐ์สถานของหลวง
พ่อวัดบ้านแหลม อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ จึงมีประชาชนให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมาก รวมถึงการบนบานศาลกล่าวขอพร
กราบไหว้เป็นประจําด้วยดอกไม้ ธูปเทียน  เครื่องสังเวยต่างๆ และละครรําแก้บนหรือละครแก้บน คณะละครรําแก้บนที่วัด
บ้านแหลมที่มีชื่อเสียงและมีการรับจัดการแสดงเพื่อแก้บนที่วัดบ้านแหลมเป็นประจําจนถึงปัจจุบัน คือ คณะ ส. สงวนศรี 
บรรยายศิลป์ เดิมใช้ชื่อคณะว่า คณะแม่ห่อ วัดปากนํ้าเป็นคณะละครรําแก้บนที่เก่าแก่ที่สุด คณะ ส. ลูกเพชรพินิจ นาฏศิลป์ 
และคณะศรีสมปอง บันเทิงศิลป์ โดยเจ้าของคณะและผู้แสดงทั้ง 3 คณะเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามโดยกําเนิด  ซ่ึงแต่ละ
คณะได้รับการสืบทอดจากมารดาหรือทางสายเลือดในเรื่องศิลปะการแสดงละครรําแก้บนและขั้นตอนของการจัดพิธีการแก้บน
ให้แก่ผู้ที่มาว่าจ้างหรือเจ้าภาพได้อย่างครบถ้วน ส่วน รูปแบบของการแสดงละครรําแก้บนของแต่ละคณะที่นํามาแสดงแก้บนที่
วัดบ้านแหลมจัดได้ 2 ลักษณะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่ว่าจ้าง คือ การแสดงละครเป็นตอนเช้าเวลา 1 วัน หรือการแสดงรําถวายมือ 
และระบําเบ็ดเตล็ด ใช้เวลาแสดง 5-10  นาที  เป็นต้น การแสดงดังกล่าวจะใช้งบประมาณค่าจ้างและเวลาในการแสดงที่
ต่างกัน สําหรับการสืบทอดและการอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะละครรําแก้บน
แต่ละคณะ  มีการฝึกหัดและเรียนการแสดงละครรําแก้บนด้วยการถ่ายทอดจากเจ้าของคณะไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน  รวมถึงจัด
พิธีกรรมจัดไหว้ครูครอบครูละครเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและเพื่อความเป็นศิริมงคลทุกปี  ซ่ึงแต่ละคณะเป็นผู้
กําหนดวันเอง  และมีการอนุรักษ์ในเรื่องการแสดงละครรําแก้บนที่เป็นลักษณะของการแสดงชาตรีที่มีมาแต่โบราณในเรื่องของ
ท่ารํา  การร้องเพลงประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ฉากและเวทีการแสดง  นอกจากน้ันยังเป็นการสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
คําสําคัญ  ละครรําแก้บน  รูปแบบ  พิธีกรรม  ความเชื่อ  สมุทรสงคราม 

ABSTRACT 

 The main objectives of the study of The Forms of Thai Classical Dancing in order to make a 
votive offering to a God in Buddism Belief, Performing at Wat Baan Laem, Samuth Songkram Province are 
to study about the background of Thai classical dancing in order to make a votive offering to a God in 
Buddism belief, called Lakon Kae bon, performing at Wat Baan Laem; also, to categorize the forms of the 
performances and to discover the guideline leading to how to heritage and preserve this performance as 
a local art of  Samuth Songkram province. This study was undertaken by analyzing the relevant 
documents and using in-depth interview method with the owner of Thai Classical Dancing troupe for 
votive offering to a God, the performers and some people in this field. Then, the data was collected, 
synthesized and represented in descriptive essays and analyzed the data with the methodology in 
qualitative research. 
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 The study says ; Wat Baanlaem or Wat Petchsamuthworawiharn located in Samuth Songkram 
province has enshrined Luang Phor Wat Baanlaem, a large statue of Buddha, which is one of the sacred 
place that many people have paid homage to for a long time ago. Moreover, people usually pray and 
take an oath to the statue with flowers, candles, incense and variety of offerings namely Lakorn Kae Bon 
or Thai classical dancing in order to make a votive offering to a God or make their wishes be fulfill and 
they promise to give something in return.  The drama troupe called Sor Sanguan Sri Banyai Silp performs 
Thai classical dancing for sacred at Wat Baanlaem every day. In the past, they were Mae Hor Wat Pak 
Nam. They are the oldest group and the latest location . On the other hand, the drama troupe called Sor 
Luke Petchpinij Najasilp is one of the Thai Classical Dancing troupe located in Mae Klong sub district, Mae 
Klong district Samuth Song Kram province  Sri Sompong Bantueng troupe  is located in Bang Chang sub 
district , Amphawa district, Samuth Songkram province. The owner and the rest of 3 actors were born 
Sumuth Songkram. All of them inherit their style and pattern of performance from their mothers or it 
could be said that their skill in performance runs in their blood line including they can manage the 
process of the ritual to make a votive offering to a God for the employer or the host perfectly. The style 
and  performance of Thai classical dancing to make a votive offering to a God of each troupe performing 
at Wat Baanlaem can be categorized into 2 forms depending on the requirement of the client or the host 
which are the plays divided into several chapters that perform 1 day or dancing with graceful standard 
pattern of choreography and miscellaneous dance (dancing with new created style upon several factors) 
that perform in 5 – 10 minutes. The said performances will also be different in budget and the length of 
the show. 

How to Wat Baanlaem Thai classical dancing to make a votive offering to a God art can be inherit 
and conservative by each troupe can be describe in the way of teaching technique and style which will 
transfer from the owner to the successor including how to setup Wai Kru ceremony or a traditional ritual 
to pay respect to the teachers in order to encourage the actors’ spirit every year. These people try to 
preserve this ancient Thai classical dancing which can be seen in the standard choreography, chorus along 
with the performance, costume, music instruments, scene and stage including the kind of story to 
perform. Moreover, people in this business can increase their income as well.       
Keyword: Lakon Keabon From Ritul Belief Samuth Songkhram 

บทนํา 
 วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นวัดที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ตามตํานานกล่าวว่าเป็น
พระพุทธรูปห้าองค์พี่น้องที่ลอยนํ้ามาพร้อมกันจากเมืองเหนือ คือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร  หลวงพ่อโตวัดบาง
พลี  หลวงพ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซ่ึงชาวบา้นริมฝ่ังนํ้าที่พบเห็นและศรัทธาได้อัญเชิญไปประดิษฐานในแต่ละ
วัด ตามท้องถิ่นของตนเพื่อกราบไหว้บูชา ด้วยความเชื่อและวิธีบูชา สําหรับวัดบ้านแหลม  เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทอง
หลวงพ่อบ้านแหลมแล้วจะช่วยเสริมอํานาจบารมีแก่ชีวิต บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคลสืบไป หากใครอธิษฐานขอพรหลวงพ่อไว้
ในเรื่องใดก็มักจะได้สมหวังสมความปรารถนาและมักจะกลับมาแก้บนหลวงพ่อด้วยละครรํา ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นส่ิงที่ท่านโปรด
ปราน กล่าวคือ ละครรําแก้บนจึงเป็นที่นิยมและมีการจัดแสดงในบริเวณด้านหน้าโบสถ์และมีดนตรีไทยบรรเลงประกอบการ
แสดง มีการจัดแสดงเป็นยกเป็นเรื่องขึ้นอยู่กับผู้จ้างหรือเจ้าภาพ ละครรําแก้บนน้ีได้มีวิวัฒนาการมาจากละครชาตรีโบราณ 
โสภา กิมวังตะโก (2525 ) พบว่า ละครชาตรีเป็นละครที่มีมาแต่สมัยโบราณ ส่วนใหญ่มักแสดงในงานวัดหรืองานแก้บนและ
แสดงกันกลางแจ้ง โดยใช้ผ้าขึงทําฉากมีเตียงสําหรับน่ัง ผู้แสดงต้องรําไปตามบทบาทและตามคําร้อง มีลูกคู่ร้องรับ ส่วนบท
เจรจาผู้แสดงเป็นผู้เจรจาเอง  ลีลาการร่ายรําของละครชาตรีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การดําเนินเรื่องก็รวบรัดทันใจผู้ชม เรื่องที่
นิยมแสดง ได้แก่ พระสุ-ทนมโนราห์  สังข์ทอง มณีพิชัย  เป็นต้น  
 การแสดงละครชาตรีแก้บนน้ันเล่นไม่ยาก เพียงแต่ใช้ผ้าขึงทําฉาก และมีเตียงตัวเดียวก็แสดงได้ ก่อนการแสดงต้องมี
การรําถวายมือเสียก่อน  ประเพณีการเล่นละครแก้บนคงจะเป็นประเพณีของศาสนาพราหมณ์ซ่ึงมีมาแต่สมัยโบราณ ปัจจุบัน
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การแก้สินบนด้วยละครชาตรีก็ยังคงเป็นที่นิยมกันอยู่โดยทั่วไป  แต่ได้นํามาดัดแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้ตุ๊กตาเป็นเครื่อง
แก้บนแทน 
 ละครรําแก้บนมีปรากฏตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าไม่ว่าจะเป็นละครโนราห์  ละครชาตรี ละครในหรือละครนอกซ่ึงเก่ียวกับ
ความเชื่อของผู้คนที่มีต่อส่ิงศักดิ์สิทธ์ต่างๆ เม่ือบนขอส่ิงใดแล้วและได้ผลสมตามความปรารถนาแล้ว ต้องชดใช้การแก้บนจะใช้
การแสดงหรือละครประเภทใดขึ้นอยู่กับผู้บนหากไม่ระบุมักจะแก้บนด้วยละครชาตรี สุจิตต์  วงษ์เทศ (2542 : 224-225)  ได้
กล่าวไว้ในหนังสือร้องรําทําเพลงว่า  ระบํา-ละคร ในกรุงศรีอยุธยาก็รับจ้างเล่นแก้บนและปัดเสนียดจัญไร และสาเหตุที่คนไทย
นิยมเอาละครชาตรีมาเล่นแก้บนน้ัน บุญตา เขียนทองกุล (2537 : 59)  กล่าวว่า โบราณละครชาตรีกลัวถูกกระทําร้ายด้วย
วิทยาคม จึงมักมีเครื่องเสกเป่าป้องกันต่างๆ มากมาย ทําให้คนทั่วไปพลอยเข้าใจว่าพวกละครชาตรีเล่นคาถา แม้ละครนอกก็
ไม่ค่อยประชันกันด้วย แล้วกลายเป็นว่าถ้าเล่นละครแก้บนให้ศกัดิ์สิทธ์ิแล้ว  ต้องเอาละครชาตรีมาเล่น  ละครชาตรีจึงถูกนํามา
เล่นแก้บนจนมาถึงปัจจุบัน ต่อมาระยะหลังนิยมใช้ละครนอกซ่ึงมิได้ยึดถือรูปแบบและขั้นตอนการแสดงแบบดั้งเดิมอีกต่อไป
และการยกเครื่องจัดเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของละครแก้บนโดยทําให้เสร็จในช่วงเที่ยงวัน ละครแก้บนในอยุธยามีหลายคณะ
ในระบบครอบครัว งานแสดงจะมีมากในช่วงเดือนมีมาคม-พฤษภาคม ส่วนใหญ่ในอดีตจะเป็นเรื่องแก้บนในเรื่องที่เก่ียวกับการ
เจ็บไข้ได้ป่วย  การให้ได้มาในส่ิงที่ตนปรารถนากลายเป็นแก้บนในเรื่องอ่ืนๆ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าละครรําแก้บนมีการพัฒนาสืบ
ทอดกันมาชา้นานและได้มีการจัดการแสดงจนถึงปัจจุบัน  
 ผู้วิจัยเห็นความสําคัญและสนใจที่จะศึกษาถึงความเป็นมาของคณะละครรําแก้บนและรูปแบบของการแสดงละครรํา
แก้บนที่มีมาแต่โบราณของวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยด้านการ
แสดง อันเป็นศิลปวัฒนธรรมประจําชาติสืบต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยน้ีคือ  การธรรมรงค์ไว้ซ่ึงการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านที่เป็นประโยชน์เพื่อศึกษาในด้าน 

 1.ความเป็นมาของละครรําแก้บนวัดบ้านแหลม 
 2.รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม   
 3.ค้นหาแนวทางที่นําไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บน  
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาเก่ียวกับความเป็นมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดง การสืบทอดและอนุรักษ์การแสดง
ละครรําแก้บน โดยมีขอบเขตของโครงการวิจัยดังน้ี ด้านพื้นที่ได้แก่ ประชากร ความคิดเห็นของเจ้าของคณะ  3 คณะ ที่ได้
แสดงเป็นประจําที่วัดบ้านแหลม ด้านเน้ือหา ได้ ศึกษาความเป็นมาของละครรําแก้บน ที่มีการสืบทอดมาจากละครชาตรี  มี
การฝึกหัดและการถ่ายทอดกันหลายรุ่น ตลอดจนรูปแบบการแสดง ลักษณะการแสดง วิธีการดําเนินเรื่อง เพลงที่ใช้ในการ
แสดง ท่ารํา เวทีที่ใช้ในการแสดง เป็นต้น ส่วนด้านเวลา มีการกําหนดเวลาในการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการแสดงละครรําแก้บนประกอบพิธีกรรมความเชื่อ : กรณีการแสดงที่วัดบ้านแหลม 
จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคณุภาพที่มุ่งหาคําตอบทางการวิจัย เพื่อทราบถึง ความเป็นมาของละครรํา
แก้บนวัดบ้านแหลม รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงครามและค้นหาแนวทางที่นําไปสู่การ
สืบทอดและอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บน ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี  
ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
 ข้ันที่ 1 การศึกษาความเป็นมาของละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลมโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมา
ของละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม จากหนังสือ ตํารา วารสาร งานวิจัย เก่ียวกับความเป็นมาของละคร
รําแก้บนของวัดบ้านแหลม การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview ) เจ้าของคณะละครแก้บน ผู้แสดงละครแก้บน และผู้
ที่เก่ียวข้องและ การศึกษาภาคสนาม ไปสังเกตการแสดงละครรําแก้บน รูปแบบและวิธีการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้าน
แหลม พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ข้ันที่ 2 การศึกษารูปแบบของการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม นําข้อมูลที่ได้
จากการสังเคราะห์เอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์และการศึกษาภาคสนาม เก่ียวกับรูปแบบของการแสดงละครรําแก้บนของวัด
บ้านแหลม รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของคณะละครรําแก้บนมาสร้างเป็นกรอบคําถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกับ
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รูปแบบของละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสัมภาษณ์เจ้าของคณะ จํานวน 3 คน ในเรื่องรูปแบบของ
ละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม ได้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)เพื่อให้ได้รูปแบบของละครรําแก้บนที่วัด
บ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม สัมภาษณ์ผู้แสดงละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 15 คน 
ในเรื่องรูปแบบของละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม และสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับการแสดงละครรําแก้บน
ที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสุ่มเฉพาะเจาะจง จํานวน  5 คน  
 ข้ันที่ 3 การศึกษาแนวทางที่นําไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บน ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์และการศึกษาภาคสนาม  เก่ียวกับแนวทางที่จะนําไปสู่การ
สืบทอดและอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บนของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของคณะ และผู้
ที่เก่ียวข้อง เพื่อหากรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางที่จะนําไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บน
ของจังหวัดสมุทรสงคราม สัมภาษณ์เจ้าของคณะและผู้ที่เก่ียวข้อง ในเรื่องเก่ียวกับแนวทางที่จะนําไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์
การแสดงละครรําแก้บนของจังหวัดสมุทรสงคราม รวบรวมข้อมูล  เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อสรุป 
 ข้ันที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของคณะ
ละครรําแก้บน ผู้แสดงละครรําแก้บน และผู้ที่เก่ียวข้อง นํามาสรุปเก่ียวกับรูปแบบของการแสกงละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม 
จังหวัดสมุทรสงครามและนําเสนอ 
 ข้ันที่ 5 สังเคราะห์รูปแบบของการแสดงละครรําที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม นําข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ เอกสารการสัมภาษณ์ นํามาสังเคราะห์และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนําผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสม จากน้ันนําผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาเขียนรายงานผลการวิจัย จัดทําร่างรายงานการนําเสนอ
ผลการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะและจัดทํารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
แผนแบบการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดรายละเอียดต่างๆ 
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  มีรายละเอียดดังน้ี 
แหล่งข้อมูล  
 ผู้รู้ (Key Informant) ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย เจ้าของคณะละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม 3 คณะ ใน
การทําการศึกษา เรื่องละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ คณะ ส.ลูกเพชร พินิจ  นาฏศิลป์ คณะ ส.
สงวนศรี บรรยายศิลป์ และคณะศรีสมปอง บันเทิง ผู้แสดงละครรําแก้บน คณะละ 5 ท่าน ผู้ที่เก่ียวข้อง 5 ท่าน ได้แก่ ครู
นาฏศิลป์ ผู้ว่าจ้าง เป็นต้น    
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้ในการเก็บข้อมูลจาก เจ้าของคณะละครรําแก้บน ทั้ง 3 คณะ โดยมีกรอบ
คําถามในการสัมภาษณ์ดังน้ี 

-  ความเป็นมาของละครรําแก้บนวัดบ้านแหลม 
-  รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
-  วิธีการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

เก็บข้อมูลจากผู้แสดงละครรําแก้บน โดยมีกรอบคําถามในการสัมภาษณ์ดังน้ี 
-  ความเป็นมาของละครรําแก้บนวัดบ้านแหลม 
-  รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
-  วิธีการแสดงละครรําแก้บนของวัดบา้นแหลม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 เก็บข้อมูลจากผู้ที่เก่ียวข้อง  โดยมีกรอบคําถามในการสัมภาษณ์ดังน้ี 
-  ความเป็นมาของละครรําแก้บนวัดบ้านแหลม  
-  รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
-  วิธีการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 - ค้นหาแนวทางที่นําไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บน  ของจังหวัดสมุทรสงคราม  



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

373
373 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อขอ

อนุญาตเข้าพบและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในขั้นแรกได้ทําการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  ในเรื่องเก่ียวกับ 
ละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ไปพบเจ้าของคณะละครรําแก้บนทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ได้รับ
การตอบรับที่เป็นข้อมูลสําคัญ ในการศึกษารวมทั้งได้สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาและ
รูปแบบของการแสดงละครรําแก้บน 

การสังเกต ได้สังเกตรูปแบบและวิธีการแสดงของการแสดงละครรําแก้บนวัดบ้านแหลม ในทุกอาทิตย์  ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ ผู้ที่เก่ียวข้อง หัวข้อ ความเป็นมาของละครรําแก้วัดบ้านแหลม รูปแบบการแสดงละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม 
จังหวัดสมุทรสงครามและ ค้นหาแนวทางที่นําไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บน  ของจังหวัดสมุทรสงคราม   
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) โดยการแบ่งข้อมูลเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับ    
วัตถุประสงค์  และจัดกลุ่มเน้ือหาเป็นแต่ละประเด็น โดยนําเสนอข้อค้นพบในรูปของการพรรณนาความเป็นหลัก 
 ส่วนที ่2 การสรุปผลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์ตามกรอบคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์เป็น 3 กลุ่มคือการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เพื่อหาข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ เพื่อหาข้อค้นพบ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และออกภาคสนาม เพื่อ
เป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 
การนําเสนอข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาสรุปประมวลผลและสังเคราะห์เพื่อนําเสนอรูปแบบของละครรําแก้บนของวัดบ้านแหลม  โดย
นําเสนอในรูปแบบความเรียงแบบพรรณนาวิเคราะห์ตามแบบทางวิจัยเชิงคุณภาพ 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยพบว่าผลการวิจัยพบว่า วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่ประดิษฐ์
สถานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ จึงมีประชาชนให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมาก   

 
ภาพที่ 1  วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 รวมถึงการบนบานศาลกล่าวขอพรกราบไหว้เป็นประจําด้วยดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสังเวยต่างๆ และละครรําแก้บน
หรือละครแก้บน ดังน้ันจึงเป็นที่มาของคณะละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลมที่มีชื่อเสียงและมีการรับจัดการแสดงเพื่อแก้บนที่วัด
บ้านแหลมเป็นประจําจนถงึปัจจุบัน คือ คณะ ส. สงวนศรี บรรยายศิลป์ เดิมใช้ชื่อคณะว่า คณะแม่ห่อ วัดปากนํ้า ก่อตั้งคณะ
เม่ือปี พ.ศ. 2475 เป็นคณะละครรําแก้บนที่เก่าแก่ที่สุด สถานที่ตั้งอยู่เขตตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นคณะละครแก้บนที่เจ้าคณะสงฆ์วัดปากนํ้าเป็นผู้ตั้งชื่อคณะ 

 
ภาพที่ 2   คณะส.สงวนศรี บรรยายศิลป์ 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
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 สําหรับการแสดงละครชาตรี ไม่มีฉากหลัง ถ้าเป็นการแสดงละครไทยโดยทั่วไปจะมีฉากหลังก้ัน เครื่องแต่งกายยืน
เครื่องพระ-นาง แต่ละคณะมีการสร้างเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงเอง ซ่ึงไม่พิถีพิถันนัก ใช้วัสดุที่มีราคาถูกและคงทน 
เช่นใช้เล่ือมพลาสติกแทนดิ้น ใช้ผ้าตาดแทนผ้ายก ส่วนลวดลายที่ปักได้แก่ ลายมะลิเล้ือย ลายข้าวหลามตัด  ลายกนก เป็นต้น 
เครื่องประดับ ชฎาและมงกุฎ ทําด้วยขี้รักปิดทองฝังด้วยเพชรเทียม เครื่องดนตรีที่ใช้ได้แก่ ระนาดเอก โทนชาตรี กลองชาตรี 
ฉิ่งและกรับไม้    
 

 
ภาพที่  7  เครื่องแต่งกายการแสดงละครแก้บน 

 เวทีการแสดงโดยทั่วไปไม่มียกพื้น สําหรับที่วัดบ้านแหลมมักแสดงหน้าโบสถ์ทางด้านขวา ไม่มีฉากหลังก้ัน  ผู้แสดงจะน่ัง
พักหรือเปล่ียนเครื่องแต่งกายอยู่ตรงบริเวณที่แสดง มีอุปกรณ์และเครื่องบูชา(พ่อแก่)ตั้งบูชาบนโต๊ะด้านหลัง  
 

 
ภาพที่  8  การแสดงละครแก้บนวัดบ้านแหลม 

 ดังน้ันละครรําแก้บนของแต่ละคณะ ที่นํามาแสดงแก้บนที่วัดบ้านแหลมสามารถจัดได้ 2 ลักษณะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพหรือผู้
ที่มาว่าจ้าง คือ การแสดงละครเป็นตอน  ใช้เวลาแสดง 1 วัน หรือการแสดงรําถวายมือ และระบําเบ็ดเตล็ด ใช้เวลาแสดง 5-10 
นาที เป็นต้น ซ่ึงการแสดงดังกล่าวจะใช้งบประมาณค่าจ้างและเวลาในการแสดงทีต่่างกัน 
 ส่วนการสืบทอดและการอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า คณะละครรําแก้
บนแต่ละคณะ มีการฝึกหัดและเรียนการแสดงละครรําแก้บนด้วยการถ่ายทอดจากเจ้าของคณะไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมถึงจัดพิธี
การไหว้ครูครอบครูละครเพื่อแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูและเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกปี     

 
ภาพที่ 9 การแสดงละครแก้บนวัดบ้านแหลม 

 และมีการอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บนที่มีมาแต่โบราณในเรื่องของท่ารํา การร้องเพลงประกอบการแสดง เครื่อง
แต่งกาย เครื่องดนตรี ฉากและเวทีการแสดง และเรื่องที่แสดง นอกจากน้ันยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ เอกสารที่ เก่ียวข้องและข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เก่ียวกับรูปแบบการแสดงละครราํแก้ บน
ประกอบพิธี กรรมความเชื่อ:กรณีการแสดงที่วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามมีประเด็นทีนํ่ามาอภิปรายดังน้ี 
 1.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่ มีโบราณสถานวัดวาอารามหลายแห่ง ซ่ึงวัดที่ เป็นหลักยึดเหน่ียวจิตใจของคน
ในจังหวัดและทั่วไป น่ันก็ คือ วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่ ประดิษฐ์ สถานของ
หลวงพ่อวัดบ้านแหลม อันเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธ์ิ จึงมีประชาชนให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมาก    รวมถึงการบนบานศาล
กล่าวขอพรกราบไหว้ เป็นประจําด้วยดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสังเวยต่างๆ และละครรําแก้ บนหรือละครแก้บน ดังน้ันความ
เป็นมาของคณะละครรําแก้ บนที่วัดบ้านแหลมที่ มีชื่อเสียงและมี การรับจัดการแสดงเพื่อแก้ บนที่วัดบ้านแหลมเป็นประจํา
จนถึงปัจจุบัน คือ คณะ ส .สงวนศรี บรรยายศิลป์ เดิมใช้ ชื่อคณะว่า คณะแม่ห่อ วัดปากนํ้า ก่อตัง้คณะเม่ือปี พ .ศ. 2475 เป็น
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ส่วนคณะ ส. ลูกเพชรพินิจ  นาฏศิลป์  เป็นคณะละครรําแก้บนที่มีสถานที่ตั้งคณะอยู่เขตตําบลแม่กลอง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  ก่อตั้งคณะเม่ือ พ.ศ.2479  

 

 
ภาพที่ 3 คณะ ส. ลูกเพชรพินิจ  นาฏศิลป์ 

 และคณะศรีสมปอง บันเทิง เป็นคณะที่ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2529 สถานที่ตั้งคณะอยู่ที่ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเจ้าของคณะและผู้แสดงทั้ง 3 คณะเป็นคนจังหวัด 
 

 
ภาพที่ 4  คณะศรีสมปอง  บันเทิง 

สมุทรสงครามโดยกําเนิด ซ่ึงแต่ละคณะได้รับการสืบทอดจากมารดาหรือทางสายเลือดในเรื่องศิลปะการแสดงละครรําแก้บน
และขั้นตอนของการจัดพิธีการแก้บนให้แก่ผู้ที่มาว่าจ้างหรือเจ้าภาพได้อย่างครบถ้วน 
 นอกจากน้ีพบว่า รูปแบบของการแสดงละครรําแก้บนของแต่ละคณะ ก่อนการแสดงจะเริ่มด้านหลังฉากจะมีการตั้ง
ศีรษะครูได้แก่ พ่อแก่ หรือพระพรตฤาษี ชฎา มงกุฎนางและอาวุธต่างๆ ที่ใช้ในการแสดงนํามาวางไว้ด้วยกัน  พร้อมทั้งตั้ง
เครื่องสังเวยบูชาครูนักแสดงทุกคนต่างจุดธูปเทียนสักการะบูชาครู  เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการขอขมาลาโทษต่อครูบา
อาจารย ์
 

 
ภาพที่ 5 พระภรตฤาษี 

 ต่อจากน้ันในช่วงเช้า เจ้าภาพหรือผู้ที่จะแก้บน จะจัดเตรียมเครื่องสังเวยนํามาวางถวายไว้ต่อหน้าส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ แล้ว
จุดธูป-เทียนเพื่อบอกกล่าวเรื่องที่นําของมาถวายเป็นการแก้บน ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโหมโรงเช้า เพลงเชื้อ ตัวละครจะร้องเชิญ 
ประกาศหน้าบท เพื่อเป็นการตัดสินบาทขาดสินบน เม่ือร้องเพลงเชิญจบปี่พาทย์บรรเลงเพลงช้า ตัวละครจะรําถวายมือ
จากน้ันดนตรีจะเปล่ียนเป็นเพลงเร็ว เพลงลา ตัวละครคุกเข่าลงกับพื้นจบเพลงถวายบังคม แล้วเดินเข้าโรงและก็เริ่มประกาศ
เรื่องที่จะแสดงต่อไป ปี่พาทย์บรรเลงเพลงวา ตัวพระเอกจะออกมาแสดงก่อน น่ังลงที่เตียงตรงกลางเวที ผู้แสดงต้องร้องเองรํา
เอง และดําเนินเรื่องต่อไป ใช้เวลาในการแสดง 1 วันจนจบตอน เช่นเรื่องพิกุลทอง สังข์ทอง แก้วหน้ามา เป็นต้น   

 
ภาพที่  6  การแสดงละครรําแก้บน 
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“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
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 สําหรับการแสดงละครชาตรี ไม่มีฉากหลัง ถ้าเป็นการแสดงละครไทยโดยทั่วไปจะมีฉากหลังก้ัน เครื่องแต่งกายยืน
เครื่องพระ-นาง แต่ละคณะมีการสร้างเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงเอง ซ่ึงไม่พิถีพิถันนัก ใช้วัสดุที่มีราคาถูกและคงทน 
เช่นใช้เล่ือมพลาสติกแทนดิ้น ใช้ผ้าตาดแทนผ้ายก ส่วนลวดลายที่ปักได้แก่ ลายมะลิเล้ือย ลายข้าวหลามตัด  ลายกนก เป็นต้น 
เครื่องประดับ ชฎาและมงกุฎ ทําด้วยขี้รักปิดทองฝังด้วยเพชรเทียม เครื่องดนตรีที่ใช้ได้แก่ ระนาดเอก โทนชาตรี กลองชาตรี 
ฉิ่งและกรับไม้    
 

 
ภาพที่  7  เครื่องแต่งกายการแสดงละครแก้บน 

 เวทีการแสดงโดยทั่วไปไม่มียกพื้น สําหรับที่วัดบ้านแหลมมักแสดงหน้าโบสถ์ทางด้านขวา ไม่มีฉากหลังก้ัน  ผู้แสดงจะน่ัง
พักหรือเปล่ียนเครื่องแต่งกายอยู่ตรงบริเวณที่แสดง มีอุปกรณ์และเครื่องบูชา(พ่อแก่)ตั้งบูชาบนโต๊ะด้านหลัง  
 

 
ภาพที่  8  การแสดงละครแก้บนวัดบ้านแหลม 

 ดังน้ันละครรําแก้บนของแต่ละคณะ ที่นํามาแสดงแก้บนที่วัดบ้านแหลมสามารถจัดได้ 2 ลักษณะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพหรือผู้
ที่มาว่าจ้าง คือ การแสดงละครเป็นตอน  ใช้เวลาแสดง 1 วัน หรือการแสดงรําถวายมือ และระบําเบ็ดเตล็ด ใช้เวลาแสดง 5-10 
นาที เป็นต้น ซ่ึงการแสดงดังกล่าวจะใช้งบประมาณค่าจ้างและเวลาในการแสดงทีต่่างกัน 
 ส่วนการสืบทอดและการอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า คณะละครรําแก้
บนแต่ละคณะ มีการฝึกหัดและเรียนการแสดงละครรําแก้บนด้วยการถ่ายทอดจากเจ้าของคณะไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมถึงจัดพิธี
การไหว้ครูครอบครูละครเพื่อแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูและเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกปี     

 
ภาพที่ 9 การแสดงละครแก้บนวัดบ้านแหลม 

 และมีการอนุรักษ์การแสดงละครรําแก้บนที่มีมาแต่โบราณในเรื่องของท่ารํา การร้องเพลงประกอบการแสดง เครื่อง
แต่งกาย เครื่องดนตรี ฉากและเวทีการแสดง และเรื่องที่แสดง นอกจากน้ันยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ เอกสารที่ เก่ียวข้องและข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เก่ียวกับรูปแบบการแสดงละครราํแก้ บน
ประกอบพิธี กรรมความเชื่อ:กรณีการแสดงที่วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามมีประเด็นทีนํ่ามาอภิปรายดังน้ี 
 1.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่ มีโบราณสถานวัดวาอารามหลายแห่ง ซ่ึงวัดที่ เป็นหลักยึดเหน่ียวจิตใจของคน
ในจังหวัดและทั่วไป น่ันก็ คือ วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่ ประดิษฐ์ สถานของ
หลวงพ่อวัดบ้านแหลม อันเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธ์ิ จึงมีประชาชนให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมาก    รวมถึงการบนบานศาล
กล่าวขอพรกราบไหว้ เป็นประจําด้วยดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสังเวยต่างๆ และละครรําแก้ บนหรือละครแก้บน ดังน้ันความ
เป็นมาของคณะละครรําแก้ บนที่วัดบ้านแหลมที่ มีชื่อเสียงและมี การรับจัดการแสดงเพื่อแก้ บนที่วัดบ้านแหลมเป็นประจํา
จนถึงปัจจุบัน คือ คณะ ส .สงวนศรี บรรยายศิลป์ เดิมใช้ ชื่อคณะว่า คณะแม่ห่อ วัดปากนํ้า ก่อตัง้คณะเม่ือปี พ .ศ. 2475 เป็น
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คณะละครรําแก้บนที่เก่าแก่ที่สุด สถานที่ ตั้งอยู่เขตตําบลแควอ้อม  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นคณะละครแก้ 
บนที่ เจ้าคณะสงฆ์ วัดปากนํ้าเป็นผู้ตั้งชื่อคณะเจ้าของคณะชื่อคุณทองห่อ งามสม ได้ สืบทอดคณะต่อจากมารดา ซ่ึงเป็นชาว
สมุทรสงครามโดยแท้จริงได้รับการถ่ายทอดการแสดงละครรําแก้ บนมาจากนางเชย  สงวนศรี ผู้เป็นยายและนางมานพ สงวน
ศรี ผู้เป็นมารดา นางทองห่องามสมได้ สมรสกับนายทวี งามสม มีบุตรธิดาทั้งหมด 9 คน ปัจจุบันลูกสาว คือ คุณสุวรรณา งาม
สม เป็นเจ้าของคณะแทน ปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 6 ตําบลแควอ้อม  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนคณะ 
ส. ลูกเพชรพินิจ นาฏศิลป์ เป็นคณะละครรําแก้บนที่ มีสถานที่  ตั้งคณะอยู่เขตตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม   
ก่อตัง้คณะเม่ือ พ.ศ.2479 ได้รับการถ่ายทอดการแสดงละครรําแก้บน มาจากมารดาคือ นางเพิ่ม อยู่สมบูรณ์ เจ้าของคณะแทน
มารดาคือ คุณพินิจ อยู่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่ชอบรําชอบร้องและติดตาม มารดาไปในการแสดงละครแก้บนอยู่เสมอ นอกจากน้ันยัง
ชอบและฝึกฝนตนเองจนมี ความสามารถออกแสดงได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการแสดงละคร  และได้ นําเครื่องละครเก่าๆ 
ของมารดามาใช้ และได้สร้างเพิ่มขึน้มา ปัจจุบันตัง้อยู่บ้านเลขที่ 15 / 39 ซอยบางระจันทร์ ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม และคณะศรี สมปอง บันเทิง เป็นคณะที่ก่อตั้งเม่ือ    พ .ศ.2529 สถานทีต่ั้งคณะอยู่ที่ ตําบลบางชา้ง อําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าของคณะ คือ คุณอรัชพร  ศรีคต ได้สืบทอดคณะละครรําแก้บนมาจากมารดา คือ นางศรี สมปอง 
บันเทิง ซ่ึงมารดาได้ร่ําเรียนจากนางมานพ  สงวนศรี ซ่ึงเปน็มารดาของยายทองห่อ งามสม (คณะแม่ห่อ วัดปากนํ้า) ส่วนชื่อของ
คณะจะเป็นชื่อที่ พระท่านตั้งให้    จะเห็นได้ว่า ความเป็นมาของเจ้าของคณะและนักแสดงทั้ง 3 คณะ ล้วนเป็นคนจังหวัด
สมุทรสงครามโดยกําเนิด ซ่ึงแต่ละคณะได้รับการสืบทอดจากมารดาหรอืทางสายเลือดในเรื่องรูปแบบศิลปะการแสดงละครรําแก้
บนและขัน้ตอนของการจัดพิธีการแก้บนให้แก่ผู้ที่มาว่าจ้างหรือเจ้าภาพได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเพื่อความเป็นศิริ
มงคลต่อไป  
 2. รูปแบบของการแสดงละครรําแก้บนของแต่ละคณะ มี 2 ลักษณะ คือ การแสดงละครชาตรีหรือละครไทย โดย
ก่อนที่จะถวายการแสดงละครรําแก้บนเจ้าภาพจะตั้งเครื่องสังเวย จุดธูปเทียนบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่บนบานศาลกล่าวไว้ จากน้ัน
เจ้าของคณะจะทําพิธีไหว้ครูบูชาครูก่อน โดยจุดธูปเทียน ถวายเงินกํานล  12 บาท ปี่ พาทย์ บรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อเชิญเทพ
เจ้าส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิเจ้าของคณะจะร้องประกาศหน้าบทเป็นการร้องบอกว่าวันน้ีจะมี การแสดงละครแก้บนมีการออกชื่อเจ้าภาพ
และบอกชือ่ส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิให้ มารบัรู้ จะได้ หมดสินบาดขาดสินบนกันนับตั้งแต่บัดน้ีบทร้องประกาศจะมี ลักษณะเฉพาะของแต่
ละคณะ การร้องจะมี ลูกคู่ร้องรบั และตีกรับประกอบจังหวะจนจบแล้ว  ปี่ พาทย์ บรรเลงเพลงช้า ตัวละครจะรําถวายมือ โดย
เลือกใช้ มาบางท่าเท่าน้ันจากน้ันเปล่ียนเป็นเพลงเร็ว เพลงลา  ตัวละครจะรําในท่าที่ค่อยๆ คุกเข่าลงกับพื้น เม่ือจบเพลงจึง
ถวายบังคม แล้วเดินเข้าโรงไปหลังจากน้ันจึงออกมาแสดงเป็นเรื่องต่อไป จากน้ันจะเป็นการถวายละครรําแก้บนอาจเป็นละคร
ชาตรี หรือละครไทยตามที่ สุรพล วิรุฬห์-รักษ์ (2549 : 157)  ได้สรุปไว้ว่า ละครชาตรี มักใช้ในการแสดงการแก้บน ในสมัย
รัชกาลที่ 3 แล้วผสมผสานกับละครนอกจึงกลายเป็นละครชาตรีรับจ้างแสดงแก้บนมาตลอด ซ่ึงพัฒนาโดยใช้ ดนตรี บรรเลง
ประกอบการแสดงและอีกลักษณะคือ การแสดงที่ รําเป็นชุดส้ันๆรําถวายมือ เพลงชา้-เพลงเร็ว หรือรําเพลงที่เป็นมงคล เช่นรํา
กฤดาภินิหาร รําเทพบันเทิง  เป็นต้น สําหรับการแสดงละครชาตรี ที่ผู้แสดงต้องร้องเองรําเอง แสดงเป็นเรื่อง ไม่มี ฉากหลัง 
ถา้เป็นการแสดงละครไทยโดยทั่วไปจะมี ฉากหลังก้ันเครื่องแต่งกายจะแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง แต่ละคณะมีการสร้างเครื่อง
แต่งกายเองให้ นักแสดง ซ่ึงไม่พิถพีิถัน ใช้วัสดุที่มีราคาถูกและคงทน เช่นใช้ เล่ือมพลาสติกแทนดิ้น ใช้ผ้าตาดแทนผ้ายก ส่วน
ลวดลายที่ปักได้แก่ ลายมะลิเล้ือย ลายข้าวหลามตัด ลายพุ่ม ลายกนก เป็นต้น เครื่องประดับ เช่น ชฎาและมงกุฎ ทําด้วยขี้รัก
ปิดทองฝังด้วยเพชรเทียม สําหรับเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงละครรําแก้บนได้ แก่   ระนาดเอก โทนชาตรี กลองชาตรี 
ฉิ่งและกรบัไม้ เวทีการแสดงละครรําแก้ บนที่วัดบ้านแหลมจะแสดงหน้าโบสถ์ ทางด้านขวา ไม่มีฉากหลังก้ัน ผู้แสดงจะน่ังอยู่
ตรงบริเวณที่แสดงมีอุปกรณ์และเครื่องบูชาวางบนโต๊ะด้านหลัง    
 3. ในเรื่องของการสืบทอดและการอนุรักษ์ การแสดงละครรําแก้บนที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม   คณะละคร
รําแก้ บนแต่ละคณะ มีการฝึกหัดและเรียนการแสดงละครรําแก้บนด้วยการถ่ายทอดจากเจ้าของคณะไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ซ่ึง
สอดคล้องกับ ปฐม นิคมานนท์  (2538 : 34) ได้ สรุปไว้ว่า ความหมายของกระบวนการถ่ายทอดความรู้ คือ วิธีการส่งต่อความรู้ 
ความชํานาญ หรือค่านิยม ที่มีอยู่ไปยังบุคคลอ่ืน อาจเป็นเครือญาติหรือสมาชิกอ่ืนๆ ในชุมชนก็ได้ อาจเป็นการถ่ายทอดโดยตรง 
โดยทางอ้อมด้วยการจงใจหรือไม่จงใจ มีการเรียกค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ และแต่ละคณะมีการพิธีกรรมจัดไหว้ครูครอบครูละคร
เพื่อแสดงถึงความกตัญญกูตเวที ต่อครู และเพื่อความเป็น ศิริมงคลทุกปี ซ่ึงแต่ละคณะเจ้าของคณะจะเป็นผู้กําหนดวันเอง และมี
การอนุรักษ์ในเรื่องการแสดงละครรําแก้บนที่เป็นลักษณะของการแสดงชาตรีที่มีมาแต่โบราณในเรื่องของท่ารําการร้องเพลง
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ประกอบการแสดงเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ฉากและเวที การแสดง นอกจากน้ันยังเป็นการสร้างรายได้ เสริมให้แก่ครอบครัวอีก
ด้วย ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541 : 6) กระบวนการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ของชุมชน 
จึงไม่ได้ มุ่งเฉพาะตัว ความรู้ และเทคนิค แต่รวมถึงแนวคิด ศีลธรรมและจริยธรรม หรือเรียนรู้ วิถีชีวิตของผู้รับผู้นําและชุมชนที่
เรียกว่า การเรียนรู้ แบบองค์รวม ไม่แยกเป็นส่วนๆ เหมือนอย่างการศึกษาในระบบโรงเรียน ดังน้ัน กระบวนการถ่ายทอดการแสดง
ละครรําแก้บน จึงเป็นกระบวนการที่ สอดคล้องกังวิถี ชีวิตของคนในชุมชน เป็น กระบวนการที่ เรียบง่ายและไม่เป็นทางการ และ
ถ่ายทอด(สอน) เน้นการสอนภาคปฏิบัติและการบอกเล่า ซ่ึงผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กันจนเกิดทักษะ ความชํานาญที่ 
สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ ซ่ึงเป็นแนวทางที่ดีที่มีการสืบทอดและเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมทางการแสดงละครรําแก้ บน
ของวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาละครรําแก้บนของคณะและภาคอ่ืนๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบในเรื่องของการแสดง วิธี การแสดง 
การบริหารจัดการ เป็นต้น ได้มี การเก็บข้อมูลจากคณะละครรําแก้ บนว่ามี จํานวนเท่าใดในเขตรัตนโกสินทร์ และปริ มณฑล 
และทําการศึกษาวิเคราะห์ คณะละครที่ เกิดขึ้นใหม่ในปจัจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมต่อไป  
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อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงแนวดนตร ี
ของเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง 

The Influence of Western Popular Song to  
Thai Popular Song and Thai Folk Song 

ยุทธกร  สริกขกานนท ์
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกต่อการเปล่ียนแปลงแนวดนตรีของเพลงไทยสากล และเพลงไทย
ลูกทุ่ง มีวัตถุประสงค์ที่จะทําความเข้าใจในเรื่องของการจําแนกรูปแบบหรือจัดหมวดหมู่ของเพลงป๊อปตะวันตกให้เป็นระบบ 
และศึกษาถึงอิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกที่มีต่อแนวเพลงของดนตรีบ้านเรา ทั้งน้ีต้องทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นให้เข้าใจ
เสียก่อนว่าเพลงป๊อปตะวันตกมีประวัติที่มาอย่างไรและเข้ามาสู่สังคมไทยได้อย่างไรอีกด้วย จนสามารถคิดระบบการแบ่งแยก
ชนิดของเพลงป๊อปได้ในที่สุด ตลอดจนได้คําตอบในเรื่องอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ภาษา การแต่งกาย แนวคิด และ
แนวดนตรีของไทยในที่สุด  
 จากผลการวิจัยจึงพบว่า เพลงป๊อปตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ 3 กรณีใหญ่ๆ คือจากภาพยนตร์ต่างประเทศ 
จากนักจัดรายการวิทยุ และจากทหารอเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยสมัยสงครามเวียดนาม ทําให้คนไทยมีการ
ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมเหล่าน้ีในเรื่องการแต่งกาย ภาษา ทัศนะคติและอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรื่องของเพลง ที่นําเพลงป๊อป
ตะวันตกที่เป็นที่คุ้นหูมาดัดแปลงให้เป็นเน้ือไทย โดยผู้ฟังบางคนอาจไม่ทราบด้วยซํ้าว่าเพลงไทยที่ตนเองชื่นชอบมาจากเพลงป๊
อปตะวันตก 
 จึงพอสรุปได้ว่างานวิจัยเรื่องอิทธิพลของพลงป๊อปตะวันตกที่มีต่อแนวดนตรีของเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง
ได้รับคําตอบจากการทําวิจัยในเรื่องต่อไปน้ี 
                1.ประวัติที่มาของเพลงป๊อปตะวันตก 
                2. การแบ่งแยกชนิดของเพลงป๊อปตะวันตก 
                3. การเข้ามาสู่สังคมไทย 
                4. อิทธิพลต่อสังคมไทย 
                5. อิทธิพลต่อภาษาไทย 
                6. อิทธิพลต่อการแต่งกาย 
                7. อิทธิพลต่อแนวคิด  
                8. อิทธิพลต่อเพลงไทยสากลและลูกทุ่ง 
คําสําคัญ : เพลงป๊อปตะวันตก, เพลงยุคซิกตี,้ อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตก 

Abstract 

 The study’s primary focus that is on the influence of western popular song to Thai popular song 
and Thai folk song.  Purpose to refine our understanding in this following point: 
 1. The history of western popular song. 
 2. The type of western popular song. 
 3. Migration of western popular song to Thailand. 
 4. The influence to Thai political and social. 
 5. The influence to Thai language. 
 6. The influence to Thai costume. 
 7. The influence to Thai vision. 
 8. The influence to Thai popular and Thai folk song. 
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 The methodology used in this study employed an intensive review of the literature related such 
as documentary analysis, textbooks, researches, and a field study conducting through case interviews and 
observation of the western popular song and the influence to Thai popular and folk song 
            The result after study research. 
          1. The western popular music can define by the rhythm in the each year. 
          2. The western popular music can define by the Christian Era. 
          3. The western popular music truly influence to the political and Thai society. 
          4. The western popular music truly influence to the dress and Thai fashion. 
          5. The western popular music most influence to Thai popular and Thai folk  
              music by changing the lyrics from English to Thai. 
Keywords: Western popular song, Sixty’s song, The influence of western popular song.m,   

บทนํา 
 ผู้ฟังดนตรีทั่วไป ได้กําหนดชื่อเรียกประเภทของเพลงต่างๆ เพื่อสะดวกในการส่ือความหมายให้ตรงกันหรือเป็น
มาตรฐานเดียวกันในระดับสากล โดยสามารถแบ่งแยกเพลงต่างๆ ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ อาทิ ป๊อป (Pop)   แจ๊ส (Jazz)  
บลูส์ (Blues) คลาสสิค (Classic) เป็นต้น ซ่ึงในเพลงทุกประเภทที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี เพลงป๊อปจะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยม
ในการบรรเลงและการฟังในระดับต้นๆ สังเกตได้จากรายการโทรทัศน์รายการวิทยุ และกลุ่มนักดนตรีตามสถานประกอบการที่
เก่ียวกับดนตรี ซ่ึงมักจะบรรเลงเพลงป๊อปในการประกอบอาชีพมากกว่าเพลงในประเภทอ่ืนๆ 
 เพลงป๊อป ย่อมาจากคําว่า ป๊อปพิวล่า (Popular) ซ่ึงหมายถึง เพลงที่กําลังเป็นที่นิยมในยุคสมัยน้ันๆ เริ่มมีรูปแบบ
ชัดเจนขึ้นในราว ค.ศ. 1960 ซ่ึงนักฟังเพลงและนักดนตรีจะเรียกช่วงเวลาน้ีว่า ยุค “ซิกตี้” (Sixty) ซ่ึงมาจากปี ค.ศ. 1960 
น่ันเอง และเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในราวปี ค.ศ. 1960 ต้น ๆ ไปจนถึงปีค.ศ. 1970 หรือที่คนในแวดวงดนตรีจะเรียก
ช่วงเวลาน้ีว่า ยุค “เซเวนตี้” (Seventy) ซ่ึงก็มาจากปีค.ศ. 1970 เฉกเช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลงเรื่องเพลงป๊อป
จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ โดยได้รับมาจากกลุ่มทหารอเมริกัน ที่เข้ามารบในสงครามเวียดนาม หรือที่เรียกกันว่า 
“ทหาร จีไอ” (G.I. = Government Issue) ซ่ึงทหารเหล่าน้ีได้เข้ามาตั้งฐานทัพอยู่หลายจังหวัดในประเทศไทย อาทิ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น ทหารเหล่าน้ีได้นําวัฒนธรรมการฟังเพลงป๊อปแบบตะวันตกเข้ามาด้วย
อาจจะเป็นเพราะการจากบ้านเมืองมาไกลและเป็นเวลายาวนานกว่าสงครามจะยุติ ทําให้คิดถึงบ้านเกิดของตนจนต้องใช้ดนตรี 
โดยเฉพาะเพลงป๊อปที่ตนคุ้นเคย        ช่วยคลายเหงาและคลายความคิดถึงบ้านก็เป็นได้  ศิลปินเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงในยุค
สมัยน้ัน มีทั้งนักร้องเดี่ยวและวงดนตรี อาทิ แน็ท คิง โคลล์ (Nat King Cole)  เพอร์รี  โคโม (Perry Como) แอนดี้ วิลเล่ียม 
(Andy Williams)  แฟรงค์ ซิเนตร้า  (Frank Sinatra) พอล แองการ์(Paul Anka) เอลวิส เพรสลีย์ (Elvis Presley) คลิฟ ริ
ชาร์ด (Cliff Richard) วงดนตรีเดอะแพลทเธอร์ (The Platters) เป็นต้น 
 สืบเน่ืองมาจาก การนิยมฟังเพลงป๊อปของทหารอเมริกันเหล่าน้ี ทําให้นักดนตรีชาวไทยหลายคนในยุคน้ันพายายาม
ฝึกที่จะร้องจะบรรเลงเพลงป๊อปแบบตะวันตกให้ได้ ซ่ึงจะทําให้มีโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างให้เข้าไปบรรเลงในฐานทัพของ
ทหารอเมริกันตามสถานที่ต่างๆ และอาจมีรายได้ดีกว่าการบรรเลงเพลงไทยทั่วไปตามร้านอาหารหลายเท่า และทําให้ เกิด
กระแสการฟังเพลงป๊อปตะวันตกของคนไทยตามมาในภายหลัง จนกระทั่งถึงทุกวันน้ี  ดังเราจะสังเกตเห็นลักษณะการบรรเลง
ดนตรีตามสถานประกอบการที่เก่ียวกับดนตรี ในปัจจุบันยังนิยมเล่นเพลงป๊อปกันอยู่ไม่เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะเพลงป๊อปรุ่น
เก่าในปี  ค.ศ. 1960  –  ค.ศ. 1980 ที่ยังมีกลุ่มผู้ฟังให้ความสนใจที่จะฟังอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านเวลามานานแล้วก็ตาม  
 จากความนิยมเพลงป๊อปในบ้านเราดังที่ได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วน้ัน เกิดเป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปว่า  เพลงป๊อป
ของทางตะวันตกที่เราฟังกันมาตลอด  ทั้งในสถานประกอบการทางดนตรีและส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ได้ส่งผล
กระทบต่อเพลงของไทยทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงบ้างหรือไม่ และส่งผลกระทบอย่างไรหรือมีความแตกต่างกับเพลงในบ้านเรา
อย่างไร ตลอดจนมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. แบ่งแยกรูปแบบหรือหมวดหมู่ของเพลงป๊อปตะวันตก  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960– ค.ศ. 1980 ให้เป็นระบบ 
 2. ศึกษาอิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตก ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1960  –  ค.ศ. 1980 ที่มีต่อเพลงไทยสากลและเพลงไทย
ลูกทุ่ง 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
 1. สํารวจข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตํารา เอกสารงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ท 
 2. แหล่งศึกษา พื้นที่ภาคสนามที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียน
สอนดนตรีมีฟ้า , บริษัท ไอ.เอส.ซองอิทส์, เค.พี.เอ็น.สํานักงานใหญ่ 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพ, เครื่องบันทึกเสียง, คอมพิวเตอร์, แบบสัมภาษณ์
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การติดต่อนัดหมายโดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อขอสัมภาษณ์, จัดระบบของตําราหนังสือ
เอกสารที่เก่ียวข้องให้เข้าหมวดหมู่ตรงกับหัวข้อต่างๆ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ให้เข้าหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 6. นําเสนอข้อมูลการวิจัย เรียงลําดับข้อมูลตามวัตถุประสงค์และหัวข้อที่กําหนด พร้อมสรุปผลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลและการสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถี่ถ้วนพร้อมนําเสนอ ทั้งในรูปแบบความเรียง ตาราง และรูปภาพ 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์หาผลสรุปในการวิจัยครั้งน้ีได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ในวงการดนตรี
ของประเทศไทยเป็นหลัก อาทิ คุณเล็ก วงศ์สว่าง ( นักจัดรายการเพลง-เจ้าของหนังสือเดอะกีต้าร์และไอ.เอส.ซองอิทส์ ), 
อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร (ที่ปรึกษา ร.ร.ดนตรีเค.พี.เอ็น  อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ( นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยฯ), คุณ
ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล (นักร้อง) และนําผลการสัมภาษณ์ผนวกกับข้อมูลในเอกสาร หนังสือ ตํารา ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ผลสรุป
ดังน้ี 
1. เพลงป๊อปตะวันตกมีการประพันธ์ตามจังหวะที่เป็นที่นิยมในยุคสมัยนั้น อาทิ 
 -จังหวะ Rock “N” Roll (ประมาณปี ค.ศ. 1955) ได้แก่เพลง Rock Around The Clock   
     ของ Bill Haley & His Comets, เพลง Johnny B. Goode ของ Chuck Berry, 
     เพลง Jailhouse Rock ของ Elvis Presley,เพลง Les’s Have a Party ของ Wanda Jackson  
 -จังหวะ Calypso (ประมาณปี ค.ศ. 1956) ได้แก่เพลง Jamaica Farewell  
     ของ Harry  Belafonte, เพลง Day-O (Banana Boat Song)   
 -จังหวะ Twist  (ประมาณปี ค.ศ. 1960) ได้แก่เพลง The Twist ของ Chubby,  
     เพลง Let’s Twist Again ของ  Chubby Checker 
 -จังหวะ Limbo (ประมาณปี ค.ศ. 1962) ได้แก่เพลง Limbo Rock ของ Chubby Checker,              
     เพลง Lets Some More ของ Chubby Checker 
 -จังหวะ Mashed Potato  (ประมาณปี ค.ศ. 1962) ได้แก่เพลง Dancing   จาก The Moon  
     ของThe Fabulous Echoes, เพลง Just Let Me Cry ของ Lesley Gore, Mashed Potato Time      
ของ Dee Dee Sharp, เพลงI know ของ The Fabulous Echoes, เพลง A Little Bit of Soap  
     ของ The Fabulous Echoes, เพลง Don’t Say ของ The Fabulous Echoes, เพลง Loop De  
     Loop ของ The Fabulous Echoes 
 -จังหวะ  Bossa Nova (ประมาณปี ค.ศ. 1963) ได้แก่เพลง Blame It On The Bossa  Nova  
     ของ Eydie Gorme, เพลง Bossa Nova Baby ของ Elvis Presley 
 -จังหวะ Surfing (ประมาณปี ค.ศ. 1964) ได้แก่เพลง Surfin’ U.S.A.    
     ของ The  Beach Boys, เพลง California Girl ของ The Beach Boys, เพลง Fun Fun Fun  
     ของ The Beach Boys เพลง Little Honda ของ The Beach Boys, เพลง Surfin’ Safari     
     ของ The Beach Boys 
 -จังหวะ Watusi  (ประมาณปี ค.ศ.1964) ได้แก่เพลง Get Yourself A College Girl  
     ของ Mary Ann Mobley, เพลง Boney Molonie ของ The Standells, เพลง Blue Feeling ของ  
     The Animals 
 -จังหวะ A-Go Go (ประมาณปี ค.ศ.1965) ได้แก่เพลง Memphis ของ Johnny River,   
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     เพลง Wooly Bully ของ Sam The Shams & The Pharaohs, เพลง Secret Agent Man     
     ของ Johnny River 
 -จังหวะ Sloopy (ประมาณปี ค.ศ.1965) ได้แก่เพลง Hang On Sloopy ของ The Mc Coys 
 -จังหวะ Bubble (ประมาณปี ค.ศ.1968) ได้แก่เพลง Simon Says ของ 1910 Fruitgum      
     Co., เพลง Yummy Yummy Yummy ของ Ohio Express, เพลง Sugar Sugar   
     ของ The Archies 
 -จังหวะ Country Rock (ประมาณปี ค.ศ. 1969)  ได้แก่เพลง    Who’ ll Stop TheRain    
     ของ Creedence Clearwater Revival, เพลง Have You Ever Seen The Rain    
     ของ Creedence Crearwater Revival, เพลง Cotton Fields ของ Creedence Crearwater  
     Revival, เพลง Take It Easy ของ The Eagles 
 -จังหวะ Hard  Rock, Heavy, Underground  (ประมาณปี ค.ศ. 1970 - 1973) ได้แก่  
     เพลง Free Meของ Uriah Heep,  เพลง  Paraniod  ของ Black Sabbath,  เพลง Bad Time  
     ของ Grand Funk Rallroad 
 -จังหวะ  Funky  (ประมาณปี ค.ศ. 1973) ได้แก่เพลง The Cisco   ของ War,  
     เพลง Play That Funky Music ของ Wild Cherry 
 -จังหวะ  Bump (ประมาณปี ค.ศ. 1976) ได้แก่เพลง  Lady Bump  ของ Penny Melean,   
     เพลง Fly Robin Fly ของ Silver Convention, เพลง That’s The Wat (I Like It) 
     ของ KC  & The Sunshine Band 
 -จังหวะ Reggae  (ประมาณปี ค.ศ. 1976) ได้แก่เพลง  Soots,  Rock  Reggae    
     ของ Bob Marley & The Wailers, เพลง Mother And Child Reunnion  ของ Paul  Simon 
 -จังหวะ Disco  (ประมาณปี ค.ศ. 1977)  ได้แก่เพลง D. I. S. C. O.  ของ   Ottawan ,     
     เพลง Ring My Bell ของ Anita Ward, เพลง Stayin’ Alive ของ The Bee Gees,  
     เพลง Da Ya Think I’ m Sexy ของ The Bee, เพลง DA Ya Think I’m  Sexy   
     ของ Rod Steward,  เพลง I  was made for Dancin ของ Leif Garrett, เพลง Hot Staff       
     ของ Donna Summer 
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2. เพลงป็อบสามารถแบ่งตามปีคริสตศักราชในรอบ 10 ปี ดังนี ้
ตารางที่ 1 
ปี ค.ศ. นักร้อง/ นักดนตรี / วงดนตรี 
1900 - 1909 Len Spencer, Arthur Collins, Byron G. Harlan, Hayden Quartet, 

Harry MacDonough 
1910 – 1919 Billy Murray, Bela Bartok, Sophie Tucker, The Peerless Quartet, 

Irving Berlin, Jerome Kern, Henry Burr 
1920 – 1929 Mamie Smith, Ben Selvin, Bert Kalmer and Harry Ruby, Irving Caesar, Gus Kahn and Walter 

Donaldson, Paul Whiteman,  
Gene Austin,George and Ira Geershwin, Jimmy McHugh, Budy Desylva, Lew Brown and Ray 
Henderson, Leo Reisman, Audy Razaf 

1930 – 1939 Dorthy Fields, Bing Crosby, Flanagan and Allen, Howard Dietz, Maurice Chevalier, Ted Lewis, Louis 
Armstrong, Al Dubin, Otto Herbach, Ray Noble, Cole Porter, Duke Ellington, Rodgers and Hart, Benny 
Goodman, Eddy Duchin, Johnny Burke, Rainger and Robin, Tommy Dorsey, Noel Gay, Harry Warren, 
Ivor Novello, Hoagy Carmichael 

1940 – 1949 Burton Lane, Glenn Miller, Kay Kyser, Rodgers and Hammerstein, Fats Waller, Kate Smith, Perry 
Como, mack Gordon, Al Jolson, Edith Piaf, E.Y. “Yip” Harburg, Jule Styne and Sammy Cahn, Doris 
Day, Frank Loesser, Johnny Mereer 

1950 – 1959 Nat “King” Cole, Leiber and Stoller, Johnnie Ray, Jo Stafford, Paul Robeson, Liberace debuts on his 
own television show, James Van Heusen, The Ames Brothers, Guy Mitchell, Pat Boone, George 
Jones, Little Richard, Victor Young, Larry Williams, Dalida, Kay Starr, Otis Blackwell, The Coasters, 
Miles Davis, Marty Robbins, Ornette Colemann, Elvis Presley   

1960 – 1969 Eddie Cochran, Connie Francis, Miriam Makeba, Joan Baez, Gerry Goffin and Corole King, Willie 
Nelson, Dion, Joe Meek, Ray Charles, Phil Spector, Berry Mann and Cynthia Wail, The 4 Seasons, 
Ellie Greenwich and Jeff Barry, The Supremes, Jim Reeves, Roy Orbion, The Hollies, Stage Musical, 
Sonny and Oher, 
Graham Gouldman, Herb Alpert, Cream, Chip Taylor,  
The Association, Aretha Frankin, Engelbert Humperdink,  Jacggues Brel, The Rascals, Family, Jimmy 
Webb, Joey Levine, Holland Dozier Holland, Crosby Stillls and Nash , Donovan, Jethro Tull, 
Creedence Clearwater Revival (C.C.R)ม, Burt Bacharach and Hal David,  The Beatles 

1970 – 1979 Janis Joplin, Sly And The Family Stone, Pual Revere and The Raiders, Melanie, The Osmond Family, 
Alice Cooper, Al Green Uriah Heep, Hawkwind, Roger Cook and Roger Greenaway, neil Young, Slade, 
Eric Clapton, Nicky Chinn and Mike Chapman, Sweet, Ry Cooder, Pual Anka, Emerson Lake and 
Palmer, Nick Drake, bay City Rollers, Glen Campbell, Can, Bob Marley, Bill Martin and Phil Coulter, 
Boston, Blue Oyster Cult, Demis Roussos, Wings, Fleetwood Mac, John Williams, Status Quo, 
Siouxsie And The Banshees,  Joy Division, The Three Degrees, Tony Macaulay, Boney M, Suzi 
Quatro, The B-52’ S, The Slits, Gary Numan  

1980 - 1989 Madness, Olivia Newton-John, Dolly Parton, Cabaret Voltaire, Soft Cell, Depeche Mode, Ozzy 
Osbourne, Iron Maiden, The Birthday Party, The Police, Badfinger, Brenda Fassie, The Smiths,Tina 
Turner, Foreigner, Stryper, Nana Mouskouri, Alex Chilton, Steve Winwood, Erasure, The Beastie Boys, 
Fred Astaire,  The Flaming Lips, Public Enemy, Bros, Bananarana, New Kids On The Block, Stock, 
Aitken and Waterman, The Stone Roses, Journey,Cuts Both Ways, The Pixies 

1990 – 1999 Queensryche, Vanilla Ice, Tommy Roe, Garth Brooks, Tito Puente, 
Shakespears Sister, Boyz II Men, Liz Phair, Snoop Dog, Tori Amos, Beck, The Black Crowes, Robson 
And Jerome, Supergrass, The Wallflowers, Richard hell, Robbie Williams, Hanson, The Verve, Dana 
International, Max Martin, Cher , 808 State, Marilyn Manson, Janny Kravitz Garcia, Ravi Shankar, 
Basesment Jaxx 

2000 – ปัจจุบัน Eminen, Britney Spears, Sean Combs, Jennifer Lopez, Guy Chambers, The Datsuns, Alice and Chains, 
Devo, 50 Cent, velvet Revolver, John Peel, Johnny Hallyday, Rick Rubin, Gene Pitney, Syd Barrett 
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3. อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกที่มีต่อด้านการเมืองและสังคม 
 ได้ข้อสรุปว่าในยุคสมัยที่เพลงป๊อปตะวันตกเฟื่องฟูในประเทศไทยน้ัน ตรงกับสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์  ธนะ
รัชต์ ซ่ึงเป็นช่วงที่พึ่งทําการปฏิวัติมาใหม่ๆ  ทางรัฐบาลสังเกตว่าเพลงป๊อปโดยเฉพาะในสไตส์ร็อคเอนโรล มีจังหวะที่เร้าใจ ยั่ว
ยุ วัยรุ่นให้ศึกคะนอง จนอาจถึงขั้นมีเรื่องชกต่อยกันได้  หรืออาจพัฒนาไปสู่การไม่เชื่อฟังอํานาจรัฐในอนาคต จึงมีคําส่ังจาก
คณะรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ห้ามเปิดเพลงแนว น้ีในสถานีวิทยุต่างๆ ตลอดจนการโฆษณาด้วย ทําให้ผู้จัดรายการวิทยุเดือดร้อน
กันอย่างมาก (รวมถึงเล็ก วงศ์สว่างด้วย)อีกทั้งยังวางระบบในการจัดการแสดงดนตรีประเภทน้ีอย่างรัดกุม วิรัช อยู่ถาวร อดีต
สมาชิกวงSilver Sandก็เคยโดนจับไปเสียค่าปรับที่สถานีตํารวจ     เน่ืองจากการเล่นดนตรีน่ีเองซ่ึงนับว่าดนตรีมิได้มีอิทธิพล
ไปกระทบกับการเมืองอย่างไร แต่การเมืองเป็นฝ่ายเข้ามากระทบกับดนตรีเสียเอง 
4. อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกด้านภาษา 
 จากการสํารวจข้อมูลปรากฏว่าไม่มีผลกระทบต่อภาษาไทยโดยตรงแต่มีปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในสมัยน้ันเข้าใจ
รูปแบบของภาษาอังกฤษ อาทิ คําศัพท,์ ไวยกรณ์, ประโยค ผ่านทางเน้ือเพลงป๊อปเหล่าน้ี นับว่าเป็นวิธีฝึกภาษาอังกฤษของคน
ไทยในสมัยก่อนที่ดีวิธีหน่ึง 
5. อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกด้านการแต่งกาย  
 จากการศึกษาค้นคว้าจากบุคคลและเอกสารตําราปรากฏให้เห็นถึงการแต่งกายของคนไทยในสมัยน้ัน  ที่ได้รับ
อิทธิพลการแต่งกายของดารานักร้องชาวตะวันตกดังตัวอย่างภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพประกอบที่ 1                             ภาพประกอบที่ 2        ภาพประกอบที่ 3 
กระโปรงรัดสะโพกตัวยาวบาง    กระโปรง 4 ชิ้น ประมาณ พ.ศ.  2503              กระโปรงอัดพลีท  
มีการจับจีบรอบตัว มีชื่อเรียก                                                                        ประมาณ พ.ศ. 2506     
    ตามสมัยนิยมขณะน้ันว่า  
กระโปรงนิวลุค ประมาณ พ.ศ. 2495 
            
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพประกอบที่ 4                                 ภาพประกอบที่ 5                    ภาพประกอบที่ 6 
กระโปรงส้ัน  หรือที่เรียกว่ากระโปรง                         กางเกงฮฮตแพนต์                 กางเกงขาบานทรงม้อด   
      มินิสเกิร์ต ประมาณ  พ.ศ.2520                         ประมาณ พ.ศ. 2514               ประมาณ พ.ศ.2514 
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         ภาพประกอบที่ 7                    ภาพประกอบที่ 8                                ภาพประกอบที่ 9 
กระโปรงแม็กซ่ีกระโปรงมิดี้                 กางเกงทรงเซเลอร์                                กางเกงทรงเดฟ  
   สวมทับกางเกงขายาวและ                ประมาณ พ.ศ.2517                            ประมาณพ.ศ. 2507 
       กระโปรงมินิสเกิร์ต    
 
โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบ  Elvis  Presley  ก็แต่งกายเลียนแบบนักร้องในดวงใจเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพประกอบที่ 10          ภาพประกอบที่ 11             ภาพประกอบที่ 12           ภาพประกอบที่ 13 
    จีระศักดิ์   ปิ่นสุวรรณ        วิสูตร  ตุงครัตน์               จารึก  วิริยะกิจ               วสุ แสงสิงแก้ว                   
 
 6. อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกด้านแนวคิดและค่านิยม 
 จากการศึกษาค้นคว้า จากบุคคล และเอกสารตํารา ปรากฏให้เห็นว่า วัยรุ่นในยุคก่อน นําเพลงป๊อปตะวันตกมาเป็น
เครื่องยกระดับรสนิยมของตนเน่ืองจากผู้ที่ฟังเพลงป๊อปตะวันตกจะดูมีระดับ มีการศึกษาดี  เน่ืองจากเพลงที่ฟังเป็น
ภาษาอังกฤษ จึงกล่าวได้ว่าการเลือกฟังเพลงของคนในสมัยน้ันเป็นการบ่งบอกถึงระดับความรู้และรสนิยมที่เหนือกว่าบุคคล
อ่ืนๆ ได ้
7. อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกที่มีผลกระทบต่อแนวเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง 
 จากการศึกษาค้นคว้าจากบุคคลและเอกสารตําราปรากฏว่านักประพันธ์เพลง,นักดนตรีนักร้องชาวไทยหลายคน ได้
นําทํานองเพลงป๊อปตะวันตกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักในสมัยน้ัน  
มาประพันธ์เป็นเพลงไทย โดยนําทํานองของเขามาทั้งหมด และใส่เน้ือเพลงภาษาไทยเข้าไป  อาจตรงความหมายเดิมใน
ภาษาอังกฤษ หรือเปล่ียนความหมายไปเลยก็มีดังตารางเปรียบเทียบ และชื่อเพลงต้นฉบับภาษาอังกฤษสลับกับเพลงไทยที่
ประพันธ์ขึ้นใหม่ ทั้งในลักษณะลูกกรุงและลูกทุ่ง  ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2 

เพลงป๊อปตะวันตก 
 

ผู้แต่ง/นักร้อง/ 
นักดนตรี/วงดนตรี 

เพลงไทย 
 

ผู้แต่ง/นักร้อง/ 
นักดนตรี/วงดนตรี 

9,999,999 TEARS Dickey  Lee เก้าล้านหยดน้ําตา ดอน  สอนระเบียบ 

A-BA-NI-BI 
 

Izhar Cohen and 
Alphabeta 

ไอ้บ้า ไอ้บ้ี ไอ้โบ้ ไอ้เบ๊ 
 

เพลงประกอบภาพยนตร์ 
เก๋า..เก๋า  เดอะ พอสซิเบิล 

AGADOO Black Lace อาม่าด ุ Mr. Sister 

AS TEARS GO BY 
 

Rolling Stone 
 

คนใจร้าว ชัยรัตน ์ เทียบเทียม 
รักยังมีด ี สุภาภรณ์  เทียบเทียม 

BABY, I DON'T  CARE Elvis Presley อย่ามัวไปแคร์ มีศักดิ ์ นาครัตน ์

BAD TIME 
 

Grand Funk Railroad 
 

ดวงใจฉันรักเธอ รอยัลสไปร์ทส 

ดวงใจยังมีรัก 
เพลงประกอบภาพยนตร์ 
เก๋า..เก๋า  เดอะ พอสซิเบิล 

BERNADINE Pat Boone เบอร์ไหนด ี ถาวร  อุณหกะ 

CAN'T HELP FALLING IN LOVE 
Elvis Presley 
 

จากใจถึงใจ ดอน  สอนระเบียบ 
สุดฟ้าสุดดิน เศรษฐา  ศิระฉายา 

CORAZON DE MELON RoseMary Clooney ลืมไม่ลง นคร  มงคลายน 

CHRISTOPHER COLUMBUS Guy Mitchell หน่วยดับเพลิง นคร  มงคลายน 

CU CU RU CU CU PALOMA Nancy Ames ดูสิด ู นคร  มงคลายน 

DAY – O 
(THE BANANABOAT SONG) 

Harry Belafonte 
แดดออก มีศักดิ ์ นาครัตน ์
ม้วยโอ นคร  มงคลายน 

DIANA Paul Anka 

ไม่ยากนา รอยัลสไปร์ทส 
ฮักกันบ่ได ้ สุชาต ิ เทียนทอง 

ฮักกันบ่ได้ (แด๊นซ์) ก๊อต จักรพรรณ์  อาบครบุรี 

ฮักกันบ่ได ้ เบิร์ด  ธงไชย  แมคอินไตย ์
DSCHINGHIS KHAN Dschinghis Khan เจงกีสข่าน รอยัลสไปร์ทส 
EL CUMBANCHERO The Ventures อย่ามาคุม นคร  มงคลายน 
GO 
 

Tina Charles 
 

โทร 
 

เพลงประกอบภาพยนตร์ 
เก๋า..เก๋า  เดอะ พอสซิเบิล 

HANG ON SLOOPY 
 

The McCoys 
 

เหยื่อความช้ํา สิ้นใจถึงสิ้นกัน ชัยรัตน ์ เทียบเทียม 

ช้ําชาย สุภาภรณ์  เทียบเทียม 
ITSY BITSY TEENIE WEENIE 
YELLOW  POLKADOT BIKINI 

Brain Hyland 
 

จีบจู๋จ๋ี 
 

รอยัลสไปร์ทส 
 

JAMBALAYA  (ON THE BAYOU) Jo Stafford ทําอะไรย่ะ นคร  มงคลายน 

JINGLE BELLS Pat Boone โจงกระเบน นคร  มงคลายน 
JUST YOUNG Paul Anka ทรัพย์จาง มีศักดิ ์ นาครัตน ์
KARMA  CHAMELEON Culture Club ขอกับรัก ดอน  สอนระเบียบ 

LIGHTING BAR BLUES 
 

Brownsville  station 
 

ไม่รักแกล้งหลอก ดอน  สอนระเบียบ 
หัวทิ่มบ่อ สุชาต ิ เทียนทอง 

LIMBO ROCK Chubby  Checker ลูกทุ่งรักถิ่น มีศักดิ ์ นาครัตน ์

LINDA LINDA 
 

Tee-Set 
 

รินมา 
 

เพลงประกอบภาพยนตร์ 

เก๋า..เก๋า  เดอะ พอสซิเบิล 

LISTEN PEOPLE 
 

Herman's Hermits 
เธอตายฉันก็ฆ่าเธอ สุภาภรณ์  เทียบเทียม 

เธอตายฉันจะฆ่าเธอ ชัยรัตน ์ เทียบเทียม 

LITTLE  DARLIN The Diamonds ฝนตก มีศักดิ ์ นาครัตน ์
MANANA  
(IS SOON ENOUGHFOR ME) 

Peggy Lee 
 

มารยามาก 
 

นคร  มงคลายน 
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MAKIN' LOVE Floyd Robinson หมดตัวแล้ว รอยัลสไปร์ทส 

MARINA Rocco  Granata เสือเฒ่า มีศักดิ ์ นาครัตน ์
MORE THAN I CAN SAY Bobby Vee โอย...แย่แล้ว มีศักดิ ์ นาครัตน ์

MOTHER - IN - LAW Ernie K - Doe หลอกให้เรารอ รอยัลสไปร์ทส 

MY FIRST TIME Lobo งัวหาย เศรษฐา  ศิระฉายา 
MY TRULY, TRULY FAIR Guy Mitchell อยากกินกาแฟ นคร  มงคลายน 

PAPA LOVES MAMBO Perry  Como คุณพ่อชอบแมมโบ้ นคร  มงคลายน 

PEPITO Los  Machucambos เปิดป่ินโต ถาวร  อุณหกะ 
POISON IVY The  Coasters อะไรจะขะไหนหนาด มีศักดิ ์ นาครัตน ์
PUFF Peter Paul & Mary ยับ ชัยรัตน ์ เทียบเทียม 
PUFF THE MAGIC DRAGON Seal ยับเพราะใคร สุภาภรณ์  เทียบเทียม 

REALITY 
 

Richard เอ๋ยคํารัก ดอน  สอนระเบียบ 

Sandepson   
RHYTHM OF THE RAIN 
 

The Casecade ขอฝนชะโลมใจ เศรษฐา  ศิระฉายา 
Elvis Presley   

RING MY BELL 
 

Anita Ward 
 

กางเกงลิงลอยฟ้า เพลงประกอบภาพยนตร์ 
 เก๋า..เก๋า  เดอะ พอสซิเบิล 

RUNAWAY 
 

Del Shannon 
 

วันเกิด เพลงประกอบภาพยนตร์ 

 เก๋า..เก๋า  เดอะ พอสซิเบิล 
 
SEVEN LONELY DAYS 
 

Georgia Gibbs & เจ็ดวันที่ฉันเหงา นคร  มงคลายน 

The Yale Brothers   

SIMON SAYS 
 
1910 Fruit Gum Co. 

ไปโรงเรียนสาย อนัน  อันวา 

ไปโรงเรียนสาย ดอน  สอนระเบียบ 
SO MUCH IN LOVE All 4 One ฝากคําว่ารัก ดอน  สอนระเบียบ 

SUKIYAKI Kyu  sakamoto น้ําพริกปลาท ู มีศักดิ ์ นาครัตน ์

SWAY Bobby Rydell สวย นคร  มงคลายน 
TAKE ALL OF ME Tina Charles ตอบเสียท ี เศรษฐา  ศิระฉายา 
TELL LAURA I LOVE HER Johny T. Angel ลําดวน-ทองด ี วิรัช  เทวฤทธิ ์

THAT' AMORE Dean Martin รักรวนเร นคร  มงคลายน 
THE  BANANA  BOAT  SONG The  Tarriers ชายคนยาก มีศักดิ ์ นาครัตน ์

THE END OF THE WORLD The Carpenters ร้ายนักรักนี ่ ดอน  สอนระเบียบ 
TICKET TO RIDE The Beatles แม่ปลาไหล รอยัลสไปร์ทส 
TOM DOOLEY The King Ton Trio ราชสีห์กับหนู มีศักดิ ์ นาครัตน ์

 
YOUR CHEATIN' HEART 
 

 
Hank Williams 
 

ชวนเมียชมจันทร์ นคร  มงคลายน 
ชวนน้องชมจันทร์ นคร  มงคลายน 
จํ้าจ้ีมะเขือเปราะ ไพโรจน์  สังวริบุตร 
ใจร้ายก็บอก เศรษฐา  ศิระฉายา 

YOUNG DREAMS Elvis Presley ยังด ี มีศักดิ ์ นาครัตน ์

YOU'RE MY WORLD 
 

Helen Reddy 
 

รักอลังการ 
 

เพลงประกอบภาพยนตร์ 
เก๋า..เก๋า  เดอะ พอสซิเบิล 

WEAR MY RING AROUND 
YOURNECK 

Elvis Presley 
 

เห่าดง 
 

มีศักดิ ์ นาครัตน ์
 

WOODEN HEART Elvis Presley หัวใจไม้ มีศักดิ ์ นาครัตน ์

 
WITH A GIRL LIKE YOU 
 

 
The Troggs 
 

เลือกฉันซี สุภาภรณ์  เทียบเทียม 

สิ้นใจถึงสิ้นกัน ชัยรัตน ์ เทียบเทียม 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปได้ว่า เพลงป๊อปตะวันตก มีอิทธิพลในประเทศไทยช่วงปี ค.ศ.1960 – 1980 อยู่
จริงเน่ืองจากเป็นช่วงที่เพลงป๊อปตะวันตกกําลังเฟื่องฟูหรือเรียกกันว่ายุค ซิกตี้ ประกอบกับการเกิดสงครามเวียดนาม ซ่ึงมี
ทหารชาวอเมริกันมาตั้งฐานทัพอยู่หลายจังหวัดในประเทศไทย ทําให้มีการนําวัฒนธรรมการฟังเพลงป๊อปตะวันตกเข้ามา
เผยแพร่ในบ้านเราเป็นอย่างมาก คนไทย จึงเริ่มฟังและบรรเลงเพลงเหล่าน้ีมากขึ้น ประกอบกับการนําภาพยนตร์ต่างประเทศ
เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ชั้นนําในยุคน้ัน ยิ่งทําให้คนไทยรู้จักเพลงป๊อปตะวันตกผ่านภาพยนตร์เหล่าน้ีเป็นอย่างมากอีกด้วย
จึงเกิดการร้องการเล่นดนตรีตลอดจนการแต่งกายเลียนแบบดารานักร้องตะวันตกที่ชื่นชอบ จนทําให้ผู้ประกอบการด้านดนตรี
และนักแต่งเพลงในยุคน้ันนําทํานองเพลงป๊อปตะวันตกที่คุ้นหูคนไทยเป็นอย่างดีแล้ว มาดัดแปลงเป็นเน้ือไทย ด้วยการ
ล้อเลียนการออกเสียงในชื่อภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย เช่น เพลงเบอร์นาดีน เป็นเบอร์ไหนดี หรือเพลงเดย์โอ เป็น แดด
ออก เป็นต้น เหตุที่นิยมนําเพลงป๊อปตะวันตกมาเปล่ียนเป็นเน้ือไทยอีกประการหน่ึงเน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิสมัยน้ัน
ยังไม่ชัดเจน จึงสามารถกล่าวได้ว่าเพลงป๊อปตะวันตกในช่วงปี ค.ศ. 1960 – 1980 มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีและสังคมไทย
อย่างแท้จริง 
อิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันอิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกที่ยังมีให้เห็นในสังคมไทยอยู่ในรูปแบบของการบรรเลงเพลงเหล่าน้ีในสถาน
บันเทิงที่มีระดับ เช่นโรงแรมต่างๆที่มีเพลงประเภทน้ีบรรเลงอยู่ในล็อบบี้ คอฟฟี่ช๊อปหรือร้านอาหารของโรงแรมเป็นต้น แม้ว่า
เพลงป๊อปตะวันตกบางเพลงจะเก่าแก่เกินห้าสิบปีขึ้นไปแล้ว แต่ก็ยังคงมีผู้ฟังบางกลุ่มยังให้ความนิยมและแสวงหาเพลงประเภท
น้ีฟังอยู ่ตลอดจนการแต่งกายเลียนแบบนักร้องที่ประทับใจยังคงมีให้เห็น เช่นผู้ที่ร้องเพลงของเอลวิส เพรสรีย์ ในปัจจุบันก็ต้อง
แต่งกายเลียนแบบเอลวิสให้เห็นอยูในโรงแรมหลายที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนร้านขายแผ่นซีดีในปัจจุบันก็ต้องมี
เพลงป๊อปตะวันตกขายให้ลูกค้าที่ชืน่ชอบอยู่เช่นเดิม 
 จากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีประสพการณ์ในวงการดนตรีมาเป็นเวลานานในเรื่องอิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกที่มีต่อ
แนวดนตรีบ้านเราน้ัน พอจะสรุปได้ดังน้ี 
                 1. เล็ก วงศ์สว่าง นักจัดรายการเพลงฝรั่งย้อนยุค เจ้าของหนังสือเดอะกีต้าร์,ไอ.เอส.ซองฮิท เล่าว่าเพลงเหล่าน้ีมี
อิทธิพลต่อนักฟังดนตรีบ้านเราอย่างมาก จนต้องเสาะแสวงหาแผ่นเสียงเพลงเหล่าน้ีให้ครบทุกชุดทุกศิลปิน ซ่ึงต้องลงทุนสูง
เพราะสมัยก่อนมีแต่แผ่นต้นฉบับที่ต้องส่ังนําเข้าเท่าน้ัน ไม่สามารถก๊อปปี้หรือโหลดเอาตามอินเตอร์เน็ทเหมือนสมัยน้ี แต่ก็ต้อง
ลงทุนเน่ืองจากมีผู้ฟังโทรศัพท์มาขอให้เปิดเป็นจํานวนมาก 
                   2. ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล นักร้องเพลงไทยสากล เล่าว่าตนเองฝึกหัดและยึดอาชีพร้องเพลงจากเพลงไทยสากลเป็น
หลัก แต่ด้วยอิทธิพลของเพลงป๊อปตะวันตกที่มีผู้ฟังให้ความนิยม ก็ต้องทําให้หันมาฝึกหัดและร้องเพลงป๊อปตะวันตกอยู่หลาย
เพลงเช่นกัน 
                    3. วิรัช อยู่ถาวร ที่ปรึกษาโรงเรียนดนตรีเค.พี.เอ็น อดีตนักดนตรีวงซิลเวอร์แซนด์ เล่าถึงอิทธิพลของเพลง
เหล่าน้ีที่นักดนตรีสมัยก่อนต้องเล่นได้อย่างต้นฉบับจึงจะมีผู้ว่าจ้างให้เล่นในสถานที่ดีๆ และมีค่าตอบแทนสูงกว่าเล่นเพลงไทย
ทั่วๆไป จึงเกิดนักดนตรีอาชีพที่มีฝีมือมากในยุคน้ัน บางครั้งก็ได้รับการว่าจ้างให้เข้าไปบรรเลงให้ทหารอเมริกันฟังในฐานทัพที่มี
อยู่หลายจังหวัด เช่น ชลบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ อุดร เป็นต้น 
                      4. วินัย พันธุรักษ์ นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ อดีตนักร้องวงดิอิมพอสสิเบิลล์  
เล่าว่าเพลงของวงดิอิมพอสสิเบิลล์บางเพลงก็ดัดแปลงมาจากเพลงป๊อปตะวันตกที่เป็นที่รู้จักในยุคน้ันอยู่แล้ว เม่ือนํามาร้องเป็น
เพลงไทยก็ทําให้ผู้ฟังคุ้นหู จําง่าย และได้รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว และผู้ที่สามารถเข้าไปบรรเลงเพลงเหล่าน้ีในฐานทัพ
อเมริกันได้จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักดนตรีด้วยกันอย่างมากในยุคน้ันแสดงให้เห็นถึงฝีมือ เพราะต้องร้องและบรรเลงให้
เหมือนต้นฉบับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
               1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเพลงป๊อปตะวันตกก่อนหน้าปี ค.ศ. 1960 ว่ามีที่มาอย่างไรจึงส่งผลให้เกิดความ
นิยมในช่างปี ค.ศ. 1960 หรือยุค “ ซิกตี้ “ ได ้
               2. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงการเปล่ียนแปลงแนวเพลงป๊อปตะวันตกหลังปี ค.ศ. 1980  ด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการ
ของเพลงป๊อปอย่างต่อเน่ือง 
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               3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอ่ืนๆที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องดนตรี แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับสภาพสังคมในยุคของดนตรีน้ันๆ 
อาทิ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า ศาสนา ค่านิยม ฯลฯ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบของดนตรีในแต่ละยุค
สมัยเป็นอย่างมาก 
               4. ผู้ศึกษาเรื่องเพลงป๊อปตะวันตก ไม่ควรศึกษาผ่านตํารา หนังสือ หรือเอกสารเพียงอย่างเดียว ควรฟังเพลงป๊อป
ตะวันตกจากต้นฉบับจริง เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ควบคู่กันไปด้วย 
               5. สามารถนําความรู้เรื่องเพลงป๊อป ไปทําการศึกษาแนวเพลงอ่ืนๆ อาทิ แจ๊ส บลูส์ ร๊อค ฯลฯ ในยุคสมัยเดียวกันได้
อีกด้วย 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์บุคคลที่ใช้อ้างอิงในงานวิจัย 
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   พรรณไม้ที่ใช้ในการประกอบอาหาร  
ตํารับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา 

The Kind of Tree Used in Cooking for Phra Vimadhathea Kromphrasudhasineenard 
Piyamahara Padivaraddha  

ศันสนีย์  จะสุวรรณ ์

บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง  พรรณไม้ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ตํารับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาถ ปิยมหาราช 
ปดิวรัดา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพรรณไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของวังสวนสุนันทา และเพื่อศึกษาการใช้พรรณไม้ในสวนสุนันทาใน
การนํามาประกอบอาหาร ตํารับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาถ ปิยมหาราช ปดิวรัดา ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับสวนสุนันทา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาหาร และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้เก่ียวข้องเพื่อยืนยันและตรวจสอบข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่า พรรณไม้ที่นํามาปลูกในสวนสุนันทา มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ต้นประดู่ ไทร กร่าง ปีบ โสก 
พะยอม เป็นต้น และไม้ล้มลุก ประกอบไปด้วย ไม้ดอก ได้แก่ กุหลาบ กล้วยไม้พันธ์ุต่างๆ และไม้ใบ ได้แก่ โกสน เล็บครุฑ เป็น
ต้น ส่วนอาหารตํารับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาถ  ปยิมหาราช ปดิวรัดา ส่วนใหญ่เป็นอาหารปรุงสําเร็จ  และนํ้าพริก
ชนิดต่างๆ ซ่ึงใช้พรรณไม้ที่อยู่ในสวนสุนันทาส่วนใหญ่มาประกอบเครื่องจ้ิม โดยนํามาชุบแป้งทอด  ได้แก่ ดอกโสน ดอกแต้ว 
ดอกล่ันทม รับประทานกับข้าวปรุงต่างๆ ข้าวแช่ และขนมจีน หรือนํามารบประทานกับนํ้าพริก ดอกพะยอมนํามาปรุงอาหาร
ประเภทยํา รวมทั้งใช้ใบไม้ที่รับประทานได้มาตกแต่งรองจานเพื่อให้ดูสวยงามด้วย จากผลการวิจัย เป็นแนวทางในการเผยแพร่
อาหารตํารับพระวิมาดาเธอ โดยการจัดเป็นนิทรรศการ และได้จัดทําเป็นหนังสือตําราอาหารตํารับพระวิมาดาเธอฯ ด้วย 

คําสําคัญ : พรรณไม้, พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปยิมหาราช ปดิวรัดา, ตํารับอาหาร. 

Abstract 

 The research titled “Kind of Tree Used in Cooking For Phra Vimadhathea  Kromphrasudhasineenard  
Piyamaharaj Padivaraddha” aimed to examine 1) the plants in Suan Sunandha Palace area and 2) the usages of 
plants in cooking for Phra Vimadhathea Kromphrasudhasineenard Piyamaharaj Padivaraddha. This is the 
historical and documentary research. The data was collected by in-depth interview those affiliated with Suan 
Sunandha Palace  and cooking experts. The focus group discussion was conducted to examine and confirm the 
findings.  
 The research found that plants in Suan Sunandha Palace  area include perennial plant such as  
Pradoo, Banyan tree, Krang, Peep  Sok and  Payoom ; biennial plant such as roses and orchids; and foliage 
plant such as Koson and  Lebkrut. The cooking for Phra Vimadhathea Kromphrasudhasineenard Piyamaharaj 
Padivaraddha are Finished Food  and  chili sauce which the plants are used as side dishes by frittering such as  
Sanoo, Taw, Luntoom and dined with seasoned rice such as Kaw-chae and Kanom-jeen or dined with chilli 
paste. Payoom  is commonly used for spicy salad and its leaves are used as garnish. The findings suggest that 
exhibition and recipe cookbook are ways to publicize the cooking for Phra Vimadhathea 
Kromphrasudhasineenard Piyamaharaj Padivaraddha.    
Keywords : Kind of Tree, Phra Vimadhathea  Kromphrasudhasineenard  Piyamaharaj Padivaraddha,  
Cooking 

บทนํา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดิมเป็นอุทยานสวนป่า ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากทรง 
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เสด็จฯ กลับจากประพาสยุโรปครั้งหลังในพ.ศ. 2450 ได้ทรงจัดการวางแบบแปลนสวนสุนันทา ปราสาทพระที่น่ัง และพระ
ตําหนักสําหรับพระชายา เจ้าจอม พระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงควบคุมการก่อสร้างและทรงคัดเลือกพรรณไม้มาปลูกด้วย
พระองค์เอง เป็นพระราชอุทยานสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์สวยสดงดงาม ปกคลุมด้วยพรรณไม้นานาชนิด ส่งกล่ินหอมอบอวลด้วยไม้
ดอก และได้พระราชทานนามว่า “สวนสุนันทา” อันเป็นพระราชานุสรณ์แห่งความรักในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ที่
ได้เสด็จสวรรคต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549) 
 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2454 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างองค์
พระที่น่ังและพระตําหนักต่างๆ ที่ยังไม่เสร็จรวม 32 ตําหนัก บนเน้ือที่ 122 ไร่ ในพระราชอุทยานสวนสุนัน-ทาตามพระราช
ประสงค์ของพระราชบิดา ได้สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2462 บรรดาเจ้านายฝ่ายในและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ได้ทยอยเสด็จมา
ประทับ จากการสํารวจในแผนผังสวนสุนันทาฉบับสํานักพระราชวัง ปรากฏว่ามีเจ้านายฝ่ายในประทับในวังสวนสุนันทา 24 
พระองค์ และเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 จํานวน 13 ท่าน นอกเหนือจากน้ันก็เป็นพระญาติที่มาประทับและพํานักเป็นครั้งคราว 
ดังน้ัน สวนสุนันทาในสมัยรัชกาลที่ 6 - 7 ถือว่าเป็นราชสํานักฝ่ายในที่ใหญ่ที่สุด (สํานักพระราชวัง, 2532)  
 พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา เป็นพระอัครชายาในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  มีพระนามเดิมว่า “หม่อมเจ้าหญิงสาย” ทรงเป็นพระธิดาองค์เล็ก ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนภูมินทรภักดี 
องค์ต้นราชสกุล “ลดาวัลย์ ณ อยุธยา” (พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาเอมน้อย) 
กับเจ้าจอมมารดาจีน ประสูติที่วังพระบิดา ณ ตําบลท่าเตียน เม่ือวันที่ 4 กันยายน พุทธศักราช  2406 ก่อนที่พระบิดาจะ
สิ้นพระชนม์ได้ทรงถวายพระธิดาทั้ง  3  พระองค์เป็นข้ารับใช้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้แก่ 
หม่อมเจ้าบัว (ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “พระอัครชายาเธอ กรมขุนอรรควรราชกัลยา”)  หม่อมเจ้าปิ๋ว 
(ในรัชกาลที ่5 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์”) และหม่อมเจ้าสาย (ใน
รัชกาลที่ 5 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนา  เป็น “พระอัครชายาเธอ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ” และในรัชกาลที่ 7 ทรงได้รับ
โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศเป็น “พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา” ) 
 ภายหลังการก่อสร้างพระตําหนักหมู่ได้แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระวิ
มาดาเธอฯ และพระราชธิดาประทับที่ตําหนักสวนบัว และพระราชทานตําหนักสวนบัวเปลวซ่ึงอยู่ใกล้ตําหนักสวนบัวชิดกําแพง
ด้านหลังวังสวนดุสิต  สําหรับเป็นห้องเครื่องต้นในการปรุงพระกระยาหารถวายพระบรมราชสวามีในฐานะทรงทําหน้าที่กํากับ
ดูแลห้องเครื่องต้น เน่ืองจากพระวิมาดาเธอฯ ทรงพระปรีชาสามารถในด้านการปรุงอาหารเป็นหน่ึงจนได้รับการยกย่องว่าทรง
เป็น “เอตทัคคะทางด้านการทํากับข้าว” และได้ทรงรับราชการฉลองพระเดชพระคุณในหน้าที่กํากับดูแลห้องเครื่องต้นถวาย 
ทรงเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัยและจริยามารยาทของข้าหลวงเพื่ออบรมบ่มนิสัยในความเป็นกุลสตรีไทย ฉะน้ันบรรดาข้าหลวง
ในสํานักพระวิมาดาเธอฯ จะเก่งในด้านการทํากับข้าว เย็บปักถักร้อย การแกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัยและมีกิริยามารยาท
งาม (กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, 2533)  
 พระวิมาดาเธอฯ นอกจากทรงกํากับดูแลห้องเครื่องต้นแล้ว  ในยามว่างเว้นจากพระภารกิจยังโปรดต้นไม้มากตั้งแต่
เม่ือครั้งประทับในวังหลวง  วังสวนดุสิตและที่สวนสุนันทา ซ่ึงมีทั้งไม้ดอก ไม้ใบนับพันชนิด  ทรงปลูกที่หน้าตําหนักจนกลายเป็น
สวนอุทยานขนาดย่อมร่มรื่นด้วยแมกไม้ธรรมชาติอันสวยงาม  กล่าวกันว่าสวนอุทยานของพระองค์ได้แผ่ก่ิงก้านสาขาไปจนถึง
ใกล้พระที่น่ังนงคราญสโมสร ทรงโปรดต้นกล้วยไม้และกุหลาบเปน็พิเศษ   
 กล่าวได้ว่าในสมัยที่พระองค์ประทับที่สวนสุนันทาน้ัน บริเวณรอบตําหนักจะเต็มไปด้วยสีสันพรรณไม้นานาชนิด ส่ง
กล่ินหอมตลบอบอวลด้วย กุหลาบ  ล่ันทม  สารภี  ลําดวน  นมแมว  มะลิ  หน้าวัว พุทธชาด เล็บนางฟ้า  และแก้วเจ้าจอม 
โดยเฉพาะต้นแก้วเจ้าจอมนั้นเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนํามาจากชวา
เม่ือครั้งเสด็จพระพาสเกาะชวา ปัจจุบันคือ ประเทศอินโดนีเซีย โดยทรงนํามาปลูกไว้ที่สวนสุนันทา เป็นดอกสีม่วงคราม มี 5 
กลีบ เกสรสีเหลืองงดงามมาก  และต่อมาดอกแก้วเจ้าจอมได้กลายเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ส่วนล่ันทมต้นใหญ่ทั้งสองต้นที่ปลูกอยู่ข้างตําหนักพระวิมาดาเธอฯ นั้น เพิ่งมาปลูกภายหลังเมื่อปีพุทธศักราช  2502  
นอกจากไม้ดอกแล้วยังทรงปลูกไม้ผล  เช่น มะม่วง  ชมพู่  กระท้อน  หว้า  และเกาลัด  เป็นต้น  ทุกคืนจะทรงพระดําเนินไป
ทอดพระเนตรไม้ดอกต่างๆ และที่เรือนกล้วยไม้เวลาผลิดอกด้วยความสนพระทัยยิ่งและทุกเช้าทรงโปรดให้ข้าหลวงในพระองค์
ฝึกหัดวาดรูปดอกไม้ที่ทรงปลูกไว้ให้เหมือนของจริงที่สุดพร้อมระบายสีนํ้า  โดยเฉพาะดอกกล้วยไม้พันธ์ุต่างๆ แล้วจึงนําขึ้น
ถวายทอดพระเนตร  ภาพวาดเหล่าน้ีเท่าที่รวบรวมได้ในปัจจุบันมีจํานวนกว่า 117 ภาพ ทรงโปรดให้ข้าหลวงวาดตั้งแต่ปี
พุทธศักราช  2460 เป็นต้นมา (เน่ือง นิลรัตน์, 2545) 
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 พระกระยาหารที่พระวิมาดาเธอฯ ทําถวายพระพุทธเจ้าหลวงจนเป็นที่โปรดปรานส่วนหน่ึงสืบเน่ืองมาจากพระวิ
มาดาเธอฯ ทรงให้ปลูกต้นไม้นานาพรรณรอบบริเวณตําหนักและทรงนําพรรณไม้ที่ทรงปลูกมาประกอบอาหารในตํารับของ
พระวิมาดาเธอฯ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงพรรณไม้ในสวนสุนันทาที่นํามาปลูกแต่ละตําหนัก ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากพรรณไม้ต่างๆ ซ่ึงยังไม่มีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่สมควรรวบรวมไว้เพื่อให้
เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพรรณไม้ในสวนสุนันทา เพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพรรณไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของสวนสุนันทา 
2. เพื่อศึกษาการใช้พรรณไม้ในสวนสุนันทาในการนํามาประกอบอาหารตํารับพระวิมาดาเธอ  

กรมพระสุทธาสินีนาถ ปิยมหาราช ปดิวรัดา  

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) ผู้ที่เก่ียวข้องกับสวนสุนันทา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาหาร และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เก่ียวข้องเพื่อยืนยันและตรวจสอบข้อมูล 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า  พรรณไม้ที่นํามาปลูกในสวนสุนันทา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  ประกอบด้วย ไม้ยืน
ต้นขนาดใหญ่  และไม้ล้มลุก  ไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้ใบและไม้ดอก 

1. ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่   
1.1 ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ใบและไม้ดอก ได้แก่  ต้นประดู่ ไทร กร่าง ปีบ โศก พะยอม ต้นแก้ว นํ้าอบฝรั่ง (แก้ว

เจ้าจอม)  โยทกา เสาวรส สารภี ตานีบัวป่า (ชมพูพันธ์ทิพย์) โมก ล่ันทมขาว ต้นหม่อน พิกุล มณฑา แสงจันทร์ และต้นจามจุร ี

1.2 ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ผล  ได้แก่ ต้นหว้า กระท้อน มะม่วงนานาชนิด ชมพู่ ต้นเกาลัด ต้นสะตอ  มะนาว 
ขนุน พุทรา ชมพู่  ล้ินจ่ี มะม่วง มะพร้าว  ต้นกระทกรกฝรั่ง(เสาวรส) ทับทิม     

2. ไม้ที่เป็นไม้ล้มลุก  
2.1 ไม้ล้มลุกที่เป็นไม้ดอก ได้แก่  กล้วยไม้และกุหลาบทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะ

กล้วยไม้ในตระกูลแคทรียา พุทธชาดสีเหลือง ต้นพุด ต้นเล็บนางฟ้า ต้นหน้าวัว นมแมว หิรัญญิกา ลัดดาวัลย์ มะลิ ลําดวน 
พิกุล กระดังงา ดอกสลิด ดอกขจร ดอกโสน จุ๊ยเซียน ไฮเดรนเยีย โบตั๋น บัวหลายพันธ์ุ (บัววิคตอเรีย บัวธรรมดา บัวหลวง) 
ผักตบชวา สารภี ชบา เล็บครุฑ สายหยุด มณฑา รสสุคนธ์  มลิวัลย์ พุดตาน   ชมนาด ม่อนฤาษี กรรณิการ์ อัญชัน โบตั๋น  
เข็ม ฝ้ายคํา โยทกา    

2.2 ไม้ล้มลุกที่เป็นไม้ใบ ได้แก่ กล้วย โกสน เล็บครุฑ มิกโกรมีอาร์ ต้นนํ้าพริก ใบเตย ข้าวโพด รวมทั้งว่าน
ต่างๆ เป็นต้น   

จากต้นไม้นานาพรรณ และตําราอาหารตํารับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา  สามารถ
สรุปวิเคราะห์ถึงพรรณไม้ที่นํามาประกอบอาหารได้ดังน้ี 

1. กุหลาบ   ยํากุหลาบ แกงส้มกลีบกุหลาบ กุหลาบชุบแป้งทอด 
2. ล่ันทมขาว  ตัดเฉพาะกลีบขาว ล้างยางออกให้หมด ชุปแป้งทอดกรอบ เป็นเหมือดใส่ขนมจีนนํ้าพริก 
3. ดอกมะลิ นําดอกตูมและดอกบานล้างนํ้าให้สะอาด มาอบในนํ้าที่ต้มสุก จะได้เป็นนํ้าดอกไม้สําหรับเป็นส่วนผสม

ในขนมไทย ข้าวแช่ ให้มีกล่ินหอม นอกจากน้ียังใช้อบขนมให้มีกล่ินหอม  
4. ดอกเข็ม นํามาชุปแป้งทอดกรอบ เป็นเหมือดใส่ในขนมจีนนํ้าพริก 
5. กระดังงาไทย เลือกดอกที่มีสีเหลือง ซับนํ้าให้แห้ง ลนไฟเทียนอบแล้วฉีก 2-3 ชิ้นต่อกลีบ ใส่ในจอกรวมกับดอก

มะลิลอยในในโถใส่นํ้าต้มสุก นํ้า 5 ถ้วยตวง ต่อดอกมะลิ 10 ดอก กระดังงา 1 ดอก จะได้นํ้าดอกไม้ที่หอม ผสมในขนมไทยทุก
อย่าง ถ้าจะใช้ดอกไม้ลอยนํ้าต้องล้างดอกไม้ให้สะอาด รุ่งเช้าต้องเก็บดอกไม้ออกจากนํ้า อย่าแช่นาน ถ้าวางขันใส่ดอกมะลิ 
และดอกกระดังงาลนไฟลอยในนํ้าจะได้กล่ินหอมเหมือนลอยในนํ้า  

6. ดอกพยอม  นํามายํา,  พล่าดอกพยอม, หรือต้มยํา โดยใช้ดอกเป็นส่วนประกอบอาหาร  
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7. ดอกโบตัน๋  นํามาประกอบอาหารประเภทแกง  โดยใช้ดอกนํามาประกอบอาหาร 
8. ดอกขจร นําดอกขจรทั้งดอกตูมและดอกบาน มาต้มจ้ิมนํ้าพริก มะนาว แกงส้ม แกงเลียง ต้มจืด ผัดกับหมู ยํา 
9. ดอกผักตบชวา  ยอดดอกมีลักษณะคล้ายดอกข่า นํามาแกงส้ม ต้มกะทิจ้ิม นํ้าพริก  
10. ดอกลัดดาวัลย ์ต้มกะท ิจ้ิมนํ้าพริก  
11. ดอกโสน เป็นดอกสีเหลือง นํามาต้มจ้ิมนํ้าพริกมะนาว แกงส้ม ทําขนมดอกโสน ชุบแป้งทอดกรอบ จ้ิมซอส ทอด

กรอบ เป็นเหมือดในขนมจีนนํ้าพริก  
 12. ใบเตย นํามาทําเป็นนํ้าใบเตย  และนํามาผสมข้างทําข้าวตัง  เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราช  ปดิวรัดาทรงนําพรรณไม้ที่มีในสวนสุนันทา  มา
ประยุกต์ปรับปรุงในการนํามาปรุงอาหาร  โดยเฉพาะเป็นเครื่องเคียงรับประทานกับนํ้าพริก  ซ่ึงเป็นอาหารหลักในแต่ละม้ือ  
รวมทั้งนํามาเป็นส่วนประกอบในการทําแกงชนิดต่างๆอีกด้วย 

อภิปรายผล 
 พรรณไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของสวนสุนันทามีต้นไม้อยู่หลายประเภททั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้ใบ ไม้ดอก ไม้นํ้า ไม้ยืนต้น 
เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่เกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งมีพระราชดําริให้สร้าง
พระราชวังสวนดุสิต ในปีพ.ศ. 2442  ทรงให้สร้างพระตําหนักเป็นแบบฝรั่งและเป็นเรือนทรงไทย นามพระตําหนักขึ้นต้นด้วย
สวนและต่อด้วยซ่ึงลายในเครื่องลายคราม เช่นสวนนกไม้ สวนหงส์ สวนส่ีฤดู สวนบัว สวนฝรั่งกังใส และทรงมีพระราชดําริให้
สวนสุนันทา มีแบบแผนเป็นแบบสวนที่ต้องพระประสงค์ ความตั้งพระทัยจะให้มีเขตบริเวณที่เรียกว่า “สวนสุนันทา” คล้ายกับ
พระราชวังของเจ้านายราชวงศ์ในยุโรมีสวนเที่ยวเล่น  ทรงจัดวางแบบการสร้างสวนสุนันทาให้เป็นสวนป่า ให้มีการปลูกต้นไม้
ยืนต้น โดยมอบให้พระพรหมพิรักษ์เป็นเจ้าหน้าที่จัดหาต้นไม้สําหรับปลูกทั่วไป ต้นไม้ใหญ่ต่างๆ ได้แก่ต้นประดู่ ไทร กร่าง ปีป 
โสก ฯลฯ (วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2523) 
 นอกจากไม้ยืนต้น ยังมีไม้ล้มลุก ไม้ใบ ไม้ดอก ไม้นํ้าอีกมากมายที่  พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิย
มหาราชปดิวรัดา ทรงจ่ายพระราชทรัพย์เพื่อหามาปลูก เป็นทั้งพรรณไม้หายาก และพรรณไม้ในวรรณคดี      ม.ล.เน่ือง 
นิลรัตน์  ได้เล่าไว้ในหนังสือ เรื่องเล่าชาววังว่า พระวิมาดาเธอฯ ทรงปลูกต้นไม้ในวรรณคดีเท่าน้ัน วรรณคดีเรื่องใด มีชื่อต้นไม้
อะไรก็ทรงหามาปลูก นอกจากน้ีก็มีไม้ป่า เช่น ต้นสะตอ ต้นนํ้าอบฝรั่ง(แก้วเจ้าจอม) ดอกหิรัญญิกา ดอกสุพรรณิกา หรือดอก
ฝ้ายคํามีสีเหลือง โยทกา ดอกลัดดาวัลย์ปลูกไว้มากที่สุด ดอกนมแมว ต้นกระทกรกฝรั่ง (เสาวรส) ดอกสลิด ดอกขจร  
 ที่หน้าตําหนักพระวิมาดาเธอฯ จะปลูกดอกมะลิ ดอกกะดังงา และดอกกุหลาบ เพื่อเอาไว้อบร่ําเส้ือผ้า  เครื่องทรงที่
ซักรีดแล้ว อบร่ําพร้อมด้วยกํายาน เพือ่ให้เส้ือผ้ามีกล่ินหอมน่าใช้ และที่ถนนหน้าตําหนัก มีกระถางกุหลาบตั้งไว้เป็นแถว มีต้น
จุ๊ยเซียนปลูกไว้ที่ก้อนหินโดยรากจะเกาะอยู่ตามหิน พระวิมาดาเธอฯ ทรงนําต้นผักตบชวามาจากชวา เอามาปลูกไว้ในกระถาง
บัว มีบัวหลากหลายพรรณ ได้แก่ บัววิคตอเรีย บัวธรรมดา บัวหลวง ต้นกระท้อน ปลูกบริเวณที่เป็นสนามหน้าอาคารศูนย์
ศิลปะและวัฒนธรรม มีต้นพิกุลใหญ่อยู่ตรงกลางระหว่างตําหนัก (วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2533) 
 ส่วนพรรณไม้ที่นํามาใช้ประกอบอาหารตํารับพระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาถ  ปยิมหาราช ปดิวรัดาน้ัน พระวิ
มาดาเธอฯ ทรงเป็นต้นตํารับทางการเรือนทั้งอาหารและดอกไม้ อาหารที่เด่นๆ ในวังสุนันทามีหลายอย่าง เช่น ลูกทับทิมหรือ
ปัจจุบันเรียกว่า ทบัทิมกรอบจะทําเล้ียงแขกในงานใหญ่ๆ ทุกครั้ง นอกจากน้ีก็มี นํ้าพริกเผา       ข้าวแช่ อาหารส่วนใหญ่เป็น
อาหารปรุงสําเร็จ และนํ้าพริกชนิดต่างๆ มีการนําพรรณไม้ที่อยู่ในสวนสุนันทามาประกอบอาหาร  ได้แก่ ดอกโบตั๋น นํามาแกง 
ดอกพะยอมนํามาปรุงอาหารประเภทยําหรือต้มยํา นมแมวเอามาเจียวไข่ ดอกโสน ดอกแต้ว ดอกล่ันทม นํามาชุบแป้งทอด 
รับประทานกับข้าวปรุงต่างๆ ข้าวแช่ และขนมจีน ดอกสลิด ดอกขจร นํามารับประทานกับนํ้าพริก ใบชะครามลวก นํามา
รับประทานกับนํ้าปลาหวาน    
 จะเห็นได้ว่า พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราช ปดิวรัดา ทรงเป็นเอตทัคคะทางด้านอาหาร  มี
ความสามารถในการประยุกต์ ดัดแปลงพรรณไม้ที่มีอยู่นํามาประกอบอาหาร ซ่ึงบางชนิด ไม่พบเห็นในปัจจุบันแล้ว เช่น ไก่
นมวัว  ซุปปอดโอโฟ ด้วงโสนต้มกะทิ ซ่ึงเป็นพระกระยาหารที่ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
นอกจากน้ียังมี ต้มยําดอกพะยอม ไข่เจียวนมแมว การนําดอกไม้และใบไม้บางชนิดมาเป็นผักรับประทานกับนํ้าพริก รวมถึง
ความพิถีพิถันในการปรุงอาหาร และการจัดอาหาร เช่น การใช้ใบไม้ทีร่ับประทานได้มาตกแต่งจานอาหาร เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับพรรณไม้หายากที่เคยมีในสวนสุนันทา และตําราอาหารตํารับพระวิมาดาเธอ กรมพระ
สุทธาสินีนาถ ปิยมหาราช ปดิวรัดา เพิ่มเติม 
 2. ควรมีการศึกษาถึงประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ที่นํามาประกอบอาหารแต่ละชนิด 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงชนิดของพรรณไม้ในเชิงพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 4. ควรมีการอนุรักษ์อาหารตํารับพระวิมาดาเธอฯ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป 
 5. ควรนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในการจัดทําเป็นตํารา
อาหาร การจําหน่ายอาหาร การใช้ประโยชน์ในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม ในการเผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จักคุณค่าของอาหารไทยที่
เกิดจากการใช้พรรณไม้  
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การใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
Information Use by Legal Officers in the Secretariat of the House of 

Representatives 

นราภัทร  เพชรมณ ี
แขนงสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2) 
เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทํางาน 3) ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และ 4) 
เปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทํางาน วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นิติกรสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จํานวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจง
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการ
ใช้สารสนเทศโดยรวมในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานด้านนิติบัญญัติและนิติการและใช้
เครื่องมือช่วยค้นในการเข้าถึงสารสนเทศ 2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน พบว่ามีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
ส่วนนิติกรที่มีเพศต่างกันมีการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน 3) ปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรโดยรวมมีปัญหาการใช้สารสนเทศในระดับปานกลาง เช่น แหล่งสารสนเทศภายใน การเข้าถึงสารสนเทศและ
สารสนเทศไม่เพียงพอ 4) เปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจําแนกตาม
ประสบการณ์การทํางาน พบว่ามีปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนนิติกรที่มีเพศและ
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัญหาการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน  
คําสําคัญ  การใช้สารสนเทศ นิติกร สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

Abstract 

 This research was aimed: 1) to study information use by legal officers in the Secretariat of the 
House of Representatives 2) to compare information use by legal officers in the Secretariat of the House 
of Representatives by gender, educational level and work experiences 3) to study the problems of 
information use by legal officers in the Secretariat of the House of Representatives and 4) to compare the 
problems of information use by legal officers in the Secretariat of the House of Representatives by 
gender, educational level and work experiences. This research was a survey study and the population 
consisted of 254 legal officers in the Secretariat of the House of Representatives. The instruments were 
questionnaires. The statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-
test. The research findings were summarized as follows: 1) information use by legal officers in the 
Secretariat of the House of Representatives was at the middle level. Most legal officers use information 
for legislative and legal affair and use search engines to access information. 2) Comparing information use 
by legal officers in the Secretariat of the House of Representatives by the educational level and work 
experiences found the overall significantly  difference at .05 but by gender was no statistical significance 
difference. 3) The problems of information use by legal officers in the Secretariat of the House of 
Representatives was at the middle level such as internal information source, information access and 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

395395 

 

 

insufficient contents. 4) Comparing the problems of information use by legal officers in the Secretariat of 
the House of Representatives by work experiences found the overall significantly difference at .05 but 
gender and the educational level were no statistical significance difference. 
Keywords: Information Use, Legal officers, The Secretariat of the House of  Representatives 

บทนํา 
 สถาบันนิติบัญญัตมีิอํานาจหน้าที่หลักเก่ียวข้องกับกฎหมายอันเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อกําหนด หรือบังคับให้คน
ทั้งหลายต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตาม หรือกําหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ เป็นการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของพลเมืองของประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง รักษาเอกราชและความม่ันคงของประเทศ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดระเบียบบ้านเมือง 
บ้านเมืองที่พลเมืองมีระเบียบวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจะมีความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย กฎหมายจึงมี
ความสําคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ  
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา มี
วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมงานของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้าทันสมัย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของปวงชนทัง้ประเทศ  
 นิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นตําแหน่งสายงานนิติการ มีลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งตามที่สํานักงานเลขานุการ ก.ร. กําหนดดังน้ี คือ สายงานนิติการประกอบด้วยตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้าน
กฎหมาย ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการประมวลหลักการ วิธีการ การตรวจและการร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม คํา
แปรญัตติ กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ข้อบังคับ และสัญญา การแปลเจตนารมณ์ของกฎหมาย การแปลกฎหมายต่างประเทศ 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทย การพัฒนากฎหมายการพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ และ
การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การจัดทํานิติกรรม การสอบสวนทางวินัย การดําเนินการเก่ียวกับคดีความต่างๆ การอุทธรณ์ 
หรือร้องทุกข์ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง จึงเห็นได้ว่านิติกรเป็นตําแหน่งงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการดําเนินงาน
ทางด้านนิติบัญญัต ิจําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และควรได้รับการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ ทัน
ต่อเวลาและสถานการณ์ 
 จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน เพื่อ
นําเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับสถาบันบริการสารสนเทศในการจัดเตรียมและพัฒนาสารสนเทศที่ตรงและเป็น
ประโยชน์ สนองตอบต่อการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติแก่นิติกร เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางาน   
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จําแนกตามเพศ  
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน   

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 254 คน การวิจัยครั้งน้ีใช้
ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สารสนเทศ ปัญหาการใช้ 
สารสนเทศ และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการใช้สารสนเทศของนิติกร  
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 
ติดตามรับแบบสอบถามกลับคืน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมดจํานวน 235 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์จํานวน 
232 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.3 
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 4.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัย 

 1.นิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.20 รองลงมาเป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 44.80 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท  และ
น้อยที่สุดคือระดับเนติบัณฑิต ปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกร ระดับ 3-5  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.20  รองลงมาคือ 
ปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกร ระดับ 8-9 และปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกร ระดับ 6 -7 น้อยที่สุด มีประสบการณ์การทํางานด้าน
นิติการไม่เกิน 10 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.80  รองลงมาคือ มีประสบการณ์การทํางานตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมี
ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20  ปีน้อยที่สุด 
 2.  นิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะการใช้สารสนเทศดังน้ี คือ เข้าใช้ทั้งที่อาคารหอสมุดและ
เว็บไซต์หอสมุดมากที่สุด รองลงมาใช้ที่อาคารหอสมุดอย่างเดียว และใช้ผ่านเว็บไซต์หอสมุดอย่างเดียวน้อยที่สุด เข้ามาใช้
สารสนเทศหอสมุดรัฐสภาในช่วงเวลา 08.31  - 12.00 น . มากที่สุด รองลงมาใช้ในช่วงเวลา 12.01 - 16.30 น. และใช้ใน
ช่วงเวลา 16.31 - 24.00 น. น้อยที่สุด นิติกรมีวิธีการเรียนรู้สารสนเทศด้วยตนเองมากที่สุด รองลงมาเรียนรู้จากคําแนะนําของ
เพื่อน เรียนรู้จากคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ และเรียนรู้จากการฝึกอบรมน้อยที่สุด นิติกรมีวิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยสืบค้น
จากฐานข้อมูลมากที่สุด รองลงมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยสืบค้น และสืบค้นโดยถามจากบุคคลอ่ืนน้อยที่สุด  
 3.  ผลการศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศของนิติกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิติกรมีการใช้สารสนเทศมากที่สุดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านวัตถุประสงค์
การใช้สารสนเทศ ด้านประเภทของส่ือ ด้านแหล่งสารสนเทศ ด้านเน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมาย  
และด้านบริการสารสนเทศ ตามลําดับ ดังน้ี 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิติกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ใช้เครื่องมือช่วยค้น 
(Search Engine)  เช่น google, yahoo, sanook ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทํางาน ใช้สารสนเทศที่อยู่บนเว็บไซต์อ่ืน ใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนตัว และรองลงมาใช้ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลช่วยค้นในห้องสมุด 
 ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ นิติกรมีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายวัตถุประสงค์ พบว่านิติกรมีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานด้านนิติบัญญัติและด้านนิติการใน
ระดับมาก ได้แก่ เพื่อการวิเคราะห์กฎหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวบทกฎหมาย เพื่อตอบข้อซักถามเก่ียวกับกฎหมาย เพื่อการ
ให้ความเห็นทางกฎหมาย ความเห็นทางวิชาการของนักกฎหมาย เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย เพื่อรวบรวมข่าวสารและ
สารสนเทศกฎหมายที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกรัฐสภาและผู้บังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านเลขานุการ ด้านธุรการทั่วไป เพื่อจัดทําบทความทางวิชาการ จัดทําเอกสารวิชาการ เอกสารวิจัย เพื่อทํารายงานการ
วิเคราะห์กฎหมายเฉพาะเรื่อง รองลงมาใช้เพื่อพิจารณา เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชกําหนด ร่างญัตติ คําแปรญัตติ ร่างกระทู้ถาม และร่างข้อบังคับการประชุม เพื่อวินิจฉัยให้คําปรึกษา ตอบข้อหารือ
เก่ียวกับกฎหมาย เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติและเสนอความเห็น เพื่อยกร่างระเบียบ 
ข้อบังคับ เพื่อสอบสวนเรื่องต่างๆ เพื่อการทํานิติกรรมและสัญญา การดําเนินคดี และเพื่อเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
และมีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศเพื่อหาข้อมูลทั่วไป เพื่อติดตามข่าวสารทันสมัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อประกอบการ
ศึกษาวิจัย และเพื่อความบันเทิง ตามลําดับ 
 ด้านประเภทของส่ือที่ใช้ นิติกรใช้ส่ือประเภทต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเภท 
พบว่าใช้ส่ือส่ิงพิมพ์มากที่สุด รองลงมาคือ ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และใช้ส่ือบุคคล เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่ือส่ิงพิมพ์ที่นิติ
กรใช้ในระดับมาก ได้แก่ หนังสือและตําราทางด้านกฎหมาย ข้อกฎหมายต่างๆ คําพิพากษาคําส่ังศาลปกครองคําพิพากษาของ
ศาลฎีกา เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา วารสารทางด้านกฎหมาย รองลงมาใช้หนังสือและตําราสาขาอ่ืนๆ หนังสือและคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านนิติการ รายงานการประชุมของสํานักรายงานการประชุมและชวเลขสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
วิทยานิพนธ์สาขากฎหมาย ความเห็นทางกฎหมายของนักนิติศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารทั่วไป และเอกสารจากการสัมมนาทาง
วิชาการ เอกสารประกอบการฝึกอบรม  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่นิติกรใช้ในระดับมาก ได้แก่ เว็บไซต์ทางด้านกฎหมายจากแหล่งอ่ืนๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ และเว็บไซต์/ฐานข้อมูลออนไลน์  รองลงมาใช้ฐานข้อมูลของสํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภา
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ผู้แทนราษฎร และฐานข้อมูลซีดีรอม ส่วนส่ือบุคคลที่นิติกรใช้อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การอภิปราย การบรรยาย การ
ประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม และการสนทนา การให้สัมภาษณ์  
 ด้านแหล่งสารสนเทศ นิติกรใช้แหล่งสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้แหล่งสารสนเทศภายใน
องค์กรมากกว่าแหล่งสารสนเทศภายนอกองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านิติกรใช้แหล่งสารสนเทศภายในองค์กรโดยใช้
หอสมุดรัฐสภาในระดับมาก รองลงมา ใช้ที่สํานัก/กลุ่มงานที่สังกัด และใช้ศูนย์บริการข้อมูล e – Knowledge ส่วนแหล่ง
สารสนเทศภายนอกองค์กรใช้ศูนย์ข้อมูลของรัฐอยู่ในระดับมาก รองลงมาใช้ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลเอกชน และใช้แหล่ง
สารสนเทศบุคคล  
 ด้านเน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมาย นิติกรใช้เน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมายในระดับมาก ได้แก่ รัฐธรรมนูญ 
กฎหมายทั่วไป/กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คําพิพากษาฎีกา/คดีต่างๆ  กฎหมายวิธีพิจารณา
ความ กระบวนการยุติธรรม รองลงมา คือ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารประเทศ หนังสือกฎหมายประเภทอ้างอิง  กฎหมาย
เก่ียวกับการศึกษา กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม กฎหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจ กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมาย
ส่ือสารมวลชน กฎหมายการค้า กฎหมายการคลังสาธารณะ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเก่ียวกับการ
สาธารณสุข /ส่ิงแวดล้อม กฎหมายการเกษตร กฎหมายการป้องกันประเทศ และกฎหมายคมนาคมน้อยที่สุด 
 ด้านบริการสารสนเทศ นิติกรใช้บริการสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย และบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ รองลงมาคือ บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ฉบับปัจจุบัน บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด OPAC บริการการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า บริการบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
บริการรายชื่อหนังสือใหม่ บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง บริการแนะนําการใช้ห้องสมุด บริการจองหนังสือ 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการโสตทัศนวัสดุ และบริการจัดหาเอกสารเฉพาะบุคคล ตามลําดับ  
 4.จากการทดสอบสมมติฐานการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นิติกรที่มีเพศต่างกัน
มีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน นิติกรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่าง
กัน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันในด้านแหล่งสารสนเทศ ด้าน
ประเภทของส่ือ ด้านเน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมาย ด้านบริการสารสนเทศ และด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ นิติกรที่มี
ประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยประสบการณ์การทํางาน
ต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันในด้านประเภทของส่ือ ด้านเน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ   
 5.ผลการศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่าปัญหาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศมากที่สุดในด้าน
แหล่งสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านประเภทของส่ือ และด้านบริการ
สารสนเทศ ดังน้ี 
 ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องแหล่งสารสนเทศภายใน
จัดเก็บรวมรวมข้อมูลไม่เป็นระบบ เข้าถึงได้ยาก แหล่งสารสนเทศภายนอกตั้งอยู่ห่างไกล ไม่ทราบแหล่งให้บริการสารสนเทศ
ภายนอก แหล่งให้บริการสารสนเทศภายนอกมีน้อย การเข้าถึงสารสนเทศภายนอกมีข้อตกลง/ค่าใช้จ่าย และเว็บไซต์แหล่ง
สารสนเทศภายนอกมีการเปล่ียนแปลงไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เดิมได ้ตามลําดับ  
 ปัญหาด้านเน้ือหาสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องเน้ือหาสารสนเทศ
มีไม่เพียงพอ ขาดความทันสมัย เน้ือหาสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เน้ือหาสารสนเทศที่
ค้นหาได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ไม่ตรงกับความต้องการ ไม่สมบูรณ์ ขาดความถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ตามลําดับ 
 ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอยู่ ในระดับปานกลาง นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องเว็บไซต์
ประมวลผลและแสดงผลช้า ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา  เครื่องมือค้นหาสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดทักษะและคู่มือในการค้นคืนสารสนเทศ ไม่มีความชํานาญในการค้นคืนจากระบบ และระบบสืบค้น
ประมวลผลและแสดงผลช้า  
 ปัญหาด้านประเภทของส่ือ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องส่ือส่ิงพิมพ์มีจํานวน 
copy น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่ือใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือบุคคลเข้าถึงได้ยาก ส่ือมีความบอบบาง ชํารุดง่าย และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ยาก ต้องมีอุปกรณ์ในการอ่าน ตามลําดับ 
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 ปัญหาด้านบริการสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องไม่สามารถค้นหาตัว
เล่ม ไม่มีเอกสารฉบับเต็มให้บริการ ให้บริการล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการไม่เปิดโอกาสให้ติดต่อ แสดงความคิดเห็นหรือให้ติดต่อ
กลับเพื่อซักถามข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที ่และให้บริการไม่ตรงกับความต้องการ ตามลําดับ 
 6. จากการทดสอบสมมติฐานปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบว่านิติกรที่มี
เพศต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน  นิติกรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัญหา
การใชส้ารสนเทศแตกต่างกัน พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนนิติกรที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีปัญหาการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน  โดยประสบการณ์การทํางานต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่าง
กันในด้านแหล่งสารสนเทศ  ด้านประเภทของส่ือ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศของนิติกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการใช้สารสนเทศมากที่สุด
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ ด้านประเภทของส่ือ ด้านแหล่งสารสนเทศ ด้าน
เน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมาย และด้านบริการสารสนเทศ ตามลําดับ ดังน้ี 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นิติกรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ใช้เครื่องมือช่วยค้น 
(Search Engine) ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทํางาน ใช้สารสนเทศที่อยู่บนเว็บไซต์อ่ืน ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และรองลงมาใช้
ฐานข้อมูล สอดคล้องกับญาณภา อินทพรหม (2553) พบว่ากลุ่มตัวอย่างสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตใช้โปรแกรมค้นหา Google 
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ MSN, Yahoo,Yahoo Search และโปรแกรมค้นหาอ่ืนๆ เช่น Sanook, Wikipedia ตามลําดับ และ
ยังสอดคล้องกับอรวรรณ  อัษฎานุวัฒน์ (2548) พบว่าวิศวกรไฟฟ้าใช ้world wide web เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็น search 
engine เน่ืองมาจากปัจจุบันผู้ใช้สารสนเทศสามารถแสวงหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต โดยอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายผ่านเครื่องมือช่วยค้น Google ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ สามารถสืบค้นสารสนเทศได้
หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ หรือมัลติมีเดีย เป็นต้น พร้อมทั้งระบบการประเมินการจัดลําดับการแสดงผลการ
สืบค้นที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ทันที รวมทั้งสถาบันบริการสารสนเทศหลายแห่งได้ให้บริการสารสนเทศผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูล เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึ้น 
 ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ นิติกรมีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่านิติกร
มีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานด้านนิติบัญญัติและด้านนิติการในระดับมาก รองลงมามีวัตถุประสงค์
การใช้สารสนเทศเพื่อหาข้อมูลทั่วไป ซ่ึงสอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน (2548) พบว่าการใช้สารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การปฏิบัติงานมากที่สุด สอดคล้องกับนรสิงห์  แสงบัวเผ่ือน (2548) พบว่าบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาทมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทํางาน ติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ค้นคว้าประกอบการทํางาน
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับกาญจนา แสงทองล้วน (2541) พบว่าในหน่วยงานทางกฎหมายของรัฐมีวัตถุประสงค์การใช้
สารสนเทศส่วนใหญ่เพื่อปฏิบัติงานประจํา นอกจากน้ียังใช้สารสนเทศเพื่อติดตามข่าวสารทันสมัย เพิ่มพูนความรู้ และใช้
ประกอบการศึกษา สาเหตุที่ทําให้ใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานด้านนิติบัญญัติและด้านนิติการในระดับมาก 
เน่ืองมาจากนิติกรมีหน้าที่หลักเก่ียวกับงานนิติบัญญัติและนิติการที่ต้องอาศัยสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้อยู่เสมอ 
 ด้านประเภทของส่ือที่ใช ้ นิติกรใช้ส่ือประเภทต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์มากที่สุด 
รองลงมาคือใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และใช้ส่ือบุคคล สอดคล้องกับญาณภา อินทพรหม (2553)   ที่พบว่า นักศึกษามีการใช้
สารสนเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ์จากหนังสือประกอบการสอน และเอกสารที่อาจารย์ประจําวิชาแจกในระดับมาก รองลงมา 
ได้แก่หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง เป็นตน้ และมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับน้อย และยังสอดคล้องกับ
จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน (2548) พบว่าส่ือประเภทตีพิมพ์ที่ใช้มากที่สุดคือ หนังสือและตําราทางกฎหมาย รองลงมาคือ คํา
พิพากษา/คําส่ังศาลปกครอง ข้อกฎหมายต่างๆ เป็นต้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส่ือส่ิงพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือ และเอกสารทางด้าน
กฎหมายเป็นส่ือสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าส่ือประเภทอ่ืน ๆ และเป็นเอกสารเฉพาะทางด้านกฎหมายที่มีให้บริการ
จํานวนมากภายในห้องสมุด ค้นคืนได้ด้วยตนเองและให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้น สามารถยืมออกไปใช้นอกห้องสมุดได้ สะดวกกว่าการ
ใช้ส่ือประเภทอ่ืนๆ รองลงมาคือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือที่ต้องมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงเพื่อให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการ 
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 ด้านแหล่งสารสนเทศ นิติกรใช้แหล่งสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้แหล่งสารสนเทศภายใน
องค์กรมากกว่าแหล่งสารสนเทศภายนอกองค์กร  สอดคล้องกับญาณภา  อินทพรหม (2548)  พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นิยมสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตจากห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเห็นว่า
ทรัพยากรห้องสมุดมีความน่าเชื่อถือ อาจเน่ืองมาจากหอสมุดรัฐสภาเป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บ รวบรวม และให้บริการ
สารสนเทศด้านกฎหมายจํานวนมากทีอ่ยู่ใกล้ตัวนิติกรมากที่สุด สามารถเข้ามาใช้ได้สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย 
 ด้านเน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมาย นิติกรใช้เน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมายในระดับมาก ได้แก่ รัฐธรรมนูญ 
กฎหมายทั่วไป/กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คําพิพากษาฎีกา/คดีต่างๆ  กฎหมายวิธีพิจารณา
ความ กระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน (2548)  พบว่าตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครองใช้
กลุ่มกฎหมายอ่ืน ๆ และมีการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมากที่สุด ที่พบว่านิติกรใช้รัฐธรรมนูญมากเน่ืองจากการดําเนินงานด้าน
กฎหมายนิติกรทุกคนต้องยึดถือรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบแห่งอํานาจสูงสุดในการปฏิบัติงาน รวมถึงนิติกร
ส่วนหน่ึงกําลังศึกษาหลักสูตรเนติบัณฑิตไทยใช้รัฐธรรมนูญ กฎหมายการปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และกฎหมายวิธีพิจารณาความเป็นหลักเพื่อประกอบการศึกษาและสอบเนติบัณฑิต และใช้กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ รองลงมา
ตามที่ได้เลือกศึกษา และใช้เพื่อสอบ ส่วนนิตกิรที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานอาจมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้ากฎหมายอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ เช่น กฎหมายเก่ียวกับการส่ือสาร กฎหมายอวกาศ เป็นต้น 
 ด้านบริการสารสนเทศ นิติกรใช้บริการสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย สอดคล้องกับ อรวรรณ  อัษฎานุวัฒน์  (2548) พบว่าวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้ 
world wide web เป็นส่วนใหญ่ในการสืบค้นข้อมูล อาจเป็นเพราะผู้ใช้ต้องการค้นคืนสารสนเทศจากหลายแหล่งพร้อมๆ กัน 
และต้องการผลการค้นคืนจํานวนมาก ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญทําให้ค้นหาสารสนเทศได้สะดวกขึ้น 
 จากการทดสอบสมมติฐานการใช้สารสนเทศ นิติกรที่มีเพศต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่าไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับวีรนุช  สูตรกระโทก (2552) ที่พบว่าเพศต่างกันมีผลต่อการใช้สารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองจากนิติกรทั้งหญิงและชายมุ่งใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพศจึงไม่มีผลต่อ
การใช้สารสนเทศ นิติกรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยแตกต่าง
กันในด้านแหล่งสารสนเทศ  ด้านประเภทของส่ือที่ใช้  ด้านเน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมาย ด้านบริการสารสนเทศ และด้าน
วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ สอดคล้องกับ วีรนุช  สูตรกระโทก (2552)  พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างกัน และนิติกรที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน 
พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยแตกต่างกันในด้านประเภทของส่ือ ด้านเน้ือหาสารสนเทศด้านกฎหมาย  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ อาจเน่ืองจากนิติกรมีความต้องการใช้ และมีประสบการณ์ในการใช้
สารสนเทศแตกต่างกันไปตามประสบการณ์การทํางานจึงส่งผลให้มีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีปัญหาการใช้สารสนเทศมากที่สุดในด้านแหล่งสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาสารสนเทศ  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านประเภทของส่ือ  และด้านบริการสารสนเทศ ตามลําดับ ดังน้ี 
 ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศ นิตกิรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องแหล่งสารสนเทศภายในจัดเก็บรวมรวมข้อมูลไม่
เป็นระบบ เข้าถึงได้ยาก  แหล่งสารสนเทศภายนอกตั้งอยู่ห่างไกล ไม่ทราบแหล่งให้บริการสารสนเทศภายนอก แหล่งให้บริการ
สารสนเทศภายนอกมีน้อย การเข้าถึงสารสนเทศภายนอกมีข้อตกลง  /ค่าใช้จ่าย  และเว็บไซต์แหล่งสารสนเทศภายนอกมีการ
เปล่ียนแปลงไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เดิมได้ ตามลําดับ สอดคล้องกับวีรนุช สูตรกระโทก (2552) พบว่า การจัดเก็บ
สารสนเทศไม่เป็นระบบสืบค้นยาก สอดคล้องกับณัฐพล ธันวานนท์ (2550) พบว่านักศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่มีปัญหา
ในเรื่องสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอทําให้บางครั้งไม่สามารถกลับมาสืบค้นสารสนเทศที่เคยสืบค้นได้
อีกมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าแหล่งสารสนเทศแหล่งใดมีข้อมูลที่น่าเชื่อถอืและอ้างอิงได้ สอดคล้องกับยุพา วัฒนศักดา
กุล (2549) พบว่าปัญหาแหล่งสารสนเทศที่พบคือการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศไม่สะดวก ทําให้เปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปติดต่อ และยังสอดคล้องกับชัชวาล วงษ์ประเสริฐ และคนอ่ืนๆ (2537) ที่ได้กล่าวว่าสารสนเทศจะต้องสามารถเข้าถึง
ได้ มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงสารสนเทศ อาจเป็นเพราะฐานข้อมูลหอสมุดรัฐสภามีการจัดทํา และให้บริการแยก
ออกจากกัน ผู้ใช้ค้นคืนสารสนเทศได้เฉพาะฐานข้อมูลที่กําลังเข้าใช้ รวมทั้งหอสมุดอยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถ
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ค้นคืนสารสนเทศร่วมกันหลายๆ ฐานข้อมูล และจากหลายๆ เขตข้อมูล เช่น ค้นคืนจากสารบัญ ค้นคืนจากเน้ือหา เป็นต้น 
และใช้ภาษาธรรมชาติในการค้นคืนเพื่ออํานวยความสะดวกให้สามารถค้นคืนได้ง่ายขึ้น 
 ปัญหาด้านเน้ือหาสารสนเทศ นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องเน้ือหาสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ขาดความ
ทันสมัย เน้ือหาสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เน้ือหาสารสนเทศที่ค้นคืนได้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย ไม่ตรงกับความต้องการ และไม่สมบูรณ์ ขาดความถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับญาณภา อินท
พรหม  (2553)  พบว่า ปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง คือ สารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
รองลงมาได้แก่ สารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ ความทันสมัยของสารสนเทศ ไม่มีสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ปัญหา
ความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ จํานวนสารสนเทศที่ค้นได้ และยังสอดคล้องกับยุพา  วัฒนศักดากุล (2549) พบว่าสารสนเทศมี
เน้ือหาน้อยไม่เพียงพอ 
 ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องเว็บไซต์ประมวลผลและแสดงผลช้า ไม่
สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา อุปกรณ์ค้นหาสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ขาดประสิทธิภาพ ขาดทักษะและคู่มือ
ในการค้นคืนสารสนเทศ ไม่มีความชํานาญในการค้นคืนจากระบบ และระบบสืบค้นประมวลผลและแสดงผลช้า ตามลําดับซ่ึง
สอดคล้องกับญาณภา อินทพรหม (2553)  พบว่ามีปัญหาด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ จํานวนคอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นอินเทอร์เน็ต และจํานวนคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดมีไม่เพียงพอ 
รองลงมาได้แก่ บางครั้งสืบค้นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ คอมพิวเตอร์ชํารุด ตามลําดับ ปัญหาที่พบอาจเป็นเพราะสํานักงานไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการเพียงพอกับจํานวนของนิติกร และอาจเป็นเพราะบางช่วงเวลามีผู้ใช้เข้าสืบค้นสารสนเทศจากห้องสมุด
พร้อมกันเป็นจํานวนมากทําให้แบรนด์วิธของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
 ปัญหาด้านประเภทของส่ือ นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องส่ือส่ิงพิมพ์มีจํานวน copy น้อย ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน ส่ือใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือบุคคลเข้าถึงได้ยาก ส่ือมีความบอบบาง ชํารุดง่าย และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ยาก ต้องมี
อุปกรณ์ในการอ่าน ตามลําดับซ่ึงสอดคล้องกับญาณภา อินทพรหม (2553) พบว่าการแสวงหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ขั้นตอนในการสืบค้นยุ่งยาก แต่ละฐานข้อมูลมีการกําหนดวิธีการสืบค้นที่แตกต่างกัน ไม่เข้าใจการใช้เมนูหรือ
คําส่ังที่เป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับอรวรรณ  อัษฎานุวัฒน์ (2548) ที่พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการใช้สารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตคือ สารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษ การวิจัยสรุปดังน้ีเพราะสารสนเทศที่ให้บริการภายในห้องสมุดส่วนใหญ่มีจํานวน 2 
copy แต่นิติกรมีความต้องการใช้มากกว่าทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ รวมทั้งสารสนเทศที่เ กิดขึ้นใหม่ส่วนใหญ่เป็น
ภาษาต่างประเทศ เช่น งานวิจัยของต่างประเทศ ทําให้มีปัญหาสําหรับส่ือที่เป็นภาษาต่างประเทศในการนํามาใช้ เน่ืองจากนิติ
กรมีความถนัดในภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ  
 ปัญหาด้านบริการสารสนเทศ นิติกรมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องไม่สามารถค้นหาตัวเล่ม ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม
ให้บริการ ให้บริการล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการไม่เปิดโอกาสให้ติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นหรือให้ติดต่อกลับเพื่อซักถามข้อ
สงสัยจากเจ้าหน้าที ่และให้บริการไม่ตรงกับความต้องการ ตามลําดับซ่ึงสอดคล้องกับกาญจนา แสงทองล้วน (2541)  พบว่า
ปัญหาในการใช้สารสนเทศ คือไม่สามารถหาต้นฉบับได้ แสดงให้เห็นว่าการให้บริการสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาต่อการใช้
บริการสารสนเทศของนิติกร อาจเป็นเพราะตัวเล่มสูญหายทําให้ไม่สามารถค้นหาตัวเล่มได้ สารสนเทศบางส่วนอยู่ระหว่างการ
จัดทําไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการ จึงไม่สามารถให้บริการได้ และปัญหาในการส่ือสารระหว่างผู้ใช้กับบรรณารักษ์ ซ่ึง
ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้การบริการล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของนิติกร 
 จากการทดสอบสมมติฐานปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่านิติกรที่มี
เพศต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน นิติกรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัญหา
การใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนนิติกรที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีปัญหาการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยประสบการณ์การทํางานต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่าง
กันในด้านแหล่งสารสนเทศ ด้านประเภทของส่ือ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับนรสิงห์  แสงบัวเผ่ือน (2548) 
ที่พบว่าจํานวนปีที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาทมีผลทําให้ปัญหา
การใช้สารสนเทศแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับกาญจนา แสงทองล้วน (2541) ที่ได้ศึกษาการใช้สารสนเทศทางกฎหมายใน
หน่วยงานทางกฎหมายของรัฐ พบว่าผู้ที่มีประสบการณ์การทํางานแตกต่างกันมีปัญหาในการใช้สารสนเทศทางกฎหมายไม่
แตกต่างกัน  
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ความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

Family Leaders’ Expectation toward Village Headmen’s Performmance In 
Chaman,  Makharm,  Chanthaburi. 

ศิริพงษ์  ศรีงาม1, คมพล  สุวรรณกูฏ2 , นักรบ  เถียรอํ่า1 

1คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ ความคาดหวังของผู้นําครัวเรือน 2) ศึกษาความรู้ความเข้าใจ 3) 
เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้นําครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จํานวน 1,413 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ี จํานวน 302 คน โดยใช้สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ 
เครจซ่ีและมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 2 ระดับ และ 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.9156 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า ( t-test ) 
การทดสอบค่า ( F-test ) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ ( Scheffe Mathod ) 
 การวิจัยพบว่า 1)  ความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ผู้นําครัวเรือนมีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
สําหรับด้านที่เก่ียวด้วยความทางอาญา พบว่า ผู้นําครัวเรือนมีความคาดหวังในระดับน้อย และมีเพียง 3 ประเด็นที่มีความ
คาดหวังในระดับปานกลาง ได้แก่ การส่งเสริมการเล่นกีฬาสําหรับเยาวชนในหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือกับประชาชนใน
หมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการต้านภัยยาเสพติดและมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดภายในพื้นที่ตําบล หมู่บ้าน 2) ความรู้ความเข้าใจของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบล
ฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในส่ีมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในระดับมาก 3) เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มี เพศ อายุ รายได้ เขตที่อยู่อาศัยต่างกัน มี
ความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีการศึกษา อาชีพ ต่างกัน
มีความคาดหวังโดยรวมไม่แตกต่างกัน และความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีความรู้ความเข้าใจต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : ความคาดหวัง, กํานันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นําครัวเรือน. 

Abstract 

  The objectives of the research were  1)  to study expectation of family leaders towards village 
headmen’s performance in Chaman, Makharm, Chanthaburi, 2) to study their understanding towards the 
village headmen’s performance and  3)  to compare the expectation of the family leaders from different 
groups. The sample consisted of 302 family leaders in Chaman. The instrument were a 2 rating scale and 
a 5 rating scale questionnaires. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test. 
 The results of the study were as follow : 1) The expectation of the family leaders in governing, 
keeping peace and criminal was at a low level whereas in sports for the youth, cooperating wilt 
government units and drug preventing in the community was at a moderate level. 2) Three-fourths of the 
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family leaders understood the headmen’s performance at a high level. 3) The family leaders who were 
different gender, age, income and living location had significantly different expectation at .05 level 
whereas the others had no difference. 4) The family leaders who understood the headmen’s 
performance differently had significantly different expectation at .05 level. 
Keyword : The expectations, Village headmen, Family leaders. 

บทนํา 
 สถาบันกํานันผู้ใหญ่บ้านได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 และ
ดํารงอยู่มาจนถึงทุกวันน้ี อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงทั้งที่มาและอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อยู่ตลอดเวลาซ่ึงแต่เดิมน้ันกํานัน ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกของประชาชนในหมู่บ้านตําบลน้ันๆแต่ในปัจจุบัน มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงในเรื่องที่มาของกํานันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11)  พ.ศ.2551 บัญญัติให้
ผู้ใหญ่บ้านมาจากการ เลือก ของประชาชนในหมู่บ้านในขณะที่กํานันให้มาจากการ เลือกกันเอง ของผู้ใหญ่บ้านภายในตําบล
น้ัน และ พ้นจากตําแหน่งเม่ืออายุครบ 60 ปี เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
อํานาจหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้านก็จะพบว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ในการ
ประสานงานกับทางราชการและมีอํานาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากมาตรา 
27 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 ที่บัญญัติว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่ช่วยเหลือนายอําเภอ
ในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านตําบลของตนและมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย 
 อํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครองที่ดีและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
ชุมชน เก่ียวกับคนเดินทางไปมาในตําบลดูแลรักษาส่ิงซ่ึงเป็นสาธารณประโยชน์ดูแลเก่ียวกับการทะเบียนต่างๆ ในตําบล 
เก่ียวกับภาษีอากรมีอํานาจเรียกประชุม และให้ช่วยงานตามหน้าที่หน้าที่ทั่วๆ ไปตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น นําประกาศคําส่ัง
ของรัฐบาลแจ้งลูกบ้านทําบัญชีทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านดูแลลูกบ้านให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ ทางราชการประชุม
ลูกบ้านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อราชการทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เม่ือพบข้อผิดสังเกตในหมู่บ้านชุมชน ให้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อส่งต่อและให้ผู้กระทําผิดรับโทษตามกฎหมายบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้องที่และตามกฎหมายอ่ืนที่ระบุหรือระเบียบแบบแผนภาครัฐที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านพบว่ามีมากมายทั้งในฐานะนักปกครองที่มีหน้าที่บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ต่อประชาชนและในฐานะ
นักพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นหน้าที่ดังกล่าวจะเห็นได้จากภารกิจในด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ยามเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ อันเป็นหน้าที่ที่มีมาแต่ดั้งเดิมเม่ือปีพระ
พุทธศักราช 2457 เป็นต้นมา(ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน.2552 : 24-26) แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์บ้านเมืองได้
เปล่ียนแปลงไป บทบาทหน้าที่บางอย่างได้ลดลงไปโดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาดูแลแทนที่ แต่
ขณะเดียวกันก็มีบทบาทใหม่เพิ่มขึ้นเช่นในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดเป็นต้น 
 ในปี พ.ศ. 2537 มีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้มี
การกระจายอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เทศบาล (ท.) ซ่ึงมี
อํานาจหน้าทีท่ี่ต้องทําในเขตรับผิดชอบดังน้ีจัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบกรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน
และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็น (พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
 เม่ือพิจารณาจากอํานาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นจะพบว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในฐานะ ตัวแทน ของราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ไม่มีบทบาทในด้านการพัฒนาแต่ประการใดซ่ึงถือว่ามีบทบาทน้อยมากเม่ือเทียบกับ  ในอดีตก่อนมี
การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นยิ่งเม่ือมีการยกเลิกกฎหมายสุขาภิบาลในปี พ.ศ.2542 ที่เคยให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านน่ังเป็น
กรรมการสุขาภิบาลและทําหน้าที่บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตสุขาภิบาลและกฎหมายเทศบาลที่บัญญัติให้กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตําแหน่งไปเม่ือเขตพื้นที่ใดมีฐานะเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลนครแล้ว ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อกํานันและ
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ผู้ใหญ่บ้านมากยิ่งขึ้นไปอีก บทบาทและอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
ในอดีตที่ผ่านมา ทั้งการเปล่ียนแปลงทางสถานะทางกฎหมาย การเปล่ียนแปลงบทบาทในฐานะการเป็นตัวแทนของรัฐและการ
เป็นผู้นําของชุมชน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกันประการหน่ึง ก็คือ บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีแนวโน้ม
ที่จะลดลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก การเกิดขึ้นและการขยายตัวขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่ว่าจะเป็นการให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ในระดับตําบล การมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากขององค์การบริหารส่วน
ตําบล และกระแสการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สยาม เจริญอินทร์พรหม 2552 : 93-97) ฉะน้ันจาก
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้บทบาทและอํานาจหน้าที่บางอย่างหมดไปจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเช่น ในด้าน
การพัฒนาหมู่บ้านตําบล เป็นต้น คงเหลืออํานาจหน้าที่ในการดูแลด้านการปกครองการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านที่
เก่ียวด้วยความอาญา การเสรมิสร้างความม่ันคงภายในตําบลและหมู่บ้าน จากสภาพปัญหาดังกล่าว จากการที่มีการกระจาย
อํานาจลงสู่ท้องถิ่นทําให้เกิดการปกครองที่ลงมาในระดับท้องถิ่นมากขึ้น เกิดผู้นําในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เช่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาเทศบาลตําบล นายกเทศมนตรี ซ่ึงมีหน้าที่เป็นผู้นําและพัฒนา
ท้องถิ่นในขณะเดียวกันในท้องถิ่นก็ยังมีผู้ปกครองท้องที่อย่างกํานันผู้ใหญ่บ้านซ่ึงยังปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่กํานันตําบลฉมัน ซ่ึงทําหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
ต่างๆ ขอความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านตําบล จึงมีความสนใจที่จะทราบถึงความคาดหวังของผู้นําครัวเรือน ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้นําของประชาชนยังคงมีความจําเป็นอยู่
หรือไม่ประชาชนคาดหวังอะไรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังน้ันเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขทบทวนที่มาและอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตรงตามความต้องการของประชาชน  ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีสามารถนําไปเป็นข้อมูล แนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป จึงเป็นที่มาของ
โครงการศึกษาวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผู้นําครัวเรือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้นําครัวเรือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบล
ฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้นําครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
ทั้งหมด 9 หมู่บ้านซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 เขต โดยถือเอาเขตเลือกตั้งของเทศบาลตําบลฉมันเป็นเกณฑ์ 
ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และเขตเลือกตั้งที่ 2 มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 7 
– หมู่ที ่9 มี มีจํานวน 1,413  คนการวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไป ของผู้ถูกสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้เขตที่อยู่อาศัย ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความ
เข้าใจของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีตอนที่ 3 ข้อมูล
แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของผู้นําครวัเรือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรีทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการที่เก่ียวด้วยความอาญา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ปรับปรุงความเที่ยงตรงแล้วนําไปทดลองใช้ (Trt Out) กับ กลุ่ม
ประชากร ในเขตตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้จํานวน 30 คน แล้วนํามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coeffcient)   ของครอนบาค 
(Cronbach.1990 : 19) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดังน้ี แบบสอบถามทั้งฉบับ
ได้ค่าค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ  0.8081 
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ผลการวิจัย 
   การวิจัยความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี  
 1.  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านตําบลฉมัน อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า ด้านเพศ ผู้นําครัวเรือนมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย และด้านอายุ พบว่า ผู้นํา
ครัวเรือนมากกว่าครึ่งอยู่ในกลุ่มอายุ 41 – 60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา จบชั้นมัธยมศึกษา และจบระดับ
ปริญญาตามลําดับ ส่วนอาชีพพบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าครึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมามีอาชีพรับจ้าง และมีอาชีพ
ค้าขายตามลําดับ  ส่วนด้านรายได้ครอบครัวต่อเดือน พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าครึ่ง มีรายได้ น้อยกว่า 6,500 บาท  และ
รายได้ที่ครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับ คือ 5,000 บาท  ด้านเขตที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้นําครัวเรือนเกือบหน่ึงในส่ีอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งเพล รองลงมาอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านตะบกเตี้ย และอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านฉมันตามลําดับ 

2.  ความรู้ความเข้าใจของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุร ีระดับความรู้ความเข้าใจของผู้นําครัวเรือน พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในส่ีมีความรู้ความเข้าใจต่อ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในระดับมาก  

3.  ความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ระดับความคาดหวังของผู้นําครัวเรือน ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ผู้นําครัวเรือนมีความ
คาดหวังอยู่ในระดับน้อย สําหรับด้านที่เก่ียวด้วยความทางอาญา ก็พบว่า ผู้นําครัวเรือนมีความคาดหวังในระดับน้อย และมีเพียง 
3 ประเด็นที่มีความคาดหวังในระดับปานกลาง ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมการเล่นกีฬาสําหรับเยาวชนในหมู่บ้าน ประสาน
ความร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้านหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการต้านภัยยาเสพติดและมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในพื้นที่ตําบล หมู่บ้าน 

สรุปและอภิปรายผล   
 การวิจัยความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยดังน้ี 
 1.  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้นําครัวเรือน จําแนกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังน้ี   
 ด้านเพศ พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 60.26 เป็นเพศชาย และด้านอายุ พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่า
ครึ่ง ร้อยละ 54.64 อยู่ในกลุ่มอายุ 41 – 60 ปี มีเพียงร้อยละ 5.96 เท่าน้ัน ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยมีอายุมากสุด 83 ปี น้อย
สุด 20 ปี อายุเฉล่ีย 43 ปี  ด้านการศึกษาพบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 65.89 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
รองลงมาร้อยละ 29.47 จบชั้นมัธยมศึกษา และจบระดับปริญญาเพียงร้อยละ 2.6  ส่วนอาชีพพบว่า ผู้นําครัวเรือนเกือบสามใน
ส่ี ร้อยละ 73.18 มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาร้อยละ 21.52 มีอาชีพรับจ้าง และมีเพียง ร้อยละ 1.66 ที่มีอาชีพค้าขาย  ด้าน
รายได้ครอบครัวต่อเดือน พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 61.92  มีรายได้น้อยกว่า 6,500 บาท ในขณะที่มีรายได้
มากกว่า 13,001 บาทถึงร้อยละ 18.54 โดยมีรายได้มากสุดที่ 200,000 บาท น้อยสุด 3,000  บาท สําหรับรายได้ที่ครอบครัวส่วน
ใหญ่ได้รับ คือ 5,000 บาท ด้านเขตที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้นําครัวเรือนเกือบหน่ึงในส่ี ร้อยละ 22.85 อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง
เพล รองลงมาอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านตะบกเตี้ย ร้อยละ 16.89 และอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านฉมัน น้อยสุด  
 2.  ความรู้ความเข้าใจของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี 
 ระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในส่ี ร้อยละ 83.44 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในระดับมาก 
สําหรับความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยมีเพียงร้อยละ 16.56 
 และระดับความรู้ความเข้าใจของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า ผู้นําครัวเรือนมี
ความรู้ความเข้าใจโดยรวมในระดับมาก (X= 0.85) เม่ือวิเคราะห์จําแนกเป็นรายข้อปรากฏผลดังน้ี 
 ผู้นําครัวเรือนมากกว่าครึ่งมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (X=0.89–0.99) เรียงลําดับจากมากไปน้อย 3 ลําดับ 
ได้แก่กํานันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ต้องสํารวจ หรือจัดทะเบียนเก่ียวกับราษฎรภายในหมู่บ้าน (X=0.99) มีหน้าที่จัด เวรยามเพื่อ
ดูแลความปลอดภัยของตําบลหมู่บ้าน (X= 0.99) และมีหน้าที่ชี้แจงข้อราชการแก่ราษฎร (X=0.99) 
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 และมากกว่าหน่ึงในส่ีมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (X= 0.46 – 0.74) เรียงลําดับจากน้อยไปมาก 3 ลําดับ 
ได้แก่ กํานันผู้ใหญ่บ้าน  สามารถจับผู้กระทําความผิดได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆ (X= 0.46) มีหน้าที่ต้องดูแลคนเดินทาง    (X= 0.51)  
และสามารถตรวจค้นที่รโหฐานได้ไม่ว่ากรณีใดๆ (X= 0.67) 
 3.  ความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม     จังหวัด

จันทบุรี 

 ระดับความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านด้านการปกครองและรักษาความ
สงบเรียบร้อย พบว่า ผู้นําครัวเรือนเกือบครึ่ง ร้อยละ 47.02 มีความคาดหวังในระดับน้อย รองลงมาร้อยละ 29.47 มีความ
คาดหวังอยู่ในระดับปานกลางส่วนระดับสูงมีร้อยละ 23.51 สําหรับด้านที่เก่ียวด้วยความทางอาญา ก็พบว่า ผู้นําครัวเรือน
เกือบครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 48.68 มีความคาดหวังในระดับน้อย รองลงมาร้อยละ 26.16 มีความคาดหวังอยู่ในระดับสูงและ
ร้อยละ 25.17 มีความคาดหวังในระดับปานกลาง  
 และระดับความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการปกครองและรักษา
ความสงบเรียบร้อย พบว่า ผู้นําครัวเรือนมีคาดหวังโดยรวมในระดับน้อย (X= 3.91)  
 ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในส่ีมีความคาดหวังในระดับน้อย (X= 3.74 – 3.99) เรียงลําดับจากน้อย ไปมาก 3 
ลําดับ ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่จับกุมผู้กระทําความผิดและระงับเหตุที่เกิดในตําบลหมู่บ้าน (X= 3.74) รายงานเหตุ
กรณีต้องสงสัย ก่อความวุ่นวาย ไม่สงบต่อตําบล หมู่บ้าน (X= 3.78)  และติดตาม ประเมินผลการทํางานของหมู่บ้านเป็นระยะ 
(X= 3.81) 
 และมีเพียง 3 ประเด็นที่มีความคาดหวังในระดับปานกลาง (X= 4.03 – 4.13) เรียงลําดับจากมาก ไปน้อย 3 
ลําดับ ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมการเล่นกีฬาสําหรับเยาวชนในหมู่บ้าน(X= 4.13) ประสานความร่วมมือกับประชาชน
ในหมู่บ้าน และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการต้านภัยยาเสพติด (X= 4.10) และมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดภายในพื้นที่ตําบล หมู่บ้าน (X= 4.03) 
 และระดับความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านด้านการที่เก่ียวด้วยความ    ทาง

อาญา พบว่า ผู้นําครัวเรือนมีคาดหวังโดยรวมในระดับน้อย (X= 3.91)  

 ผู้นําครัวเรือนมากกว่าครึ่งมีความคาดหวังในระดับน้อย (X= 3.49 – 3.92) เรียงลําดับจากน้อยไปมาก 3 ลําดับ 
ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ จับกุม ปราบปรามผู้บุกรุกครอบครองป่าไม้หรือผู้ที่มีไม้หวงห้ามอันมิได้แปรรูป (X= 3.49) มี
หน้าที่ดูแล ควบคุม ตรวจตรา การมีและใช้อาวุธปืนภายในตําบล หมู่บ้าน (X= 3.61) และมีหน้าที่กํากับ ดูแล ให้ตําบลหมู่บ้าน
ไม่มีบ่อนการพนันหรือแหล่งอบายมุข (X= 3.73) 
 และผู้นําครัวเรือนอีกเกือบครึ่งมีความคาดหวังในระดับปานกลาง (X= 4.00 – 4.21) เรียงลําดับจากมากไปน้อย 
3 ลําดับ ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  
(X= 4.21) มีหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีการฝึกปฏิบัติให้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือเม่ือเกิดภัย
พิบัติต่างๆ ภายในหมู่บ้าน (X= 4.12) และมีหน้าที่ร่วมวางแผนกับชุมชนในการป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  
(X= 4.11) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้นําครัวเรือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลฉมัน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จําแนกตามเพศ พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่เพศต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกัน  แสดงว่าเพศมีผลต่อความคาดหวังใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน โดยเพศชายมีความคาดหวังสูงกว่าเพศหญิง  
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จําแนกตามอาย ุพบว่า ผู้นําครัวเรือนที่อายุต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกัน แสดงว่าอายุมีผลต่อความคาดหวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน                       
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 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จําแนกตามอายุ พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป   มี
ความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี  
 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีอายุต่างกันมี ความคาดหวังโดยรวมแตกต่าง
กัน โดยพบว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี  
 ด้านที่เก่ียวด้วยความอาญา พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปมีความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี  
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จําแนกตามการศึกษา พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่การศึกษาต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการศึกษาไม่มีผล
ต่อความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน   
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีการศึกษาต่างกันมีความคาดหวังด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยแตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คเณศวร เกษอินทร์ (2544 : 47-49) ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย : กรณีศึกษา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยปรากฏผล ต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยรวมเห็นด้วยในระดับมากมีเพียง เรื่องการทําลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จําแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีอาชีพต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมไม่แตกต่างกัน แสดงว่าอาชีพไม่มีผลต่อความ
คาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน  
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จําแนกตามรายได้ครอบครัว พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีรายได้ครอบครัวต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมไม่แตกต่างกัน แสดงว่า
รายได้ครอบครัวไม่มีผลต่อความคาดหวังในการปฏิบตัิหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จําแนกตามรายได้ครอบครัว พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีรายได้ครอบครัวต่างกันมีความคาดหวังด้านการปกครองและรักษาความ
สงบเรียบร้อยแตกต่างกัน             
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จําแนกตามเขตที่อยู่อาศัยพบว่า ผู้นําครัวเรือนที่อยู่เขตเลือกตั้งต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกัน  แสดงว่าเขตที่อยู่มี
ผลต่อความคาดหวังตอ่การปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ที่อยูใ่นเขตเลือกตั้งที่ 1 มีความคาดหวังสูงกว่าเขตเลือกตั้งที่ 
2 เพราะว่าผู้นําครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ส่วนมากเป็นคนพื้นบ้าน ส่วน ผู้นําครัวเรือนที่อาศัยอยู่ เขตเลือกตั้งที่ 2 
ส่วนมากเป็นคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาอาศัยจึงมี ความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านแตกต่างกัน 
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรู้ความเข้าใจต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีความรูค้วามเข้าใจต่างกันมีความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกัน  แสดงว่าความรู้ความเข้าใจมีผล
ต่อความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมากมีความคาดหวังสูงกว่าผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจน้อยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์  ศรีโสภา (2525 : 14-15) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ หมายถึง ความจําในส่ิงที่
เคยมีประสบการณ์มาก่อนและให้ความหมายของความเข้าใจว่า คือความเข้าใจในความหมายของส่ิงน้ัน นอกจากน้ีได้กล่าวถึง
รายละเอียดของเรื่องความรู้ ความเข้าใจความรู้ หมายถึง ความสามารถในทางพุทธิปัญญา ประกอบด้วย ความรู้และ
ความสามารถและทักษะต่างๆทางสมอง 
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ผลกระทบอุทกภัยและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ในเขตภูมิภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุร ี

Effects of Flood Disaster and Supporting Approaches for Disaster Victims in 
the Eastern Region: the Study of Chanthaburi Province 

ศรีสกุล  เฉียบแหลม ,โสภา  ล้ีศิริวัฒนกุล, จีราภา  ศรีท่าไฮ   
 ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ และเชิงบรรยาย (survey and descriptive research) เพื่อศึกษาถึงผล 
กระทบจากภาวะอุทกภัย ความต้องการความช่วยเหลือ และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เม่ือเกิด
ภาวะอุทกภัยในเขตจังหวัดจันทบุรี  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผล 
กระทบจากภาวะอุทกภัยในปี พ.ศ.2549 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง 6 ตําบล และอําเภอท่าใหม่ 1ตําบล 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่รุนแรง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองเพื่อประเมินผลกระทบ
ด้านร่างกาย สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และใช้แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต (GHQ-12 Plus-R) เพื่อประเมินสภาพทาง 
ด้านจิตใจ รวมถึงจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน เพื่อประเมินปัญหา และแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS หาค่าเฉล่ีย        (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และการ
วิเคราะห์สาระ (content analysis) 
 จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมส่วนใหญ่ร้อยละ 92.7 เคยได้รับความเสียหายเม่ือปี 2542  ระยะ เวลา
นํ้าท่วมนาน 4-6 วัน ระดับนํ้าสูงกว่า 100 เซนติเมตรคิดเป็นร้อยละ 55.7 เวลาที่เกิดภาวะนํ้าท่วมมักเกิดในช่วงเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนจังหวัดจันทบุร ีแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระหว่างนํ้าท่วม และหลังนํ้าท่วม ในช่วง
ระหว่างน้ําท่วมผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายคือประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังน้ี คือ ไขห้วัด โรคผ่ืนคันนํ้ากัดเท้า ท้องร่วง ตาแดงและ สัตว์มีพิษกัด โรคที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตถึง 3 
ราย คือ โรคฉี่หนู  ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจ คือ มีอาการปวดศรีษะ นอนไม่หลับ หวาดผวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลัง
น้ําท่วมทางด้านร่างกาย ได้แก่ โรคปวดหลังจากการขนย้ายของ และทําความสะอาดที่อยู่อาศัย  โรคประจําตัวกําเริบ ได้แก่ 
โรคตับ โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ   ผลกระทบทางด้านจิตใจจากการสํารวจกลุ่มตัว อย่าง 737 ราย พบผู้ที่มีปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตจํานวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.53  คือ มีอาการเครียด ปวดศรีษะ นอนไม่หลับ เน่ืองจากการไม่มีรายได้ 
สูญเสียทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบ ภัยนํ้าท่วม แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) 
ระยะก่อนนํ้าท่วม ทางจังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วทันการณ์ 2) ขณะนํ้าท่วม ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 84.6 
ต้องการให้หน่วยราชการ เช่น เทศบาล โรงพยาบาล  หน่วยงานสาธารณสุข มาให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาหาร นํ้าดื่มและยา
รักษาโรคให้ทันท่วงทีและทั่วถึงทุกบ้าน 3) หลังนํ้าท่วม ต้องการเงินทุนช่วยเหลือในการซ้ืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ เงินทดแทน
พื้นที่สวน นา ไร่ ที่เสียหาย และควรมีการขุดลอกท่อ ทางระบายนํ้า เป็นต้น 
 ประโยชน์ที่ผู้วิจัยได้รับจากการทําวิจัยครั้งน้ี คือ แนวทางในการสร้างบทเรียนเรื่อง “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้า
ท่วม” ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 1)บทเรียนการช่วยเหลือก่อนประสบภัยนํ้าท่วม  2)บทเรียนการช่วยเหลือขณะประสบภัยนํ้า
ท่วม และ3)บทเรียนการช่วยเหลือหลังประสบภัยนํ้าท่วม โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน ซ่ึงจะช่วยลด
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัตินํ้าท่วมของจังหวัดจันทบุรีได้ในอนาคต 
คําสําคัญ   :  ผลกระทบของอุทกภัย  ความช่วยเหลือ 

Abstract 

 The purposes of this survey and descriptive research were to study: 1) effects of flood disaster, 2) 
disaster victims’ needs, and 3) supporting approaches for disaster victims when the disaster occurred in 
Chanthaburi Province. The population and samples were Chanthaburi people who were affected by the 
flood disaster in 2006 consisting of those who lived in Umper Muang (six districts) and those who lived in 
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Umper Tamai (one district) where the effects of the disaster were very severe. Data were collected using a 
questionnaire developed by the researchers to examine physical effects and social and economic status 
effects. Moreover, the mental health status was assessed using the questionnaire developed by the 
Department of Mental Health. Data were analyzed by SPSS software and presented in the forms of percent, 
mean, and standard deviation. 
 The results found that 92.7% of the disaster victims used to encounter the flooding disaster in 
1999. The flooding duration was 4-6 days. Server flooding—the water level was higher than 100 
centimeters occurred in 55.7% of the households. Flooding effects could be classified into 2 phases—
during and after flooding. In case of during flooding, for physical health, the most common disease 
found among the victims was common cold. Other diseases found were rash, foot fungus, diarrhea, 
conjunctivitis, and poisonous animal bite, respectively. The least common disease was leptospirosis; 
however, it caused death of three victims. For mental health, the problems found were headache, 
insomnia, and being frightened. In terms of after flooding, for physical health, the effects were backache 
from household stuff moving and cleaning. Health status of the victims with liver diseases, hypertension, 
and heart disease become worse. For mental health, 26 out of 737 samples had mental health problems: 
stress, headache and insomnia due to income and occupation related-property loss. Flooding victims’ 
needs were classified into 3 phases: 1) before flooding—in-time warning from provincial organizations; 2) 
during flooding—support from local administration, hospital and other health settings regarding food, 
drinking water, and medicines; 3) after flooding—financial support for occupational equipment, 
compensation for destroyed land, drain dredge, and etc. 
 The benefit the researchers received from this study was the proper ways to support flooding 
victims. Support should be provided in three phases: 1) before flooding, 2) during flooding, and 3) after 
flooding. Government and private organizations should build collaboration in order to reduce future flooding 
relate-problems and effects occurring in any province in Thailand. 
Keywords  :  Flood disaster effects, supporting approaches 

บทนํา 
 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันรุนแรง และเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน 
ซ่ึงสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สินและชุมชนอย่างมากมาย ได้แก่ วาตภัย อัคคีภัย และอุทกภัย ซ่ึงเป็นภัยทาง
ธรรมชาติที่สามารถป้องกันได้และป้องกันไม่ได้  จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดหน่ึงซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศไทยที่ได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีปริมาณฝนตกชุกและได้รับปริมาณนํ้าฝนที่มากจนก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากนํ้าท่วม (floods) แผ่นดินถล่ม (landslides) การชะล้างพังทลายของดิน(soil erosion) และภัย
ธรรมชาติที่เกิดในรูปแบบต่างๆ(อัครเดช โพธ์ิสุวรรณ,2547) ซ่ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเป็นอย่างมากเน่ืองจากงบประมาณสําหรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีอยู่ค่อนข้าง
จํากัดต้องถูกนําไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัย
ทางธรรมชาติซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จากภัยทางธรรมชาติ ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม คือ ภัยจากนํ้าท่วมหรือ
อุทกภัย ภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมีความรุนแรงตั้งแต่ระดับน้อย ปานกลาง ถึงระดับมาก สําหรับใน ปี2549 ประเทศ
ไทยในทุกเขตภูมิภาคโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่ชื่อว่าพายุช้างสารมากกว่าเขตภาคอ่ืน  ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 
 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้มีคุณภาพเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพและวิชาทักษะชีวิต พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นคนดี 
เก่ง มีความสุข และมีคุณลักษณะตามปณิธานของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าที่ ว่า “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างมี
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วิจารณญาณ  สืบสานความเป็นไทย  เอาใจใส่สังคม  สร้างสมคุณธรรม เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง” จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวด 1 บททั่วไป กล่าวถึง ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ใน มาตรา 6 ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ีวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้ายังมีหน้าที่
พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสํานึก เกิดจิตอาสาต่อการช่วยเหลือประชาชนที่มีความทุกข์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิชา
ความรู้ที่เรียนมาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ    
 ดังน้ันเม่ือจังหวัดจันทบุรีเกิดภาวะอุทกภัยขึ้น ซ่ึงทําให้ประชาชนในเขตอําเภอเมืองและอําเภอท่าใหม่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในครั้งน้ีเป็นอย่างมาก สําหรับในเขตอําเภออ่ืนได้รับความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง จาก
การรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์ ปีที3่3 ฉบับที่ 850 ประจําวันที่ 16–31 ตุลาคม 2549 ได้สรุปผลความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากภาวะอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรีในครั้งน้ีว่า จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่เสียหาย 44 ตําบล 232 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 33,709 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 133,470 ไร่ ถนนเสียหาย 435 สาย สะพานชํารุด 4 แห่ง ฝายเสียหาย 
9 แห่ง มีผู้บาดเจ็บ 50ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนู 3 รายรวมมูลค่าความเสียหายประมาณสองพันกว่าล้านบาท   
 จากภาวะอุทกภัยครั้งน้ี จะเห็นว่าประชาชนจังหวัดจันทบุรีได้รับความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภค
บริโภค เกิดการเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงควรได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจากหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้อง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และช่วยดูแลประชาชนของ
จังหวัดจันทบุรีทางด้านสุขภาพ และเป็นวิทยาลัยพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองซ่ึงเป็นเขตที่ประสบภัยนํ้าท่วม จึงเป็น
โอกาสที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าได้นําวิกฤติการณ์นํ้าท่วมน้ีมาเป็นโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลได้นําความรู้ทางวิชาการ 
และวิชาชีพที่ศึกษามาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนที่ประสบภัยนํ้าท่วม ทําให้นักศึกษาพยาบาลได้มีการเรียนรู้
ถึงการดูแลรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ประสบภัยนํ้าท่วมจากสถานการณ์จริง และได้ประสบการณ์ทักษะ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ประสบภัยนํ้าท่วมในรูปแบบต่างๆ 
 นอกจากน้ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายให้สถาบันการศึกษาพยาบาลได้ช่วยเหลือสังคม
และผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งน้ี โดยจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยที่เกิดภาวะอุทกภัย ให้จัดทําโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภาวะอุทกภัยในครั้งน้ีด้วย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากภาวะอุทกภัยของประชาชนในเขตจังหวัดจันทบุร ี
 2. เพื่อศึกษาถึงความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนเม่ือเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดจันทบุรี  
 3.เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆเม่ือเกิดภาวะอุทกภัยในเขตจังหวัดจันทบุร ี

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ ประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในเดือนตุลาคม 2549  
จังหวัดจันทบุรีที่อาศัยอยู่ใน อําเภอเมือง และ อําเภอท่าใหม่  
 กลุ่มตัวอย่าง  
 ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่อาศัยอยูใ่นอําเภอที่ได้รับความเสียหายที่รุนแรงจาก
ภาวะอุทกภัยในปี พ.ศ. 2549 ได้แก่ ประชาชนเขตอําเภอเมือง จํานวน 6 ตําบล ประกอบด้วย ต.ท่าช้าง 
ต.จันทนิมิต ต.คลองนารายณ์ ต.พลับพลา ต.แสลง ต.พลับพลานารายณ์ และ อําเภอท่าใหม่ คือ ต.นายายอาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองเพื่อประเมินผลกระทบด้านร่างกาย สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ ซ่ึงมีการหาความตรงตาม
เน้ือหาโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่านในการตรวจสอบเครื่องมือ และแบบประเมินภาวะสุขภาพทางด้านจิตใจ (GHQ-12 Plus-R) 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือของกรมสุขภาพจิต  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต  การตอบแบบสอบถาม และการทําเวทีชาวบ้าน
ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 เดือน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม SPSS  ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ โดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ค่าร้อยละ สําหรับข้อมูลที่ได้จากการ
ทําเวทีชาวบ้านผู้ประสบภัยนํ้าท่วมใช้การวิเคราะห์สาระ (content analysis) 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีพบว่า ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมส่วนใหญ่ร้อยละ 92.7 เคยได้รับความเสียหายเม่ือปี 2542  ระยะเวลานํ้าท่วม
นาน 4-6 วัน ระดับนํ้าสูงกว่า 100 เซนติเมตรคิดเป็นร้อยละ 55.7 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่เกิดภาวะนํ้าท่วมของจังหวัดจันทบุรี
มักจะเป็นพื้นที่เดิมซ่ึงอยู่ติดริมแม่นํ้า ภาวะนํ้าท่วมเกิดขึ้นในระยะเวลาส้ันๆและระดับนํ้าไม่สูงมากนัก ซ่ึงทางจังหวัดสามารถ
วางแผนหาแนวทางป้องกันได้เพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดในปีต่อๆไป  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนจังหวัดจันทบุรีในปี 2549 แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ  
 1) ผลกระทบระหว่างน้ําท่วม พบว่าผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกาย ได้แก่ ประชาชนมีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ไข้หวัด โรคผ่ืนคันนํ้ากัดเท้า ท้องร่วง ตาแดงและ สัตว์มีพิษกัด  
โรคที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตถึง 3 ราย คือโรคฉี่หนู ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจ คือ มีอาการปวด
ศรีษะ นอนไม่หลับ หวาดผวา     

2) ผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังน้ําท่วม พบว่าผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกาย ได้แก่ โรคปวด
หลังจากการขนย้ายของและทําความสะอาดที่อยู่อาศัย  โรคประจําตัวกําเริบ ได้แก่  โรคตับ โรคความดันโลหิตสูง  และ
โรคหัวใจ  ผลกระทบทางด้านจิตใจจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง 737 ราย พบผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตจํานวน 26 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3.53 คือมีอาการเครียด ปวดศรีษะนอนไม่หลับ เน่ืองจากการไม่มีรายได้ สูญเสียทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ            

การต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยนํ้าท่วม แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 
1)  ระยะก่อนน้ําท่วม ทางจังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วทันการณ์   
2) ขณะน้ําท่วม ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 84.6 ต้องการให้หน่วยราชการ เช่น เทศบาล โรงพยาบาล หน่วยงาน

สาธารณสุข มาให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาหาร นํ้าดื่มและยารักษาโรคให้ทันท่วงทีและทั่วถึงทุกบ้าน        
3) หลังน้ําท่วม ต้องการเงินทุนช่วยเหลือในการซ้ืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ เงินทดแทนพื้นที่สวน นา ไร่ ที่เสียหาย 

และควรมีการขุดลอกท่อ ทางระบายนํ้า เป็นต้น       
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆเม่ือเกิดภาวะอุทกภัย คือ ได้บทเรียนในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนนํ้าท่วม ขณะนํ้าท่วม และหลังนํ้าท่วม 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีพบว่า ระยะเวลาที่เกิดภาวะนํ้าท่วมในเขตจังหวัดจันทบุรีมักจะเกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาว คือ
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ซ่ึงสอดคล้องกับ พนัส  แก้วลาย(2546) ระบุว่า ฤดูฝนของจังหวัดจันทบุรีมักจะเริ่มประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงมกราคม จึงทําให้เกิดภาวะนํ้าท่วมในช่วงน้ี
เกือบทุกปีในบรเิวณพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่นํ้า และถ้าปีใดที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน เน่ืองจากพายุดีเปรสชั่น จะทําให้
เกิดความเสียหายจากภาวะนํ้าท่วมในบริเวณที่กว้างขึ้น  สาเหตุอุทกภัยที่รุนแรงของจังหวัดจันทบุรีมักเกิดจากนํ้าป่าไหลหลาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับที่ อัครเดช  โพธ์ิสุวรรณ (2547) ที่ระบุว่า “นํ้าป่า” เกิดจากมีฝนตกหนักบริเวณภูเขาต้นนํ้าแล้วไหลบ่าลงสู่ที่
ต่ําอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทําให้ต้นไม้หักโค่น ทําลายบ้านเรือนที่ถูกกระแสนํ้าพัดผ่าน ชมรมนักอุทกวิทยาไทย(2544) ระบุว่า 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่ราบลูกฟูก หรือที่ราบลูกระนาดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
แม่นํ้าง่ายต่อการเกิดนํ้าท่วมขัง นอกจากน้ีจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่บางส่วนติดกับอ่าวไทยจึงทําให้เกิดนํ้าทะเลหนุน ซ่ึงเป็นปัจจัย
เสริมที่ทําให้เกิดภาวะนํ้าท่วมที่รุนแรง ดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2542  
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนเรื่อง “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม” ซ่ึงแบ่ง
ได้เป็น 3 ระยะ ดังน้ีคือ  

1) บทเรียนการช่วยเหลือก่อนประสบภัยน้ําท่วม  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน กลุ่มเส่ียงในเดือน
กรกฎาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นเดือนก่อนที่จะเกิดภาวะนํ้าท่วม ซ่ึงเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับ การป้องกันโรคที่มากับนํ้าท่วม วิธีการ
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รักษาเบื้องต้นด้วยตนเองเม่ือเจ็บป่วย ฝึกการเคล่ือนย้ายทรัพย์สินเม่ือภัยมา การเตรียมตัวด้านเครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเป็น 
และการสุขาภิบาล เป็นต้น นอกจากน้ีจังหวัดควรมีการเตรียมเก่ียวกับระบบการเตือนภัยที่ด ี

2) บทเรียนการช่วยเหลือขณะประสบภัยน้ําท่วม ควรมีการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาพยาบาล และอาสาสมัคร
สาธารณสุข ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของทุกปี ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกับ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งต่อ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น/เวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว เป็นต้น 

3) บทเรียนการช่วยเหลือหลังประสบภัยน้ําท่วม ควรมีการจัดทําโครงการค่ายอาสาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และสภาพบ้านเรือน ส่ิงแวดล้อมของผู้ประสบอุทกภัย โดยความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันในจังหวัด 
รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติจากภาวะนํ้าท่วมใน
อนาคตได้อย่างแน่นอน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการทําวิจัยครั้งน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดเม่ือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับปัญหานํ้าท่วมได้นําข้อมูลที่ได้น้ีไปเป็น
แนวทางในการวางแผน และแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งน้ีเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
จากภัยธรรมชาติก่อนที่จะประสบกับเหตุการณ์จริง ซ่ึงจะช่วยลดความเสียหายหรือผลกระทบที่รุนแรง และช่วยลด
งบประมาณของประเทศได ้
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เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

The Attitude to Oneself Discipline of The Freshman in The Faculty of 
Communication Arts Rajabhat Bambhai Barni University  

กรรณิการ์  โห้ยส้ิน , เสาวนีย์  วรรณประภา 
 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัย “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน เพื่อ
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทน และเพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงได้ทดสอบความน่าเชื่อถือ โดย
คํานวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ 0.96 ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 
 กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.26 อายุ 18-20 ปี ร้อยละ 68.52 ภูมิลําเนาอยู่จังหวัดจันทบุรี ร้อย
ละ 68.52 สถานศึกษาเดิมคือ เบญจมานุสรณ์ ร้อยละ 40.75 ผลการเรียน 2.01-2.50 ร้อยละ 57.41 สาขาที่ต้องการเลือก
เรียน ร้อยละ 38.89 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ทั้ง 3 ด้าน คือ (1) เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน (2) ความขยันอดทน
ทางการเรียน และ (3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการส่ือสารการตลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2553 ในระดับต่างๆ ดังน้ี อันดับหน่ึงเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับปาน
กลาง X  =  2.51 รองลงมาคือ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนในระดับน้อย X  = 2.17 และเจตคติที่มีต่อ
วินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนในระดับน้อย X  = 1.70 ตามลําดับ   
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนรายวิชา
หลักการส่ือสารการตลาดแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ.05 (Sig.< .05) เน่ืองจากลักษณะของเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิง
มีบุคลิกภาพด้านวินัยในตนเองแตกต่างกัน เพศหญิงส่วนใหญ่มีวินัยในตนเองด้านเรียนมากกว่าเพศชายจากการเอาใจใส่ ไม่ติด
เพื่อนมากนัก รวมทั้งเพื่อความสําเร็จในการเรียน สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่มีการเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิด
ภาคเรียนในวันแรก เพื่อจะได้เรียนดีที่สุด ไม่มีผลต่อการสร้างวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียนที่ระดับ
นัยสําคัญ.05 (Sig. > .05) อาจเน่ืองมาจากการเข้าถึงแก่นแท้ของรายวิชาหลักการส่ือสารการตลาด ซ่ึงเป็นรายวิชาทฤษฎีและ
มีรายละเอียดของเน้ือหาวิชาแยกย่อยมาก ส่งผลให้นักศึกษาต้องมีการวางแผนทุกช่วงก่อนเข้าเรียนรายวิชาดังกล่าวไม่เฉพาะ
ในช่วงเปิดภาคเรียนแรกเท่าน้ัน 
 ข้อเสนอแนะ ผู้สอนควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวัยของนักศึกษา รวมทั้งการใช ้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจให้
นักศึกษาร่วมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่าของการปรับเจตคติ 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรพัฒนาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวมรวบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น และการศึกษาด้านวินัยในตนเองต่อการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียนเพิ่มเติม   
คําสําคัญ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง 

Abstract 

 The purpose of research attitudes to Oneself Discipline of The Freshman in The Faculty of 
Communication Arts Rajabhat Bambhai Barni University were To study attitudes towards self-discipline  in 
the classroom,  To study attitudes towards patience And diligence and to study attitudes toward 
achievement motivation of undergraduate students, Bachelor of Arts Program in Year 1. This research was 
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Survey Research. The sample size of 54 people. The tools used to collect data of the study were a 
questionnaire which was tested for reliability By calculating the coefficient alpha. 0.96 For the confidence. 
The results were as follows; 
 The majority were women as 59.26 percent, aged 18-20 years as 68.52percent, residents in 
Chanthaburi Province as 68.52 percent, graduated from Benjamanusorn as  40.75percent, level of 
graduate 2.01 to 2.50 as57.41 percent and  selection major as 38.89 percent. 
    In Overall, attitudes toward self-discipline of the undergraduates  Arts courses 
Graduate students at  Rambhai Barni Rajabhat University that the first was attitudes toward self-
discipline in motivation achievement X  = 2.51, followed by attitudes toward self-discipline  in diligence, 
patience X  = 2.17 and attitudes toward self-discipline  in the classroom X  = 1.70, respectively. 

The Hypothesis Test results showed that students with different sexual have differ in self-
discipline  in the classroom at .05 significantly (Sig. <.05) and preparing plans to learn from the 
first semester  for  the best didn’t affect the creation of self-discipline in diligence, patience  at the level 
of significance .05 (Sig.> .05). 

 Suggestion 
1. The teacher should study the nature of sex, age of the students and the behavior of 

students to develop attitudes towards self-discipline in the classroom, diligence, patience, 
and achievement motivation. 

2. The psychology of persuasion should be used to teach students to cooperate in developing 
a good attitude including appreciation of the attitudes. 

Recommendations for research next time. 
Research should continue to develop qualitative approach  to interview. To study of self-discipline  in 
other areas Apart from the additional classes to determine the effect of expression of the discipline of 
the individual that  will affect  the plan, curriculum development to meet the learning behavior in the 
future. 
Keyword  Attitudes to Oneself Discipline 

บทนํา 
 ในสังคมที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การพัฒนาเหล่าน้ี จําเป็นต้องอาศัยปัจจัย
หลายๆ ประการเก้ือหนุนกัน แต่ปัจจัยหลักของการพัฒนา จําเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซ่ึงบุคคลที่มีคุณภาพ
น้ัน จะต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความ
อดทน ขยันขันแข็ง  ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก เผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งม่ัน คุณสมบัติเหล่าน้ีจําเป็นต้องถูก
หล่อหลอมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของคําว่า “วินัยในตนเอง” 
 วินัยในตนเองเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะจะทําให้บุคคลอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข วินัยใน
ตนเองน้ีเป็นคุณธรรมประการหน่ึงที่ทุกคนควรสร้างขึ้นสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําให้คนเราบรรลุจุดหมายของชีวิต
ประสบความสุขความเจริญในชีวิต จึงเป็นวินัยที่ครูควรสร้างสรรค์ให้เกิดแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะการที่นักศึกษา
มีวินัยในตนเองเบื้องต้นน้ัน จะทําให้นักศึกษาได้ควบคุมพฤติกรรมตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีงามและประสบความสําเร็จในชีวิต  
จึงต้องดําเนินการฝึกให้เกิดผลอย่างจริงจัง นักศึกษาน้ันนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่สุดของประเทศ หากไม่ได้เตรียม
พัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรที่ดีแล้วการพัฒนาประเทศอาจจะเป็นไปได้ไม่เต็มที่   

จะเห็นได้ว่าความมีวินัยในตนเองเป็นลักษณะที่จําเป็นต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษา เม่ือนักศึกษามีวินัยในตนเองเป็น
พื้นฐานและมีวินัยต่อสังคม ผลที่สุดก็จะมีวินัยต่อประเทศชาติ โดยส่วนรวม ซ่ึงจะทําให้ประเทศชาติก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ได้เล็งเห็นความสําคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัว
บุคคลที่ควบคุมตนเองได้  ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่
ต่อสังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
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จากการศึกษาความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยในชั้น
เรียน เรื่อง “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี” เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อนําผลทางการวิจัยมาใช้ใน การ
เสริมสร้างพฤติกรรมที่เป็นจุดบกพร่องของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของบริบทแวดล้อมต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
2. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในรวบรวมข้อมูล โดยสอบถามกลุ่มเป้าหมายแล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
นํามาหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยขอบเขต ดังน้ี 

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาคปกติภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวนนักศึกษา 54 คน   
ขอบเขตด้านเวลา           

  ระยะเวลาในการศึกษาครั้งน้ี อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 – เดือนตุลาคม 2554   
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งลักษณะเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา   
ส่วนที่ 2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน   
ส่วนที ่3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทน   
ส่วนที่ 4 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน    

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจัย “เจตคติที่มีต่อวินัย
ในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ-พรรณี” ดังน้ี 

       ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 
 

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ทั้ง 3 ด้าน คือ  
 (1) เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน (2) ความขยันอดทนทางการเรียน และ (3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาหลักการส่ือสารการตลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ในระดับต่างๆ ดังน้ี 

เจตคติที่ม่ีต่อวินัยในตนเอง  ได้แก่  
     1. วินัยในห้องเรียน   
     2. ความขยันอดทนทางการเรียน            
     3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  

พฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเองของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์               
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
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อันดับหน่ึงเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับปานกลาง X = 2.51 รองลงมาคือเจตคติ
ที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนในระดับน้อย X  = 2.17 และเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนใน
ระดับน้อย X  = 1.70 ตามลําดับ   
 ผลการทดสอบ สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาชั้นปี 1 ที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน
รายวิชาหลักการส่ือสารการตลาดแตกต่างกัน จากการทดสอบ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียนรายวิชาหลักการส่ือสารการตลาดแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ.05 (Sig.< .05) เน่ืองจากลักษณะของเพศระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงมีบุคลิกภาพด้านวินัยในตนเองแตกต่างกัน เพศหญิงส่วนใหญ่มีวินัยในตนเองด้านเรียนมากกว่าเพศชายจาก
การเอาใจใส่ ไม่ติดเพื่อนมากนัก รวมทั้งเพื่อความสําเร็จในการเรียน สมมติฐานข้อที่ 2 การที่นักศึกษาชั้นปี 1 เตรียมวาง
แผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก เพื่อจะได้เรียนดีที่สุดส่งผลต่อการสร้างวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการ
เรียนกัน จากการทดสอบ พบว่า นักศึกษาที่มีการเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก เพื่อจะได้เรียนดีที่สุด 
ไม่มีผลต่อการสร้างวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียนที่ระดับนัยสําคัญ.05 (Sig. > .05) อาจเน่ืองมาจากการ
เข้าถึงแก่นแท้ของรายวิชาหลักการส่ือสารการตลาด ซ่ึงเป็นรายวิชาทฤษฎีและมีรายละเอียดของเน้ือหาวิชาแยกย่อยมาก 
ส่งผลให้นักศึกษาต้องมีการวางแผนทุกช่วงก่อนเข้าเรียนรายวิชาดังกล่าวไม่เฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนแรกเท่าน้ัน 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังน้ี 

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.70  ซ่ึงอยู่ระดับที่น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับเจตคติ
ด้านอ่ืนๆ ด้วยปัจจัยปัจเจกบุคคล เช่น การเรียนรู้ที่เกิดจากการสะสมมาจากตอนเรียนในสมัยมัธยมที่ยังยึดติดอยู่กับความ
สนุกสนาน การแยกแยะการกระทําต้องอาศัยผู้นําทางความคิดจากกลุ่มเพื่อนเป็นสําคัญ และเพื่อการอยู่รอดในภายกลุ่มเพื่อน 
ด้านบุคลิกภาพส่วนตนแล้วนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะให้ความสําคัญกับบริบทแวดล้อม เช่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ภายในห้องเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียน จากผลที่ได้คือ การบ้านตรงตามเวลาที่อาจารย์กําหนดเป็นอันดับ
หน่ึงค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.25 รองลงมาคือเม่ือใดที่รู้สึกไม่เข้าใจ นักศึกษาจะถามอาจารย์ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.09 และนักศึกษาพูดคุย
กับเพื่อนในขณะที่อาจารย์กําลังสอนค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.05 ตามลําดับ 
 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนในระดับน้อยค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.17 แต่ขณะเดียวกันนักศึกษาส่วน
ใหญ่ก็ยังพยายามที่จะทําให้ได้ดี จากการที่ใกล้สอบนักศึกษาดูหนังสือเอง โดยพ่อแม่ไม่ต้องบังคับอันดับหนึ่งค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.61 จากการกระทําดังกล่าวเป็นการสร้างวินัยในตนเองที ่ปราศจากการใช้กฎระเบียบเพื่อบังคับ เพราะเป็นที่เชื่อกันดีว่า การ
บังคับคือการกระทําที่ส่งผลในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ประเด็นต่อมาคือ หากมีกิจกรรมในคาบเรียนนักศึกษาจะพยายามทําให้
เสร็จในคาบเรียนค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.59 เพื่อเป็นการลดภาระงาน เน่ืองจากการเรียนในระดับอุดมศึกษาผู้สอนแต่ละหลายวิชา
จะมีการมอบหมายงานในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ทําใหนั้กศึกษาพยายามสะสางงานในคาบเรียนให้เสร็จเรียบร้อย และมี
การทําการบ้านอย่างสมํ่าเสมอค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.53 ตามลําดับ 
 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาหลักการส่ือสารการตลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ในระดับต่างๆ ดังน้ี อันดับหน่ึงเจต
คติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 โดยรายละเอียดพบว่า
ค่าเฉล่ียที่นักศึกษาอยากประสบความสําเร็จในการเรียนค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.74 อยู่ในอับดับหน่ึง อาจเน่ืองจากไม่ต้องการ
ประกอบอาชีพที่ลําบากอย่างการทําสวน ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนจังหวัดจันทบุรีนักศึกษาจึงพยายามที่จะเรียนให้ได้ดีตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาชั้นปี 1 ที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนรายวิชาหลักการ
ส่ือสารการตลาดแตกต่างกัน จากการทดสอบ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนรายวิชา
หลักการส่ือสารการตลาดแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ.05 (Sig.< .05) เน่ืองจากลักษณะของเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิง
มีบุคลิกภาพด้านวินัยในตนเองแตกต่างกัน เพศหญิงส่วนใหญ่มีวินัยในตนเองด้านเรียนมากกว่า เพศชายจากการเอาใจใส่ ไม่
ติดเพื่อนมากนัก รวมทั้งเพื่อความสําเร็จในการเรียน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 การที่นักศึกษาชั้นปี 1 เตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก เพื่อจะได้เรียนดีที่สุด
ส่งผลต่อการสร้างวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทาง การเรียนกัน จากการทดสอบ พบว่า นักศึกษาที่มีการเตรียมวาง
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แผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก เพื่อจะได้เรียนดีที่สุด ไม่มีผลต่อการสร้างวินัยในตนเองด้านความขยันอดทน
ทางการเรียนที่ระดับนัยสําคัญ.05 (Sig. > .05) อาจเน่ืองมาจากการเข้าถึงแก่นแท้ของรายวิชาหลักการส่ือสารการตลาด ซ่ึง
เป็นรายวิชาทฤษฎีและมีรายละเอียดของเน้ือหาวิชาแยกย่อยมาก ส่งผลให้นักศึกษาต้องมีการวางแผนทุกช่วงก่อนเข้าเรียน
รายวิชาดังกล่าว ไม่เฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนแรกเท่าน้ัน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อนําข้อค้นพบในการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน  
 1. ผู้สอนควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวัยของนักศกึษา ประกอบกับพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเจตคติที่มี
ต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 2. ผู้สอนควรใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจให้นักศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
ของการปรับเจตคติ 
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลัง 

องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุร ี

Motivations Affecting Operational Efficiency of Employees in Treasury Section of Sub-

district Administrative Organizations in Phetchaburi Province. 

ศุภานน  สืบสมบัต ิ
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1)  ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดเพชรบุรี  2) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
เพชรบุรี 3) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุร ีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 237 คน ได้มาจากจํานวนประชากรทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Χ ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัย  พบว่า  

  1. พนักงานส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งปัจจัย
จูงใจ และปัจจัยค้ําจุนอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยจูงใจมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากได้แก่ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ตามลําดับ และปัจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากได้แก่การ
ปกครองบังคับบัญชา สถานภาพของงาน สภาพการปฏิบัติงาน ตามลําดับ   
  2. พนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ด้านที่มีค่าเฉล่ียมาก
ได้แก่ค่าใช้จ่ายในงาน  เวลาที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน  คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตามลําดับ  
 3. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี  
ได้แก่ปัจจัยค้ําจุนด้านสภาพการปฏิบัติงาน  และด้านความม่ันคงในการปฏิบัติงาน  ส่วนปัจจัยจูงใจได้แก่ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน   
 ข้อค้นพบจากการวิจัยคือปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงในการปฏิบัติงาน และด้านความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานเป็นแรงจูงใจสําคัญที่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี สามารถใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการกําหนดกรอบนโยบายเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดเพชรบุรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะจากการวิจัยควรศึกษาปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ
หน่วยงานควรเพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม  ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังในจังหวัดเพชรบุรี โดยจําแนกการเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
เพชรบุรีที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการคลังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดเพชรบุร ี
คําสําคัญ :  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

Abstract 

 This research aimed to 1) study the motivations that affected operational efficiency of employees 
in Treasury Section of Sub-district Administrative Organizations in Phetchaburi Province,  2) study the 
operational efficiency of employees in Treasury Section of Sub-district Administrative Organizations in 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

420 420 

 

 

Phetchaburi Province, and 3) study the operational motivations that affected operational efficiency of 
employees in Treasury Section of Sub-district Administrative Organizations in Phetchaburi Province. The 
sample group of this study comprised 237 employees in Treasury Section of Sub-district Administrative 
Organizations in Phetchaburi Province. The tools employed in the study consisted of questionnaires and 
interviews. The statistics used in data analysis included percentage, mean, standard deviation, correlation 
analysis using the Pearson's correlation coefficient, and Stepwise Multiple Regression.  
 The research findings were as follows:   
 1. Employees in Treasury Section of Sub-district Administrative Organizations in Phetchaburi 
Province had overall operational motivations with regard to motivation factors and maintenance factors in 
high level. When considering each individual aspect, it was found that the motivation factors had high 
level of operational motivations in all aspects. The aspects with highest average value were work 
accomplishment, work characteristics and career progression, respectively. It was found that the 
maintenance factors also had high level of operational motivations in all aspects as well, and the aspects 
with highest average value were command and control, work status and work condition, respectively.  
 2. Employees in Treasury Section of Sub-district Administrative Organizations in Phetchaburi 
Province had overall operational efficiency in high level. When considering each individual aspect, it was 
found that they had high level of operational efficiency in all aspects. The aspects with highest average 
value were operational expense, operational time, work quality and workload, respectively.   
  3. The motivations that affected operational efficiency of employees in Treasury Section of Sub-
district Administrative Organizations in Phetchaburi Province included maintenance factors in terms of work 
condition and job stability, and motivation factors in terms of work accomplishment.  
 Factors with regard to work condition, job stability and work accomplishment were the key 
motivations that affected operational efficiency in which Sub-district Administrative Organizations in 
Phetchaburi Province can use as basic information in determining policies to develop and improve the 
operational efficiency of employees in Treasury Section of Sub-district Administrative Organizations in 
Phetchaburi Province.   
Keyword :  Work  Motivation 

บทนํา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นรูปแบบหน่ึงของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการปกครองที่ใช้หลักการ
กระจายอํานาจออกไปสู่ท้องถิ่น ซ่ึงหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลบังคับใช้ในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับได้ว่ามีความชัดเจนในเรื่องของการดําเนินการมากขึ้น ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
จุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจการบริหารการปกครองสู่องค์กรพื้นฐานในการพัฒนา  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว เป็นการแบ่งเบาภารกิจบางส่วนจากส่วนกลาง และยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดความเป็น
ประชาธิปไตยได้อีกด้วย  (โกวิทย์  พวงงาม, 2548 : 32-33) 
 การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างอิสระ มีอํานาจในการบริหารการกําหนดนโยบาย  การ
ตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การทํานิติกรรมจะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง สิทธิในทางกฎหมายด้วยตนเอง ภายใต้
อํานาจหน้าที่กฎหมายได้กําหนดไว้  จําเป็นต้องอาศัยกําลังคนที่เป็นปัจจัยสําคัญ และมีค่ายิ่งที่จะผลักดันให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพหรือประสบความล้มเหลว กําลังคนหรือพนักงานจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานจะส่งผลให้พนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ 
ได้แก่ปัจจัยด้านบุคคล  ปัจจัยด้านงานและปัจจัยด้านการจัดการ (ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์, 2544  : 123) 
 งานส่วนการคลังมีความสําคัญต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  เน่ืองจากเป็นกลไกอันสําคัญในการ
บริหารงาน ปัจจุบัน งานในส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี ยังพบปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก 
อาทิเช่น จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหาร 
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ส่วนตําบลเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเม่ือปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นแต่จํานวนบุคลากรมีน้อย หรือปริมาณงานไม่เหมาะสมกับจํานวน
บุคลากร ส่งผลทําให้ประสิทธิภาพของงานลดลงได ้(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และสมชาย หิรัญกิตติ, 2538 : 160-165 ) ปริมาณงาน
ที่คาดหวัง จะต้องมีความสมดุลระหว่างจํานวนบุคลากร  เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพอย่างสมเหตุสมผล (สุรัสวดี  ราชกุลชัย, 
2549 : 325-326)  จากการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  (Core Team)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
เพชรบุรีโดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ตามตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซ่ึงผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดหวัดเพชรบุรี 
ด้านการปฏิบัติงานการเงินและการคลัง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับต่ําคือ ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2551 คะแนน
เฉล่ีย 190 คะแนน คิดเป็น  65.74 %  ปีงบประมาณ  2552 คะแนนเฉล่ีย 125 คะแนน คิดเป็น 69.44 % (สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุร,ี 2552) เน่ืองมาจากพฤติกรรมการทํางานของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมีหลายรูปแบบ ซ่ึง
คล้ายกับแนวคิดของพยอม วงศ์สารศรี (2542 : 48-53) ที่ได้กล่าวว่า คนบางคนมีการเรียนรู้และการศึกษา  ประสบการณ์
ต่างกันทําให้เกิดค่านิยมในการทํางานต่างกันพฤติกรรมบางอย่างอาจช่วยเสริมสร้างพัฒนาการปฏิบัติงาน แต่บางอย่างก็อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานไดเ้ช่นเดียวกัน   
 ดังน้ันผู้บริหารองค์กรควรให้ความสําคัญกับการจูงใจพนักงาน  (Motivation) ในการปฏิบัติงานเน่ืองจาก
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเป็นสําคัญ ถ้าผู้บริหารองค์กรสามารถใช้
หลักการจูงใจได้ถูกต้อง พนักงานจะมีความตั้งใจและเต็มใจทํางานสูง (บรรยงค์  โตจินดา, 2545: 70-84 )   ผู้บริหารต้องให้
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ โดยศึกษาเก่ียวกับการจูงใจและ
พฤติกรรมของบุคคลผู้ร่วมงาน ศึกษาวิธีการจูงใจพนักงานที่ตรงกับความต้องการของพนักงานเพื่อที่จะทําให้พนักงานเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ เต็มความสามารถให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (วรนารถ แสงมณี, 2546 : 8-15 ผู้วิจัยในฐานะ
พนักงานในส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ  อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจะได้
นําผลจากการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดเพชรบุรีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี   
       2)  ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี   
       3) ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
เพชรบุรี 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พนักงานที่
ปฏิบัติงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญช ีเจ้าหน้าที่พัสด ุและหัวหน้าส่วนการคลัง รวมทั้งส้ิน 237 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดเป็นข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของของเฟรดเดริก เฮอร์ซ
เบอร์ก (Frederick Hertzberg อ้างถึงในร็อบบินส์ (Robbins, 2007 : 485)  มากําหนดเป็นตัวแปรอิสระ คือแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยปัจจัยจูงใจ 6 ด้าน ได้แก่ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ความเจริญเติบโต ปัจจัยค้ําจุน 8 ด้านได้แก่การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   สภาพการปฏิบัติงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน ความเป็นอยู่ส่วนตัว สถานภาพของงาน ความ
ม่ันคงในการปฏิบัติงาน และได้ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ใช้แนวคิดของปีเตอร์สัน และโพลวแมน 
(Peterson และ Plowman อ้างถึงใน ธนาภรณ์  ลีสุริยาภรณ์, 2547 : 13)  มากําหนดเป็นตัวแปรตาม โดยตัวแปรตามคือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย ด้านปริมาณงาน  ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้าน
ค่าใช้จ่ายในงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถาม
เชิงปริมาณใช้ในการประเมินระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประเมินระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วน
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ตําบลในจังหวัดเพชรบุร ีแบบสัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์พนักงานส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี  ใน
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยน้ี แบ่งออกเป็น 2  ประเภท  คือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้แก่ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับ
พนักงานส่วนการคลังในตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
จํานวน  237 ชุด และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานส่วนการคลัง ตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตําแหน่งละ 5 คน รวมทั้งส้ิน 20 คน และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร  ตําราทางวิชาการ  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถาม และตอบคําถามการวิจัย ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Χ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้วิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) แล้วนํามาสรุปประเด็น เสนอในรูปความเรียง
เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
เพชรบุรี 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดเพชรบุรี 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรีได้แก่ เพศ อายุ  เงินเดือน 
ระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่าพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 93.20 ส่วนเพศชายมีร้อยละ 6.80  เงินเดือนของพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรีมีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 -  20,000 ระดับการศึกษาส่วนมากจบปริญญาตรี ประสบการณ์
ทํางานพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง  7-9  ปี   
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล  จังหวัด
เพชรบุรี  โดยภาพรวมและรายด้าน การวิจัยพบว่าพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.87 , S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านปัจจัยจูงใจ 6 ตัวแปร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงเป็นอันดับแรก คือด้านความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน (Χ = 4.02,  S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ( Χ  = 4.00, S.D. = 0.54)  กับด้าน

ความก้าวหน้า ( Χ  = 4.00, S.D. = 0.48) และด้านความรับผิดชอบ   (Χ  = 3.99, S.D. = 0.48) ตามลําดับ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ําจุน 8 ตัวแปร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงเป็นอันดับแรก คือด้านการ

ปกครองบังคับบัญชา (Χ  = 3.88, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ ด้านสถานภาพของงาน ( Χ  = 3.85, S.D. = 0.44) ด้าน

สภาพการปฏิบัติงาน (Χ  = 3.82, S.D. = 0.50)  และด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Χ  = 3.82, S.D. = 0.46) ตามลําดับ 
 ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตําบล 
จังหวัดเพชรบุร ีการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.89 , S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน

ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ค่าใช้จ่ายในงาน  (Χ  = 3.94, S.D. = 0.45) รองลงมา ได้แก่ ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ( Χ  = 

3.92, S.D. = 0.46)  และ ด้านคุณภาพของงาน (Χ  = 3.87, S.D. = 0.44)   และด้านปริมาณงาน (Χ  = 3.83, S.D. = 0.44) 
ตามลําดับ  
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการ
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี การวิจัยพบว่าตัวแปรอิสระที่วิเคราะห์จากปัจจัยจูงใจจํานวน 6  ตัวแปร  และ
ปัจจัยค้ําจุนจํานวน  8  ตัวแปร  มีเพียง  3  ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สามารถใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้คือปัจจัย
ค้ําจุนประกอบด้วยสภาพการปฏิบัติงาน  ความม่ันคงในการปฏิบัติงานและปัจจัยจูงใจได้แก่ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน โดยมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง  3  ตัวสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การคลังองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรี ได้ร้อยละ  42.20  สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน  ดังน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   

                             Ŷtot     =   1.537 + 0.291(X10) +  0.206(X14)  +  0.235(X1) 

 สมการพยากรณ์ที่คะแนนมาตรฐาน 

    Ztot      =   0.491(Zx10)  + 0.358 (Zx14)  +  0.267(Z x1)   

 เม่ือ   Ŷtot      =    ผลรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

         Ztot      =    ผลรวมของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ตอนที่  5  ข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนการคลังเก่ียวกับแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการวิจัยครั้งน้ี
ได้กําหนดให้มีคําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น พบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นจํานวน  118  คนจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 237 คน คิดเป็นร้อยละ  49.79  โดยส่ิงที่ควรปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ ระบบการทํางานขององค์กรที่เป็นแนวทางเดียวกันโดย คิดเป็นร้อยละ  74.57 
จํานวนผู้ปฏิบัติงานต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน คิดเป็นร้อยละ 71.18 และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 61.86 ส่วนข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้แก่ การจัด
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร และผู้บริหารเป็นระยะๆ  เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และหลักการปฏิบัติงาน ร้อยละ 73.72 ควร 
เพิ่มบุคลากรในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  ร้อยละ  66.94  และควรมีเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง คิดเป็นร้อย
ละ 49.15 ส่ิงที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยพนักงานส่วนการคลังให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 65.25  บุคลากรต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
ร้อยละ  63.55 และพนักงานควรมีความรู้ในกฎหมาย ระเบียบ หลักการปฏิบัติงานของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 51.69  และ
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขเพือ่ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพนักงานได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรวางแผนลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานเพื่อความรวดเร็วและควรมีการ ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ปฏิบัต ิคิดเป็นร้อยละ 63.35  2  ควรจัดฝึกอบรม
พนักงานเป็นระยะๆ  เพื่อให้มีความรู้ในกฎหมาย ระเบียบที่มีการเปล่ียนแปลง เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ 
ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันควรมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ปฏิบัติงาน  ร้อยละ  55.93  และควรจัดให้มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและทันสมัยคิดเป็นร้อยละ  49.15 
 ตอนที่ 6  ผลการสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งปัจจัยค้ําจุน  และปัจจัยจูงใจสูงเพื่อให้งานมีผลสําเร็จและต่อเน่ือง  รวมถึงมีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากงานของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดเพชรบุรีต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ  
กฎหมายที่กําหนด   

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดเพชรบุรี  พบว่าพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งปัจจัย
จูงใจ ได้แก่ ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ความ
เจริญเติบโต และปัจจัยค้ําจุน ได้แก่การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการ
ปฏิบัติงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน ความเป็นอยู่ส่วนตัว  สถานภาพของงาน  ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  เป็นเพราะงานส่วนการคลังเป็นงานที่สําคัญ  และเป็นหัวใจหลักในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ทําใหพ้นักงานส่วนการคลังต้องมีความพยายาม  มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีผลสําเร็จตามที่ระเบียบกําหนด และ
สามารถปฏิบัติงานอ่ืนได้ต่อเน่ือง เม่ือพนักงานปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมายจึงทําให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ  และมี
ความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ตนได้ทําสําเร็จและมีกําลังใจ ทําให้พนักงานเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้สําเร็จต่อไป
ด้วย  พนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน ด้าน
คุณภาพของงาน  ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และด้านค่าใช้จ่ายในงาน อยู่ในระดับมากทุกด้านเป็นเพราะพนักงานให้
ความสําคัญเก่ียวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน เน่ืองจากองค์การ



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

424
424 

 

 

บริหารส่วนตําบลมีรายได้น้อย จึงมีการวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม รวมถึงการวางแผนกําหนดระยะเวลา จัดลําดับ
ในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การกระจายงาน เพื่อให้งานมีความรวดเร็วทันเวลา  และ มีหน่วยตรวจสอบที่คอยกํากับ 
ดูแล  ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี ใหมี้ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่
กําหนด ส่วนแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้แก่ปัจจัยค้ําจุนประกอบด้วย สภาพการปฏิบัติงาน ความม่ันคง
ในการปฏิบัติงานและปัจจัยจูงใจได้แก่ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เป็นเพราะแรงจูงใจทั้งสามด้านน้ีเป็นแรงจูงใจทีสํ่าคัญ และ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี จึงทําให้พนักงานมีแรงจูงใจที่ดี 
และตั้งใจทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้มีผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพได ้  

ข้อเสนอแนะ 
  พนักงานส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรีมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ส่วนแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้แก่ปัจจัยค้ําจุนประกอบด้วย 
สภาพการปฏิบัติงาน ความม่ันคงในการปฏิบัตงิานและปัจจัยจูงใจได้แก่ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  โดยหน่วยงานควรมีการเพิ่ม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลังด้านอ่ืนๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่บรรลุตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลต่อความพอใจในผลงานที่ปฏิบัติมากขึ้น ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถเพื่อให้พนักงาน
ส่วนการคลังได้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมถึงการเพิ่มบุคลกร เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสม ให้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบทีมงาน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
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THE SOCIAL SUPPORT AND HEALTH PROMOTION BEHAVIOR AMONG DIABETES MELLITUS 
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การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 
เขตเทศบาลขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

THE SOCIAL SUPPORT AND HEALTH PROMOTION BEHAVIOR AMONG DIABETES MELLITUS 
PATIENT, KHLUNG MUNICIPALITY, KHLUNG DISTRIC,  

CHANTABURI PROVINCE 

ธวัช วิเชียรประภา, จุรีรัตน์ เจริญจิตต์, รัตนา สุรนันท์และชวนา แสงขํา 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานเขตเทศบาลขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการ ณ.ศูนย์สุขภาพชุมชนขลุง โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี คัดเลือกโดยการสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .71 และแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .72 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพีร์ยสัน (Peason’s Product Moment Correlation) 
 ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวานเขตเทศบาลขลุงอยู่ในระดับสูงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ด้านความสามารถในการดูแลตนเองอยู่ในระดับสูง ด้านโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการออกกําลังกายอยู่ในระดับต่ํา 
ด้านการขจัดความเครียดและด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสัมพันธภาพอยู่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวาน เขตเทศบาลขลุงมีความสัมพันธ์ทางบวกกันในระดับต่ํา (r = .14) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่า เจ้าหน้าทีค่วรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวาน
ซ่ึงจะส่งผลทําให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเหมาะสมต่อไป 
คําสําคัญ : การสนับสนุนทางสังคม, พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, โรคเบาหวาน 

ABSTRACT 
 The purpose of this descriptive research was to study the relationship between social support 
and health promotion behaviors among diabetes mellitus patients , Khlung municipality, Khlung district , 
Chantaburi province. Accidental sample of 200 diabetes mellitus patients. Research instruments 
composed of the demographic questionare, the social support questionare and the health promotion 
behavior questionare. Internal consistency reliability of the two instruments were 0.71 and 0.72. Data 
were analyzed by using descriptive statistic and Peason’s Product Moment Correlation analyses. 
 Results revealed that social support of diabetes mellitus patients were high level. Health 
responsibility behaviors were high level, Consumption behaviors were moderate level, Physical activity 
behaviors were low level, Emotional control behaviors were moderate level, Spiritual growth behaviors were 
moderate level, Interpersonal relationship behaviors were moderate level, The health promotion behaviors 
were moderate level. The social support was significantly positive with health promotion behaviors among 
diabetes mellitus patients Khlung municipality (r = .14, p < .05) 
 These findings indicate that the officer should be  promotion  the social support among diabetes 
mellitus patients which effected the health promotion behaviors were appropriate.  
Keyword : Social support, Health promotion behavior, Diabetes mellitus 
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บทนํา 
 ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สําคัญ โดยจะเห็นได้ว่าสถิติการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย 
เบาหวาน มีแนวโน้มสูงขึ้น จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในปี ค.ศ. 2000 มีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 171 ล้านคน
และคาดการณ์ว่าในปี 2003 จะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น 366 ล้านคน (World Health Organization, 2005 ) สําหรับ
อัตราป่วยผู้ป่วยเบาหวานของประเทศไทยจากการรายงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 
พบว่ามีอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานสูงถึง 218.009 ต่อประชากรพันคน ซ่ึงอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากปี 
2550 ซ่ึงมีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานเพียง 188.58 ต่อประชากรพันคน สําหรับผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลขลุง พบว่า
จํานวนผู้ป่วยเบาหวานจากรายงานทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานปี 2551 มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งส้ิน 334 ราย ซ่ึงเพิ่มจากในปี 2550 
ซ่ึงมีจํานวนผู้ป่วยเบาหวานเพียง 287 รายเท่าน้ัน จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานน้ันมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศรวมทั้งระดับพื้นที่ 
 โรคเบาหวานชนิดที่ที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่สามารถพบได้มากที่สุด ซ่ึงมีความรุนแรงน้อย มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป โรคจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงไม่ตระหนักใน
การควบคุมระดับนํ้าตาล (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2551) เม่ือไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ จะทําให้หลอด
เลือดแดงขนาดใหญ่และหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก เกิดการตีบแคบหรือแข็งจากการที่มีระดับนํ้าตาลสูงเป็นเวลานาน ผลของ
ความผิดปกติของหลอดเลือดเหล่าน้ันจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตส่วนปลาย ซ่ึงพบว่าผู้ป่วยเบาหวานจะมีความเส่ือมของ
หลอดเลือดปลายถึงร้อยละ 68-97 (บุปผา ลาภทวี, 2547) นอกจากน้ีถ้าปล่อยให้นํ้าตาลในเลือดสูงต่อไปนานๆ ก็จะเกิด
อาการชาปลายมือปลายเท้า ซ่ึงจะค่อยๆลุกลามสูงขึ้นมาเรื่อย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหากปล่อยให้ระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น
มากๆ อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมามากมาย เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางตา ภาวะแทรกซ้อนทางไต และ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการเกิดแผลที่เท้า ดังน้ันการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานน้ันเป็นส่ิงที่มีความ
จําเป็นอย่างมาก  
 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเป็นส่ิงที่จําเป็นและเป็นปัจจัยที่สําคัญในการควบคุมระดับนํ้าตาลในกระแสเลือด โดย
จากแนวคิดทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพ (Pender, 2006) กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหมายถึงกิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติ
หรือกระทําจนเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อยกระดับภาวะสุขภาพให้ดีขึ้น ทําให้บุคคลบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ ซ่ึงเพนเดอร์ได้แบ่งพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพออกเป็น 6 ด้านได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้าน
การออกกําลังกาย ด้านการบริโภคอาหาร ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการจัดการความเครียดและด้านจิตวิญญาณ 
หากผู้ป่วยเบาหวานปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวจะทําให้ระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดสามารถควบคุมให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ปกติได้ แต่การที่จะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามที่กล่าวมาน้ันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างสูง 
เน่ืองจากมีปัจจัยหลายส่วนที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรม ซ่ึงจากการศึกษาของจีรศักดิ์ เจริญพันธ์และเฉลิมพล ตันสกุล (2549) 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพน้ันมี 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลและปัจจัย
ด้านระบบการบริการสาธารณสุข ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจัยล้วนเป็นพลวัตรกันทั้งส้ิน 
 ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลน้ันที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพน้ันประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงด้านสภาพแวดล้อม ค่านิยม ความเช ื่อ 
วัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม รวมทั้งแรงสนับสนุนทางสังคม จะเห็นได้ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฮาว์ (House, 1981 cite in Brown, 1986) ได้ให้ความหมายของแรง
สนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันรวมถึงความเอาใจใส่และ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงทําให้บุคคลได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการประเมินค่าและด้านทรัพยากร จากการวิจัยของนํ้าเพชร หล่อตระกูล (2543) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคม
ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือผู้สูงอายุหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วย  
สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ เธียรประมุข (2533) ซ่ึงได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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 จากการศึกษาปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพพบว่า ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม
ทั้ง 4 ด้านมีผลกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงซีเร็มบัส (Serembus, 1998 อ้างถึงใน นํ้าเพชร หล่อตระกูล, 2543) พบว่าแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพือ่น เป็นปัจจัยหน่ึงที่เอ้ือต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจดีขึ้น จากสภาพ
สังคมปัจจุบันที่มีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างตกต่ํา ทําให้ประชาชนล้วนต้องออกทํางานนอกบ้าน ผู้ป่วยเบาหวานไดร้ับการดูแลเอาใจ
ใส่น้อยลง มีแนวโน้มทําให้ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมน้อยลง ซ่ึงจะส่งผลทําให้พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มลดลงด้วย 
 จากปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นน้ันจะเห็นได้ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมน้ันเป็นส่วนที่สําคัญในการสนับสนุนพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ซ่ึงหากทราบถึงแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวาน และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบาหวาน จะช่วยเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในเขตอําเภอขลุง อีกทั้ง
ใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพรวมทั้งพฤติกรรมบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่
อําเภอขลุงต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวาน 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
          ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน อย่างน้อย 6 เดือน 
ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลขลุง รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนขลุง โรงพยาบาลขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 334 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน ที่มารับบริการที่ศูนย์ สุขภาพ
ชุมชนขลุง ระหว่างเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2552 จํานวน 200 คน โดยทําการสุ่มแบบบังเอิญ ตามคุณสมบัติดังน้ี 

1. เป็นผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลขลุง  

2. เป็นโรคเบาหวานมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน 
3. ยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย 
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางการประมาณ 

ขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (ในบุญใจ ศรีสถิตนรากูล, 2544) ดังน้ีคือ 
 ขนาดประชากร 340 คนใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 181 คน  
เพื่อป้องกันการเกิดความผิดเพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งเป็นจํานวน
ทั้งส้ิน 200 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งส้ิน 11 ข้อ เป็นข้อคําถามเป็นเลือกตอบ และเติมคําลงใน
ช่องว่าง   
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวาน 
 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวาน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แนวคิดของ 
House ลักษณะลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ (Likert) จํานวน 14 ข้อ 
คําตอบแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่ตรงเลย ตรงบ้างเล็กน้อย ตรงบ้างพอสมควร ตรงมากที่สุด และให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบ
เดียว การให้คะแนนของข้อคําถามขึ้นอยู่กับข้อความดังน้ีคือ  

คะแนน           ข้อความ   
1        ไม่ตรงเลย    
2    ตรงบ้างเล็กน้อย   

     3                   ตรงบ้างพอสมควร   
     4            ตรงมากที่สุด   
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 
 แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แนวคิดของ 
Pender ซ่ึงแบ่งหมวดคําถามออกเป็น 6 หมวด ลักษณะลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของ (Likert) จํานวน 27 ข้อ คําตอบแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ และให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว 
การให้คะแนนของข้อคําถามขึ้นอยู่กับข้อความดังน้ีคือ  

คะแนน           ข้อความ   
1                  ไม่ใช ่   
2           ไม่แน่ใจ   

    3                 ใช่  
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยนําเครื่องมือที่สร้างขึ้นสําหรับใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการสนับสนุน
ทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวาน แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานไปตรวจสอบคุณภาพตาม
รายละเอียดดังน้ี 
 ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ผู้วิจัยนําเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปรับการตรวจความตรงของเน้ือหา ความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 1 ท่าน นักวิชาการสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพจํานวน 1 เม่ือผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้ว ผู้วิจัยได้นําเครื่องมาแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 ความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Reliability) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ป่วยเบาหวานในเขตตําบลวันยาว เขต
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับประชากรที่ศึกษามากที่สุด จํานวน 30 คน เพื่อดูความเหมาะสมและความ
เข้าใจของภาษา เวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนํามาหาความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach Alpha Coefficiant ) ได้ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวานในระดับสูง (r = 
.71) และความเชื่อม่ันแบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในระดับสูง (r = .72)  
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากน้ันนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ทั้งหมด ไปวิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95 % ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferertial Statistic) หาความสัมพันธ์การสนับสนุนทางสังคมของ 
ผู้ป่วยเบาหวานกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยสถิติ Peason’s Product Moment Correlation 

 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 คะแนนการสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตเทศบาลขลุงแยกรายข้อ  (N=200)  

ข้อความ mean SD. ความหมาย 
1. รู้สึกได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใย จากบุคคลรอบข้าง 3.15 0.78 ปานกลาง 
2. เมื่อมีปัญหาหรือความวิตกกังวล มีคนไว้วางใจ พูดคุย ปรึกษา 3.02 0.82 ปานกลาง 
3. เมื่อเจ็บป่วยมีคนมาเยี่ยมเยียน ให้กําลังใจ 2.96 0.81 ปานกลาง 
4. คนในครอบครัวให้คําชมเชย เมื่อสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได ้ 2.67 0.97 ปานกลาง 
5. ได้รับคําตักเตือนชี้แนะ จากบุคคลรอบข้างเมื่อปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 2.75 0.92 ปานกลาง 
6. เมื่อมีอาการผิดปกติ หรือมีความเปลี่ยนแปลง คนรอบข้างจะเตือนให้ทราบ 2.74 0.97 ปานกลาง 
7. บุคคลรอบข้างบอกให้ทราบว่าภาวะสุขภาพเป็นอย่างไร 2.63 0.96 ปานกลาง 
8. ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับโรคและการรักษาอยู่เสมอ 3.62 0.60 มาก 
9. ได้รับคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเก่ียวกับโรค 3.55 0.65 มาก 
10. เมื่อมีข้อสงสัยเก่ียวกับการเจ็บป่วย มีผู้ให้ความรู้ คําแนะนําและคําปรึกษา 2.91 0.90 ปานกลาง 
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11. เมื่อมีปัญหาทางด้านการเงินในการรักษา มีคนคอยช่วยเหลือและให้ความ   
      สนับสนุน 

2.75 1.08 ปานกลาง 

12. ได้รับการช่วยเหลือการทํากิจวัตรประจําวัน ที่ไม่สามารถทําเองได ้ 2.74 1.09 ปานกลาง 
13. ได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระงานต่างๆ ที่บ้าน 2.93 1.05 ปานกลาง 
14. เมื่อเจ็บป่วย มีคนคอยช่วยเหลือเร่ืองการเดินทาง มาพบแพทย ์ 3.18 1.03 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 คะแนนการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวานจําแนกรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
จํานวน 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 85.71 

 

ตารางที่ 2 คะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตเทศบาลขลุงแยกรายด้าน  (N=200) 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ mean SD. ความหมาย 
 
1. ด้านความสามารถในการดูแลตนเอง 

 
2.21 

 
0.61 

 
ปานกลาง 

2. ด้านโภชนาการ 2.17 0.62 ปานกลาง 
3. ด้านการออกกําลังกาย 1.99 0.91 ต่ํา 
4. ด้านการขจัดความเครียด 2.22 0.65 ปานกลาง 
5. ด้านจิตวิญญาณ 2.01 0.61 ปานกลาง 
6. ด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 2.31 0.79 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2 คะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานจําแนกรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
จํานวน 5 ด้านคิดเป็นร้อยละ 83.33 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน ในเขต 
เทศบาลขลุง  (N=200) 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

 
ด้านความสามารถในการดูแลตนเอง 
ด้านโภชนาการ 
ด้านการออกกําลังกาย 
ด้านการขจัดความเครียด 
ด้านจิตวิญญาณ 
ด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม 

 
.04 
.11 
.03 
.13 
03 
.07 
.14* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 จากตารางที่ 3 การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ใน
ระดับต่ํา (r = .14) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความว่า เม่ือการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่มขึ้นด้วย 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
เบาหวานในเขตเทศบาลขลุง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =.14 , p < .05) สนับสนุนสมมุติฐาน แสดงว่าผู้ป่วยเบาหวานที่
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงหมายถึง การได้รับการ
ช่วยเหลือทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ (emotional support) ด้านการสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร 
(information support) ด้านการสนับสนุนด้านการประเมินค่า (appraisal support) และด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
(instrumental support)  
 การสนับสนุนทางสังคมในแต่ละด้านจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เน่ืองจากการช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ จะ
ช่วยทําให้มีความเชื่อม่ันด้านจิตใจ เกิดความม่ันใจ รู้สึกว่าได้รับการยอมรับ การได้รับความเข้าใจ การเห็นใจ ในความเป็นตัวตนหรือ
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บุคคลของเขา ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตใจ (psycho support) เป็นการเสริมสร้างคุณค่าในตนเองให้สูงมากขึ้น ด้านการ
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับข้อมูลเก่ียวกับโรคเบาหวานมากขึ้น รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ประโยชน์ในพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้เกิดการกระตุ้นการเกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิด
ของ Becker รวมทั้งยังทําให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อเกิดสร้างพฤติกรรมอีกด้วย การ
สนับสนุนทางสังคมด้านการประเมินค่า เป็นรูปแบบการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับรู้ถึงพฤติกรรมการส่งเสริสุขภาพของตนเองทั้ง 6 ด้าน 
เกิดการกระตุ้นพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน การสนับสนุนช่วยเหลือด้านทรัพยากรจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิด
การสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ เน่ืองจากเกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ  
 ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และอรทัย โสมนรินทร์(2541) ซ่ึงพบว่าการ
สนับสนุนทางครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (r = .293, p < .05) 
และจากการศึกษาสุมณฑา กบิลพัตร (2541) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายพฤตกิรรมเผชิญความเครียดได้ร้อย
ละ 32.59 จากการศึกษาเรื่องการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า
แรงสนับสนุนทางสังคมน้ันจะมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานทั้ง 6 ด้าน โดยแรงสนับสนุนทางสังคมจะ
ส่งผลช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ปรับทัศนคติต่อการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และกระตุ้นทางด้าน
ความคิดโดยการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดให้มีการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในกระแส
เลือดได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากพบว่าผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดได ้
 2. ควรเพิ่มโครงการกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากพบว่าพฤติกรรม
การออกกําลังกายของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในระดับต่ํา 
 3. ควรมีการจัดทําโครงการที่กระตุ้นให้เกิดแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพทีเหมาะสมต่อไป  
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1.เน่ืองด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ จึงควรออกแบบเครื่องมือในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุด เน่ืองจากผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือหรือการใช้สายตา เช่น ตามัว  
มีปัญหาเก่ียวกับการเขียนหนังสือจากการที่มองเห็นไม่ชัดเจน วิธีการเก็บข้อมูลจึงควรเป็นวิธีการตอบแบบสัมภาษณ์น่าจะมี
ความเหมาะสมมากกว่า 
 2.การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบบังเอิญ ขณะมารับบริการ จึงทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่
สะดวกในการมารับบริการ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ควรมีการออกแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอ่ืน
เพื่อความสะดวกในการมารับบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่นการเก็บข้อมูลตามบ้าน 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ําและขยะ 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

Community Participation in Environment Management Focusing on Water and 
Garbage of Ampawa Municipality, Ampawa district Samutsongkham Province  

ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเป็นการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ 
2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้าน นํ้า และขยะ  อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และ 3) หารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้
จากการสํารวจเชิงพื้นที่ของอําเภออัมพวาโดยเลือกพื้นที่แบบเจาะจงตามโครงสร้างทางสังคมคือเทศบาลตําบลอัมพวา อบต.
ท่าคา อบต.สวนหลวง  อบต.บางแค  อบต.แควอ้อม อบต.บางนางล่ี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ จํานวน  1,364  
คน  ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตติ
ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ One- Way ANOVA  โดยกําหนดค่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในพื้นที่ 5 ตําบล ได้แก่ อบต.ท่าคา อบต.สวน
หลวง  อบต.บางแค  อบต.แควอ้อม  อบต.บางนางล่ี   จํานวนประชากร 60 คน การวิเคราะห์ข้อมูลนําเน้ือหาวิจัยในเชิง
ปริมาณมาสังเคราะห์และสร้างกรอบคําถามในเน้ือหาสาระมาทําการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม   
   ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการประเมินผล ส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ดังน้ัน
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการนํ้าและขยะซ่ึง ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน การเป็นสมาชิก มีความแตกต่างกันที่
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และด้านการประเมินผล ส่วนด้านการวางแผนไม่มีความแตกต่าง
กัน สําหรับปัจจัยด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความแตกต่างกันที่นัยสําคัญทางสถิติ0.05ในด้านด้าน
ปฏิบัติการ การรับประโยชน์ ส่วนการประเมินผลและการวางแผนไม่มีความแตกต่างกัน 
    สําหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะอย่างมีส่วนร่วมใน 4 ประการได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน  กําหนดการวางแผน
ร่วมกัน กําหนดเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจและการสร้างผู้นํารุ่นใหม่โดยผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี 2) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ  เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม  และส่งเสริมช่วยเหลือให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 3) การมีส่วนร่วม
ในการรับประโยชน์  เป็นการร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม  4) การมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการตรวจสอบการดําเนินงานและการสอบถามความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นและนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 เพื่อให้ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นจําเป็นต้องกระตุ้นพฤติกรรมทางด้านจิตสํานึก โดยจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาร่วมกัน โดยภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดตั้งแต่ริเริ่ม
โครงการจนกระทั่งเสร็จส้ิน และต้องสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคกัน จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วม การจัดการส่ิงแวดล้อม การจัดการนํ้า  การจัดการขยะ 

Abstract 

 This research is exploratory research using both quantitative and qualitative means. The aims of 
this research are 1) to study the level of participation of the community in water and garbage 
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management 2) to study the factors effected participation in environmental management focusing on 
water and garbage of Amphawa district, Samutsongkram Province 3) to find out the pattern of 
environmental management focusing on water and garbage. The data using in this study collected from 
site survey in Amphawa district specified them according to social structure namely; Amphawa 
municipality, Tambol Ta Ka, Tambol Suanluang, Tambol Bang Kae, TamBon Kwaeorm and Tambol Bang 
Nang Li. For quantitative research, the sample groups of 1,364 people who living in Amphawa are 
selectedby simple random sampling. The tools for this research are questionnaires. The statistics used in 
analyzing data are frequency, percentage, mean, standard deviation and One-Way ANOVA by setting 0.05 
of the level of significance. For qualitative research, purposive sampling is used for 60 people in five 
Tambols namely; Tambol Ta Ka, Tambol Suanluang, Tambol Bang Kae Tambol Kwareorm and Tambol 
Bang Nang Li. The data is analyzed by synthesis the contents of quantitative research including with 
creating the scope of questions and used them in an interview and group conversation with sample 
group. The result found that the level of participation of communities in environmental management 
focusing on water and garbage is in the intermediate level such as planning, performing and evaluation. 
The benefit gain is in low level. So the level of participation in environmental management focusing on 
water and garbage is in the intermediate level. The factors effecting communities’ participation in water 
and garbage management, includes age, period of stay in the communities and membership indicate 0.05 
difference of significance in performing and benefit gain. The pattern of participation of the communities 
in environmental management focusing on water and garbage  can be categorized four ways namely; 1) 
Participation in planning, setting goal, strategy, making decision and promoting new generation leader by 
good senior icons 2) participation in performing, the steps of activities and encouragement in performing 
according to the plan 3) participation in benefit gain both directly or indirectly 4) participation in 
monitoring and evaluating performing and asking for opinion to know about the problems and improve 
better environmental management in the communities.  
 In order to promote more participation, by activities to stimulate the conscious of serviced-mind. 
Giving the people a chance to participate from the beginning till the end of the project with equity must 
be taken by government sector. 
Keywords : Participation, The form of participation, Environmental management, water management, 
garbage management 

บทนํา 
 การเพิ่มขึ้นของประชากร ในชุมชนเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก หรือชุมชนที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวจํานวนมากย่อมมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ในภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคและเพิ่มรายได้ของประชากร  ทําให้ในสภาวะปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อมในหลายๆด้าน ซ่ึงล้วนเป็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม อาทิ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหานํ้าเสีย ปัญหาทางสังคม ปัญหา
คุณภาพชีวิตที่เกิดจากการบริโภคอาหารปนเปื้อน และการที่มนุษย์จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดลงน้ันจําเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากตัวมนุษย์น่ันเอง จึงจะบังเกิดผลดีต่อชุมชน  ซ่ึงปัจจุบันภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านต่างๆ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ
ฉบับที่ 11 กําหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่สําคัญอย่างหน่ึงคือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมยังมีปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ ความศรัทธาความ
เกรงใจต่อส่ิงที่เคารพนับถือ หรือผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่ารวมทั้งปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้องกล่าวคือ สถานภาพทางสังคมสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพและที่อยู่อาศัย โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจสูงจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนมากกว่าบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ํา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสรุปได้
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ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ ความต้องการของบุคคล ความรัก ความศรัทธา ความปรารถนาที่เกิดกับส่ิงที่ต้องทํา
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีแก่ส่วนรวม ซ่ึงผลของการมีส่วนร่วมจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
สถานภาพบทบาทและเศรษฐกิจเป็นสําคัญ (ศักดิ์สิทธ์ิ แย้มศรี,2543) 
 ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามที่กําหนดไว้ว่าจะพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งน้ีเพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามที่ประกอบด้วย 3 
อําเภอ ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีอาชีพหลักทําประมงได้เปล่ียนวิถีชีวิตเป็นผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอก และ
ได้ใช้พื้นที่ของตนเองจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ติดกับริมฝ่ังแม่นํ้าแม่กลอง และลําคลอง
สาขา เช่น ตลาดนํ้าอัมพวา ตลาดนํ้าท่าคา ตลาดนํ้าบางนกแขวก และตลาดนํ้าบางน้อย เป็นต้น(สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม,2552 )  โดยอําเภออัมพวาได้แบง่การปกครองในเขตพื้นที่ออกเป็น 11 ตําบล และ2เทศบาลซ่ึงมีความแตกต่าง
กันด้วยสภาพของพื้นที่และจํานวนประชากร ประกอบด้วยความเหมือนกันในเรื่องของตลาดนํ้าอัมพวาและตลาดนํ้าท่าคา
เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทํารายได้ให้แก่คนในพื้นที่เป็นจํานวนมากแต่เม่ือมีคนต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวมากก็ก่อให้เกิดปัญหา
ทางส่ิงแวดล้อมที่สังเกตได้ชัดเจนคือเรื่องของนํ้าและขยะ ที่มีจํานวนมากและก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย
เช่นเดียวกับพื้นที่ตําบลที่มีขนาดใหญ่เช่นตําบลสวนหลวงก็กําลังเกิดปัญหาด้านนํ้าและขยะเน่ืองมาจากมีนักท่องเที่ยวและที่พัก
จํานวนมากเช่นกันและนอกจากน้ีพื้นที่ขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีปัญหาส่ิงแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจใน
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้วิจัยคัดเลือกจํานวน 7 ตําบล เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านนํ้าและขยะและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและ
ขยะ และเพื่อหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านนํ้า
และขยะและสามารถนําไปใช้ในพื้นที่อ่ืนๆได้เช่นเดียวกัน  ทั้งน้ีเพื่อนําผลการศึกษามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษาด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. เพื่อหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ  อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การสํารวจเชิงปริมาณ และการสํารวจเชิง
คุณภาพ โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังน้ี  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลสวนหลวง ตําบลบางนางล่ี ตําบลบาง-แค  
ตําบลแควอ้อม  ตําบลท่าคาและเทศบาลตําบลอัมพวา  
    2. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 

 2.1 ประชากรในพื้นที่ตําบลสวนหลวง  ตําบลบางนางล่ี  ตําบลบางแค ตําบลแควอ้อม ตําบลท่าคา และเทศบาล
ตําบลอัมพวา จากการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณตามสูตรของ Yamane (1970) ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95% โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) การเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงได้จํานวนมากกว่าสูตรที่
กําหนด จํานวน1,364 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัอย่างแบบเจาะจงในพื้นที่ 5ตําบลได้แก่ อบต.ท่าคา อบต.สวน
หลวง อบต.บางแค  อบต.แควอ้อม อบต.บางนางล่ี  จํานวนประชากร 60 คน  
 2.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นําท้องถิ่น  บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป 
            3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

435435 

 

 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการ
ปฏิบัติการ 3) ด้านการรับประโยชน์  4) ด้านการประเมินผล ผู้วิจัยทําการศึกษาภาคสนาม โดยการแจกแบบสอบถาม ให้แก่
ประชาชนทั้ง 6 ตําบล ตามกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,364 คน    

3.1 การสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม โดย 
3.1.1 กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านนํ้าและ

ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
          3.1.2 ศึกษานิยาม ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
          3.1.3 เขียนนิยามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านนํ้าและขยะ   
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการวางแผน 2.ด้านการปฏิบัติการ  3.ด้านการรับประโยชน์  4.
ด้านการประเมินผล  
 3.1.4 สร้างแบบวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม  ด้านนํ้าและขยะ   อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 4 ด้าน และส่ือที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
          3.1.5 นําแบบสอบถามที่ทําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านทําการตรวจสอบความถูกต้องจากน้ันนํามา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรง (Validity) โดยคํานวณค่า IOC (Index of Objective Congruence) ได้ที่ 0.50 ขึ้น
ไป 
          3.1.6 นําแบบสอบถามที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและนําไปใช้กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร(Try Out) 
จํานวน 40 คน แล้วนําผลจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ จากน้ันนําผลที่ได้มาหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนํามาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยถือเกณฑ์ดังน้ี 

ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.67 – 5.00  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.34- 3.66  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00- 2.33  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมน้อย 

3.1.7 นําผลที่ได้มาหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha 
coefficient ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.819) 
          3.1.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด 
 3.2  เครื่องมือเชิงคุณภาพที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  

          3.2.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ กําหนดวิธีการได้มาของข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์  แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์เน้ือหา และสังเคราะห์ปรากฏการณ์เพื่อสร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ้า และขยะ อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดกรอบในการสัมภาษณ์ความรู้ทาง
ส่ิงแวดล้อม นโยบายทางส่ิงแวดล้อม แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม บทบาทของ
ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ้า และขยะ และผลของการ
เข้ามามีส่วนร่วม นําข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ้า และขยะ  โดยสร้างแนวคําถามในการสนทนากลุ่มเป็นคําถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เป็นคําถามปลายเปิด  
                     3.2.2 เครื่องมือสําหรับการวิจัย ได้แก่ ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เครื่องบันทึกเทป กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
สมุดบันทึกภาคสนาม 
                     3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนําไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากน้ันนําเครื่องมือไป 
ทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูข้อชัดเจนของข้อคําถามและปฏิกิริยาของผู้ตอบ และความต่อเน่ืองของเน้ือหา 
โดยการสนทนากลุ่มจะมีการบันทึกเสียงเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหน่ึง 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและมีขั้นตอนดังน้ี 
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               4.1 ผู้วิจัยทําการศึกษาภาคสนาม ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 โดย
ทําการแจกแบบสอบถาม ให้แก่ประชากรทั้ง 6 ตําบลจึงได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,364 คน   
               4.2 ก่อนลงมือตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นตอนการตอบแบบสอบถามให้
ประชาชนเข้าใจ หลังจากน้ันให้กลุ่มตัวอย่างลงมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
               4.3 นําผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูล 
               4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่มซ่ึงผู้วิจัยได้คัดเลือก
ประชาชนแบบเจาะจง  โดยทําการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและทําการสนทนากลุ่มเก่ียวกับประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน/ตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการ
ประเมินผล โดยการสัมภาษณ์ประชาชน 5 ตําบล จํานวน 60 คน และการสนทนากลุ่มคัดเลือกประชาชนแบบเจาะจงจํานวน 
5 ตําบล 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
               การสํารวจในเชิงปริมาณมีขั้นตอนและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
     5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ/สังคมของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจก
แจงความถี่และร้อยละ 
     5.2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม  เป็นการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมจําแนกเป็นรายด้าน และโดยรวม 
     5.3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ้า และขยะ  อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ โดย วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(one–way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใช้สถิติสําหรับตัวแปรที่มี 2 กลุ่มใช้ t-test และตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มใช้ F-
test เม่ือพบความแตกต่าง จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ LSD 
               5.4 การวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยใช้การ พรรณนาความเรียง เป็น
คําถามปลายเปิด 

   5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําเน้ือหาวิจัยในเชิงปริมาณมาสังเคราะห์และสร้างเป็นแนวคําถาม
และทําการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม  ข้อมูลเชิงคุณภาพทําการวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม  โดยใช้การพรรณนาความเรียง  เป็นคําถามปลายเปิด       

ผลการวิจัย 
       การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อดังน้ี  
             1.ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ 
ตารางที1่   ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะใน พื้นที่ 6 ตําบล ของอําเภออัมพวา   
 จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ้ืนที ่  ระดับการม ี ส่วนร่วม  
 ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน ์ ด้านการติดตาม

ประเมินผล 
เทศบาลตําบลอัมพวา น้อย น้อย น้อย น้อย 
ตําบลสวนหลวง ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
ตําบลท่าคา ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
ตําบลบางนางล ี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ตําบลแควอ้อม ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
ตําบลบางแค ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
ภาพรวม ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 

 จากตารางที่1 พบว่า  ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะของเทศบาลตําบลอัมพวาใน
ภาพรวมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ  ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการติดตามประเมินผลอยู่ใน
ระดับน้อย  ตําบลสวนหลวงการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะด้านการวางแผน  ด้านการปฏิบัติการ ด้าน
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การติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ตําบลท่าคาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ  และด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย    ตําบลบางนางล่ีการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ
ทั้ง 4 ด้านได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ  ด้านการได้รับประโยชน์และ ด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปาน
กลาง ตําบลแควอ้อมการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ และด้าน
การติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย สําหรับตําบลบางแคการมีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในด้านการวางแผน  ด้านการปฏิบัติการ  และ ด้านการติดตามประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ดังน้ันการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ
ของพื้นที่ 6 ตําบลของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมทั้ง 4ด้าน ได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ 
ด้านการได้รับประโยชน์และ ด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง  
 2.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในพื้นที่ 6 ตําบล  มีความ
แตกต่างกันในด้านการการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการติดตามประเมินผล  ด้านเพศ 
ด้านสถานภาพไม่มีความแตกต่างกัน ด้านอายุด้านการศึกษาและด้านอาชีพมีความแตกต่างกันที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
คือด้านการปฏิบัติการ และด้านการได้ร ับประโยชน์สําหรับด้านรายได้มีความแตกต่างกันด้านการปฏิบัติการ ส่วน
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีความแตกต่างกันในด้านการได้รับประโยชน์ส่วนการเป็นสมาชิกมีความแตกต่างกันในด้าน
การปฏิบัติการและการประเมินผล 
  เม่ือนําผลการวิจัยในเชิงปริมาณมาสังเคราะห์แล้วตั้งเป็นแนวคําถามเพื่อนําไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและทําการ
สนทนากลุ่มในพื้นที่ ตําบลสวนหลวง ตําบลท่าคา ตําบลเหมืองใหม่ ตําบลบางนางลี่ ตําบลแควอ้อม  และตําบลบางแค 
ปรากฏรูปแบบการมีส่วนร่วมดังข้อ3 
   3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะใน 4 ด้านคือ 1) การมีส่วนร่วมใน
ด้านการวางแผน  กําหนดการวางแผนร่วมกัน กําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจและการสร้างผู้นํารุ่นใหม่โดยผู้ใหญ่
เป็นแบบอย่างที่ดี 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมและส่งเสริมช่วยเหลือให้เกิดการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 3) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ เป็นการร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางตรงและ
ผลประโยชน์ทางอ้อม 4) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการตรวจสอบการดําเนินงานและการสอบถาม
ความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
         1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ในด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล ทั้งน้ีเพื่อต้องการส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปล่ียนแปลง
ไปทั้งด้าน เทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ันระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการติดตาม
ประเมินผลพบว่าเทศบาลตําบลอัมพวามีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4
ด้าน เน่ืองจากเป็นพื้นที่ของสังคมเมืองประชาชนมีความเป็นอยู่ต่างทํามาหากินจึงขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ด้านนํ้าและขยะประกอบกับมีคนต่างถิ่นเข้ามาใช้พื้นที่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีที่พักอาศัยจํานวนมากอยู ่ใกล้แหล่งนํ้า มี
ปริมาณขยะจํานวนมากในวันที่มีการค้าขายของตลาดนํ้าอัมพวา มีบริการเรือท่องเที่ยวทางนํ้าจํานวนมาก สําหรับพื้นที่ตําบล
สวนหลวง มีพื้นที่และความเจริญใกล้เคียงกับเทศบาลตําบลอัมพวาแต่มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านน้ํา
และขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวางแผนและด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับ น้อยส่วนด้านการ
ปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับพื้นที่ตําบลท่าคาที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับตําบลสวน
หลวงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกับเทศบาลตําบลอัมพวาในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการและด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการได้รับ
ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย พื้นที่ตําบลบางนางล่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนในภาพรวมระดับการมี
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ส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน เน่ืองจากประชาชนมีจิตสํานึกในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม มีความสามัคคี มีผู้นําที่เข้มแข็ง และมีจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังจะเห็นได้จากในพื้นที่ไม่มีถัง
ขยะตั้งตามที่สาธารณ แต่ละบ้านมีกระบวนการจัดการขยะกันเอง และในพื้นที่ตําบลแควอ้อมในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการติดตาม
ประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย  สําหรับพื้นที่ตําบลบางแคมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ
ติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย สําหรับภาพรวมของผลการวิจัยในแต่
ละด้านสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ ในพื้นที่ 6 ตําบลของอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการวางแผน/ตัดสินใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ประชาชนในชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือร่วมวางแผน/ตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เป็นผลทําให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ ด้านนํ้าและขยะน้อย การดําเนินโครงการจัดการส่ิงแวดล้อมจึงน้อยตามไปด้วย 
 2. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ ในพื้นที่ 6ตําบลของอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการปฏิบัติ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ประชาชนในชุมชนรู้จักการคัด
แยกขยะแต่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ี และยังคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลต่อการจัดเก็บขยะ แต่มีปัญหาเก่ียวกับ
นํ้าทิ้งจากการประกอบอาหารซ่ึงเทลงแหล่งนํ้า โดยในทุกพื้นที่มีการทิ้งลงบ่อดักไขมันน้อยเน่ืองมาจากไม่มีบ่อดักไขมัน 

1.3 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในพื้นที่ 6ตําบลของ อําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการรับผลประโยชน์ ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่อยู่
ใกล้แหล่งนํ้า นํ้าที่ใช้ในกิจวัตรประจําวันก็มาจากคลอง จึงเห็นได้ว่า การใช้ประโยชน์จากนํ้าคลองที่สะอาดเพื่อทําสวนเป็นส่ิงที่
ประชาชนต้องการมากที่สุด ดังน้ันประชาชนจึงดูแลแหล่งนํ้าโดยการร่วมกันเฝ้าระวัง แต่มีการสร้างรายได้จากการแปรรูปขยะ 
การคัดแยกขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้แต่มีการดําเนินการยังไม่กว้างขวางนัก เน่ืองมาจากยังขาดความรู้ในการคัดแยกอย่างถูก
สุขลักษณะ 

1.4 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ในด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใกล้
แหล่งนํ้า การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านนํ้าจึงสังเกตได้ง่ายมากที่สุด แต่ก็ยังมีส่วนร่วมน้อยและการมีส่วน
ร่วมน้อยที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
หน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแล ดังน้ันการระดมการมีส่วนร่วมน้ันจําเป็นต้องให้ประชาชนทุกคนในสังคมโดยยึดหลักการพัฒนา
โดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมน้ันจําเป็นต้องให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวกระตือรือร้นอย่างสูงที่  จะร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยประชาชนต้องกล้าแสดงออกถึงส่ิงที่ตนต้องการ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม สรุปผล ได้ดังน้ี 

2.1 ประชาชนในพื้นที่ที่มีเพศต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะต่างกัน กล่าวคือ 
เพศที่ต่างกันไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเม่ือพิจารณาจากประชาชนที่เป็นเพศหญิง 
ปรากฏว่ามีจํานวนใกล้เคียงกับเพศชาย จึงเป็นการบ่งบอกว่าเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมได้เช่นเดียวกับเพศ
ชาย ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงได้กระจายตัวออกไปในวงกว้างของสังคมในรูปของส่ือชนิดต่างๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จึงส่งผลให้ การมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ของชุมชน เพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน  

2.2 ประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะต่างกัน กล่าวคือ 
อายุต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอายุ 51-60 ปี อยู่ในช่วงของผู้ที่มี
ความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมมากที่สุด เป็นวัยที่มีประสบการณ์พร้อมจะทํางานและพร้อมที่จะร่วมแสดง
ความคิดต่างๆ และนําไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  

2.3 ประชาชนในชุมชนที่มีสถานภาพต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะต่างกัน 
กล่าวคือ สถานภาพที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ประชาชนที่มีสถานภาพ



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

439439 

 

 

หม้ายมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์ มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพโสด สถานภาพ
สมรสและสถานภาพอ่ืนๆเป็นเพราะอาจผ่านส่ิงสําคัญในการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และในแต่ละสถานภาพต่างก็มี
ประสบการณ์มามากกว่า หรืออาจมีการพาครอบครัวไปทํากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมกันทั้งในครอบครัวและชุมชน 

2.4 ประชาชนในชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ
ต่างกัน กล่าวคือ ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนที่มี
ระดับสูงกว่าปริญญาตร ีมีวุฒิภาวะที่อยู่ในระดับการศึกษาที่เป็นแกนนําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอนาคตได ้ 

2.5 ประชาชนในชุมชนที่มีอาชีพต่างกันจะมีส่วนรว่มในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาชีพที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมมากที่สุดคืออาชีพอ่ืนๆอาจได้แก่ 
นักเรียน งานเอกชน หรืออาชีพส่วนตัว ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน ซ่ึงนักเรียนเป็นกลุ่มที่สามารถให้ความรู้และฝึกสอนได้ง่าย
ที่สุดและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประโยชน์ ดังน้ันการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าจึงเหมาะกับ
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองมาจากในพื้นที่ที่ศึกษาสวนใหญ่ทําสวนมะพร้าว ล้ินจ่ี ส้มโอ เป็นส่วนมาก   

2.6 ประชาชนในชุมชนที่มีรายได้ต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะต่างกัน กล่าวคือ 
รายได้ที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านการปฏิบัติเท่าน้ันทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรายได้ที่ค่อนข้างมาก
ของประชาชนในชุมชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและดําเนินการต่างๆได้ โดยที่ไม่มีผลต่อสภาพการเงินของตนเอง จึงทําให้
ประชาชนในช่วงรายได้ 15,001-20,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมมากที่สุด 

2.7 ประชาชนในชุมชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้า
และขยะต่างกัน กล่าวคือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะระยะเวลาของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลายปีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เป็นพื้นที่ตั้งแต่เกิดอาจมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่มาอาศัยอยู่
ในชุมชนในช่วงระยะเวลาส้ัน เน่ืองจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นได้สร้างความผูกพันของคน
ในชุมชน ให้มีความรักความผูกพันต่อถิ่นที่อาศัยมากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในช่วงส้ัน  

2.8 ประชาชนในชุมชนที่มีการเป็นสมาชิกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ
ต่างกัน กล่าวคือ การเป็นสมาชิกที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนใน
ชุมชนส่วนใหญ่อาจเป็นสมาชิกโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จึงมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆมากกว่าผู้ที่
ไม่เป็นสมาชิกใดๆเลย ดังน้ันการเป็นสมาชิกจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม  

2.9 ประชาชนในชุมชนที่มีตําแหน่งต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะต่างกัน 
กล่าวคือ ตําแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพสังคมของ ประชาชนใน
ชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน ความผูกพันและความสนิทสนมกลมเกลียวของกรรมการชุมชนจึงมีอยู่
มาก จําเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือ ร่วมใจ ของประชาชนในชุมชนตําแหน่งอ่ืนๆ คือ การไม่มีตําแหน่ง หรืออยู่ในตําแหน่ง
อ่ืนๆ น่ันก็หมายถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่มีตําแหน่งมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมมากที่สุดจําแนกตามตําแหน่งสมาชิก ผล
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม พบว่า ตําแหน่งที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยตําแหน่งสมาชิกที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมมากที่สุดคือ 
ตําแหน่งประธาน ซ่ึงสอดคล้องกับ การมีส่วนร่วมของชุมชน บุคคลมีปัจจัยที่เก่ียวข้องคือ สถานภาพทางสังคม สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพโดยบุคคล ผู้มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ํา จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนน้อยกว่าบุคคลผู้มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง (ทัดดาว บุญปาล , 2530) 
 ดังน้ันปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จําแนกตามตัวแปรประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 
การเป็นสมาชิก และการดํารงตําแหน่ง ซ่ึงจะมีส่วนร่วมที่เหมือนกันมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการและด้านการ
ได้รับประโยชน์ แต่การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน/ตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยส่วนใหญ่ทุกพื้นที่ต้องค้นหา
รายละเอียดถึงสาเหตุที่มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะแตกต่างกันต่อไป 
            3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะลักษณะการมีส่วนร่วมจากรูปแบบกับ
แนวการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่มีส่วนที่สอดคล้องกันและแตกต่างกันดังน้ี 
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                3.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน/การตัดสินใจจากรูปแบบมีความสอดคล้องกับแบบปฏิบตัิของชุมชนในประเด็น 
การกําหนดยุทธ์ศาสตร์ การกําหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การสร้างผู้นํารุ่นใหม่ โดยการปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และหวงแหนส่ิงแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ในชุมชน มีการตั้งชมรมอนุรักษ์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้คนในชุมชนเป็นผู้ดูแล
ส่ิงแวดล้อมร่วมกันตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลและจัดการส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง สร้าง
ผู้นํารุ่นใหม่เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เกิดกับเด็กในชุมชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดด้านน้ําและขยะ ด้วยการ
กําหนดความสําคัญเป็นไปการมีส่วนร่วมโดย การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่
เริ่มดําเนินโครงการ การประเมินโครงการจนเสร็จส้ินโครงการ และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 
การแสดงความคิดเห็น ประเด็นปัญหา การตัดสินใจ กําหนดนโยบาย การวางแผน การได้รับประโยชน์ การตรวจสอบการให้
อํานาจรัฐทุกระดับ การติดตาม การติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ดังน้ันการทํางานแบบมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับ
บุคคล และองค์กรหลายประเภทเพื่อให้เกิดความสามัคคี 
 3.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะมี
ความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของชุมชนคือการปฏิบัติกิจกรรม การส่งเสริมช่วยเหลือให้การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตาม
เป้าหมาย เน่ืองจากกิจกรรมที่จัดระหว่างประชาชนกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความ
สามัคคี ให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมมีการแบ่งบทบาทกันตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อให้ชุมชนรัก
และรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันดูแลส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะการปฏิบัติกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด เป็น
การร่วมคิดค้นและการวิเคราะห์ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์กับผู้นําชุมชน และสร้างผู้นํารุ่นใหม่การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ 
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีเป้าหมาย คือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมดําเนิน
กิจกรรม ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัต ิ

3.3 การมีส่วนร่วมในด้านการได้รับประโยชน์ จากรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและ
ขยะมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของพื้นที่ คือการได้รับประโยชน์ทางตรงที่เกิดจาการปฏิบัติอาทิการนําน้ํามาทําสวน 
เล้ียงปลา ใช้อุปโภคบริโภค การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ การนํานํ้ามันที่เหลือจาการ
ทอดอาหารแล้วมาผลิตไบโอ-ดีเซล การนําขยะมาทําปุ๋ยอินทรีย์ หรือการนํากลับมาใช้ใหม่เช่นเศษเหล็ก กระดาษ ขวด 
พลาสติก ฯลฯ  เป็นประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ต่อคนในชุมชนส่งผลทําให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเกิดอาชีพแก่ชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ สามารถเป็นอาชีพที่ตกทอดสู่ครอบครัว
และลูกหลานได้ ผลประโยชน์ทางตรง 
 3.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบจากรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ  ส่ิงแวดล้อมด้าน
นํ้าและขยะมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของพื้นที่ คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความคิดเห็น ทั้งน้ี
ชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตําบลจะร่วมกันจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรายงานให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบสอบถามถึงปัญหา
และอุปสรรคความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ การตรวจสอบผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
แนวทางการประเมินผลการดําเนินการด้านส่ิงแวดล้อม โดยปัจจุบันองค์กรต่างๆได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินในทิศทาง
เพื่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมการทําโครงการใดๆจะคํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และจะนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมา
ตรวจสอบ และนํามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรได้  ทําให้องค์กรสามารถปรับปรุงการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างต่อเน่ือง 
สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใช้ในการป้องกันการเกิดมลพิษ เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่องค์กรช่วยทําให้องค์กรทางส่ิงแวดล้อมหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและการตั้ง
ข้อกําหนดในการประเมินผลการจัดการกับปัจจัยสอบถามความคิดเห็นการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในครั้งน้ีทําให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ ในแต่ละพื้นที่มี
ความแตกต่างกัน นอกจากน้ียังสามารถหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ปรากฏผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ และด้านการได้รับประโยชน์ อยู่ในระดับปาน
กลาง และค่อนข้างไปในทางมากในเรื่องการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าและการจัดการขยะ อาทิ การแปรรูปขยะ การคัดแยก
ขยะ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะ   อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังน้ี 
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            1. ควรศึกษาถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านนํ้าและขยะในประเด็นปัญหาการวิจัย
ที่ว่า ทําอย่างไรชุมชนจึงจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม และเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนให้
มากขึ้น 
            2. ควรขยายประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยให้มีขนาดที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น รวมไปถึง ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การสร้างต้นแบบหรือหาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชนได้อย่างสอดคล้องและ ลงตัว 
 3. ควรศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อระดับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้านนํ้า
และขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และประชาชนจังหวัดอ่ืน เพื่อให้ได้มาซ่ึงปัญหา แนวทางแก้ไข และการสร้าง
รูปแบบการมีส่วนร่วมในทกุด้านให้สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในอนาคต 
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ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี 

Organizational factors Related to the operation of Child Development Centers at 
ThaYang Sub-district Administrative Organizations, Phetchaburi  

ชัชชญา  อาจแสน 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยองค์กรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  2) ศึกษาผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างคือคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง
เด็ก จํานวน  254 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ระดับปัจจัยองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ปจัจัยองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับสูง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คําสําคัญ : ปัจจัยองค์กร, การดําเนินงาน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

Abstract 

 This research aimed to 1) study organizational factors of Child Development Centers of Sub-district 
Administrative Organizations in Tha Yang District, Phetchaburi Province, 2) study overall operation of Child 
Development Centers of Sub-district Administrative Organizations in Tha Yang District, Phetchaburi Province, 
and 3) analyze organizational factors correlating to the operation of Child Development Centers of Sub-
district Administrative Organizations in Tha Yang District, Phetchaburi Province. The sample group of this 
study comprised committees of Child Development Centers, caretakers and parents, totaling 254 persons. 
The tool being used in this research was questionnaire, and the statistics being used were percentage, mean, 
standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. The level of statistical significance was specified at 
0.05. The study results were as follows: 1) The average of overall organizational factors was in high level. 2) 
Concerning the operation of Child Development Centers of Sub-district Administrative Organizations in Tha 
Yang District, Phetchaburi Province, it was found that all aspects were in high level. 3) The overall 
organizational factors positively correlated to the operation of Child Development Centers of Sub-district 
Administrative Organizations in Tha Yang District, Phetchaburi Province toward the same direction at the 
level of statistical significance of 0.01   
Keywords: organizational factors, operation, Child Development Centers 

บทนํา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยจะต้องวางพื้นฐานของการพัฒนาทุกด้าน
ของบุคคล พื้นฐานดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาทางกายที่ต้องเจริญเติบโตเต็มที่ตามวัยและมีความแข็งแรงสมบูรณ์พัฒนาการ
ทางสติปัญญาที่เด็กเกิดการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมและประสบการณ์พร้อมทั้งส่งเสริมการคิด พัฒนาการทางสังคมที่เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย ด้วยเหตุน้ีจึงกล่าวได้ว่า การ
จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัยน้ีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งอันจะส่งผลไปถึงการพัฒนา
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ระยะต่อไปในชีวิต ซ่ึงสภาพแวดล้อมของเด็กวัยน้ีส่วนหน่ึงมาจากสภาพแวดล้อมทางบ้าน ชุมชน และจากสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลในการช่วยให้เกิดพัฒนาการในเด็ก  ซ่ึงในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาท
ในการจัดการศึกษามากขึ้นอันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 กําหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 จึงได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาใน
ระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของท้องถิ่น และมาตรา 42 บัญญัติให้
กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2547: 1) 
 นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แต่จากการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา 2547 ของสํานักวิจัยและพัฒนา
การศึกษา (วิทยากร เชียงกูล, 2549: 60-65) ยังพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องคุณภาพการให้บริการการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย 
โดยมีความแตกต่างกันมากระหว่างโรงเรียนอนุบาลในเขตเมืองใหญ่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลในชนบทหรือ
ชุมชนแออัด และยังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา แต่ต้องรับโอนการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาหรือระดับปฐมวัยมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมพัฒนาชุมชน และกรม
ศาสนา ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นผลมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารจัดการ การจัดหลักสูตร และการเรียนการสอน รวมทั้งขาดแคลนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ 
ขณะที่กรมอนามัยได้ดําเนินการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการ
ประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านบริการอาหารสะอาดและ
ปลอดภัย ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านบุคลากร พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จํานวน 10,894 แห่ง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 16,773 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.95 ซ่ึงถือว่าอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงมากนัก (กรมอนามัย, 2549: 2) 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรีเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการ
พัฒนาเด็กก่อนเข้าเรียนในระดับก่อนอนุบาล ซ่ึงที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางต่อการพัฒนาในหลายๆ ประการ 
เช่น ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดูแลเด็ก 25 คน ในเขตอําเภอท่ายาง มีคุณสมบัติไม่ตรงกับ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ได้จบปริญญาตรี ด้านสาขาปฐมวัยโดยตรง ขาดหัวหน้าสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ไม่มี
การเขียนแผนการศึกษาและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก ผู้บริหารไม่มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นภาคสนามชํารุด อาคารศูนย์คับแคบ ไม่มีห้องเป็นสัดส่วนและ
ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เด็กเล็กให้ชุมชนและประชาชนได้ทราบ และขาด
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสาเหตุให้การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรีแต่ละแห่งมีศักยภาพในการดําเนินงานไม่เท่ากันกล่าวคือ บางแห่งสามารถดําเนินการได้ดีเด่นจนเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ แต่บางแห่งกลับพบว่ามีจํานวนเด็กเล็กลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี อันเน่ืองมาจาก
ผู้ปกครองขาดความเชื่อม่ันถึงศักยภาพในการดูแลบุตรหลานของตนเอง    
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนํามาเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี   
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 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
           ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยในครั้ง น้ีประกอบด้วย ประชากรที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก จํานวน 691 คน และประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 25 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก จํานวน 254 คน โดยผู้วิจัยได้
กําหนดการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน 
             2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมี  2 ประเภท ได้แก่    
 2.1 แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2  ปัจจัยองค์กรในการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนที่ 3 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 2.2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยมีแนวคําถามเก่ียวกับปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเก็บข้อมูลจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก  ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 
คน 
             3. การสร้างเคร่ืองมือ 
             การสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังน้ี 
                3.1 แบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาเก่ียวกับปัจจัยองค์กรและการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และหาคุณภาพเครื่องมือโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหาค่า IOC  
                3.2 แบบสัมภาษณ์ ร่างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบเน้ือหาและแก้ไข 
             4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
              การเก็บข้อมูลวิจัยดังน้ี  
              การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยขอหนังสือจากสํานักบัณฑิตมหาวิทยาลัยถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ดําเนินการเก็บแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมานําไปประมวลผลเพื่อหาค่าทางสถิต ิ
              การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กจํานวน 10 คน 
ดําเนินการสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง นําแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา 
             5. การวิเคราะห์เคร่ืองมือและสถิติที่ใช้ 
             ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังน้ี  
                 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
                 5.2 วิเคราะห์ปัจจัยองค์กรและดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 5.3 วิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยองค์กร พบว่า ปัจจัยองค์กรโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.67, S.D. = 
0.49) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านลักษณะ
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ของบุคคลในองค์กร  ( X  =  3.89, S.D. = 0.61) ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ( X  =  3.70, S.D. = 0.62)  

ด้านลักษณะการจัดองค์กร ( X  =  3.63, S.D. = 0.57)  และด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม  ( X  = 3.51, S.D. = 0.64) 
 2. ผลการวิเคราะหร์ะดับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรีโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ      ( X  =  3.88, S.D. = 0.59) 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X  =  3.78, S.D. = 0.62)  ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย (

X  =  3.75, S.D. = 0.54)  และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ( X  = 3.69, S.D. = 0.64) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ีพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.746**) เม่ือแยกพิจารณาปจัจัยองค์กรโดยรวมกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ดังน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  (r = 0.681**)  ด้านอาคารสถานที่ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย  (r = 0.647**) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (r = 0.618**)  และด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน (r = 0.560**) 
 4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยองค์กรและการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังน้ี 
  4.1 ปัจจัยองค์กร 

   4.1.1 ควรนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก เช่น คอมพิวเตอร ์   
   4.1.2 ควรเพิ่มต้นไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความร่มรื่น    
   4.1.3 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มี

จรรยาวิชาชีพของความเป็นครูมากกว่าน้ี   

   4.1.4  ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการร่วมกิจกรรมกับเด็กโดยลงมาเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าง  
 4.2 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  4.2.1  ควรเพิ่มครูผู้ดูแลเด็กให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อปริมาณของเด็กในแต่ละห้อง   

  4.2.2 ควรดูแลสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก  
  4.2.3  ควรจัดทําหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเด็ก  

  4.2.4  ควรชักนําบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์หรือขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรตา่งๆ  

 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จํานวน 10 ราย สรุปข้อมูลได้ดังน้ี 

 1. ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสบผลสําเร็จ มีดังน้ี 

  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กต้องมีอิสระในการบริหารจัดการโดยแยกการบริหารออกจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน และผู้ดูแลเด็กต้องหม่ันพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก  
  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กจะต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก โดยเน้นบรรยากาศภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
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ของบุคคลในองค์กร  ( X  =  3.89, S.D. = 0.61) ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ( X  =  3.70, S.D. = 0.62)  

ด้านลักษณะการจัดองค์กร ( X  =  3.63, S.D. = 0.57)  และด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม  ( X  = 3.51, S.D. = 0.64) 
 2. ผลการวิเคราะหร์ะดับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรีโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ      ( X  =  3.88, S.D. = 0.59) 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X  =  3.78, S.D. = 0.62)  ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย (

X  =  3.75, S.D. = 0.54)  และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ( X  = 3.69, S.D. = 0.64) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ีพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.746**) เม่ือแยกพิจารณาปจัจัยองค์กรโดยรวมกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ดังน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  (r = 0.681**)  ด้านอาคารสถานที่ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย  (r = 0.647**) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (r = 0.618**)  และด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน (r = 0.560**) 
 4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยองค์กรและการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังน้ี 
  4.1 ปัจจัยองค์กร 

   4.1.1 ควรนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก เช่น คอมพิวเตอร ์   
   4.1.2 ควรเพิ่มต้นไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความร่มรื่น    
   4.1.3 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มี

จรรยาวิชาชีพของความเป็นครูมากกว่าน้ี   

   4.1.4  ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการร่วมกิจกรรมกับเด็กโดยลงมาเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าง  
 4.2 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  4.2.1  ควรเพิ่มครูผู้ดูแลเด็กให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อปริมาณของเด็กในแต่ละห้อง   

  4.2.2 ควรดูแลสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก  
  4.2.3  ควรจัดทําหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเด็ก  

  4.2.4  ควรชักนําบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์หรือขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรตา่งๆ  

 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จํานวน 10 ราย สรุปข้อมูลได้ดังน้ี 

 1. ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสบผลสําเร็จ มีดังน้ี 

  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กต้องมีอิสระในการบริหารจัดการโดยแยกการบริหารออกจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน และผู้ดูแลเด็กต้องหม่ันพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก  
  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กจะต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก โดยเน้นบรรยากาศภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
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ของบุคคลในองค์กร  ( X  =  3.89, S.D. = 0.61) ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ( X  =  3.70, S.D. = 0.62)  

ด้านลักษณะการจัดองค์กร ( X  =  3.63, S.D. = 0.57)  และด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม  ( X  = 3.51, S.D. = 0.64) 
 2. ผลการวิเคราะหร์ะดับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรีโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ      ( X  =  3.88, S.D. = 0.59) 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X  =  3.78, S.D. = 0.62)  ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย (

X  =  3.75, S.D. = 0.54)  และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ( X  = 3.69, S.D. = 0.64) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ีพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.746**) เม่ือแยกพิจารณาปจัจัยองค์กรโดยรวมกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ดังน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  (r = 0.681**)  ด้านอาคารสถานที่ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย  (r = 0.647**) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (r = 0.618**)  และด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน (r = 0.560**) 
 4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยองค์กรและการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังน้ี 
  4.1 ปัจจัยองค์กร 

   4.1.1 ควรนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก เช่น คอมพิวเตอร ์   
   4.1.2 ควรเพิ่มต้นไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความร่มรื่น    
   4.1.3 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มี

จรรยาวิชาชีพของความเป็นครูมากกว่าน้ี   

   4.1.4  ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการร่วมกิจกรรมกับเด็กโดยลงมาเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าง  
 4.2 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  4.2.1  ควรเพิ่มครูผู้ดูแลเด็กให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อปริมาณของเด็กในแต่ละห้อง   

  4.2.2 ควรดูแลสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก  
  4.2.3  ควรจัดทําหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเด็ก  

  4.2.4  ควรชักนําบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์หรือขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรตา่งๆ  

 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จํานวน 10 ราย สรุปข้อมูลได้ดังน้ี 

 1. ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสบผลสําเร็จ มีดังน้ี 

  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กต้องมีอิสระในการบริหารจัดการโดยแยกการบริหารออกจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน และผู้ดูแลเด็กต้องหม่ันพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก  
  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กจะต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก โดยเน้นบรรยากาศภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
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ของบุคคลในองค์กร  ( X  =  3.89, S.D. = 0.61) ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ( X  =  3.70, S.D. = 0.62)  

ด้านลักษณะการจัดองค์กร ( X  =  3.63, S.D. = 0.57)  และด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม  ( X  = 3.51, S.D. = 0.64) 
 2. ผลการวิเคราะหร์ะดับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรีโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ      ( X  =  3.88, S.D. = 0.59) 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X  =  3.78, S.D. = 0.62)  ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย (

X  =  3.75, S.D. = 0.54)  และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ( X  = 3.69, S.D. = 0.64) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.746**) เม่ือแยกพิจารณาปจัจัยองค์กรโดยรวมกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ดังน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  (r = 0.681**)  ด้านอาคารสถานที่ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย  (r = 0.647**) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (r = 0.618**)  และด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน (r = 0.560**) 
 4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยองค์กรและการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังน้ี 
  4.1 ปัจจัยองค์กร 

   4.1.1 ควรนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก เช่น คอมพิวเตอร ์   
   4.1.2 ควรเพิ่มต้นไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความร่มรื่น    
   4.1.3 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มี

จรรยาวิชาชีพของความเป็นครูมากกว่าน้ี   

   4.1.4  ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการร่วมกิจกรรมกับเด็กโดยลงมาเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าง  
 4.2 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  4.2.1  ควรเพิ่มครูผู้ดูแลเด็กให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อปริมาณของเด็กในแต่ละห้อง   

  4.2.2 ควรดูแลสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก  
  4.2.3  ควรจัดทําหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเด็ก  

  4.2.4  ควรชักนําบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์หรือขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรตา่งๆ  

 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จํานวน 10 ราย สรุปข้อมูลได้ดังน้ี 

 1. ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสบผลสําเร็จ มีดังน้ี 

  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กต้องมีอิสระในการบริหารจัดการโดยแยกการบริหารออกจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน และผู้ดูแลเด็กต้องหม่ันพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก  
  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กจะต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก โดยเน้นบรรยากาศภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
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ของบุคคลในองค์กร  ( X  =  3.89, S.D. = 0.61) ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ( X  =  3.70, S.D. = 0.62)  

ด้านลักษณะการจัดองค์กร ( X  =  3.63, S.D. = 0.57)  และด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม  ( X  = 3.51, S.D. = 0.64) 
 2. ผลการวิเคราะหร์ะดับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรีโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ      ( X  =  3.88, S.D. = 0.59) 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X  =  3.78, S.D. = 0.62)  ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย (

X  =  3.75, S.D. = 0.54)  และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ( X  = 3.69, S.D. = 0.64) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ีพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.746**) เม่ือแยกพิจารณาปจัจัยองค์กรโดยรวมกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ดังน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  (r = 0.681**)  ด้านอาคารสถานที่ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย  (r = 0.647**) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (r = 0.618**)  และด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน (r = 0.560**) 
 4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยองค์กรและการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังน้ี 
  4.1 ปัจจัยองค์กร 

   4.1.1 ควรนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก เช่น คอมพิวเตอร ์   
   4.1.2 ควรเพิ่มต้นไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความร่มรื่น    
   4.1.3 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มี

จรรยาวิชาชีพของความเป็นครูมากกว่าน้ี   

   4.1.4  ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการร่วมกิจกรรมกับเด็กโดยลงมาเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าง  
 4.2 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  4.2.1  ควรเพิ่มครูผู้ดูแลเด็กให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อปริมาณของเด็กในแต่ละห้อง   

  4.2.2 ควรดูแลสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก  
  4.2.3  ควรจัดทําหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเด็ก  

  4.2.4  ควรชักนําบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์หรือขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรตา่งๆ  

 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จํานวน 10 ราย สรุปข้อมูลได้ดังน้ี 

 1. ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสบผลสําเร็จ มีดังน้ี 

  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กต้องมีอิสระในการบริหารจัดการโดยแยกการบริหารออกจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน และผู้ดูแลเด็กต้องหม่ันพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก  
  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กจะต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก โดยเน้นบรรยากาศภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
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  1.3 ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งหน้าที่ รวมทั้งผู้บริหารต้องสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
  1.4 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นํา โดยกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับบุคลากรขององค์กร และสามารถนําไป

ปฏิบัติได้  

 2. แนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังน้ี 
  2.1 ควรเพิ่มจํานวนผู้ดูแลเด็กให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจํานวนเด็กเล็กในแต่ละชั้นเรียน และควรสรรหา
ผู้ดูแลเด็กที่มีวุฒิการศึกษาเหมาะสมกับตําแหน่ง เช่น ปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย 
  2.2 ควรดูแลสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และปรับปรุง
ห้องนํ้าห้องส้วมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดทําหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และเพิ่มส่ือการเรียนการสอน
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็ก เช่น การเพิ่มมุมการเรียนรู้ของเด็ก 
  2.4 ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การส่งเสริม
ให้มีการนําภูมิปัญญาท้องถิน่ และการละเล่นพื้นบ้านมาสอนเด็กๆ 

อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยองค์กรโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือด้านลักษณะของบุคคลใน
องค์กร ได้แก่ บุคลากรมีความเต็มใจและทุ่มเทการทํางานเพื่อกิจกรรมและเป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปฏิบัติมาก
ที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กําหนด และอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งน้ี
เพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กมีระบบการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทําให้ได้บุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรเป็นอย่างด ี สอดคล้องกับแนวคิดของ สเตียร์ส (Steers, 1991: 86-97 อ้างถึงใน 
พัชรินทร์ โต๊ะบุรินทร์, 2548: 27) ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่มีผลโดยตรงต่อความสําเร็จขององค์กร คือ พฤติกรรมของคนในองค์กร
ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร คือ ความเต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยู่ในองค์กรต่อไป และ
ความผูกพันทางจิต หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพัน หรือสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมาย ค่านิยมและวัตถุประสงค์ของ
ผู้บังคับบัญชา และเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังในการทํางาน เพื่อองค์กรจะได้บรรลุเป้าหมาย และตัวแปรการปฏิบัติงานตามบทบาท  
ความชัดเจนของบทบาทเป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นําต้องคํานึงถึงและพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม เพื่อผู้ปฏิบัติสามารถ
เข้าใจและยอมรับบทบาทของงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของศราวุธ  สังกะเพศ (2551: 
81-82) ศึกษาการประเมินประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านตัวบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับระดับ
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
 2. การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า มีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก  ด้านที่มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ โดยมีการกําหนดคุณวุฒิของผู้ดูแลเด็กที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแลเด็กอย่าง
ทั่วถึง และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งน้ีเพราะว่าปัจจุบัน
การพัฒนาเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสําคัญตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนกระทั่งระดับท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการวางรากฐานทางด้านการพัฒนาสังคม ดังน้ันการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทําหน้าที่ดูแลเด็กจึงมีความสําคัญ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา สามารถวางแผนให้การศึกษาสําหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามความ
ต้องการของท้องถิ่น การดําเนินงานด้านบุคลากรจึงมีระดับการดําเนินงานมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2547: 1) ที่ได้เล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานด้านบุคลากรว่าบุคลากรที่เก่ียวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานให้การศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของชล
พรรษ  โภคสมบัติ (2547: 126 -136) ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในภาคตะวันออก 
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พบว่า สภาพการดําเนินงานศูนย์ก่อนเกณฑ์ในภาคตะวันออกโดยรวมอยู่ในระดับมาก  สัมฤทธ์ิ  เนตรประไพ (2547: 80-83) 
ศึกษาความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครปฐม 
พบว่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และศราวุธ  สังกะเพศ (2551: 81-82) ศึกษาการประเมินประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล สบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 3. ปัจจัยองค์กรที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับสูง เม่ือแยกพิจารณาปัจจัยองค์กร
โดยรวมกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางทุกดา้น โดยด้านบุคลากรและการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์มากที่สุด 
ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแบ่งงานที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร กล่าวคือ มีการสรรหา
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง เช่น การสรรหาครูผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ความสามารถ การสรรหาหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มีความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชรินทร์  โต๊ะบุรินทร์ (2548: 128- 
129) พบว่าปัจจัยองค์กรด้านลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ด้าน
เทคโนโลยี และด้านความใส่ใจผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการระบบการติดตาม ประเมินผลงานอย่างต่อเน่ือง โดยบริหารองค์กรในรูปแบบ
องค์กรสมัยใหม่ที่เน้นการทํางานโดยยึดประสิทธิผล และประสิทธิภาพของหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดในการทํางาน เพื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีทุก
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารออกมาจะต้องสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. ในการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ควรมีการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

  1.1 ควรมีระบบการสรรหาบคุลากรที่ยุติธรรม  
  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งควรให้ความสําคัญกับสถานที่จอดรับ–ส่งเด็ก 
  1.3 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจัดซ้ือ

เทคโนโลยีทางการส่ือสารที่สามารถช่วยฝึกพัฒนาการของเด็ก  
  1.4 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรหาแนวทางในการเชิญชวนให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 2. ในการพัฒนาปัจจัยองค์กร ควรมีการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  
 2.1 ควรกําหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานที่เป็นทางการโดยทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ   
 2.2 ควรออกแบบห้องนํ้า ห้องสุขาให้เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก     
 2.3 ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากร   
 2.4 ควรมีระบบการติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเน่ือง   
              ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจัยองค์กรด้านอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านค่านิยมร่วมของบุคลากร ด้านลักษณะการ
บริหารงาน และด้านทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 3. ควรศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี  
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รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต 
The model’s Welfare of Thai elderly in the future 

พัชรวดี  เพ็งสระเกตุ 
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

บทคัดย่อ 

 ในประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจํานวนมากถูกทอดทิ้งหรือละเลยจากคนในสังคม เน่ืองจากสังคมไม่ได้มีการ
เตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างของประชากรเน่ืองจากคุ้นเคยอยู่กับการวางนโยบายและการกําหนด
ยุทธศาสตร์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ ประเทศไทยเริ่มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโดยมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆหรือที่เรียกกันว่า “การเคล่ือนเข้าสู่สภาวะการเป็นสังคมผู้สูงอายุ” แต่ประเทศไทยกลับขาดความพร้อมในการ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงโดยยังคงมีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในรูปแบบของการบริการทางสังคมซ่ึงการจัดสวัสดิการรูปแบบน้ี
เกิดจากมุมมองที่มีต่อผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ที่เคยทําประโยชน์ให้กับสังคมเท่าน้ันและไม่มีประโยชน์ต่อไปอีกแล้วในอนาคตจึงทําให้
ผู้สูงอายุกลายเป็นบุคคลที่ขาดซ่ึงความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรี ไม่มีคุณค่า และไม่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมได้ 
ในเวลาต่อมาแม้ประเทศไทยมีความพยายามที่เปล่ียนแปลงมุมมองที่มีต่อผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและควรที่จะจัดให้มี
การส่งเสริมศักยภาพในดา้นต่างๆและนําศักยภาพเหล่าน้ันมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/สังคมเพื่อสร้างความมีศักดิ์ศรี 
สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทําให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าเป็นส่วนหน่ึงในสังคม แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุก็ยังคงประสบ
ปัญหาเช่นเดิมเน่ืองจากการขาดประสิทธิภาพในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 การจัดสวัสดกิารที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายขุองประเทศไทยน้ันต้องเก้ือหนุนทางสังคมให้กับผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้จากน้ันจึงปรับเปล่ียนมุมมองในการมองผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมเช่นเดียวกับคนวัยอ่ืน โดย
ส่งเสริมการนําศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน/สังคมโดยต้องอยู่ภายใต้การสนับสนุนจาก รัฐ 
เอกชน ครอบครัวและชุมชน 
คําสําคัญ ผู้สูงอาย,ุ ศักยภาพผู้สูงอาย,ุ รูปแบบสวัสดิการ 

Abstract 

 In most developing countries, many elderly people are abandoned or neglected by people in 
society. Because society is not prepared to change the structure of the population. They are familiar with 
the policies and strategies in children and a young person is important. The structural changes in the aging 
population have become increasingly known that “Moving into the condition of the aging society." 
Thailand still has welfare of the elderly in the form of social services. This form of welfare for the elderly 
that define the elderly who contribute to society and no further in the future. Later, Thailand to change 
the view to the elderly that is valuable and should provide the potential to be a dignity and can take 
part in society. In fact, the elderly still suffer the same problem due to the inefficiency of the policy into 
practice. A developed country, the majority of elderly people is the goal of the welfare system for 
improving the quality of life. Thailand have goals does not different the developed countries. However, 
the government should change the roles of administrator's role is to encourage various sectors to play a 
role in supporting and promoting the elderly. When the elderly can become part of society to provide 
welfare into a form of self-awareness which is a desire that everyone wanted to move into this age-old, 
this is a pleasure and an honor to live in society. 

Keyword: elderly, potential, the model’s Welfare 

บทนํา 
 องค์การสหประชาชาติได้นิยามว่าผู้สูงอายุในโลก คือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยคาดการณ์ว่าปี 2568 ผู้สูงอายุจะ
กลายเป็นประเด็นสําคัญของโลก (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2544 : 7) ส่วนในประเทศไทยน้ันตามพระราชบัญญัติ
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ผู้สูงอายุปี 2546ได้บัญญัติในมาตราที่ 3ไว้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
โดยได้แบ่งผู้สูงอายอุอกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงวัย คือ กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-
79 ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) พบว่ามากกว่าครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 58.8) เป็นผู้สูงอายุวัยต้น ร้อยละ 31.7 
เป็นผู้สูงอายุวัยกลาง และร้อยละ 9.5 เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย ซ่ึงเป็นวัยที่ต้องพึ่งพาสูง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2550: 13) ในปัจจุบันประเทศไทยกําลังเคล่ือนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ เน่ืองจากประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากร คือ มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ค่อนข้างสูง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว
โดยมีอัตราตัวเลขของการเจริญพันธ์อยู่ที่ 1.5 ในป ีพ.ศ. 2548-2549 ซ่ึงหมายถึง จํานวนบุตรโดยเฉล่ียที่สตรีคนหน่ึงจะมีบุตร
ตลอดวัยเจริญพันธ์ุ ซ่ึงแตกต่างจากปีพ.ศ. 2507-2508 ที่มีอัตราของการเจริญพันธ์ุมากถึง 6.3 (นภาภรณ์ หะวานนท์ และ
คณะ, 2552: 60) ตลอดจนอัตราการตายก็ลดลง เน่ืองจากระบบสาธารณะสุขในประเทศไทยมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น กล่าว
ได้ว่าปี 2548 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้เคล่ือนเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอาย ุ
 สํานักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 11 ล้านคน และในปี พ.ศ. 
2583 จะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 17.3 ล้านคน แต่เดิมน้ันประเทศไทยมีอัตราการเกิดอยู่ในระดับสูง ดังน้ัน การวางนโยบายและ
กําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศน้ันก็จะเน้นการพัฒนาในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยมองว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงกําหนดใหไ้ด้รับการศึกษาและสวัสดิการที่เพียงพอที่จะทําให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพซ่ึงเป็น
หัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เม่ือสังคมไทยได้เคล่ือนเข้าสู่สภาวะของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
การวางนโยบายให้กับประชากรที่ย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงมีความสําคัญเชน่เดียวกันกับการพัฒนาในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพราะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีประชากรผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากซ่ึงประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่าน้ันจะมีรูปแบบการจัดระบบ
สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุในระยะยาวอย่างยั่งยืนในอนาคตและให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อยา่งมีความสุข  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืนในอนาคต  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้เลือกใช้วิธีการศึกษาในแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative Study) โดยผู้ศึกษาวิจัยได้
ใช้วิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล ดังน่ี 
 วิธีการศึกษา 
 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง (Documentary Study) ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ บทความ
วิชาการต่างๆ เป็นต้น  
 2. การศึกษาจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่อาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่ศึกษา  

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 
1.กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยและประกอบอาชีพนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรในเขตพื่นที่อําเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธานี 
2.ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ทําการคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคุณสมบัติ คือ มีประสบการณ์รักษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

อย่างต่อเน่ือง ในหน่ึงปีจะต้องรักษาผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 30 คน และจะต้องเต็มใจให้ข้อมูล จํานวน 15 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 1.การวิเคราะห์จากเอกสาร โดยการนําเอาข้อมูลที่ได้จากเอกสารมาวิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เป็น
หมวดหมู่และนํามาเชื่อมโยงกับการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่กําหนดไว้ 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ อาศัยการตีความ และสังเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ตามหลักตรรกะ คือ ใช้เหตุผลมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับแนวคิดควบคู่
ไปกับบริบท  
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บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเรื่องการนําความรู้ของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใช้สําหรับผู้สูงอายุ
รุ่นหลัง ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานี โดยได้นําผลการศึกษาในส่วนทัศนะของผู้สูงอายุซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเร่ืองน้ีมาเขียน
บทความเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต 

ผลการศึกษา 
 โดยขอนําเสนอผลการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก มุมมองต่อผู้สูงอายุจากอดีตถึงปัจจุบัน ประเด็นที่สอง
การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และประเด็นสุดท้าย รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต ซ่ึงมีรายละ
เดียดดังต่อไปน้ี 
1. มุมมองต่อผู้สูงอายุจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 ประเทศไทยน้ันมีแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติมาแล้ว 2 ฉบับซ่ึงฉบับแรกน้ันมีมุมมองต่อผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ที่เคยทํา
ประโยชน์ต่อสังคม เม่ือสูงอายุแล้วก็ไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะต้องทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมและสังคมมีหน้าที่ตอบแทนและ
ดูแลผู้สูงอายุ ทําใหใ้นช่วงแรกระบบสวัสดิการถูกริเริ่มมาจากมุมมองการดูแลผู้สูงอายุด้วยวิธีการ “บรรเทาปัญหา” โดยรัฐจัด
ให้มีการตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจัดสวัสดิการให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆรวมทั้งผู้สูงอายุ ซ่ึงไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเกิดความเข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได ้มีผลให้สังคมเกิดทัศนคติทางลบต่อกลุ่มผู้รับบริการคือ การถูกมองว่าเป็นภาระ
ของสังคม เป็นคนไร้ค่า ขาดศักดิ์ศรี โดยสามารถแสดงเป็นแผนภูมิแนวคิดการตอบแทนผู้สูงอายุได้ ดังน้ี  

 
                                        

ภาพที่ 1. แนวคิดการตอบแทนผู้สูงอายุ 
แหล่งที่มา : นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2552:134 

 
 ในระยะหลังรัฐธรรมนูญปี 2540 และรัฐธรรมนูญปี2550 ต่างก็มีบทบัญญัติเก่ียวกับผู้สูงอายุเช่นกัน โดยมุมมอง
ใหม่ๆ เก่ียวกับผู้สูงอายุได้สะท้อนอยู่ในบทบัญญัติที่กล่าวถึงผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญปี 2540 และรัฐธรรมนูญปี 2550 ด้วย ซ่ึง
จะขอนําเสนอรายละเอียดของบทบัญญัติที่กล่าวถึงผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญปีล่าสุด คือปี 2550 ดังน้ี มีบทบัญญัติสองมาตราที่
บรรจุหลักการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซ่ึงได้แก่ มาตรา 53 (บุคคลที่มี
อายุเกินหกสิบปแีละไม่มีรายได้ มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ - อยู่ในมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญปี 2540) และมาตรา 80 
(1) (รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ - อยู่ในมาตรา80 วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี 2550) 
ซ่ึงมีรายละเอียดของบทบัญญัติดังน้ี 
 “มาตรา 53 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ส่ิง
อํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” และ “มาตรา 80 รัฐต้อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปน้ี 
(1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้” (ณัฐภัทร 
ถวัลยโพธิ, 2551:6-7) 
 เม่ือรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเก่ียวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างชัดเจนแล้วน้ันจึงทําให้รัฐบาลที่อยู่ภายใต้การปกครองใน
ระบบรัฐธรรมนูญต้องบริหารงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีเองจึงได้มีแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติเกิดขึ้น
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อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันประเทศไทยกําลังอยู่ภายใต้แผนพัฒนาผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ซ่ึงมีมุมมองต่อผู้สูงอายุที่
เปล่ียนไป กล่าวคือ มองว่าผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรแก่การส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด ถึงแม้
จะอยู่ในสถานะที่ต้องพึ่งพิง ครอบครัวและชุมชนจะต้องมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านและ
ชุมชนเดิมให้นานที่สุดก่อน (Aging in place) และรัฐเป็นระบบเสริมในการส่งเสริมและดูแลต่อไป การดําเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับน้ี รัฐได้มีความพยายามที่จะเปล่ียนมุมมองของคนในสังคมไทยที่มีต่อผู้สูงอายุซ่ึงจากเดิมที่มอง
ว่าผู้สูงอายุน้ันคือผู้ที่เคยทําประโยชน์ให้ต่อสังคมมาเป็นผู้สูงอายุน้ันเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าให้
นานที่สุดและต้องการนําศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้การพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย กล่าวคือ ภาครัฐต้องการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมเฉกเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือเป็นส่วนหน่ึงในการทําประโยชน์ต่อสังคม
ตามสิทธิ และหน้าที่ในฐานะที่ผู้สูงอายุน้ันเป็นพลเมืองเช่นเดียวกับประชากรในวัยอ่ืนตามรูปแบบการมีส่วนร่วม ดังภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2. แนวคิดการมองผู้สูงอายุบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 

แหล่งที่มา : นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2552: 136 
 

การพัฒนาผู้สูงอายุในประเทศไทยยังคงต้องเผชิญปัญหาเช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุในประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ อยู่น่ัน
คือ การขาดประสิทธิภาพในการนํานโยบายไปปฏิบัติจริงทําให้ปัญหาผู้สูงอายุยังคงเป็นปัญหาในรูปแบบเดิม ได้แก่ 1) การขาด
ประสิทธิภาพในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ2) สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ 3) ผู้สูงอายุ
ยังขาดการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิที่ได้รับ 4) การสวัสดิการเบี้ยยังชีพในอนาคตเม่ือจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ประเทศ
ไทยอาจแบกรับภาระไม่ไหว 5) การจัดสรรเบี้ยยังชีพในบางพื้นที่มีความไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส และความไม่เข้าใจเก่ียวกับ
เกณฑ์การจัดสรรเบี้ยยังชีพก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน และอ่ืนๆ (นารีรัตน์ จิตรมนตรี และคณะ, 2551: ฉ ) ซ่ึงยังคงเป็น
ปัญหาที่เกิดจากการดําเนินงานในลักษณะเดิมที่เรียกว่าการสงเคราะห์ผู้สูงอายุถึงแม้จะมีการเปล่ียนแปลงมุมมองที่มีต่อ
ผู้สูงอายุแล้วก็ตามแต่ผู้สูงอายุก็ยังคงมีภาพลักษณ์ที่เป็นภาระสังคมอยู่เช่นเดิมโดยยังขาดโอกาสการเข้ามาเป็นสมาชิกส่วนหน่ึง
ของสังคมและขาดโอกาสในการพัฒนาศักภาพ ทําให้ผู้สูงอายุไม่สามารถดํารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศกัดิ์ศรี 
2. การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการสงเคราะห์มากกว่าการส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุน 
จึงทําให้การจัดสวัสดิการเป็นการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์โดยขาดการพัฒนาผู้สูงอายุยังมีผู้สูงอาย ุซ่ึงในความเป็นจริงแล้วยังมี
ผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากที่สังคมสามารถส่งเสริมให้ท่านดํารงไว้ซ่ึงศักยภาพที่มีอยู่และนําศักยภาพน้ันมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
สังคมไทยโดยปัญหาน้ีสังคมไทยต้องช่วยกันตีโจทย์ให้แตกว่าจะหาทางออกหรือพัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดยทาํอย่างไรถึงจะ
สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้ โดยคําว่าศักยภาพตามความหมายขององค์การอนามัยโลกได้กําหนดไว้ในปีพ.ศ.
2545 คือ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จะต้องประกอบด้วย 3 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองได้ หรือคงภาวะสุขภาพที่ดี
ที่สุดของตนเองในแต่ละช่วงชีวิตให้ได ้แนวคิดการมีส่วนร่วมกับสังคมให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ แนวคิดการสร้างหลักประกัน
และความม่ันคงให้กับตนเองตามอัตภาพ ซ่ึงข้อน้ีรัฐอาจต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างหลักประกันให้กับผู้สูงอายุในท้ายที่สุด 
(ศากุล ช่างไม้, 2550: 9) ซ่ึงผู้สูงอายุไทยน้ันสามารถจําแนกได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี  กลุ่มที่หน่ึงคือกลุ่มที่มีศักยภาพ  (Active Aging) 
เป็นผู้สูงอายุวัยต้น มีบทบาทและส่วนร่วมทางสังคม กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่พอช่วยตนเองได้  (Independent Living for Elderly) 
แต่ไม่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมส่วนรวม จะต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพ การมีรายได้อย่างต่อเน่ือง กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่
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ต้องการความช่วยเหลือ  (Disabled Elderly) ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีอาชีพและรายได้ หรือมีแต่ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 
เช่น ผู้สูงอายุภาคเกษตร รายได้ไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ มีความพิการหรือทุพพลภาพ  
 จากการคาดประมาณประชากรสูงอายุของสํานักงานสถิติแห่งชาติ   ในปี 2560 ซ่ึงในจํานวนน้ีจะมีผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ   มีบทบาททางสังคมเด่นชัด ประมาณร้อยละ 1.0 เป็นผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือ
ตนเองได้ ประมาณร้อยละ 84.0 และเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประมาณร้อยละ 15.0 ผู้สูงอายุในกลุ่มพอช่วยเหลือตัวเอง
ได้ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีศักยภาพแฝงอยู่ (พัชรวดี  เพ็งสระเกตุ, 2552: 10) แสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพแฝงยังมีอยู่เป็น
จํานวนมาก โดยรัฐ และสังคมยังไม่ได้มีโอกาสที่จะดึงศักยภาพเหล่าน้ันมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเลย คนโดยทั่วไปน้ันมักจะ
มองผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่เส่ือมสภาพแล้วและต้องรอรับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุ คือ แหล่ง
สะสมความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นหลาน ที่มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อีกกลุ่มหน่ึงหาก
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว (Berghorn et al, 1981: 331-347) ภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ซ่ึงเป็นฉบับปัจจุบันน้ีได้มียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมผู้สูงอายุโดยให้ความสําคัญ
ในเรื่องการดําเนินการเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการ
ส่งเสริมศักยภาพ 
 มาตรการในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุก็คือจะเน้นในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา เพื่อต้องการให้
สังคมตระหนักในคุณค่า ศักดิ์ศรี และการมีศักยภาพของผู้สูงอายุ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาชุมชน/สังคมได้ หรืออีกนัยหน่ึง
ต้องการให้ผู้สูงอายุเป็น “ครูอย่างไม่เป็นทางการ”ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง จากการศึกษาเรื่องความเส่ียงของ
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2549 ในระดับประเทศ พบว่า ส่ิงดีๆ ที่ต้องการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังโดยกลุ่มตัวอย่างต้องการจะถ่ายทอด
ส่ิงดีๆ ห้าอันดับแรก ได้แก่ 1. อาหาร 2. งานฝีมือ (จักรสาน ทอผ้า ส่ิงประดิษฐ์ตกแต่ง) 3. เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 4. นวด
แผนโบราณสมุนไพร 5. เก่ียวกับด้านทักษะอาชีพ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2550: 56) ทั้งหมดแสดงให้เห็น
ว่าผู้สูงอายุมีองค์ความรู้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภูมิปัญญาที่หลากหลายสาขาที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคมได ้ 
 เป้าหมายระบบสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่มีเป้าหมายตรงกัน คือ มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) ความผาสุก (Well-being) และสุขภาวะ(Health) แต่เน้นมาตรการแตกต่างกันไป อาทิ ประเทศญ่ีปุ่นที่เน้น
การดูแลระยะยาวที่ไม่ใช่เป็นการดูแลในสถานพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ หากแต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการดูแลที่บ้าน 
รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ก็มีความเด่นชัดในบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนและประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะ
องค์กรเอกชน กับภาคประชาชน ซ่ึงทําให้งานสวัสดิการผู้สูงอายุดําเนินได้อย่างเข้มแข็ง ประเทศออสเตรเลียและอังกฤษเน้น
การสร้างความม่ันคงทางรายได้ของผู้สูงอายุโดยส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณที่สอดคล้องตามศักยภาพ และในระยะหลังน้ี
เกือบทุกประเทศส่งเสริมการออมรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับวัยสูงอายุในขณะที่การบริการด้านสุขภาพทุก
ประเทศก็ยังคงพยายามพัฒนาให้เหมาะสม สะดวก รวดเร็วและผู้สูงอายุเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม ในประเทศไทยของเราน้ัน
ควรให้ความสนใจในเรื่องความสุขของผู้สูงอายุเพราะความสุขก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ความสุขของผู้สูงอายุ คือการได้รับการเคารพยกย่องเพราะมีคุณค่าทั้งต่อครอบครัวและสังคม  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ.  2553: 33) ดังน้ันผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในเรื่องน้ีควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุอย่าง
จริงจังและกําหนดเป้าหมายระบบสวัสดิการที่เป็นมาตรการในการส่งเสริมผู้สูงอายุในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วย 
3. รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต 
  การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนน้ันต้องเริ่มจากการเก้ือหนุนให้ผู้สูงอายุมีความ 
จําเป็นขั้นพื้นฐานให้ครบทุกด้าน การเก้ือหนุนทางสังคมหรือความช่วยเหลือที่ ผู้สูงอายุได้รับจากคนในชุมชน ทั้งคนใน
ครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้านและบุคคลต่างๆประกอบด้วย ความช่วยเหลือด้านอาหาร เงิน เส้ือผ้า นอกเหนือจากการได้รับเบี้ย
ยังชีพจากรัฐซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ และความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะของการยกย่องให้กําลังใจหรือการยอมรับ การ
เก้ือหนุนทางสังคมด้านอารมณ์ที่ผู้สูงอายุต้องการคือ ความต้องการความม่ันคงและปลอดภัยและความต้องการการได้รับการ
ยกย่อง การเก้ือหนุนอีกประเภทซ่ึงเป็นความต้องการสําหรับผู้สูงอายุ คือการเก้ือหนุนด้านข่าวสาร เพราะผู้สูงอายุก็เหมือนกับ
คนในวัยอ่ืนๆที่ยังสนใจข่าวสารต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ ในชุมชนและในหมู่บ้านผู้สูงอายุต้องการได้รับข่าวสารเก่ียวกับชุมชนจาก
หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายด้วย  การเก้ือหนุนผู้สูงอายุเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญเพราะน่าจะทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกมี
ความสุขและรู้สึกมีความม่ันคงในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในสังคม  
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 เม่ือผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วรัฐและคนในสังคมควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมแล้วยังทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าต่อสังคมด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยและหมอประคบสมุนไพรจํานวน 15 คน 
พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีมีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นบุคคลที่สามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากการเจ็บป่วย และสามารถ
สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ตลอดจนผู้สูงอายุกลุ่มน้ียังมีความต้องการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีให้กับผู้ที่สนใจและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาที่ตนเองมีอีกด้วย  
 เป้าหมายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต คือต้องการให้คนสังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ
และมองว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนๆในสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้
อย่างมีความสุขโดยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน ครอบครัว  โดยรัฐจะต้องปรับเปล่ียนบทบาทจากการ
เป็นภาคส่วนที่สนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุเพียงฝ่ายเดียวมากระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆให้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน
ผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 3 นําเสนอรูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต 
แหล่งที่มา : พัฒนาโดยผู้วิจัย 1 ตุลาคม 2554 

อภิปรายผล 
 การก้าวเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุน้ันมิใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่าน้ันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก็เคย
ผ่านประสบการณ์ที่จะต้องรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเช่นน้ีเช่นเดียวกัน โดยการปรับเปล่ียน
แนวนโยบายที่มุ่งให้ความสําคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชากรผู้สูงอายุอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้นซ่ึงครอบครัวและ
ชุมชนต้องเป็นด่านแรกที่ต้องเก้ือกูลผู้สูงอายุให้ดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม
เพื่อเพิ่มหลักประกันความม่ันคงให้กับประชากรผู้สูงอายุด้วย  
 แต่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม
อุตสาหกรรมน้ัน ส่งผลให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง จึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัวของสังคมไทย ทํา
ให้มีการเปล่ียนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ซ่ึงคนในวัยทํางานต้องออกจากบ้านไปทํางานหาเล้ียงครอบครัว 
ทําให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพัง ประกอบกับการพัฒนาทางการศึกษา
ของไทย ที่ทําให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงผู้สูงอายุไม่เคยเรียนรู้มาก่อน รวมถึงการแพร่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตก
ทําให้ค่านิยมเก่ียวกับการเคารพระบบผู้อาวุโสน้อยลงก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันอันเป็นช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน 
บางครั้งคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าผู้สูงอายุล้าสมัย ไม่เห็นคุณค่าในคําแนะนําของผู้สูงอายุ ทําให้ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มที่จะอยู่ห่างจาก
บุตรหลานและถูกทอดทิ้งตามลําพังมากขึ้น  

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไปทําให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ส่วนผู้สูงอายุเองเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงมีภาวะพึ่งพิงประชากรในวัยทํางานมากขึ้น ผู้สูงอายุเป็นบุคคลในวัยที่มีการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ อารมณ์ จิตใจ  ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางสังคมก็ลดลงด้วย เพราะหมดภาระหน้าที่เรื่องงาน
และความรับผิดชอบ ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกสูญเสียสถานภาพทางสังคมและรู้ว่าตนเองไร้คุณค่า มีอัตมโนทัศน์ต่อการ
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เปล่ียนแปลงในทางลบ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ มีภาวะของโรคเรื้อรัง มีความบกพร่องในเรื่องของความคิด ทําให้เกิดข้อจํากัด
ในการสนองตอบความต้องการของตนเองและอาจต้องพึ่งพาครอบครัวในการดูแล จึงจะก่อให้เกิดความเครียด ขาดความม่ันใจ 
แต่หากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สามารถรับรู้ ในเรื่องของความมีอายุมากขึ้น มีความรู้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงด้านร่างกายและ
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ครอบครัว การยอมรับจากสังคมโดยสามารถปรับตัวได้ก็จะทําให้ผู้สูงอายุมีอัตมโนทัศน์
ในทางที่ดีขึ้น (อารีย์ สุวรรณคํา, 2541: 20) แต่เม่ือโครงสร้างครอบครัวไทยเปล่ียนแปลงไปแสดงให้เห็นถึงภาพความอ่อนแอ
และความไม่พร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุตลอดจนไม่สามารถที่จะสร้างให้ผู้สูงอายุมีอัตมโนทัศน์ที่ดีได้ผู้สูงอายุจึงต้องพึ่งพิงการดูแล
จากภาครัฐเป็นสําคัญ จึงเป็นเหตุผลให้ภาครัฐต้องมีรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุในอนาคต  
 การจัดสวัสดิการที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยน้ันต้องเปล่ียนมุมมองการในการมองผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าต่อสังคมเช่นเดียวกับคนวัยอ่ืนโดยดึงศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมโดยต้องอยู่ภายใต้การ
สนับสนุนและส่งเสริมจาก รัฐ เอกชน ครอบครัวและชุมชน  
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ผลการใช้รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ในผู้ที่
มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย 

Effects of Thunbergia laurifolia Linn and Health Education in Reducing 
Poisonous Agents in Serum at Dangerous Levels 

นันทวัน ใจกล้า, สายใจ จารุจิตร,เสาวภา เล็กวงษ์ 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

บทคัดย่อ 

รางจืดเป็นสมุนไพรที่เชื่อว่ามีสรรพคุณในการล้างพิษดีที่สุดและออกฤทธ์ิเร็วที่สุด จึงได้รับความสนใจในการนํามาใช้
ลดพิษสารปราบศัตรูพืชที่เกษตรกรมีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองเพื่อศึกษาผลการใช้
รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ที่มีผลการตรวจ
สารเคมีในเลือดระดับอันตราย (ระดับเส่ียงและระดับไม่ปลอดภัย) จํานวน 86 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มที่ 1 และ 
2 ซ่ึงแต่ละกลุ่มได้รับการวัดความรู้และการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเหมือนกันในช่วงเวลา
เดียวกัน แต่ได้รับรางจืดที่ได้จากการต้มใบสดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มได้รับการตรวจเลือดด้วยวิธีการ
ตรวจสอบอย่างง่ายโดยใช้กระดาษ REACTIVE PAPER จํานวน 5 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square และ paired t-test 
 ผลการวิจัยมีดังน้ี  
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ซ่ึงได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และได้รับรางจืดเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ มีอัตราส่วนของผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายน้อยกว่ากลุ่มที่ 2 ซ่ึงได้รับความรู้ฯ แต่ไม่ได้รับ
รางจืด อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ (χ2 = 18.69, p < .001)  
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 ซ่ึงได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และได้รับ
รางจืดเหมือนกัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ มีอัตราส่วนของผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ 2 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = .49, p = .48)  
  3. ผลของการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมี พบว่าส้ินสุดโครงการ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มี
ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 15.36, p < .001)  
 จากการวิจัยครั้งน้ีสรุปได้ว่าการได้รับรางจืดมีผลต่อการลดระดับสารเคมีในเลือดจากระดับอันตรายมาสู่ระดับไม่
อันตรายมากกว่าการไม่ได้รับรางจืด และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการให้ความรู้ ดังน้ัน จึงควรสนับสนุนให้มี
การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีอย่างสมํ่าเสมอ ร่วมกับการใช้รางจืด โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่มี
โอกาสได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายมากกว่าคนทั่วไป เช่น เกษตรกรที่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นประจํา 
คําสําคัญ :  รางจืด  การให้ความรู้  สารเคมีในเลือด   

Abstract  

 Rang Jurd (Thunbergia laurifolia Linn.) is a Thai herbal medical plant known as an antidote, which 
has an immediate action. Therefore, it has been used to reduce poisonous agents such as insecticide.  The 
objective of this study was to determine the effects of Rang Jurd with health education to prevent 
poisonous agents accidentally received in daily life.  Eighty-six participants were included as they had been 
found poisonous agents in serum at dangerous levels.  The participants were divided into two groups.   Both 
groups received the same health education to prevent poisonous agents accidentally received in daily life, 
while each group received Rang Jurd in different times to examine the effects of Rang Jurd. To determine 
the level of poisonous agents, a procedure used REACTIVE PAPER was performed for 5 times consecutively. 
Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square, and paired t-test. 
 The results of this study were as follows:  
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  1. Group one received health education and Rang Jurd for one week showed significantly 
decreased in percentage of participants with poisonous agents in serum at dangerous levels more than 

group two who did not receive Rang Jurd (χ2 = 18.69, p < .001).  
  2. When both groups received Rang Jurd at the same time for one week, the percentages 

of participants with poisonous agents in serum at dangerous levels were not significantly different (χ2 = .49, 
p = .48).  
  3. At the end of the intervention, the participants in both groups showed significant 
increases in knowledge about prevention poisonous agents accidentally received in daily life (t = 15.36,     p < 
.001).  
 In conclusion, it can be pointed out that Rang Jurd had effects on reducing poisonous agents in 
serum. In addition, it was also found that at the end of the intervention, the participants demonstrated 
improved knowledge about prevention poisonous agents accidentally received in daily life.  Thus, Rang Jurd 
and health education should be provided to people who are risky to receive poisonous agents in daily 
life such as planters who regularly use insecticide. 
Keywords :  Rang Jurd,  Health education,  Poisonous agents in serum  

บทนํา 
 รางจืดเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณในการล้างพิษ ใช้ถอนพิษต่างๆ ได้ เช่น พิษของเห็ดพิษ ยาหรือ
สารพิษในสารกําจัดแมลง สารเบื่อหนูหรือแมลงสาบ (ชลอ อุทกภาชน์, 2523)   รางจืดมีหลายชนิด แต่รางจืดเถาชนิดดอกสี
ม่วงออกฤทธ์ิได้ดีและเร็วที่สุด หาได้ง่ายในแถบชนบท มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thunbergia lauriflolia Linn. และมีชื่อเรียก
อย่างอ่ืนอีกหลายชื่อ เช่น กําลังช้างเผือก ขอบชะนาง รางเอ็น หนามแน่ ดุเหว่า นํ้านอง แอดแอ ย่ําแย้ ลักษณะลําต้นของ
รางจืด คือเป็นไม้เถาขนาดกลาง ลําต้นเล้ือยพันกับต้นไม้อ่ืน ใบมีลักษณะคล้ายใบย่านาง เป็นใบเดี่ยว แยกออกจากลําต้นเป็นคู่ 
ตรงบริเวณข้อมีสีเขียวเข้ม รูปยาวรี ปลายเรียวแหลมโดยเว้าขอบเรียบหรือหยักตื้น ดอกมีสีม่วงอมฟ้าออกเป็นช่อตามซอกใบ 
ห้อยลง กลีบของดอกมีลักษณะเป็นถ้วยรูปจานและแผ่ออกคล้ายเป็นรูปแตร ผลเป็นรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ส่วนปลายสอบแหลมเป็นจะงอย (นิจศิริ เรืองรังสี และธวัชชัย มังคละคุปต์, 2547) การนํารางจืดมา
ปรุงเป็นยา จะเลือกใช้ส่วนทีเ่ป็นใบ และราก โดยรากซ่ึงมีสรรพคุณทางยามากกว่าใบ    4-7 เท่า (ปราโมทย์ เสถียรรัตน์, 2554) ถ้า
ใช้ใบ ให้เลือกใบรางจืดที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ต้มหรือคั้นนํ้าสด หรือตากแห้ง ทําชาชง ส่วนราก ใช้รากที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
ไป ที่มีขนาดประมาณน้ิวก้อย นํามาฝนกับนํ้าดื่มเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย ตามตําราเภสัชแผนโบราณกล่าวถึงสรรพคุณ
เด่นของรางจืดไว้ว่ารางจืดเป็นตัวยา  รสเย็น ใช้ปรุงเป็นยาเขียวถอนพิษไข้ ถอนพิษผิดสําแดง รักษาคนที่ถูกวางยา พิษยาเบื่อ
เมา ยาส่ังมีพิษร้าย พิษสุราเรื้อรัง เห็ดพิษ ใบไม้หรือผักมีพิษ สัตว์ที่มีพิษต่างๆ พิษจากสารเคมี แก้ร้อนในกระหายนํ้า ตําพอก
แก้ปวดบวม และแก้ผ่ืนคันจากอาการแพ้ มีรายงานว่าสารจากใบรางจืดสามารถต้านพิษยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 
(สุชาสินี คงกระพันธ์ และคณะ, 2551)      
 สารกําจัดแมลงที่นิยมใช้กันมากในภาคเกษตรกรรมคือออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ออร์กาโนฟอสเฟตเป็นสาร
กําจัดแมลงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ชื่อทางการค้าได้แก่ พาราไธออน หรือฟูลิดอล อี-605

 
หรือ

ยาตราหัวกะโหลกไขว้ แต่ปัจจุบันมีการใช้น้อยลงเน่ืองจากมีความเป็นพิษสูง  ยาฆ่าแมลงในกลุ่มน้ีที่ใช้ในบ้านเรือนคือโคลไพริ
ฟอส (chlopyrifos) และไดโคลวอส (dichlovos) หรือ DDVP ซ่ึงพบในสเปรย์กําจัดยุง แมลงสาบ ปลวก มด และมอด สารใน
กลุ่มน้ีมีฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส โดยทั่วไปมีหน้าที่เปล่ียนอะซิติลโคลินไปเป็นโคลินและอะซิเตท จึง
ทําให้เกิดการคั่งของอะซิติลโคลิน ซ่ึงการคั่งน้ีจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย สารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
ที่ใช้กันโดยทั่วไปส่วนใหญ่ จะถูกเปล่ียนแปลงในร่างกายได้เร็วและขับออกได้เร็ว จึงมักจะพบเป็นพิษแบบเฉียบพลันมากกว่า
พิษสะสมแบบเรื้อรังหากได้รับในปริมาณไม่มากนัก ซ่ึงทําให้เกิดอาการคล่ืนไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย กล้ามเน้ือกระตุก แน่น
หน้าอก อาเจียน ท้องเดิน ตาพร่า นํ้าลายออกมากผิดปกติ และถ้าได้รับปริมาณมากขึ้นจะทําให้หมดสติ นํ้าลายฟูมปาก 
อุจจาระปัสสาวะราด กล้ามเน้ือกระตุกทั่วตัว ชัก หายใจลําบาก เขียว และหยุดหายใจ โดยพิษของออร์กาโนฟอสเฟตเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาไม่ก่ีนาทีจนถึง 2-3 ชั่วโมง และโดยทั่วไปจะออกฤทธ์ิอยู่ได้นาน 1-5 วัน หากได้รับในปริมาณมากและได้รับการ
รักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง สําหรับคาร์บาเมตสามารถละลายในไขมันได้น้อยกว่าออร์กาโนฟอสเฟต ดังน้ันจึง
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ไม่ค่อยซึมผ่านผิวหนัง และมีความเป็นพิษน้อยกว่าออร์กาโนฟอสเฟต ยาฆ่าแมลงประเภทน้ีมีไนโตรเจนและซัลเฟอร์เป็น
ส่วนประกอบ ตัวอย่างสารที่รู้จักกันดี คือเมโทมิล หรือเลนเนท ยาฆ่าแมลงในกลุ่มน้ีที่ใช้ในบ้านเรือนคือสเปรย์กําจัดยุง 
แมลงสาบ ปลวก มด และมอด   สารในกลุ่มคาร์บาเมตออกฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในร่างกาย
เช่นเดียวกับออร์กาโนฟอสเฟต แต่สามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้โดยกลับไปเป็นเอนไซม์และ คาร์บาเมตอีกครั้ง บางครั้งจึง
เรียกคาร์บาเมตว่าเป็นรีเวอสซิเบิล แอนตี้โคลีนเอสเทอเรส (reversible anticholinesterase) ในขณะที่เรียกออร์กาโน
ฟอสเฟตว่าเป็นเออรีเวอสซิเบิล แอนตี้โคลีนเอสเทอเรส (irreversible anticholinesterase) และด้วยเหตุน้ีจึงทําให้คาร์บาเมต
มีความเป็นพิษน้อยกว่าออร์กาโนฟอสเฟต   สารในกลุ่มคาร์บาเมตเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัส การรับประทาน และการซึม
ผ่านผิวหนัง เม่ือเข้าสู่ร่างกาย ความรุนแรงของการเกิดพิษขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่ได้รับ ถ้าได้รับเข้าไปเพียงเล็กน้อย 
ร่างกายสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว แต่หากได้รับเข้าไปมาก จะเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ อาการที่เกิดขึ้น
คล้ายคลึงกับอาการพิษจากออร์กาโนฟอสเฟต สารเคมีกลุ่มคาร์บาเมตสามารถก่อให้เกิดมะเร็งปอด สารเคมีกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตสามารถก่อให้เกิดมะเร็งสมองและมะเร็งเม็ดเลือด (วิฑูรย์ เล่ียนจํารูญ, 2554) 
 การป้องกันสารเคมีฆ่าแมลงเข้าสู่ร่างกายจึงเป็นส่ิงสําคัญ เพราะจะช่วยลดอันตรายที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจ็บป่วย
เฉียบพลันจากการได้รับสารพิษ นอกจากน้ียังลดการกระตุ้นการเกิดมะเร็งของอวัยวะต่างๆ อีกด้วย ดังน้ัน ผู้ที่มีหน้าที่ต้องฉีด
พ่นสารเคมีควรแต่งกายให้เหมาะสม โดยสวมหมวก สวมเส้ือแขนยาวปิดมิดชิด สวมหน้ากาก ผ้าปิดจมูก หรือปิดจมูก ถุงมือ
ยาง รองเท้าหุ้มส้น ขณะฉีดพ่นสารเคมีต้องอยู่เหนือลม หากมีลมแรงควรหยุดฉีด ควรระมัดระวังไม่หายใจเอาละอองหรือไอ
เข้าไป และอย่าให้ละอองยาปลิวลงที่พักอาศัย บ่อนํ้า หรือภาชนะบรรจุนํ้าหรืออาหาร  รวมทั้งไม่ฉีดพ่นสารเคมีในบริเวณที่มี
เด็ก และไม่รับประทานอาหาร ดื่มนํ้า หรือสูบบุหรี่ในขณะฉีดพ่นสารเคมี และใช้เวลาฉีดพ่นไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงต่อครั้ง เม่ือฉีด
พ่นสารเคมีเสร็จแล้ว ควรล้างมือ เปล่ียนเส้ือผ้า และอาบนํ้าทันที  นอกจากน้ัน ในปัจจุบันการได้รับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับ
อาหารก็พบไดบ้่อย ดังน้ันจึงควรป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายโดย ล้างทําความสะอาดผักและผลไม้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น แช่
นํ้าส้มสายชู เกลือป่น หรือผงฟู รับประทานผักพื้นบ้าน รับประทานผักและผลไม้ตามฤดูกาล (แก้ว กังสดาลอําไพ, 2546) 
 จากความต้องการสินค้าเกษตรกรรมที่สูงขึ้น ร่วมกับความต้องการในรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์ของผัก และผลไม้ ส่งผลให้
เกษตรกรมีการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในปริมาณที่มากขึ้น และมีการเก็บเก่ียวผลผลิตเร็วกว่าเวลาที่กําหนดภายหลังการพ่น
สารเคมี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  คณะผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาผลการใช้รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในผู้ที่มีผลการ
ตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการลดพิษของสารเคมีที่ประชาชนได้รับในชีวิตประจําวัน
ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการใช้รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในผู้ที ่มีผลการ

ตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย (ระดับเส่ียงและระดับไม่ปลอดภัย) 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีจํานวนลดลงเม่ือได้รับรางจืด 
2. ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการได้รับความรู้เก่ียวกับ การป้องกันการ

ได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง ประชากรได้แก่ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย  
(ระดับเส่ียงและระดับไม่ปลอดภัย) ซ่ึงเป็นผลที่ได้จากการตรวจด้วยชุดทดสอบของกองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนในเขตหมู่ 3  บ้านตาเรือง ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีการใช้สารกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไยเป็นประจํา กลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 86 คน       

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปน้ี 
 1. ชุดทดสอบสําเร็จที่ผลิตโดยกองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สําหรับ

ตรวจหาปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส ซ่ึงเป็นดัชนีชี้บ่งระดับสารเคมีในเลือด จําพวกออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตบาง



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

459459 

 

 

ตัว ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ีคือ เจาะเลือดกลุ่มตัวอย่างที่ปลายน้ิวใส่ใน microhaematocrit tube แล้วปั่นด้วยเครื่องปั่น 
Haematocrit นําส่วนที่เป็นพลาสมามาหยดในกระดาษ REACTIVE PAPER ทิ้งไว้นาน 7 นาที แล้วอ่านผลโดยดูการ
เปล่ียนแปลงของสีของกระดาษทดสอบที่เปล่ียนไป ซ่ึงแปลค่าได ้4 ระดับ ดังน้ี      

       ระดับที่ 1 กระดาษยังคงมีสีเหลืองเช่นเดิม แสดงว่าปกติ หรือไม่แพ้พิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
       ระดับที่ 2 กระดาษเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีนํ้าตาล แสดงว่าปลอดภัย แต่ยังมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ตกค้างอยู่บ้าง 
       ระดับที่ 3 กระดาษเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีเขียว แสดงว่ามีความเส่ียง หรือมีแนวโน้มในการเกิดพิษ

จากสารกําจัดศัตรูพืช 
       ระดับที่ 4 กระดาษเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวเข้ม แสดงว่าไม่ปลอดภัย หรือมีแนวโน้มในการเกิด

พิษจากสารกําจัดศัตรูพืชสูง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดให้ผลการตรวจเลือดระดับที่ 3 และ 4 เป็นระดับอันตราย 

  2. เอกสารประกอบการอธิบายในการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและยา
ฆ่าแมลง ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ 2 ส่วน ดังน้ี 

      2.1 การปฏิบัติตนเม่ือใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง เช่น การปิดปากและจมูกเม่ือพ่น
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง การทําความสะอาดร่างกายภายหลังการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง 
และวิธีการใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน 
        2.2 การปฏิบัติตนเพื่อลดปริมาณพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทําความสะอาดผักและผลไม้ก่อนนํามาปรุงอาหารหรือรับประทาน การเลือกรับประทานผักและผลไม้ตามฤดูกาล และการ
รับประทานผักพื้นบ้าน 
  3. แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย เป็นแบบทดสอบที่คณะผู้วิจัย
สร้างขึ้น จํานวน 15 ข้อ เป็นคําถามปลายปิดแบบถูก-ผิด ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน 
ทดลองใช้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน 20 คน หาค่าความเชื่อม่ัน ได้ค่าเท่ากับ 0.23 
  4. รางจืด ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีใช้รางจืดเถาชนิดดอกม่วง โดยใช้ใบสดจํานวน 5-7 ใบ ต่อ นํ้า 1 แก้ว 
(ประมาณ 240 มิลลิลิตร) ต้มเดือดนานประมาณ 10-15นาที ให้รับประทานวันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา 7 วันต่อ
วงรอบ โดยต้องเปล่ียนใบรางจืดที่ใช้ต้มทุกวัน 

การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการดําเนินการ 4 ระยะ ดังน้ี 
  ระยะที่ 1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีสารเคมีในเลือดระดับอันตราย โดยเจาะเลือดครั้งแรกให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ตามความสมัครใจ เพื่อคัดกรองผู้ที่มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและฆ่าแมลงในระดับอันตราย ประเมินผลการตรวจโดยดู
การเปล่ียนแปลงของสีของกระดาษทดสอบที่เปล่ียนไป จากน้ันแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย 
(ระดับเส่ียงและระดับไม่ปลอดภัย) ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความสมัครใจ สําหรับการดําเนินการในระยะที่ 1 น้ี คณะผู้วิจัยให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และ  ให้กลุ่มที่ 1 รับประทานรางจืดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ สําหรับกลุ่มที่ 2 ให้
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเพียงอย่างเดียว  
  ระยะที่ 2 ห่างจากระยะที่ 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ประเมินผลโดยการเจาะเลือดเป็นครั้งที่ 2  มีการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเพิ่มเติม และให้รับประทานรางจืด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทั้ง 2 กลุ่ม   
  ระยะที่ 3 ห่างจากระยะที่ 2 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ประเมินผลโดยการเจาะเลือดเป็นครั้งที่ 3 ในระยะน้ีไม่มี
การให้ความรู้เพิ่มเติม และไม่ได้ให้รับประทานรางจืดทั้ง 2 กลุ่ม   
  ระยะที่ 4 ห่างจากระยะที่ 3 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประเมินผลโดยการเจาะเลือดเป็นครั้งที่ 4  มีการให้
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รบัสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเพิ่มเติม และให้รับประทานรางจืดซํ้า เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทั้ง 2 กลุ่ม 
จากน้ันประเมินผลโดยการเจาะเลือดเป็นครั้งที่ 5 
  โดยสรุป การเจาะเลือดจํานวน 5 ครั้ง เพื่อประเมินผลการใช้รางจืดและการให้ความรู้ เป็นการประเมินผล
ของการปฏิบัติในแต่ละระยะดังน้ี  
  เจาะเลือดครั้งที่ 1 เป็นการคัดกรองผู้ที่มีสารเคมีในเลือดระดับอันตราย 
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  เจาะเลือดครั้งที่ 2 หลังจากการได้รับความรู้เหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม  แต่กลุ่มที่ 1 ใช้รางจืดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ส่วนกลุ่มที่ 2 ไม่ได้ใช้รางจืด 
  เจาะเลือดครั้งที่ 3 หลังจากการได้รับความรู้เพิ่มเติมและใช้รางจืดเป็นเวลา 1 สัปดาห์  ทั้ง 2 กลุ่ม 
  เจาะเลือดครั้งที่ 4 หลังจากการเว้นช่วงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติม
และไม่ได้ใช้รางจืด 
  เจาะเลือดครั้งที่ 5 หลังจากการได้รับความรู้เพิ่มเติมและใช้รางจืดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทั้ง 2 กลุ่ม (ทําซํ้าเหมือน
ครั้งที่ 3)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ผลการตรวจสารเคมีในเลือดโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบจํานวนผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายในแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Chi-
square ส่วนการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย วิเคราะห์
โดยใชส้ถิติ paired t-test 

ผลการวิจัย 
1. ผลการตรวจสารเคมีในเลือด 

  1.1 ผลการตรวจสารเคมีในเลือดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าในการตรวจเลือดครั้งที่ 2 ผู้ที่มีผลการตรวจ
สารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีจํานวนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับครั้งที่ 1 ซ่ึงมีระยะห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับ
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ในขณะที่กลุ่มที่ 1 ได้รับรางจืด แต่กลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับรางจืด โดย
พบว่ากลุ่มที่ได้รับรางจืด ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีจํานวนลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 54.50 
ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับรางจืด ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 95.20 
  ในการตรวจเลือดครั้งที่ 3 ซ่ึงห่างจากครั้งที่ 2 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มได้รับความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเพิ่มเติม และได้รับรางจืด ผลการตรวจเลือดในกลุ่มที่ 1 พบว่าผู้ที่มีผลการ
ตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีจํานวนลดลงจากร้อยละ 54.50 เป็นร้อยละ 9.10 ส่วนกลุ่มที่ 2 ลดลงจากร้อยละ 95.20 
เป็นร้อยละ 42.90 
  ในการตรวจเลือดครั้งที่ 4 ซ่ึงห่างจากครั้งที่ 3 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มได้รับความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเพิ่มเติม แต่ไม่ได้รับรางจืด ผลการตรวจ เลือดในทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าผู้ที่มีผล
การตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มที่ 1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.10 เป็นร้อยละ 56.80 ส่วนกลุ่มที่ 
2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.90 เป็นร้อยละ 88.10 
  ในการตรวจเลือดครั้งที่ 5 ซ่ึงห่างจากครั้งที่ 4 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มได้รับความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเพิ่มเติม และได้รับรางจืด ผลการตรวจเลือดในทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าผู้ที่มีผลการ
ตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีจํานวนลดลง โดยกลุ่มที่ 1 ลดลงจากร้อยละ 56.80 เป็นร้อยละ 22.70 ส่วนกลุ่มที่ 2 
ลดลงจากร้อยละ 88.10 เป็นร้อยละ 16.70  ผลการตรวจสารเคมีในเลือดจํานวน 5 ครั้ง แสดงในแผนภูมิที่ 1 

 
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายในการตรวจแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 
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  1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจํานวนผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1 และ 2 ในการตรวจเลือดครั้งที่ 2 โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 
แต่กลุ่มที่ 1 ได้รับรางจืด ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับรางจืด พบว่ากลุ่มที่ 1 มีอัตราส่วนของผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือด

ระดับอันตรายน้อยกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 18.69, p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของจํานวนผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายระหว่าง  
               กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ซ่ึงได้รับรางจืด กับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ซ่ึงไม่ได้รับรางจืด 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย 

χ2 p 
จํานวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 (n = 44) 24 54.50 
18.69 <.001 

กลุ่มที่ 2 (n = 42) 40 95.20 

  1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจํานวนผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1 และ 2 ในการตรวจเลือดครั้งที่ 5 โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 
และได้รับรางจืดเหมือนกัน พบว่ากลุ่มที่ 1 มีอัตราส่วนของผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ 

2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = .49, p= .48) ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจํานวนผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
                   และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ซ่ึงได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และได้รับ รางจืดเหมือนกัน                 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย 

χ2 p 
จํานวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 (n = 44) 10 22.70 .49 .48 
กลุ่มที่ 2 (n = 42) 7 16.70 

 2. ผลการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 
    กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 86 คน ได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะๆ 

เม่ือเปรียบเทียบความรู้ฯ ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนกับหลังดําเนินการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ฯ เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = 15.36, p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
              ดําเนินการ (n = 86) 

การวัดความรู้ X SD t p 
ก่อนดําเนินการ 11.94 1.29 

15.36 <.001 
หลังดําเนินการ 14.58 .60 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยทั้ง 2 ข้อ ซ่ึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีจํานวนลดลงเม่ือได้รับรางจืด ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยโดยพบว่าเม่ือกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้รับรางจืด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ไม่ได้รับ
รางจืด ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายในกลุ่มที่ได้รับรางจืดมีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับรางจืดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่เม่ือกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้รับรางจืดเหมือนกัน ก็พบว่าผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับ
อันตรายของแต่ละกลุ่มมีจํานวนไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน ผลการวิจัยครั้งน้ีจึงเป็นการสนับสนุนสรรพคุณของรางจืดในการล้างพิษ
ยาฆ่าแมลงพวกออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตได้ สอดคล้องกับการศึกษาของวีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์ (2523) ที่พบว่า
รางจืดสามารถแก้พิษยาฆ่าแมลงพวกออร์กาโนฟอสเฟตในหนูขาวได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของสกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 
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และธานี เทศศิริ (2543) ที่ระบุว่าสารสกัดจากใบรางจืดสามารถช่วยลดพิษจากการเกิดพิษของพาราไธออนในหนูขาว 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกวรรณ ไชยสิงห์ (2548) ที่พบว่าสารสกัดจากใบรางจืดสามารถป้องกันการ
ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสารกําจัดแมลงเมโทมิลได ้นอกจากน้ัน ยังมีรายงานวิจัยที่ระบุว่าสารสกัดจาก
ใบรางจืดสามารถช่วยลดพิษจากการเกิดพิษของพาราควอทในหนูขาวอีกด้วย (สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ และคณะ, 2543)  และ
พบว่าการรับประทานรางจืดเพื่อป้องกันไม่ได้ผล จะต้องรับประทานหลังได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายแล้ว  โดยเฉพาะในผู้ที่ต้อง
ทําหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีควรรับประทานทันทีหลังจากทําความสะอาดร่างกายแล้วจึงจะได้ผล 

อย่างไรก็ตาม ในการใช้สมุนไพรต้องคํานึงถึงความเป็นพิษของสมุนไพรที่นํามาใช้น้ันด้วย สําหรับรางจืดที่นํามาศึกษา
ผลในการล้างพิษสารกําจัดศัตรูพืชในครั้งน้ี มีผลการวิจัยระบุว่าการให้สารสกัดใบรางจืดไม่ทําให้เกิดความผิดปกติของ
โครโมโซม หรือไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ของคน (สกาวรัตน์ บุญยะรัตน์, 2547) 
นอกจากน้ันยังมีรายงานว่ารางจืดไม่เป็นพิษต่อหนูขาวเม่ือได้รับในขนาดสูงครั้งเดียว และไม่ทําให้พฤติกรรมของหนูขาว
เปล่ียนไป รวมทั้งพบว่าสารสกัดจากใบรางจืดไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ แต่สารสกัดจากใบรางจืดอาจมีผลต่อไตและตับของหนู
ขาวหากบริโภคเป็นระยะเวลานาน (วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์, 2545) ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ีจึงให้กลุ่มตัวอย่างใช้รางจืดวันละ 1 
ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 7 วัน แล้วหยุดการใช้ เพื่อป้องกันการเกิดพิษหรืออาการไม่พึงประสงค์ โดยตลอดการวิจัยครั้งน้ีไม่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้รางจืด 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการได้รับความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ในการวิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างได้รับการตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับสารเคมี
ในเลือดเป็นระยะๆ ซ่ึงเป็นการช่วยให้ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายได้ตระหนักถึงผลของการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ดังน้ัน  เม่ือกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้จึงเป็นการช่วยให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องมากขึ้น 
สงบ สมวงษ์ (2551) ศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
จึงหาข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนส่ือสาธารณะต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ในการหาเทคนิค
วิธีลดการใช้สารเคมี สําหรับอรวรรณ คําวิไล (2554) ระบุว่าผลจากการให้  สุขศึกษาที่เหมาะสมโดยวิธีการฝึกอบรมทําให้
เกษตรกรมีความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าการที่เกษตรกรได้รับการแจกเอกสารคู่มือ
เท่าน้ัน จากการที่เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี   มีความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องน้ัน ช่วยให้การตรวจพบสารเคมีในเลือด
ลดลงไปด้วย ดังผลการวิจัยของกมล กล่ินน้อย (2552) ซ่ึงพบว่าความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร และเกษตรกรกลุ่มที่มีพฤติกรรมถูกต้องจะมีระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรสอยู่ในระดับปลอดภัย 

โดยสรุป ผลการวิจัยครั้งน้ีสนับสนุนว่าการใช้รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการได้รับ 
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ช่วยให้ผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายมีจํานวนลดลง แต่ถ้าเว้นช่วงการให้ความรู้และ
ไม่ได้ใช้รางจืด พบว่าจํานวนผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตรายเพิ่มมากขึ้น   

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     บุคลากรทางด้านสาธารณสุขควรให้ความสําคัญในการให้ความรู้เพื่อป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของ
ประชาชนทั่วไป โดยควรปฏิบัติเป็นระยะๆ ควบคู่ไปกับการแนะนําการใช้รางจืดซ่ึงเป็นสมุนไพรไทยที่หาได้ไม่ยาก เพื่อช่วยลด
พิษที่ได้รับไปแล้ว แต่ทั้งน้ี ควรมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย 
 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
      เน่ืองจากรางจืดยังมีสรรพคุณทางยาด้านอ่ืนๆอีก จึงควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสรรพคุณของรางจืดเพื่อ
นํามาใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น สรรพคุณด้านการต้านการอักเสบ เป็นต้น  
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องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน  
ศึกษากรณี ชาวแสกนดิเนเวีย 

The Product Component Affecting Motivations Tourism in Hua Hin :  
Case Study of Scandinavian 

พรรณวิภา  โซลเบิร์ก, ไพโรจน์   ปิยะวงศ์วัฒนา 
ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคล ของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอ
หัวหิน 2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน 
สําหรับนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) นักท่องชาวสแกนดิเนเวียในอําเภอหัวหิน 
จํานวน 400 คน 2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการตลาด จํานวน 3 คน และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางการท่องเที่ยว จํานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ตารางไขว้ การทอสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี แอล เอส ดี ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียที่เดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอหัวหินส่วนมากเป็นเพศชาย ช่วงอายุ 
51-60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว  รายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 เหรียญสหรัฐฯ สถานภาพ
สมรส องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ ศักยภาพผลิตภัณฑ์มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันตามกลุ่ม อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ และอาชีพ ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวนําไปสู่แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใน
อําเภอหัวหิน สําหรับนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ให้สอดคล้องกับการแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐและเอกชน
ต่อไป 
คําสําคัญ : องค์ประกอบผลิตภัณฑ์  แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 

Abstract 

This study is a research and development using the principles of quantitative and qualitative 
research, aiming to 1) study and compare personal characteristics of Scandinavian tourists that affects 
their motivation in travelling to Hua Hin District for pleasure 2) study elements of products that affect 
Scandinavian tourists’ motivation in travelling in Hua Hin District, , 3) study guidelines in developing 
elements of tourism products in Hua Hin District for Scandinavian tourists. The sample group of this study 
comprised 1) 400 Scandinavian tourists in Hua Hin District, 2) 3 tourism and marketing academics, and 3) 7 
tourism stakeholders.   The tools employed in this study were questionnaire and interview. The statistics 
employed for data analysis comprised frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, cross 
table analysis, T-Test, one-way analysis of variance, least significant difference (LSD) method for pairs 
comparison, and stepwise multiple regression analysis, and content analysis. 

It was found that most Scandinavian tourists travelling to Hua Hin District were male, aged 
between 51-60 years, having graduated with a Bachelor’s degree, operating personal business, having 
monthly income from USD 15,001 to USD 30,000, and married. Elements of products included main 
products, expected products and combined products. The potential of products strongly affected 
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tourists’ motivation in travelling to Hua Hin District. However, the opinions and motivations of the tourists 
were different depending on age, marital status, education, income and occupation. The results of this 
study could be developed and made into a guideline in developing elements of tourism products in Hua 
Hin District in accordance with tourism development plans of the governmental and private sectors 
consequently. 
Keywords : Product Component  , Motivations of Tourism 

บทนํา 
 ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2552 ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 โดยสถาบันนานาชาติเพื่อ
พัฒนาด้านการจัดการ(IMD: International Institute for Management Development) และหากพิจารณาทางด้าน
สมรรถนะทางเศรษฐกิจประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 14 จากทั้งหมด 57 ประเทศที่นํามาเปรียบเทียบ (สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.2553) 
 การปรับโครงสร้างภาคบริการของประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ รวมถึงพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนให้เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบข้อ
กฎหมาย อีกทั้งมีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต.ิ2553) 
 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนับว่ามีจํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปีๆ จํานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาส่งผลให้เกิดรายได้เข้ามาด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2552 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จํานวน 
9,672,478 คน โดยภูมิภาคที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย เอเชียตะวันออก ยุโรป 
และอเมริกา ภูมิ ภาคยุโรปเป็นภูมิภาคที่สําคัญเน่ืองจากมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สูงเป็นอันดับที่ 2 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 3,739.35 บาท/วัน/คน 
และมีวันพักเฉล่ีย 15.79 วัน ซ่ึงเป็นภูมิภาคที่มีวันพักเฉล่ียสูงที่สุด กลุ่มนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวีย ที่อยู่ภูมิภาคยุโรปซึ่ง
ประกอบด้วย ประเทศเดนมาร์ค นอร์เวย์ และสวีเดน นับเป็นหน่ึงกลุ่มที่น่าจับตามอง เพราะมีการขยายตัวของจํานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกๆปี (สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.2553) 
 หัวหินเป็นหน่ึงในสถานที่พักผ่อนตากอากาศริมทะเลที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นจุดหมายยอดนิยมอันดับ
ต้นๆ สําหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อน ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  หน่ึงในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยึดอําเภอหัวหินเป็นจุดหมายในการมาท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ซ่ึงประกอบด้วย
ประเทศ เดนมารค์ นอร์เวย์ และสวีเดนโดยเดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอหัวหินเป็นจํานวนมากในแต่ละปี (สํานักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.2553)  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคล ของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน  
 2.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาว
สแกนดิเนเวีย ในการเดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน  
 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน สําหรับนักท่องเที่ยวชาว
สแกนดิเนเวีย  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีกําหนดประชาการและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
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 การเก็บข้อมูลการวิจัยให้สามารถครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม งานวิจัยน้ีจึงได้กําหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย นักวิชาการทางการท่องเที่ยวและการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทางการท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน ดังน้ี 
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียที่มาท่องเที่ยวในอําเภอหัวหินเพื่อศึกษาเชิงปริมาณ และเน่ืองจากจํานวน
ประชากรไม่สามารถนับจํานวนได้แน่นอน ผู้วิจัยจึงประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวจากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาว
สแกนดิเนเวียในอําเภอหัวหิน ปี พ.ศ.2551 จํานวน120,851 คน (สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. 2553) ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 
คน 
 กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางการท่องเที่ยวและการตลาด ได้แก่ หัวหน้างานส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน 
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอํา และรองประธานสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก เพื่อศึกษาเชิงคุณภาพ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน ได้แก่ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้จัดการ
บริษัทอีทิคเก็ต เทรเวิล หัวหิน หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท Western Tours Hua Hin ผู้จัดการแผนกต้อนรับโรงแรมซิตี้ บีช รี
สอร์ท พนักงานต้อนรับโรงแรมเจ็ดพี่น้อง และพนักงานต้อนรับโรงแรมพวงเพ็ญวิลล่า นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อศึกษา
เชิงคุณภาพ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ดังน้ี 
 แบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ โดยอาศัยการศึกษาเอกสาร ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย และ
แรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียในอําเภอหัวหิน โดยผล Try Out หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.9310 สรุปได้ว่า เครื่องมือมีความเชื่อม่ัน เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเพื่อ
ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1,2 และ 3 
 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยมีลักษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิดที่ผ่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อนําไปใช้
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังกล่างข้างต้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ดังน้ี 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่
ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอหัวหินจํานวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คือ
จํานวน 400 ชุด ระหว่างวันที ่14-19 พฤศจิกายน 2553 เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย และข้อมูลเชิง
คุณภาพเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักวิชาการทางการท่องเที่ยวและการตลาด  จํานวน 3 คน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน จํานวน 7 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2553 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมจาก เอกสาร งานวิจัย เว็บไซต์ บทความต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง และสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสํานักพัฒนาการท่องเที่ยว 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ดังน้ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และตอบคําถามการวิจัย ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบ t-test และ F-test ด้วยระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) แล้วนําเสนอในรูปแบบ
ความเรียง  

 

467 

 

 

 การเก็บข้อมูลการวิจัยให้สามารถครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม งานวิจัยน้ีจึงได้กําหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย นักวิชาการทางการท่องเที่ยวและการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทางการท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน ดังน้ี 
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียที่มาท่องเที่ยวในอําเภอหัวหินเพื่อศึกษาเชิงปริมาณ และเน่ืองจากจํานวน
ประชากรไม่สามารถนับจํานวนได้แน่นอน ผู้วิจัยจึงประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวจากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาว
สแกนดิเนเวียในอําเภอหัวหิน ปี พ.ศ.2551 จํานวน120,851 คน (สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. 2553) ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 
คน 
 กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางการท่องเที่ยวและการตลาด ได้แก่ หัวหน้างานส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน 
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอํา และรองประธานสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก เพื่อศึกษาเชิงคุณภาพ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน ได้แก่ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้จัดการ
บริษัทอีทิคเก็ต เทรเวิล หัวหิน หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท Western Tours Hua Hin ผู้จัดการแผนกต้อนรับโรงแรมซิตี้ บีช รี
สอร์ท พนักงานต้อนรับโรงแรมเจ็ดพี่น้อง และพนักงานต้อนรับโรงแรมพวงเพ็ญวิลล่า นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อศึกษา
เชิงคุณภาพ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ดังน้ี 
 แบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ โดยอาศัยการศึกษาเอกสาร ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย และ
แรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียในอําเภอหัวหิน โดยผล Try Out หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.9310 สรุปได้ว่า เครื่องมือมีความเชื่อม่ัน เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเพื่อ
ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1,2 และ 3 
 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยมีลักษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิดที่ผ่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อนําไปใช้
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังกล่างข้างต้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ดังน้ี 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่
ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอหัวหินจํานวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คือ
จํานวน 400 ชุด ระหว่างวันที ่14-19 พฤศจิกายน 2553 เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย และข้อมูลเชิง
คุณภาพเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักวิชาการทางการท่องเที่ยวและการตลาด  จํานวน 3 คน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน จํานวน 7 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2553 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมจาก เอกสาร งานวิจัย เว็บไซต์ บทความต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง และสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสํานักพัฒนาการท่องเที่ยว 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ดังน้ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และตอบคําถามการวิจัย ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบ t-test และ F-test ด้วยระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) แล้วนําเสนอในรูปแบบ
ความเรียง  
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
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ผลการวิจัย 
 ผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอหัวหินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.50 และเพศหญิง ร้อยละ 45.50 ส่วนมากมีช่วงอายุ 51 – 60 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.75 มีสถานภาพสมรสมากถึงร้อยละ 64.00 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.00 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษียณ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ,21.25 
และ 18.25 ตามลําดับ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 เหรียญสหรัฐมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ 10,001 – 
15,000 เหรียญสหรัฐ ร้อยละ 31.50 จากการดําเนินการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย นําไปสู่การสรุปผลการวิจัย โดย
งานวิจัยฉบับน้ีได้นําเสนอการสุรปผลการวิจัยทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 1.  เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน 
  นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน   

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียกลุ่มที่มีอายุต่างกันในด้านภาพรวมส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวไม่
แตกต่างกัน ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พบว่า กลุ่มที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปีมีแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ยวหัวหินด้านกายภาพแตกต่างจากกลุ่มที่มีอายุ 51-60 ปีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีอายุ 51-60 
ปี มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวหัวหินด้านกายภาพแตกต่างจากกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียกลุ่มที่มีสถานสภาพการสมรสต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ทั้งรายด้านและภาพรวม ด้านภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มีสถานภาพโสดมีแรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมแตกต่างจากกลุ่มที่มีสถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง และสถานภาพแยกกันอยู่อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีสถานภาพแยกกันอยู่มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมแตกต่างจากกลุ่มที่
มีสถานภาพสมรส และสถานภาพหม้าย/หย่าร้างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียกลุ่มที่มีสถานสภาพการสมรสต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ทั้งรายด้านและภาพรวม ด้านภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า ม.6 
หรือเทียบเท่ามีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมแตกต่างจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมแตกต่างจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียกลุ่มที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ทั้งรายด้านและภาพรวม ด้านภาพรวม พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมี
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมแตกต่างจากกลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริษัท  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เกษียณอายุ/
พ่อบ้าน-แม่บ้าน อาชพีนักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทมีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมแตกต่างจากกลุ่มที่มีอาชีพเกษียณอายุ/พ่อบ้าน-แม่บ้านอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  และกลุ่มที่มีอาชีพประกอบอาชีพส่วนตัวมีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมแตกต่างจากกลุ่มที่มี
อาชีพเกษียณอาย/ุพ่อบ้าน-แม่บ้าน และอาชีพนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียกลุ่มที่มีรายได้ต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ทั้งรายด้านและภาพรวม ด้านภาพรวม พบว่า กลุ่มที่ไม่มีรายได้และมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 
เหรียญสหรัฐ มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมแตกต่างจากกลุ่มที่มีรายได้ 10,001-15,000 เหรียญสหรัฐ รายได้ 
15,001-30,000 เหรียญสหรัฐ และรายได้ 30,001-45,000 เหรียญสหรัฐ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.  ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหิน 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียมีพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (X  = 3.84) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังน้ี 
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2.1  ด้านผลิตภัณฑ์หลักมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.85) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ความมีมนต์

เสน่ห์ของชายหาดที่น่าหลงใหล และทะเลใสสีฟ้าครามมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
2.2  ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.82) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ความ

เป็นเมืองแห่งความสงบ และมีระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า,นํ้าประปา,ถนน)ที่ได้มาตรฐานมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 

2.3  ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.83) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การมี

ร้านอาหารนานาชาติให้เลือกหลากหลาย และมีการให้บริการข้อมูลจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวมี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด 

  2.4 ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.84) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การมีที่

จอดรถเพียงพอ และมีการจัดรถประจําทางบริการเชื่อมการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
 3. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหิน 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัว
หินของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (X  = 3.79) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังน้ี 

3.1   ด้านกายภาพ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.83) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าการหามุมสงบรักษา

สุขภาพ และการมารักษาโรคตามคําแนะนําแพทยมี์ค่าเฉล่ียมากที่สุด 

3.2  ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.85) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การที่

โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขา และการมีบริการศูนย์ตํารวจท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 

3.3  ด้านการยอมรับในสังคม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.74) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การได้

พบปะรู้จักมิตรใหม่  และเพื่อทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 

3.4  ด้านการยกย่องนับถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.81) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การมา

ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณค่าตนด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ และการได้มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด 

3.5  ด้านความสําเร็จในชีวิต มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 3.71) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า เพื่อขยาย

การเติบโตทางธุรกิจของตน และเพื่อเป็นตัวแทนประเทศเผยแพร่แลกเปล่ียนวัฒนธรรมมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
 4.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอ
หัวหิน  มีดังน้ี 

4.1 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวโดยภาพรวม 
ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์  ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้านผลิตภัณฑ์ควบ ร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยว
หัวหินโดยภาพรวม ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณพฤติกรรมการบริโภค
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหิน เท่ากับ 0.781 ประสิทธิภาพใน
การทํานาย คิดเป็นร้อยละ 61.0 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย  เท่ากับ 0.150 

4.2  ด้านกายภาพ 
  ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินทั้ง  4 ด้าน คือ ด้าน 
ผลิตภัณฑ์ควบ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์หลัก และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการ
ท่องเที่ยวหัวหินด้านกายภาพ ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณพฤติกรรมการ
บริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินด้านกายภาพ เท่ากับ 0.704 
ประสิทธิภาพในการทํานาย  คิดเป็นร้อยละ 49.6  และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย  เท่ากับ  0.176 

4.3  ด้านความปลอดภัย 
 ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้านผลิตภัณฑ์หลักร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัว
หินด้านความปลอดภัย ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณพฤติกรรมการบริโภค



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

470 470 

 

 

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินด้านความปลอดภัย เท่ากับ 0.741 
ประสิทธิภาพในการทํานาย  คิดเป็นร้อยละ 54.9  และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย  เท่ากับ  0.180 

4.4  ด้านการยอมรับในสังคม 
 ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยว
หัวหินด้านการยอมรับในสังคม ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณพฤติกรรมการ
บริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินด้านการยอมรับในสังคม เท่ากับ 
0.586ประสิทธิภาพในการทํานาย  คิดเป็นร้อยละ  34.3  และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย  เท่ากับ  0.265 

4.5  ด้านการยกย่องนับถือ 
         ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว หัวหินทั้ง  3 ด้าน คือ ด้านศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก และด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินด้านการยกย่อง
นับถือ ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินด้านการยกย่องนับถือ เท่ากับ 0.693 ประสิทธิภาพใน
การทํานาย  คิดเป็นร้อยละ  48.0  และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย  เท่ากับ  0.186 

4.6  ด้านความสําเร็จในชีวิต 
ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินทั้ง  2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์หลัก ร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินด้านความสําเร็จในชีวิต ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวหัวหินที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินด้านความสําเร็จในชีวิต เท่ากับ 0.564 ประสิทธิภาพในการทํานาย  คิด
เป็นร้อยละ  31.8 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย  เทา่กับ  0.318 

5.  แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน สําหรับนักท่องเที่ยวชาว
สแกนดิเนเวีย 

จากผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางการท่องเที่ยวและการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางการท่องเที่ยว ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน สําหรับนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย สรุปได้ดังน้ี 
                   พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว ส่วนมากมีกําลังซ้ือสูง 
ไม่เก่ียงเรื่องราคาเน้นความปลอดภัยและคุณภาพ จะใช้เวลาพํานักประมาณ 1 สัปดาห์หรือ 10-15 วัน  แล้วเดินทางต่อไปยัง
ภาคใต้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นจะใช้เวลาพํานักประมาณ 2-3 วัน ส่วนใหญ่จองที่พักและมีการวางแผนกิจกรรมมา
ล่วงหน้า ส่ิงที่เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดนิทางมาเน่ืองจากว่าอําเภอหัวหินเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก แรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ อําเภอหัวหินเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบ สงบ และเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล 
ซ่ึงเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ จึงทําให้นักท่องเที่ยวเชื่อม่ันในความสงบ ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะมาซ้ือบ้านในอําเภอหัว
หิน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของภาคเอกชนต่อการดําเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหินก็มี
บ้างเช่น ราคาห้องพัก ราคาอาหารค่อนข้างแพง แต่ตอนน้ีได้เริ่มมีมาตรการควบคุมราคาให้มีมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น 
ปัญหาของการคมนาคม ทั้งน้ีเพราะเม่ือก่อนมีเที่ยวบินจากกรุงเทพมาอําเภอหัวหินแต่ตอนน้ียกเลิกแล้ว ทําให้นักท่องเที่ยว
ต้องเดินทางทางรถยนต์ ทางรถไฟแทน ปัญหาเรื่องที่จอดรถ ปัญหาการส่ือสารด้านภาษา เหล่าน้ีเป็นต้น แต่ในด้านของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวก็ได้พยายามเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีซ่ึงก็ส่งผลดีเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ
ได้เตรียมรองรับไว้พร้อม เรื่องมิจฉาชีพทางตํารวจก็ได้มีมาตรการรองรับไว้แล้ว เน่ืองด้วยทางอําเภอมีระบบสาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน มีสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีการตกแต่งทางเดินเท้าที่ร่ม
รื่น มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว มีบริการศูนย์ตํารวจท่องเที่ยว มีบริการนําเที่ยวจากบริษัททัวร์  
มีร้านอาหารหลากหลายให้เลือก สถานที่ซ้ือสินค้ารวมถึงของที่ระลึกมีมาก  สถานที่พักได้มาตรฐาน  มีรถแท็กซ่ีบริการไปทุก
แห่งที่นักท่องเที่ยวต้องการ ความเป็นมิตรไมตรีของคนไทย การส่ือสารก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนักเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะพูดภาษาอังกฤษกันได้  ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวก มีป้ายบอกทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยว มีการวางระบบการกําจัดขยะภายในแหล่งท่องเที่ยว ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นแรงจูงใจที่สําคัญที่จะนํานักท่องเที่ยว
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ชาวสแกนดิเนเวียเดินทางสู่อําเภอหัวหิน และเน่ืองด้วยอําเภอหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มียุทธศาสตร์ในเชิงการท่องเที่ยวแบบ
ครอบครัวที่เหมาะสมในการพัฒนาให้เป็นแบบพักตากอากาศ และการฟื้นฟูการท่องเที่ยวแบบสุขภาพ อีกทั้งบริเวณใกล้เคียง
อําเภอหัวหินมีทรัพยากรธรรมชาตโิดดเด่นแตกต่างกันออกไป ถือว่าเป็นตัวเลือกอันหลากหลายสําหรับนักท่องเที่ยว โดยทั้งน้ีถือ
ว่าเป็นการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจในอําเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง 

อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดรูปแบบแสดงการกระตุ้น - ตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภค
ของนักท่องเที่ยว  ( ดัดแปลงจาก Middelton,Victor อ้างถึงใน ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2546 : 47) และ ทฤษฏีแรงจูงใจ 
(มาสโลว์  อ้างถึงใน  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546:209)ในการวิเคราะห์ความต้องการด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียในอําเภอหัวหิน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ในอําเภอหัวหิน สําหรับนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้
ดังต่อไปน้ี 
 1. เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินเฉล่ียรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพล จันทร์สุภา (2552 : 71) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย เพศชายและเพศหญิง
พิจารณาส่วนประสมทางการตลาดการท่องเทียวที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอหัวหิน ไม่แตกต่างกันด้วย
ความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 สอดคล้องกับงานวิจัยของ หยู เจีย (2552 : 135) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วไปและนักศึกษาจีนที่
เพศแตกต่างกัน มีความต้องการด้านการท่องเที่ยวโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
สแกนดิเนเวีย กลุ่มที่มีอาย ุสถานสภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวอําเภอหัวหินแตกต่างกัน สอดคล้องกับคํากล่าวของ มิลล์ (Mill) ที่อ้างใน ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546 : 49) ที่ว่า 
บุคคลมีความแตกต่างกันอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกัน ย่อมเลือกการพักผ่อนที่ต่างกัน และย่อมหลีกหนีสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
จากชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับการคาดการณ์แนวโน้มและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปของสํานักงานผู้แทนการ
ท่องเที่ยวประจําเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก อ้างในงานวิจัยของ ราณี อิสิชัยกุล (2552 : 48-52) ที่ว่า ลักษณะประชากรใน
อนาคตจํานวนประชากรผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น รวมถึงประชากรมีรายได้ประจําอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการท่องเที ่ยวในด้าน
ความต้องการด้านคุณภาพ ความสะดวก และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวในด้านความต้องการการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ
จะมีมากขึ้น 
 2. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวอําเภอหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย โดย
ภาพรวมตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหัวหินทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์  ด้าน
ผลิตภัณฑ์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้านผลิตภัณฑ์ควบ ร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวหัวหินโดย
ภาพรวมได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการวิจัยอาจเป็นเพราะองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ด้านในอําเภอ
หัวหิน เป็นสาเหตุหน่ึงของการจูงใจโดยมีองค์ประกอบผลิตภัณฑ์เป็นแรงกระตุ้นในด้านของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวทําให้
เกิดการตอบสนองโดยการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน ซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของ ฮอลโลเวย์ (Holloway) ที่อ้างใน 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์(2544) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ที่ว่าการจูงใจ หมายถึง การกระตุ้นให้กระทําหรือ
ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนแรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุ้นของบุคคลหน่ึงที่ต้องการ
แสวงหาความพอใจ และ แรงกระตุ้น หมายถึง ส่ิงที่ทําให้เกิดการกระตุ้นอย่างรุนแรงเพื่อจะได้เกิดการตอบสนองที่พอใจ 
สอดคล้องกับคํากล่าวของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์(2544) ที่ว่า ส่ิงกระตุ้น (Input) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทุกประเภท 
ตลอดจนการให้บริการของธุรกิจ สินค้าและบริการเหล่าน้ีมีการแข่งขันสูง และเป็นแรงกระตุ้นสําคัญที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยว
เกิดความสนใจ แสวงหาข้อมูลจากส่ือต่างๆ ทําให้พยายามหาทางตอบสนองความต้องการโดยการซ้ือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
และถ้าเพิ่มประสบการณ์ทางบวกมากขึ้นอาจทําให้เกิดการเดินทางมาเที่ยวและใช้บริการอีก 
 3. แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน สําหรับนักท่องเที่ยวชาว
สแกนดิเนเวีย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า หัวหินมี
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นจุดขายเยอะมากและแต่ละด้านก็มีความสําคัญมากไม่แพ้กันไป หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างตรงจุดและถูกต้องในแต่ละด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และ
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ศักยภาพผลิตภัณฑ์ เหล่าน้ีล้วนเป็นการนําไปสู่การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียเกิดความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยว และยังนําไปสู่การสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆอย่างตรงจุดเพื่อเป็นการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียมีการ
เดินทางมาหัวหินเพิ่มขึ้นทั้งน้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงตัวคนไทยทุกคนต้องมีการประสานงานกันอย่าง
จริงจังมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
 1. ควรส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยศึกษาความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
ระยะเวลาในการพํานักในหัวหิน อายุ เพศ และความสนใจพิเศษ  
 2.  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนคนไทยทุกคนควรจะทําหน้าที่ให้การต้อนรับ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ควรมี
มิตรไมตรีที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ซ่ึงเม่ือนักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมแล้ว เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยว ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์
แนะนําเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนมาท่องเที่ยวและกลับมาท่องเที่ยวหัวหินอีกครั้ง 
 3.  ผลจากการวิจัยพบว่าส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวหัวหินส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี  ซ่ึงเป็นช่วงวัยใกล้เกษียณอายุหรือบางคนได้เกษียณอายุการทํางานแล้ว ส่วนใหญ่มองหาการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์หรือการทําธุรกิจอ่ืนๆ ในต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องควรมีการร่วมมือในการวางแผนทาง
กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
 4.  องค์กรปกครองท้องถิ่นควรแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เช่น ที่จอดรถ การจราจร ปัญหาขยะ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเส่ือม
โทรม ความสะอาดของชายหาด และระบบสาธรณูปโภคต่างๆ 
 5.  ด้านความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ภาครัฐควรเร่งรีบแก้ไขปัญหาในเรื่องของโจรผู้ร้ายที่
ทําการลักทรัพย์ และทําร้ายนักท่องเที่ยวซ่ึงในปัจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในหัวหิน 
 6.  นโยบายรัฐบาลต้องพยายามให้ค่าเงินบาทอ่อนตัว เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและรักษาอัตรา
แลกเปล่ียนให้มีเสถียรภาพและแนวทางค่าเงินบาทอ่อนตัว 
ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของอําเภอหัวหิน ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย 
ฟินแลนด์ และฝรั่งเศส เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้นํามาวางแผนการส่งเสริมและพัฒนานักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มต่อไป 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรใช้ภาษาเฉพาะของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ันๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และมีความ
เข้าใจตรงกัน 
 3.  ควรศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีในหัว 
หินเป็นรายกรณีไป 
 4.  ควรทําการศึกษาเจาะลึกเฉพาะในแต่ละด้านขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน ว่า
องค์ประกอบใดอยู่ในความต้องการของกลุ่มใดมากที่สุด เพื่อพัฒนาในด้านน้ันๆให้ตรงกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยว 
 5.  ควรศึกษาเจาะลึกเฉพาะแรงจูงใจด้านใดด้านหน่ึงที่ส่งผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางพัฒนาในการสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยวได้ตรงจุดที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2553. แผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2553. กรุงเทพฯ: ห้องสมุด 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ 2546. การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. จํานวน 1,000 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 4. 
   กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ จํากัด. 
พรพล จันทร์สุภา. 2552. แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวอําเภอหัวหินสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย.    
     วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. 
ราณี อิสิชัยกุล และคณะ. 2552. การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย. 

รายงานวิจัยชุดโครงการวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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และสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2551. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. 2546. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จํากัด. 
ศรัญยา วรากุลวิทย์. 2551. ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนสามลดา. 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต.ิ 2553. อันดับความสามารถในการ 
     แข่งขันของประเทศ โดย IMD ปี 2009. ค้นเม่ือ กันยายน 2553,   

สืบค้นจาก http://www.sti.or.th/nstc_n/sti/imd 2009 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต.ิ 2553. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  

    ค้นเม่ือ กันยายน 2553, สืบค้นจาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx 
สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. 2553. สถิตินักท่องเที่ยวปี 2008-2010. ค้นเม่ือ เมษายน 2553,  

สืบค้นจาก http://www.tourism.go.th. 
หยู เจีย. 2552. แนวทางการพัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ 
      มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. 
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ศักยภาพผลิตภัณฑ์ เหล่าน้ีล้วนเป็นการนําไปสู่การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียเกิดความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยว และยังนําไปสู่การสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆอย่างตรงจุดเพื่อเป็นการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียมีการ
เดินทางมาหัวหินเพิ่มขึ้นทั้งน้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงตัวคนไทยทุกคนต้องมีการประสานงานกันอย่าง
จริงจังมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
 1. ควรส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยศึกษาความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
ระยะเวลาในการพํานักในหัวหิน อายุ เพศ และความสนใจพิเศษ  
 2.  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนคนไทยทุกคนควรจะทําหน้าที่ให้การต้อนรับ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ควรมี
มิตรไมตรีที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ซ่ึงเม่ือนักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมแล้ว เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยว ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์
แนะนําเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนมาท่องเที่ยวและกลับมาท่องเที่ยวหัวหินอีกครั้ง 
 3.  ผลจากการวิจัยพบว่าส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวหัวหินส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี  ซ่ึงเป็นช่วงวัยใกล้เกษียณอายุหรือบางคนได้เกษียณอายุการทํางานแล้ว ส่วนใหญ่มองหาการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์หรือการทําธุรกิจอ่ืนๆ ในต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องควรมีการร่วมมือในการวางแผนทาง
กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
 4.  องค์กรปกครองท้องถิ่นควรแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เช่น ที่จอดรถ การจราจร ปัญหาขยะ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเส่ือม
โทรม ความสะอาดของชายหาด และระบบสาธรณูปโภคต่างๆ 
 5.  ด้านความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ภาครัฐควรเร่งรีบแก้ไขปัญหาในเรื่องของโจรผู้ร้ายที่
ทําการลักทรัพย์ และทําร้ายนักท่องเที่ยวซ่ึงในปัจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในหัวหิน 
 6.  นโยบายรัฐบาลต้องพยายามให้ค่าเงินบาทอ่อนตัว เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและรักษาอัตรา
แลกเปล่ียนให้มีเสถียรภาพและแนวทางค่าเงินบาทอ่อนตัว 
ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของอําเภอหัวหิน ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย 
ฟินแลนด์ และฝรั่งเศส เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้นํามาวางแผนการส่งเสริมและพัฒนานักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มต่อไป 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรใช้ภาษาเฉพาะของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ันๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และมีความ
เข้าใจตรงกัน 
 3.  ควรศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีในหัว 
หินเป็นรายกรณีไป 
 4.  ควรทําการศึกษาเจาะลึกเฉพาะในแต่ละด้านขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน ว่า
องค์ประกอบใดอยู่ในความต้องการของกลุ่มใดมากที่สุด เพื่อพัฒนาในด้านน้ันๆให้ตรงกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยว 
 5.  ควรศึกษาเจาะลึกเฉพาะแรงจูงใจด้านใดด้านหน่ึงที่ส่งผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางพัฒนาในการสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยวได้ตรงจุดที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2553. แผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2553. กรุงเทพฯ: ห้องสมุด 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ 2546. การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. จํานวน 1,000 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 4. 
   กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ จํากัด. 
พรพล จันทร์สุภา. 2552. แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวอําเภอหัวหินสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย.    
     วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. 
ราณี อิสิชัยกุล และคณะ. 2552. การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย. 

รายงานวิจัยชุดโครงการวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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  ปัจจัยที่มาใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้า 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  สาขาสุพรรณบุร ี

Customers’ Factors on Using Services and Satisfaction on Loan Service 
Employing in Buying Cars on Rental Basis at Thanachart Bank Limited (Public), 

Suphanburi  Branch 

เกรียงไกร  ปิตะบุตร  
สาขาการจัดการทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษารายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้าที่มาใช้บริการ
สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์  2) ศึกษาปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์  3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต ์4) เปรียบเทียบปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  5) เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  6) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ จําแนกตามรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์    7) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลของลูกค้ากับรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ และ 8) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือ
รถยนต์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์  การวิจัยครั้งน้ีรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าสินเชื่อเช่าซ้ือ
รถยนต์ของธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน)  สาขาสุพรรณบุรี  จํานวน  394 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ t – test,  F- test  ค่าไค-สแควร์ ค่า  Cramer’s V และ Correlation 
 ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ25 - 35  ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัท และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  25,001 – 35,000 บาท  รายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้าส่วนใหญ่
เช่าซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ  HONDA ขนาดของเครื่องยนต์ 2400cc  สีของรถยนต์เป็นสีเทาดํา  ประเภทของรถยนต์เป็นรถกระบะ
บรรทุกส่วนบุคคล  และประเภทเชื้อเพลิงเบนซิน91 ลูกค้ามีปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีด้านความน่าเชื่อถือและความม่ันคง ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านบุคลากรของธนาคาร ด้าน
กระบวนการให้บริการของธนาคาร  และด้านเงื่อนไขการขอสินเชื่อในระดับมาก  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีด้านการส่งเสริมสินเชื่อ ด้านกระบวนการขอสินเชื่อ ด้านอาคาร
สถานที่  และด้านความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องในระดับมาก  ส่วนด้านอัตราดอกเบี้ย มีผลต่อความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง 
 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุพรรณบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน ลูกค้าที่มี
รายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study customers’ information of buying cars on the rental basis; 2) 
investigate factors on loan service employing in buying car on the rental basis; 3) seek the customers’ 
satisfaction in buying car on the rental basis; 4) compare the factors on loan service employing in buying 
car on the rental basis classified by the customers’ personal factors; 5) compare the customers’ 
satisfaction in buying car on the rental basis classified by their personal factors; 6) compare the 
customers’ satisfactionclassified by the information of buying cars on the rental basis; 7) study the 
relationship between the customers’ personal factors and the information of buying cars on the rental 
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basis; and 8) investigate the relationship between the factors in using the services and the customers’ 
satisfaction. The samples were 394 customers using loan service in buying car on the rental basis at 
Thanachart Bank Limited (Public),Suphanburi Branch. The instrument was a questionnaire. The statistical 
analysis was performed in terms of frequency, percentage, t-test, F-test, Qui-square values, Cramer’s V 
and Correlation Co-efficient. 
 The findings revealed that most customers were male in the ages of 25-35 years old, married, 
obtained bachelor degrees in education, worked for companies, and earned 25,001 – 35,000 baht a 
month. Regarding the information, they mostly bought HONDA with 1500 cc in grey color. The types of 
cars were mainly pickups using benzene 91. High levels of the customers’ factors on loan service 
employing revealed on reverence and stability, service channels, officials in services, service procedure, 
and the loan conditions. High levels of the customers’ satisfaction towards loan services revealed on loan 
promotion, process of asking for the loans, location and building, and comfort and speediness. In 
contrast, the satisfaction on the interests was in moderate level.              

บทนํา 
 ธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อบริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด 
(มหาชน) โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศนโยบายในการสนับสนุนการรวมกิจการระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ เม่ือเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2541 โดยการออกใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจให้แทนใบอนุญาต
ประกอบการ   Super Finance ที่ประกาศใช้ก่อนหน้าน้ี  และหน่ึงในคุณสมบัติทีสํ่าคัญของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต จะต้องเป็น
สถาบันการเงินที่เกิดจากการควบรวมกันอย่างน้อย 5 แห่ง และมีเงินกองทุนหลังจาก   หักสํารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแล้วไม่
ต่ํากว่า 10,000  ล้านบาท จากน้ันในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ได้ยื่นขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบ
จํากัดขอบเขตธุรกิจ จากธนาคารแห่งประเทศ โดยมีบริษัทเงินทุน เอกชาติจํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนในการจัดตั้งธนาคาร
ใหม่ร่วมกับสถาบันการเงินอีก 4 แห่ง ประกอบด้วยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอชเอสบีซี จํากัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพ
เคหะ จํากัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สินเคหะการทจํากัด และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์วานิช จํากัด จากน้ันในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2544 ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติในหลักการการจัดตั้งธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจตามแผนงานที่บริษัททุนธนชาต
จํากัด(มหาชน) เสนอและเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอีก 4 แห่ง 
ที่กล่าวข้างต้น ได้ทําการโอนลูกหน้ีปกติทั้งหมด จํานวน 16,857 ล้านบาท ไปยังบริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) และ
ในขณะเดียวกัน สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จํานวน 4,464  ล้านบาท ของบริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) ก็ได้ถูกโอนไปอยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จํากัด จากน้ันกระทรวงการคลังได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจแก่บริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด(มหาชน)เม่ือวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2545 โดยทั้งน้ี 
บริษัทเงินทุน เอกชาติ  ได้ทําการคนืใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่ทางการ แต่ยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษารายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุร ี
 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุร ี
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา
สุพรรณบุรี 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 5.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต (จํากัด) มหาชน 
สาขาสุพรรณบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 6.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต (จํากัด) มหาชน 
สาขาสุพรรณบุรี จําแนกตามรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต ์
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 7.  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้ากับรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ ธนาคารธนชาต 
(จํากัด) มหาชน สาขาสุพรรณบุร ี
 8.  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต (จํากัด) มหาชน สาขาสุพรรณบุร ี

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน)  สาขา
สุพรรณบุรีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง   
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คํานวณจํานวนของขนาดตัวอย่าง  จากจํานวนลูกค้าสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคาร
ธนชาตจํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีทั้งหมด 25,370 คน  
 3. การสุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างของผู้มาติดต่อธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) สาขา
สุพรรณบุรี ลูกค้าสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารที่มาติดต่อกับโชว์รูม รถยนต์ในจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานที่ที่อยู่อาศัย   

ผลการวิจัย 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า 
 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 35 ปี จํานวน 126  
คน คิดเป็น ร้อยละ 32.0 สถานภาพสมรส จํานวน  219 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.8  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ  35.5    
 2.  รายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เช่าซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ  HONDA จํานวน 156  คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.6 ขนาดของเครื่องยนต์ 1500cc จํานวน 168  คน คิดเป็นร้อยละ 42.6  สีของรถยนต์เป็นสีเทาดํา จํานวน 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ประเภทของรถยนต์เป็นรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล  จํานวน  146  คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 
และประเภทเชื้อเพลิงเบนซิน91 จํานวน  153  คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 
 3.  ปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุร ี
 ปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี  ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นในระดับมาก และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือและความม่ันคง ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
บุคลากรของธนาคาร ด้านกระบวนการให้บริการของธนาคาร  และด้านเงื่อนไขการขอสินเชื่อ มีผลต่อความคิดเห็นในระดับ
มากทุกด้าน 
 4.  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี  
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี  ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมสินเชื่อ ด้านกระบวนการขอสินเชื่อ ด้าน
อาคารสถานที่  และด้านความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้อง มีผลต่อความพึงพอใจในระดับมาก  ส่วนด้านอัตราดอกเบี้ย มี
ผลต่อความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 5.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า พบว่า  
  5.1  ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน 
  5.2  ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน 
 6.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุพรรณบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า พบว่า 
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  6.1  ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน 
  6.2  ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธน
ชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน   
 7.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุพรรณบุรี  จําแนกรายละเอียดของสินเชื่อเชา่ซ้ือรถยนต์ของลูกค้า พบว่า 
  7.1  ลูกค้าที่มียี่ห้อของรถยนต์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรไีม่แตกต่างกัน 
  7.2  ลูกค้าที่มีขนาดของเครื่องยนต์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือ
รถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรไีม่แตกต่างกัน 
 8.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้ากับรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้า พบว่า 
  8.1  เพศของลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์กับรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้า 
  8.2  อายุของลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์กับรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้า  

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  รายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เช่าซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ  HONDA  ขนาดของ
เครื่องยนต์ 1500cc  สีของรถยนต์เป็นสีเทาดํา ประเภทของรถยนต์เป็นรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล  และประเภทเชื้อเพลิง
เบนซิน91 วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติอยู่ระหว่าง 400,001 – 600,000 บาท จํานวนงวดการชําระเงินคือ 72 งวด 
 2.  ปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นในระดับมาก และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือและความม่ันคง ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
บุคลากรของธนาคาร ด้านกระบวนการให้บริการของธนาคาร  และด้านเงื่อนไขการขอสินเชื่อ มีผลต่อความคิดเห็นในระดับ
มากทุกด้าน  
 3.  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี  ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมสินเชื่อ ด้านกระบวนการขอสินเชื่อ 
ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้อง มีผลต่อความพึงพอใจในระดับมาก  ส่วนด้านอัตราดอกเบี้ย 
มีผลต่อความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 4.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือ
รถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) 
สาขาสุพรรณบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน  
 6.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุพรรณบุรี  จําแนกรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้า พบว่า ลูกค้าที่มียี่ห้อของรถยนต์  ขนาดของ
เครื่องยนต์  สีของรถยนต์ ประเภทของรถยนต์ และประเภทเชื้อเพลิงแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน  
 7.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้ากับรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้า พบว่า  เพศ  
อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับรายละเอียดของสินเชื่อเช่าซ้ือ
รถยนต์ของลูกค้า  
 8.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีพบว่า ปัจจัยที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ด้านความ
น่าเชื่อถือและความม่ันคง ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านบุคลากรของธนาคาร ด้านกระบวนการให้บริการของธนาคาร  และ
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ด้านเงื่อนไขการขอสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) สาขาสุพรรณบุรีในระดับต่ําถึงระดับต่ํามาก 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ควรพิจารณาให้มีส่วนลดดอกเบี้ยหากมีการชําระค่างวดรถครบก่อนกําหนด เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าให้
มาชําระค่างวดรถยนต์  ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะได้กําไรลดลง แต่ก็เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับลูกค้าที่เขามีความซ่ือตรงและ
มีความรับผิดชอบ 
 2.  ควรจัดระยะเวลาในการผ่อนชําระให้มากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยผ่อนภาระของลูกค้าและสามารถช่วยให้เขามี
ความสามารถในการผ่อนชําระในกรณีที่เขาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย 
 3.  ควรให้รายละเอียดกับลูกค้ามากขึ้นเก่ียวกับตัวสัญญาเช่าซ้ือ เพราะลูกค้าบางคนไม่ค่อยมีความรู้ด้านสัญญาเช่า
ซ้ือและเกิดปัญหาขึ้นตามมาทีหลัง 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงมีผลทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในระดับสูงต่อไป 
 2.  การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ด้วยเช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ฤดูกาลต่างๆ ซ่ึงปัจจัย
เหล่าน้ีน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยเช่นกัน 
 3.  ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์สวอท (SWOT analysis) ของธุรกิจเพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ของธุรกิจสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 
Tourism  Image  in  Chainat  Province 

รัชชนก สวนสีดา1, ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์ 2, นพวรรณ  จันทร์ประดับ3 
1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3 สํานักงานการค้าภายใน  จังหวัดสิงห์บุร ี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาลักษณะภาพลักษณ์ทั่วไปของการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในปัจจุบัน 2)  สํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และ 
3) ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที่มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.886 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปนําเสนอเป็นร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean: X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 1.  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ตัวแหล่งท่องเที่ยว คือ สวนนก ซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน ได้แก่ วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก 
 2.  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในมุมมองของนักท่องเที่ยวจําแนกตามปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดโดย
ทําการศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านผลิตภัณฑ์หรือความมี
ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวน้ันเป็นหลัก โดยมีสวนนก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทด้วยค่าเฉล่ียในระดับ
มาก ( X = 4.11, S.D.= 0.41)  รองลงมาคือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านบุคคลที่ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวทั้งการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่เหมาะสม และความสุภาพมีมิตรไมตร ีส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทที่ควรเร่งปรับปรุงคือ สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นในแหล่งท่องเที่ยวให้มีจํานวนเพียงพอ สะอาด และพร้อมใช้งาน และ
เจ้าของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้
หลากหลายรูปแบบและกว้างขวางมากกว่าน้ี 
 3.  แนวทางการเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอ่ืนๆ น้ัน พบว่า จังหวัดชัยนาทควรจัด
ประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่เก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดตั้งหน่วยงานหลักประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนทั้งในและนอกจังหวัด 
กําหนดเป็นปีท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทโดยมีปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สําคัญตลอดทั้งปี ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ อุทัยธานี ฯลฯ โดยมีแก่นเรื่องนําเสนอ
เพื่อสร้างความน่าสนใจ เช่น วิถีแห่งสายนํ้า  เส้นทางวัฒนธรรม  และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมจัดทําแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดโดยมีตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยว  
คําสําคัญ:  ชัยนาท  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  ส่วนผสมทางการตลาด   

Abstract 

 Tourism Image: In Case of Chainat Province. The objectives of this research were to study the 
following factors to 1) nowadays of the general tourism image in the Chainat province  2)  survey the 
tourism image of Chainat province by analyze the tourists’ opinion  and  3)   find the tourism image 
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relation of Chainat province with the other. The sample of this case are divided into three groups; the 
local people, the guest, and the governmental department and parties associated with travel.  The 
research is using quantitative and qualitative method by the questionnaire and interview is being the 
instrument. Its reliability was 0.886. And then, the data was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, and content analysis  
The results were as these followings: 
 1.   Tourism image in the Chainat province that is uniquely the Bird Park, tourist attraction a man-
made. Followed by the attraction of history and antiques  include Wat Pak Klong Makham Tao. It is a 
destination for tourism and leisure travelers can serve the purpose very well. Tourist attractions famous 
and well known 
   2.  Most of the tourists’ opinion in the tourism image of Chainat province is located on the 
product or the famous tourist attractions such as the Bird Park is a unique attraction of Chainat province, 
with the average level. ( X = 4.11, S.D.= 0.41) Followed by the image of tourism human resources in 
tourism services and staff dress appropriately, politely and friendly. The tourism image of Chainat 
province should be accelerated to improve physical environment associated with the facilities needed 
and sufficient number, clean and ready for use. And tourism operators, government agencies and private 
sector should have activities related to promotion of diversity.   
 3.  The way for finding the tourism image relation of Chainat province with the other to be held in 
executive assigned to each agency's roles and responsibilities of persons involved in tourism promotion. The 
establishment of cooperation between government agencies and private, both inside and outside the 
Chainat province. Preparation of important tourist events throughout the year. Promote travel to various 
destinations in the province and between the central provinces such as Nakhon Sawan UthaiThani. The 
theme presented to an interest such as the way of the river or the culture. And workshops to develop a 
plan for the province with the best metric. 
Keywords:  Chainat, tourism  image, marketing mix 

บทนํา 
 จากการศึกษาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า จังหวัดชัยนาทมี “วัด นก เขื่อน ส้มโอ” เป็นจุดขายหลักของ
จังหวัดซ่ึงได้แก่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า  สวนนก เขื่อนเจ้าพระยา และส้มโอ  อีกทั้งจังหวัดชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยว
หลากหลายทั้งในเชิงเกษตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนจังหวัดชัยนาทยังมี “ปลานํ้า
เงิน” ซ่ึงเป็นปลาหายากและใกล้สูญพันธ์ุ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยนาท  หากพบว่า การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทประสบปัญหาหลายประการที่สําคัญคือ จังหวัดชัยนาทยังเป็นจังหวัดที่
นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก และไม่ได้รับความสนใจ ใช้เป็นเพียงเส้นทางผ่านเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดอ่ืน การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทยังอยู่ในระดับต่อ ไม่ต่อเน่ืองและไม่มีกําหนดการที่แน่นอน แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ไม่มีเอกลักษณ์
และกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาพํานักเป็นระยะเวลานานที่จะสามารถนํามาเป็นจุดขายหลักของ
การท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง แหล่งท่องเที่ยวขาดส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ และขาดข้อมูลรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดการรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ไร้ทิศทาง จึงทําให้เม่ือกล่าวถึงจังหวัดชัยนาทแล้วในความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ไม่
ดีนัก นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาอีก (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว, 2550) จึงทําให้สถิติในแต่ละปีมีจํานวนนักท่องเที่ยว
มาจังหวัดชัยนาทลดน้อยลงและจํานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีไม่แน่นอน  เช่น ปีพ.ศ. 2551  มีจํานวนนักท่องเที่ยว 260,000 
คน  ปีพ.ศ.2552  มีจํานวนนักท่องเที่ยว 170,000 คน  ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.92  นํามาสู่รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงด้วยคิด
เป็นร้อยละ 3.57 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ, 2553, เมษายน 30)  
 ด้วยเหตุน้ี คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสํารวจความคิดเห็น ความนึกคิด หรือภาพที่เกิดขึ้นในใจของ 
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นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทโดยนําส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) มาใช้เป็นปัจจัยในการ
ค้นหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปเป็นฐานใน
การอนุรักษ์ สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวให้วางอยู่ในตราสินค้า (branding) ของจังหวัดชัยนาทให้ยั่งยืน เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนทั่วไป และเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ นํามาสู่แนวทางการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทแต่ละแห่งและในจังหวัดใกล้เคียง
อย่างยั่งยืนต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อค้นหาลักษณะภาพลักษณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในปัจจุบัน 
2.  เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเทีย่วจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอ่ืน ๆ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ประกอบการและ 

ประชาชนในพื้นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย (local people) 2) นักท่องเที่ยว (guest) และ 3)  หน่วยงานของภาครัฐ 
และภาคีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว (the governmental department and parties associated with travel)    

1.2  กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  1.2.1  ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย (local people) ได้แก่ 
ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวที่ศึกษา 5  แห่ง ประกอบด้วยวัดปากคลองมะขามเฒ่า สวนนก เขื่อนเจ้าพระยา สวนส้มโอ
พวงฉัตร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ซ่ึงพิจารณาเลือกแหล่งท่องเที่ยวจากสถิตินักท่องเที่ยว และคําขวัญประจํา
จังหวัด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  จํานวน  5  แห่งๆ ละ 1 คน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องแห่งละ 1 คน และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว และเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ศึกษา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จํานวน 10-15 คน   
  1.2.2  นักท่องเที่ยว (guest) เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (non - probability sampling) ซ่ึงคํานวณหาขนาดของตัวอย่างจากสูตรกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่

แน่นอน ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 หรือมีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 (α = .05) 
(วัลลภ ลําพาย, 2547, หน้า 84)  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน จากน้ันสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการกําหนดโควตา (quota 
sampling) และใช้วิธีแจกตามสะดวก (convenience sampling) จํานวน 400 ฉบับ  
  1.2.3  หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว (governmental 
department and parties associated with travel) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 10 หน่วยงานๆ ละ 1 คน 
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานชลประทานที่ 12 
สํานักงานพระพุทธศาสนา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรส่ือสารมวลชนในท้องถิ่น สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัด และนักวิชาการในสาขาการท่องเที่ยว 
 2.  วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้จําแนกการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังน้ี 
            วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อค้นหาลักษณะภาพลักษณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในปัจจุบัน ได้ทํา
การรวบรวมข้อมูลดังน้ี  
 1.การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  ปัจจัยที่มี
ผลต่อการรับรู้และการสร้างภาพลักษณ์  
 2. การสํารวจภาคสนาม (field survey) เป็นการสํารวจลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ศึกษาครอบคลุม
ประเด็นเก่ียวกับสภาพและลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงและการคมนาคม ส่ิงอํานวยความสะดวกและ
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สาธารณูปโภค ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การตั้งราคาสินค้าและบริการ และลักษณะนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวที่ศึกษา 
 3.  การสัมภาษณ์  (interview) หลังจากการเก็บข้อมูลภาคสนามจะได้ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา และสรุปข้อมูลที่
ได้มาสร้างแนวคําถามในการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อหาส่ิงที่ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ัน  ซ่ึง
เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดโดยรวมทั้งความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ ความประทับใจที่ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องแต่ละ
บุคคลมีต่อการท่องเที่ยวทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว การบริการ ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวบ่ง
บอกว่าชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องมองถึงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทอย่างไร ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และสร้าง
คําถามในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ต่อไป โดยการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  3.1  การสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ (key informants) คือ ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวที่ศึกษา 5  แห่ง 
ประกอบด้วยวัดปากคลองมะขามเฒ่า สวนนก เขื่อนเจ้าพระยา สวนส้มโอพวงฉัตร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี 
ซ่ึงพิจารณาเลือกแหล่งท่องเที่ยวจากสถิตินักท่องเที่ยว และคําขวัญประจําจังหวัด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  จํานวน  5  
แห่ง ๆ ละ 1 คน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องแห่งละ 1 คน  
   3.2 การสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว และเคยเดินทางมาท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ศึกษา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 10-15 คน   
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยนาท ได้ทําการรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 1.การใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะของการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทของนักท่องเที่ยว เป็น
แบบสํารวจรายการ  (check list) 2)  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทตามปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดใน 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (แหล่งท่องเที่ยว) ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคคลที่ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (numerical rating 
scale) โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ  และ 3)  เป็นคําถามลักษณะปลายเปิด (open – ended questions)) เก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท  
 เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวแน่นอน จึงเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non - 
probability sampling) ซ่ึงคํานวณหาขนาดของตัวอย่างจากสูตรกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความ

เชื่อม่ันร้อยละ 95 หรือมีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 (α = .05) (วัลลภ ลําพาย, 2547, 
หน้า 84)  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน  คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยจัดทีมงานนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยที่
เป็นอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจกแบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวนอกเขตพื้นที่ 
และในพื้นที่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการกําหนดโควตา (quota sampling) และ
ใช้วิธีแจกตามสะดวก (convenience sampling) จํานวน 400 ฉบับ  
 2.การสัมภาษณ์ (interview) เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเก่ียวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
จังหวัดชัยนาทในปัจจุบันและที่คาดหวังในมุมมองของนักท่องเที่ยว โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 10-15 คน  ทั้งน้ี
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดถูกต้อง และเฉพาะเจาะจงเน้ือหาที่ต้องการ จํานวน 4 ข้อ คือ 1) ความประทับใจในการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 2) การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร 3) สถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทควรมีส่ิงใดเพิ่มเติม และ 4) การท่องเที่ยวครั้งต่อไปท่านจะไปที่ใด เพราะเหตุใด   
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3  เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทกับ 
จังหวัดอ่ืน ๆ ได้ทําการรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 1.การสัมภาษณ์ (interview) เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานหรือตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท และสภาพ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 10 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานชลประทานที่ 12  สํานักงาน
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พระพุทธศาสนา  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรส่ือสารมวลชนในท้องถิ่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัด และนักวิชาการในสาขาการท่องเที่ยว 
 2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) การวิจัยโดยใช้เทคนิคน้ี เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อค้นหาปัจจัยที่ควบคุมได้ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โอกาสและภัย
คุกคาม เพื่อที่จะนําผลไปใช้ในการกําหนดแนวทางจัดการร่วมกัน โดยวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและชุมชน และ
กระตุ้นให้ชุมชนรู้จักมองหาจุดดี และจุดอ่อนเพื่อหาทางรักษาหรือแก้ไขต่อไป 
 3.จัดเวทีชุมชน  เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถมองเห็นประเด็นต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องในภาพรวมได้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท ผลการศึกษา พบว่า  

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.75 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.25 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี 
คิดเป็นร้อยละ  25.75 อาชีพรับจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 24.75 รองลงมาคือ นักเรียน/ นักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 23.75  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมาคือไม่มีรายได้ประจํา คิด
เป็นร้อยละ 24.50  

2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ผลการศึกษา พบว่า  
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่ในภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.50 มาเที่ยว
จังหวัดชัยนาทเป็นครั้งแรกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.25 รองลงมา คือ เดินทางมามากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.00 
ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือ เพือ่น 29.75  ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมากที่สุดคือ
ไม่พักค้างคืน คิดเป็นร้อยละ 65.25 ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาเป็น
รถเช่าเหมา คิดเป็นร้อยละ 29.25 มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเพื่อท่องเที่ยว/ พักผ่อน มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมาศึกษาหาความรู้ คิดเป็นร้อยละ 17.00 และทําธุรกิจส่วนตัว/ติดต่อธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.75  
และชมงานตามเทศกาลน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.75  

3. ส่ิงจูงใจที่ทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทมากทีสุ่ด ผลการศึกษา พบว่า  
จังหวัดชัยนาทมีแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่น คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมาคือมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 
14.75  มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ มากที่สุดคือวิทยุโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ แผ่นพับ/คู่มือ
ท่องเที่ยว/ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 20.00 วิธีดําเนินการในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดคือ เพื่อน/ คนรู้จัก/ ครอบครัว
เป็นผู้จัดให้ คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือศึกษาหาข้อมูลเดินทางด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 35.50 ส่วนแหล่งท่องเที่ยว
ในความนึกคิดเม่ือนักท่องเที่ยวเดนิทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเรียงลําดับจากมากไปน้อย  อันดับที่ 1 คือ สวนนก คิดเป็น
ร้อยละ 56.75 รองลงมาคือ วัดปากคลองมะขามเฒ่า คิดเป็นร้อยละ 22.75 เขื่อนเจ้าพระยา คิดเป็นร้อยละ 12.50  สวนส้มโอ 
คิดเป็นร้อยละ 5.50  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี คิดเป็นร้อยละ 2.50 เป็นอันดับสุดท้าย  สําหรับแหล่งท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวมาบ่อยที่สุดส่วนใหญ่คือ สวนนก  คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาเป็นวัดปากคลองมะขามเฒ่า คิดเป็นร้อยละ 
26.50 โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเลือกมาในครั้งหน้าส่วนใหญ่ คิดว่าจะมาวัดปากคลองมะขามเฒ่า คิดเป็นร้อยละ 39.25 
รองลงมาคือสวนนก  คิดเป็นร้อยละ 38.50 และมีความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวซํ้าที่จังหวัดชัยนาทอีกแน่นอนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 60.75   

4. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 
คณะผู้วิจัยได้สํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้กําหนดไว้ เพื่อค้นหาส่ิงที่เปน็ 

เอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านตัวแหล่งท่องเที่ยว ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคลที่ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในแหล่งท่องเที่ยว เพราะปัจจัย
เหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกว่านักท่องเที่ยวมองการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างไรผลการศึกษา พบว่า 
  4.1ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของวัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของวัดปากคลองมะขามเฒ่าน้ันอยู่ที่ด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวแหล่งท่องเที่ยว ( X = 4.01, S.D.= 0.66)  
เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านแหล่งท่องเที่ยวเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ( X = 
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4.17, S.D.= 0.82) สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ( X =4.06, S.D.= 0.69) และภูมิทัศน์และบรรยากาศภายใน
ร่มรื่น สวยงาม  สร้างความประทับใจ ( X =4.06, S.D.= 0.73) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  คือ  การจัดทําหนังสือแนะนําบริการแหล่งท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวโดยตรงอย่าง
เพียงพอ และการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ คู่มือ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น  
  4.2  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนนก จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของสวนนกน้ันอยู่ที่ด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวแหล่งท่องเที่ยว ( X =4.11, S.D.= 0.41) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้าน
แหล่งท่องเที่ยวเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือแหล่งท่องเที่ยวสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ( X =
4.24, S.D.= 0.51) ทําเลที่ตั้งหาง่าย ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสวยงามเป็นธรรมชาติ ( X =4.18, S.D.= 0.52) และเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ( X =4.18, S.D.= 0.55) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียต่ําสุด (
X = 3.68, S.D.= 0.62)  คือ มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชนกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา   แผ่น
พับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น  และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างต่อเน่ือง เช่น พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์
ปลานํ้าจืด ท้องฟ้าจําลอง 
  4.3  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขื่อนเจ้าพระยาน้ันอยู่ที่ด้านราคา ( X = 3.78, S.D.= 0.61) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านราคา
เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ไม่มีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 
ราคาของที่ระลึก/สินค้าพื้นเมืองย่อมเยาและมีคุณภาพ ( X =3.82, S.D.= 0.77) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม เช่น ค่านํ้ามัน ค่าเช่ารถ ( X =3.78, S.D.= 0.78) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.50, S.D.= 0.67) คือ มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน
กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( X = 3.50, S.D.= 0.67) คือ มีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ เช่น 
ห้องนํ้า ไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  
  4.4  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนส้มโอพวงฉัตร จังหวัดชัยนาท  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนส้มโอพวงฉัตรอยู่ที่ด้านบุคคลที่ให้บริการ ( X = 4.32, S.D.= 0.71) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย
ในด้านบุคคลที่ให้บริการเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้อง และเหมาะสม (
X =4.40, S.D.= 0.70)  มีความเต็มใจให้คําแนะนําและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงใจ  ( X =4.40, S.D.= 0.80) และ
การดูแลเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจและเท่าเทียมกัน ( X =4.32, S.D.= 0.74)   ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.78, S.D.= 0.83) คือ มีที่น่ังพักผ่อนแก่นักท่องเที่ยวเพียงพอ และมีป้าย
บอกเส้นทาง/ป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนถาวรตลอดเส้นทาง 
 4.5  ภาพลักษณ์การท่องเทีย่วของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จังหวัดชัยนาท  นักท่องเที่ยวส่วน 

ใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีอยู่ที่ด้านบุคคลที่ให้บริการ ( X = 3.98, S.D.= 
0.60) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านบุคคลที่ให้บริการเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม ( X =4.08, S.D.= 0.72) ความสุภาพและมีมิตรไมตรีของเจ้าหน้าที่ ( X =4.00, S.D.= 0.75) และมีความ
คล่องแคล่วในการบริการข้อมูลข่าวสาร ( X =3.98, S.D.= 0.71)  ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.50, S.D.= 0.65)  คือ มีการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมี
การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชนกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1  สรุปผล 
 การวิจัยครั้งน้ีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทที่โดดเด่น 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 

4.1.1  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในปัจจุบัน 
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4.17, S.D.= 0.82) สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ( X =4.06, S.D.= 0.69) และภูมิทัศน์และบรรยากาศภายใน
ร่มรื่น สวยงาม  สร้างความประทับใจ ( X =4.06, S.D.= 0.73) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  คือ  การจัดทําหนังสือแนะนําบริการแหล่งท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวโดยตรงอย่าง
เพียงพอ และการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ คู่มือ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น  
  4.2  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนนก จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของสวนนกน้ันอยู่ที่ด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวแหล่งท่องเที่ยว ( X =4.11, S.D.= 0.41) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้าน
แหล่งท่องเที่ยวเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือแหล่งท่องเที่ยวสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ( X =
4.24, S.D.= 0.51) ทําเลที่ตั้งหาง่าย ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสวยงามเป็นธรรมชาติ ( X =4.18, S.D.= 0.52) และเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ( X =4.18, S.D.= 0.55) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียต่ําสุด (
X = 3.68, S.D.= 0.62)  คือ มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชนกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา   แผ่น
พับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น  และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างต่อเน่ือง เช่น พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์
ปลานํ้าจืด ท้องฟ้าจําลอง 
  4.3  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขื่อนเจ้าพระยาน้ันอยู่ที่ด้านราคา ( X = 3.78, S.D.= 0.61) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านราคา
เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ไม่มีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 
ราคาของที่ระลึก/สินค้าพื้นเมืองย่อมเยาและมีคุณภาพ ( X =3.82, S.D.= 0.77) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม เช่น ค่านํ้ามัน ค่าเช่ารถ ( X =3.78, S.D.= 0.78) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.50, S.D.= 0.67) คือ มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน
กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( X = 3.50, S.D.= 0.67) คือ มีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ เช่น 
ห้องนํ้า ไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  
  4.4  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนส้มโอพวงฉัตร จังหวัดชัยนาท  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนส้มโอพวงฉัตรอยู่ที่ด้านบุคคลที่ให้บริการ ( X = 4.32, S.D.= 0.71) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย
ในด้านบุคคลที่ให้บริการเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้อง และเหมาะสม (
X =4.40, S.D.= 0.70)  มีความเต็มใจให้คําแนะนําและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงใจ  ( X =4.40, S.D.= 0.80) และ
การดูแลเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจและเท่าเทียมกัน ( X =4.32, S.D.= 0.74)   ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.78, S.D.= 0.83) คือ มีที่น่ังพักผ่อนแก่นักท่องเที่ยวเพียงพอ และมีป้าย
บอกเส้นทาง/ป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนถาวรตลอดเส้นทาง 
 4.5  ภาพลักษณ์การท่องเทีย่วของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จังหวัดชัยนาท  นักท่องเที่ยวส่วน 

ใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีอยู่ที่ด้านบุคคลที่ให้บริการ ( X = 3.98, S.D.= 
0.60) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านบุคคลที่ให้บริการเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม ( X =4.08, S.D.= 0.72) ความสุภาพและมีมิตรไมตรีของเจ้าหน้าที่ ( X =4.00, S.D.= 0.75) และมีความ
คล่องแคล่วในการบริการข้อมูลข่าวสาร ( X =3.98, S.D.= 0.71)  ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.50, S.D.= 0.65)  คือ มีการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมี
การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชนกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1  สรุปผล 
 การวิจัยครั้งน้ีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทที่โดดเด่น 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 

4.1.1  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในปัจจุบัน 
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4.17, S.D.= 0.82) สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ( X =4.06, S.D.= 0.69) และภูมิทัศน์และบรรยากาศภายใน
ร่มรื่น สวยงาม  สร้างความประทับใจ ( X =4.06, S.D.= 0.73) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  คือ  การจัดทําหนังสือแนะนําบริการแหล่งท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวโดยตรงอย่าง
เพียงพอ และการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ คู่มือ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น  
  4.2  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนนก จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของสวนนกน้ันอยู่ที่ด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวแหล่งท่องเที่ยว ( X =4.11, S.D.= 0.41) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้าน
แหล่งท่องเที่ยวเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือแหล่งท่องเที่ยวสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ( X =
4.24, S.D.= 0.51) ทําเลที่ตั้งหาง่าย ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสวยงามเป็นธรรมชาติ ( X =4.18, S.D.= 0.52) และเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ( X =4.18, S.D.= 0.55) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียต่ําสุด (
X = 3.68, S.D.= 0.62)  คือ มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชนกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา   แผ่น
พับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น  และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างต่อเน่ือง เช่น พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์
ปลานํ้าจืด ท้องฟ้าจําลอง 
  4.3  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขื่อนเจ้าพระยาน้ันอยู่ที่ด้านราคา ( X = 3.78, S.D.= 0.61) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านราคา
เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ไม่มีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 
ราคาของที่ระลึก/สินค้าพื้นเมืองย่อมเยาและมีคุณภาพ ( X =3.82, S.D.= 0.77) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม เช่น ค่านํ้ามัน ค่าเช่ารถ ( X =3.78, S.D.= 0.78) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.50, S.D.= 0.67) คือ มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน
กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( X = 3.50, S.D.= 0.67) คือ มีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ เช่น 
ห้องนํ้า ไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  
  4.4  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนส้มโอพวงฉัตร จังหวัดชัยนาท  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนส้มโอพวงฉัตรอยู่ที่ด้านบุคคลที่ให้บริการ ( X = 4.32, S.D.= 0.71) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย
ในด้านบุคคลที่ให้บริการเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้อง และเหมาะสม (
X =4.40, S.D.= 0.70)  มีความเต็มใจให้คําแนะนําและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงใจ  ( X =4.40, S.D.= 0.80) และ
การดูแลเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจและเท่าเทียมกัน ( X =4.32, S.D.= 0.74)   ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.78, S.D.= 0.83) คือ มีที่น่ังพักผ่อนแก่นักท่องเที่ยวเพียงพอ และมีป้าย
บอกเส้นทาง/ป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนถาวรตลอดเส้นทาง 
 4.5  ภาพลักษณ์การท่องเทีย่วของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จังหวัดชัยนาท  นักท่องเที่ยวส่วน 

ใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีอยู่ที่ด้านบุคคลที่ให้บริการ ( X = 3.98, S.D.= 
0.60) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านบุคคลที่ให้บริการเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม ( X =4.08, S.D.= 0.72) ความสุภาพและมีมิตรไมตรีของเจ้าหน้าที่ ( X =4.00, S.D.= 0.75) และมีความ
คล่องแคล่วในการบริการข้อมูลข่าวสาร ( X =3.98, S.D.= 0.71)  ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.50, S.D.= 0.65)  คือ มีการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมี
การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชนกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1  สรุปผล 
 การวิจัยครั้งน้ีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทที่โดดเด่น 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 

4.1.1  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในปัจจุบัน 

536

  4.3     

 ( X = 3.78, S.D.= 0.61) 

  ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 

/  ( X =3.82, S.D.= 0.77) 

    ( X =3.78, S.D.= 0.78) 

  ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  

          

 ( X = 3.50, S.D.= 0.67)    

    

  4.4     

 ( X = 4.32, S.D.= 0.71) 

        

( X =4.40, S.D.= 0.70)    ( X =4.40, S.D.= 0.80) 

 ( X =4.32, S.D.= 0.74)   

 ( X = 3.78, S.D.= 0.83)   

/  

 4.5      

 ( X = 3.98, S.D.= 

0.60)    

 ( X =4.08, S.D.= 0.72)  ( X =4.00, S.D.= 0.75) 

 ( X =3.98, S.D.= 0.71)  

 ( X = 3.50, S.D.= 0.65)    

          

 

 4.1   

  

  

 

4.1.1   

   

  

   

      

 

 

4.1.2    

536

  4.3     

 ( X = 3.78, S.D.= 0.61) 

  ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 

/  ( X =3.82, S.D.= 0.77) 

    ( X =3.78, S.D.= 0.78) 

  ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  

          

 ( X = 3.50, S.D.= 0.67)    

    

  4.4     

 ( X = 4.32, S.D.= 0.71) 

        

( X =4.40, S.D.= 0.70)    ( X =4.40, S.D.= 0.80) 

 ( X =4.32, S.D.= 0.74)   

 ( X = 3.78, S.D.= 0.83)   

/  

 4.5      

 ( X = 3.98, S.D.= 

0.60)    

 ( X =4.08, S.D.= 0.72)  ( X =4.00, S.D.= 0.75) 

 ( X =3.98, S.D.= 0.71)  

 ( X = 3.50, S.D.= 0.65)    

          

 

 4.1   

  

  

 

4.1.1   

   

  

   

      

 

 

4.1.2    

536

  4.3     

 ( X = 3.78, S.D.= 0.61) 

  ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 

/  ( X =3.82, S.D.= 0.77) 

    ( X =3.78, S.D.= 0.78) 

  ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  

          

 ( X = 3.50, S.D.= 0.67)    

    

  4.4     

 ( X = 4.32, S.D.= 0.71) 

        

( X =4.40, S.D.= 0.70)    ( X =4.40, S.D.= 0.80) 

 ( X =4.32, S.D.= 0.74)   

 ( X = 3.78, S.D.= 0.83)   

/  

 4.5      

 ( X = 3.98, S.D.= 

0.60)    

 ( X =4.08, S.D.= 0.72)  ( X =4.00, S.D.= 0.75) 

 ( X =3.98, S.D.= 0.71)  

 ( X = 3.50, S.D.= 0.65)    

          

 

 4.1   

  

  

 

4.1.1   

   

  

   

      

 

 

4.1.2    

536

  4.3     

 ( X = 3.78, S.D.= 0.61) 

  ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 

/  ( X =3.82, S.D.= 0.77) 

    ( X =3.78, S.D.= 0.78) 

  ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  

          

 ( X = 3.50, S.D.= 0.67)    

    

  4.4     

 ( X = 4.32, S.D.= 0.71) 

        

( X =4.40, S.D.= 0.70)    ( X =4.40, S.D.= 0.80) 

 ( X =4.32, S.D.= 0.74)   

 ( X = 3.78, S.D.= 0.83)   

/  

 4.5      

 ( X = 3.98, S.D.= 

0.60)    

 ( X =4.08, S.D.= 0.72)  ( X =4.00, S.D.= 0.75) 

 ( X =3.98, S.D.= 0.71)  

 ( X = 3.50, S.D.= 0.65)    

          

 

 4.1   

  

  

 

4.1.1   

   

  

   

      

 

 

4.1.2    

536

  4.3     

 ( X = 3.78, S.D.= 0.61) 

  ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 

/  ( X =3.82, S.D.= 0.77) 

    ( X =3.78, S.D.= 0.78) 

  ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  

          

 ( X = 3.50, S.D.= 0.67)    

    

  4.4     

 ( X = 4.32, S.D.= 0.71) 

        

( X =4.40, S.D.= 0.70)    ( X =4.40, S.D.= 0.80) 

 ( X =4.32, S.D.= 0.74)   

 ( X = 3.78, S.D.= 0.83)   

/  

 4.5      

 ( X = 3.98, S.D.= 

0.60)    

 ( X =4.08, S.D.= 0.72)  ( X =4.00, S.D.= 0.75) 

 ( X =3.98, S.D.= 0.71)  

 ( X = 3.50, S.D.= 0.65)    

          

 

 4.1   

  

  

 

4.1.1   

   

  

   

      

 

 

4.1.2    

536

  4.3     

 ( X = 3.78, S.D.= 0.61) 

  ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 

/  ( X =3.82, S.D.= 0.77) 

    ( X =3.78, S.D.= 0.78) 

  ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  

          

 ( X = 3.50, S.D.= 0.67)    

    

  4.4     

 ( X = 4.32, S.D.= 0.71) 

        

( X =4.40, S.D.= 0.70)    ( X =4.40, S.D.= 0.80) 

 ( X =4.32, S.D.= 0.74)   

 ( X = 3.78, S.D.= 0.83)   

/  

 4.5      

 ( X = 3.98, S.D.= 

0.60)    

 ( X =4.08, S.D.= 0.72)  ( X =4.00, S.D.= 0.75) 

 ( X =3.98, S.D.= 0.71)  

 ( X = 3.50, S.D.= 0.65)    

          

 

 4.1   

  

  

 

4.1.1   

   

  

   

      

 

 

4.1.2    

536

  4.3     

 ( X = 3.78, S.D.= 0.61) 

  ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 

/  ( X =3.82, S.D.= 0.77) 

    ( X =3.78, S.D.= 0.78) 

  ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  

          

 ( X = 3.50, S.D.= 0.67)    

    

  4.4     

 ( X = 4.32, S.D.= 0.71) 

        

( X =4.40, S.D.= 0.70)    ( X =4.40, S.D.= 0.80) 

 ( X =4.32, S.D.= 0.74)   

 ( X = 3.78, S.D.= 0.83)   

/  

 4.5      

 ( X = 3.98, S.D.= 

0.60)    

 ( X =4.08, S.D.= 0.72)  ( X =4.00, S.D.= 0.75) 

 ( X =3.98, S.D.= 0.71)  

 ( X = 3.50, S.D.= 0.65)    

          

 

 4.1   

  

  

 

4.1.1   

   

  

   

      

 

 

4.1.2    

484 

 

 

4.17, S.D.= 0.82) สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ( X =4.06, S.D.= 0.69) และภูมิทัศน์และบรรยากาศภายใน
ร่มรื่น สวยงาม  สร้างความประทับใจ ( X =4.06, S.D.= 0.73) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.50, S.D.= 0.67)  คือ  การจัดทําหนังสือแนะนําบริการแหล่งท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวโดยตรงอย่าง
เพียงพอ และการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ คู่มือ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น  
  4.2  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนนก จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของสวนนกน้ันอยู่ที่ด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวแหล่งท่องเที่ยว ( X =4.11, S.D.= 0.41) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้าน
แหล่งท่องเที่ยวเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือแหล่งท่องเที่ยวสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ( X =
4.24, S.D.= 0.51) ทําเลที่ตั้งหาง่าย ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสวยงามเป็นธรรมชาติ ( X =4.18, S.D.= 0.52) และเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ( X =4.18, S.D.= 0.55) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียต่ําสุด (
X = 3.68, S.D.= 0.62)  คือ มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชนกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา   แผ่น
พับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น  และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างต่อเน่ือง เช่น พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์
ปลานํ้าจืด ท้องฟ้าจําลอง 
  4.3  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขื่อนเจ้าพระยาน้ันอยู่ที่ด้านราคา ( X = 3.78, S.D.= 0.61) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านราคา
เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ไม่มีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ( X = 4.08, S.D.= 0.88) 
ราคาของที่ระลึก/สินค้าพื้นเมืองย่อมเยาและมีคุณภาพ ( X =3.82, S.D.= 0.77) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม เช่น ค่านํ้ามัน ค่าเช่ารถ ( X =3.78, S.D.= 0.78) ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.50, S.D.= 0.67) คือ มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน
กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( X = 3.50, S.D.= 0.67) คือ มีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ เช่น 
ห้องนํ้า ไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  
  4.4  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนส้มโอพวงฉัตร จังหวัดชัยนาท  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนส้มโอพวงฉัตรอยู่ที่ด้านบุคคลที่ให้บริการ ( X = 4.32, S.D.= 0.71) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย
ในด้านบุคคลที่ให้บริการเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้อง และเหมาะสม (
X =4.40, S.D.= 0.70)  มีความเต็มใจให้คําแนะนําและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงใจ  ( X =4.40, S.D.= 0.80) และ
การดูแลเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจและเท่าเทียมกัน ( X =4.32, S.D.= 0.74)   ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.78, S.D.= 0.83) คือ มีที่น่ังพักผ่อนแก่นักท่องเที่ยวเพียงพอ และมีป้าย
บอกเส้นทาง/ป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนถาวรตลอดเส้นทาง 
 4.5  ภาพลักษณ์การท่องเทีย่วของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จังหวัดชัยนาท  นักท่องเที่ยวส่วน 

ใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีอยู่ที่ด้านบุคคลที่ให้บริการ ( X = 3.98, S.D.= 
0.60) เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในด้านบุคคลที่ให้บริการเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม ( X =4.08, S.D.= 0.72) ความสุภาพและมีมิตรไมตรีของเจ้าหน้าที่ ( X =4.00, S.D.= 0.75) และมีความ
คล่องแคล่วในการบริการข้อมูลข่าวสาร ( X =3.98, S.D.= 0.71)  ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.50, S.D.= 0.65)  คือ มีการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมี
การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชนกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ ป้ายโฆษณา  แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1  สรุปผล 
 การวิจัยครั้งน้ีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทที่โดดเด่น 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 

4.1.1  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในปัจจุบัน 
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จากการศึกษาเพื่อค้นหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของจังหวัดชัยนาท พบว่า ส่ิงที ่
ผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทน้ันนึกถึงเป็นส่ิงแรกเก่ียวกับ
จังหวัดชัยนาทหรือส่ิงที่เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงลักษณะของจังหวัดชัยนาท คือ สวนนก ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น รองลงมาคือแหล่งทอ่งเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน ได้แก่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า  โดยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก 

4.1.2  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในมุมมองของนักท่องเที่ยว  
  จากการสํารวจความคิดของนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทโดยศึกษาใน 
แหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดพบว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านผลิตภัณฑ์หรือความมีชื่อเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยวน้ันเป็นหลัก โดยมีสวนนก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทด้วยค่าเฉล่ียในระดับมาก (
X = 4.11, S.D.= 0.41)  รองลงมาคือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านบุคคลที่ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวทั้งการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่เหมาะสม  ความสุภาพและมีมิตรไมตรี ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทที่ควรเร่งปรับปรุงคือ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นในแหล่งท่องเที่ยวให้มีจํานวนเพียงพอ สะอาด และ
พร้อมใช้งาน และเจ้าของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดให้มีหลากหลายรูปแบบและกว้างขวางมากกว่าน้ี 

   4.1.3  แนวทางการเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอ่ืนๆ 
  คณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนและภาคีที่เก่ียวข้อง
ด้วยหลักการ SWOT (SWOT Analysis)  เพื่อค้นหาจุดแข็งหรือจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพื่อทําให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ
เชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ของจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่ืนๆ สรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ดังน้ี  

1) จังหวัดชัยนาทมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายให้เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเกษตรการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โบราณวัตถสุถานและศาสนา 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  นับเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่น (strengths) ของจังหวัดชัยนาท  สอด
รับกับรัฐบาลมีนโยบายระดับประเทศในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศให้แก่ละจังหวัดค้นค้าเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นเพื่อใช้เป็นจุดขายในแต่พื้นที่ นอกจากน้ันผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดชัยนาทก็ให้ความสําคัญและส่งเสริมให้ปีพ.ศ. 2553 
เป็นปีท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ดังน้ันเพื่อให้ประชาชนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสร้าง
แรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชัยนาท จึงควรค้นหาจุดแข็งหรือความโดดเด่นในแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด  

2) จัดประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของตนที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  

3) จัดตั้งหน่วยงานหลักประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและ 
นอกจังหวัด  

4) กําหนดเป็นปีท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทโดยมีปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่สําคัญเชื่อมโยงกันตลอดทั้งป ี 

5) พัฒนาและจัดหาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวใน 
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เช่น  นครสวรรค์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี  โดยสร้างเรื่องราวนําเสนอให้น่าสนใจ เช่น เส้นทางจารึก
แสวงบุญ  เส้นทางวัฒนธรรม  เป็นต้น  

6) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยมีตัวชี้วัดด้านการ 
ท่องเที่ยว  

7) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวย 
ความสะดวกที่จําเป็นในแหล่งท่องเที่ยว  

8) ระดมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ส่ือมวลชนทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลางให้เกิดการรับรู้อย่าง 
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จากการศึกษาเพื่อค้นหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของจังหวัดชัยนาท พบว่า ส่ิงที ่
ผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทน้ันนึกถึงเป็นส่ิงแรกเก่ียวกับ
จังหวัดชัยนาทหรือส่ิงที่เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงลักษณะของจังหวัดชัยนาท คือ สวนนก ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น รองลงมาคือแหล่งทอ่งเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน ได้แก่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า  โดยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก 

4.1.2  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในมุมมองของนักท่องเที่ยว  
  จากการสํารวจความคิดของนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทโดยศึกษาใน 
แหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดพบว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านผลิตภัณฑ์หรือความมีชื่อเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยวน้ันเป็นหลัก โดยมีสวนนก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทด้วยค่าเฉล่ียในระดับมาก (
X = 4.11, S.D.= 0.41)  รองลงมาคือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านบุคคลที่ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวทั้งการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่เหมาะสม  ความสุภาพและมีมิตรไมตรี ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทที่ควรเร่งปรับปรุงคือ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นในแหล่งท่องเที่ยวให้มีจํานวนเพียงพอ สะอาด และ
พร้อมใช้งาน และเจ้าของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดให้มีหลากหลายรูปแบบและกว้างขวางมากกว่าน้ี 

   4.1.3  แนวทางการเชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดอ่ืนๆ 
  คณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนและภาคีที่เก่ียวข้อง
ด้วยหลักการ SWOT (SWOT Analysis)  เพื่อค้นหาจุดแข็งหรือจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพื่อทําให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ
เชื่อมโยงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ของจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่ืนๆ สรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ดังน้ี  

1) จังหวัดชัยนาทมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายให้เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเกษตรการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โบราณวัตถสุถานและศาสนา 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  นับเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่น (strengths) ของจังหวัดชัยนาท  สอด
รับกับรัฐบาลมีนโยบายระดับประเทศในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศให้แก่ละจังหวัดค้นค้าเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นเพื่อใช้เป็นจุดขายในแต่พื้นที่ นอกจากน้ันผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดชัยนาทก็ให้ความสําคัญและส่งเสริมให้ปีพ.ศ. 2553 
เป็นปีท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ดังน้ันเพื่อให้ประชาชนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสร้าง
แรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชัยนาท จึงควรค้นหาจุดแข็งหรือความโดดเด่นในแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด  

2) จัดประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของตนที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  

3) จัดตั้งหน่วยงานหลักประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและ 
นอกจังหวัด  

4) กําหนดเป็นปีท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทโดยมีปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่สําคัญเชื่อมโยงกันตลอดทั้งป ี 

5) พัฒนาและจัดหาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวใน 
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เช่น  นครสวรรค์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี  โดยสร้างเรื่องราวนําเสนอให้น่าสนใจ เช่น เส้นทางจารึก
แสวงบุญ  เส้นทางวัฒนธรรม  เป็นต้น  

6) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยมีตัวชี้วัดด้านการ 
ท่องเที่ยว  

7) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวย 
ความสะดวกที่จําเป็นในแหล่งท่องเที่ยว  

8) ระดมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ส่ือมวลชนทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลางให้เกิดการรับรู้อย่าง 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
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ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ อย่างทั่วถึง  รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษ (special event) ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  เพื่อเป็นการดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง หรือนําการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ชัยนาทที่มีอาชีพเกษตรกรรมและดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางแม่นํ้า 3 สาย 

9) ตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางไว้บริการแก่นักทอ่งเที่ยว โดยจัด 
ให้มีเจ้าหน้าที่ประจําไว้สําหรับให้คําแนะนําและข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเดียวกันทําให้นักท่องเที่ยว
เพลิดเพลินและใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทอย่างคุ้มค่า  

10) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน หลากหลาย 
รูปแบบ 

11) สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคลในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และเยาวชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  โดยฝึกอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว ทําให้เกิดความรักและมีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
นําไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้เกิดขึ้น 

12) จัด Press tour ระหว่างส่ือมวลชนในท้องถิ่นและส่วนกลาง เพื่อให้มาท่องเที่ยวและทํา 
ความรู้จักกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพราะเม่ือส่ือมวลชนได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแล้วหน้าที่ของส่ือคือ
นําเสนอและเผยแพร่ นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทได้อีกทางหน่ึง 
 4.2  อภิปรายผล 
 การวิจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทตามปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด เป็นปัจจัยสําคัญทีช่วย 
สะท้อนและบ่งบอกว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น ความรู้สึก และมองการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างไร  จาก
ผลการวิจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านต่างๆ ทําใหมี้ประเด็นที่สมควรนํามาอภิปรายดังน้ี 

4.2.1 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์  ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทมีความหลากหลาย แหล่ง
ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และน่าสนใจ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวมีทําเลที่ตั้งที่หาง่าย มีพาหนะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวก
หลายวิธี เช่น รถประจําทาง รถสองแถว ด้วยสภาพถนนที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวใช้ได้ดีทุกฤดูกาลทําให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
แหล่งของจังหวัดชัยนาทสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ สร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวดี หิริกมล (2545, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย ด้านผลิตภัณฑ์รวม
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก เป็นแหล่งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ 
ประทับใจในความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวและจะกลับไปเที่ยวอีกแน่นอน  
      4.2.2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านราคา  ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าอัตรา 
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท ราคาค่าพาหนะระหว่างเดินทาง และราคาของที่ระลึกและสินค้า
พื้นเมือง ตลอดจนอาหารและราคาที่พักแรมมีความเหมาะสม ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิคม ประเมโท (2543, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยจูงใจนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
จังหวัดอุดรธานี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ได้รับส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านราคา เน่ืองจากราคาที่พัก รถนําเที่ยว ร้านอาหาร ของที่ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม  
  4.2.3 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่า ช่องทางการจัดจําหน่ายที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจัดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมีความเหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยว ได้แก่ การค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมีหลายวิธี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และ
อินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองได้สะดวกรวดเร็ว มีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ 
แก่นักท่องเที่ยวหลายวิธีและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอ การติดต่อกับหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยวมีความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิภัค คํานิล (2549) เรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนชาว
ไทยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ พบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
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4.2.4 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและ 
ปานกลาง  แสดงให้เห็นว่าการประกาศให้ปีพ.ศ. 2553 เป็นปีการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท นับเป็นจุดเริ่มต้นและจัดว่าเป็น
แผนการตลาดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจและต้องการที่จะเดินทางมาเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ส่ือหลากหลายเป็นช่องทางในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ข ้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชัยนาทตลอดทั้งปีได้เป็นอย่างดี  ได้แก่ การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ือมวลชน
ประเภทโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออ่ืนๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว การจัด
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างสมํ่าเสมอ ย่อมส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารและกระตุ้นจูงใจให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ คําแย้ม (2550) ศึกษาปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลสําคัญต่างๆ  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มากขึ้น รวมทั้งการเลือกใช้ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ   

4.2.5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านบุคคลที่ให้บริการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แสดงให้ 
เห็นว่าคุณภาพด้านบุคคลที่ให้บริการของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีควาเหมาะสม ได้แก่ 
ความสุภาพและความมีมิตรไมตรีจิตของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม การดูแลเอาใจ
ใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติต่อกันสองฝ่ายมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในด้านคุณภาพของ
การบริการเป็นอย่างมาก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวประเมินคุณภาพของการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก
นักท่องเที่ยวประเมินจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียวีนีย์ (Keaveney, 1995) เรื่อง การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจบริการ พบว่า ชั่วโมงในการให้บริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
การทําให้ผู้บริโภคต้องรอในการรับบริการ ปัจจัยด้านการผิดพลาดของการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค  

4.2.6 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านกระบวนการให้บริการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับกระบวนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ได้แก่ 
การจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ขั้นตอนการเข้าชมสะดวกรวดเร็ว มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ระยะเวลาเปิดบริการเหมาะสม มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่สามารถติดต่อขอรับ
ข้อมูลได้โดยตรง และมีฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง ที่พัก และอ่ืนๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลีฮุน 
(Leehoon, 1997) ซ่ึงศึกษาความสามารถของสังคมในการผลักดันการวางแผน การกระตุ้นการตัดสินใจการท่องเที่ยวกลุ่มคน 
ความพึงพอใจ และพฤติกรรม พบว่า การจัดการท่องเที่ยวต้องมีการวางแผนและการจัดการ ซ่ึงจะต้องค้นหาเข้าใจถึ ง
ประสบการณ์ และพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยวที่มาเที่ยว  

4.2.7 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน 
ระดับมากและปานกลางแสดงให้เห็นว่าลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทมีผลต่อการเลือกมาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวโดยสภาพแวดล้อม ตั้งแต่การตกแต่งสถานที่มีความสวยงามและอนุรักษ์ความเป็นไทย มีป้ายชื่อแหล่ง
ท่องเที่ยวติดตั้งในจุดที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน ตลอดเส้นทาง มีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ เช่น 
ระบบไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักผ่อน ห้องนํ้าสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอ มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิพัฒน์ พงษ์พูน (2546) ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากทีสุ่ดคือ ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ส่วนด้านส่ิงอํานวยความสะดวกมีความคิดเห็นในระดับมาก  
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กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุร ี
Market Strategies for Santol Products in Lopburi Province 

พนิตสุภา ธรรมประมวล1, กาสัก เต๊ะขันหมาก2 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี โดยเริ่มจาก
การศึกษาสภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อน การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อน แล้วพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรีโดยใช้กรอบการจัดการการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) 
ช่องทางการจัดจําหน่าย และ 4) การส่งเสริมการตลาด เป็นกรอบในการวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอก (SWOT analysis) และ TOWS matrix 
 ผลการวิจัยที่สําคัญ พบว่า 
 1. ผู้ปลูกกระท้อนใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อนสดในจังหวัดลพบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรายด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อน
แปรรูปในจังหวัดลพบรุีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรายด้านอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน  
  2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคกระท้อนสด โดยพิจารณาจากรสชาติ ซ้ือเพื่อบริโภคเอง จากร้านค้าริมถนน ซ้ือ 1–
3 กิโลกรัม/ครั้ง ความต้องการผลิตภัณฑ์กระท้อนสดในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ด้าน ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนความต้องการการบริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อน
แปรรูปในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย  
  3. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปกระท้อนในจังหวัดลพบุรี 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว 
ไอศกรีมกระท้อนผสมโยเกิร์ต เค้กกระท้อน คุกก้ีกระท้อนผสมเมล็ดทานตะวัน และขนมปังชีสเชคไส้กระท้อนกวน พบว่า 
ผลิตภัณฑ์กระท้อนทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์มีโอกาสอยู่ในธุรกิจและมีความแข็งแกร่ง 
คําสําคัญ :  ผลิตภัณฑ์กระท้อน กลยุทธ์ทางการตลาด 

Abstract 
 This research aimed to developed market strategies for santol products in Lopburi province. By 
studied market situation of santol products, consume behaviors of santol products, and developed 
market strategies for santol products in Lopburi province. Market management components, 1) product 2) 
price 3) place and 4) promotion were used. SWOT analysis and TOWS matrix techniques were use to 
developed market strategies. 
 The main finding were ; 
 1. The santol farmers in Lopburi used market strategies for fresh santol in high level and for 
santol products in high level too.  
 2. The major parts of santol consumers consumed fresh santol by taste, for private consumed, 
buy at road side, 1-3 kilograms/each. The market needs for fresh santol were high level, by price, 
promotion, place, and product. The market needs for santol products were high level, by price, 
promotion, product and  place.   
 3. The market strategies for 5 santol products in Lopburi, santol in syrup, santol ice cream and 
yogurt mixed, santol cake, santol cookie mixed sun flower seed and cheese shake bread with santol 
paste were business opportunities and strengths.  
Keywords :  santol products, market strategies. 
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บทนํา 
 ลพบุรีเป็นจังหวัดในเขตราบลุ่มภาคกลางที่ทรัพยากรในดินมีความอุดมสมบูรณ์ จึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทํานา ทําสวน ทําไร่ ได้ตลอดทั้งปี นอกจากน้ียังมีผลไม้ชนิดหน่ึงที่มีชื่อเสียงอย่างมากในจังหวัดลพบุรี คือ “กระท้อน” 
กระท้อนเป็นไม้ผลที่ขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรี สามารถนํามาบริโภคเน้ือผล และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยที่พื้นที่
ปลูกกระท้อนในจังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่ปลูกกันมากในตําบลตะลุง ซ่ึงมีพื้นที่ปลูกมากกว่า 1,000 ไร่ (องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะลุง, 2551) ทั้งน้ีเน่ืองจากตําบลตะลุงเป็นดินร่วนปนทรายซ่ึงเหมาะกับการปลูกกระท้อน ทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์สูง
เน่ืองจากอยู่ใกล้กับแม่นํ้าลพบุรีที่มีนํ้าไหลตลอดทั้งป ีแต่ผลผลิตกระท้อนที่ได้จะออกเพียงแค่ปีละครั้งเท่าน้ัน จึงทําให้กระท้อน
ไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายมากนัก นอกจากน้ีในทุก ๆ ปีประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ทางจังหวัดลพบุรีได้มีการจัด
งานเทศกาลกระท้อน ชื่องาน “เทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรี” ซ่ึงในงานจะมีการจําหน่ายกระท้อนสดทุกสายพันธ์ุ 
เช่น พันธ์ุปุยฝ้าย พันธ์ุอีล่า พันธ์ุน่ิมนวล พันธ์ุทับทิม พันธ์ุกํามะหยี่ เป็นต้น และกระท้อนแปรรูป ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว 
กระท้อนทรงเครื่อง กระท้อนแช่อ่ิม กระท้อนหยี กระท้อนผัดเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกระท้อนและผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากกระท้อนให้แก่เกษตรกร ทําให้เกษตรกรสามารถขายกระท้อนได้ปริมาณมากขึ้นและยังขายได้ราคาอีกด้วย     
  

    
 ภาพ 1 สวนกระท้อน            ภาพ 2 การจําหน่ายกระท้อนริมถนน      ภาพ 3 เทศกาลงานกระท้อน 
   ปี พ.ศ. 2551 จังหวัดลพบุรีสามารถให้ผลผลิตกว่า 600 ตัน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดลพบุรีเป็นจํานวนกว่า 240 
ล้านบาท ทั้งการขายกระท้อนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดช่วงงานเทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรี 
(องค์การบริหารส่วนตําบลตะลุง, 2551) 
 ดังน้ัน การทําธุรกิจสวนผลกระท้อนให้มีความเข้มแข็ง จึงต้องอาศัยการตลาดซ่ึงองค์ประกอบที่สําคัญอย่างมาก
สําหรับการประกอบธุรกิจ เพราะการตลาดเป็นตัวชี้นําทิศทางการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการ
ของลูกค้า ถ้าขาดทักษะการทําการตลาดที่ดี สินค้าที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถขายได้ ซ่ึงกลยุทธ์ทางการตลาด ที่นํามาใช้ใน
กิจการที่เป็นการผสมผสานระหว่างการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยมีทักษะในการจัดการ และคํานึงถึงโอกาส
ทางการตลาดในระยะยาว เพื่อนํามาสร้างเป็นกลยุทธ์แลแผนการตลาด จึงต้องอาศัยการตลาดซ่ึงองค์ประกอบที่สําคัญอย่าง
มากสําหรับการประกอบธุรกิจ เพราะการตลาดเป็นตัวชี้นําทิศทางการผลิต  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ตามความ
ต้องการของลูกค้า ถ้าขาดทักษะการทําการตลาดที่ดี สินค้าที่ผลิตขึน้มาก็ไม่สามารถขายได้ ซ่ึงกลยุทธ์ทางการตลาด ที่นํามาใช้
ในกิจการที่เป็นการผสมผสานระหว่างการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยมีทักษะในการจัดการ และคํานึงถึง
โอกาสทางการตลาดในระยะยาว เพื่อนํามาสร้างเป็นกลยุทธ์และแผนการตลาดที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างประโยชน์สําหรับกลุ่มอ่ืนต่อไป อันจะเป็นรากฐานในการชุมชนและพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งต่อไปได้     

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี โดยประกอบด้วยจุดมุ่งหมายย่อย 3 
ประการ ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุร ี

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เริ่มจากพัฒนาโครงการวิจัย ออกแบบ และกําหนดกรอบในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุร ีโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
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 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
  1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
       เพื่อศึกษาสภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
  2. ขอบเขตการวิจัย 
      2.1 ด้านเน้ือหา สภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อน (ทั้งกระท้อนขายสดและกระท้อนแปรรูป) ใน
จังหวัดลพบุรี โดยใช้กรอบการจัดการการตลาด คือ ส่วนประสมทางการตลาด  
           2.2 ด้านสถานที ่ได้แก่ แหล่งตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อน (ทั้งกระท้อนขายสดและกระท้อนแปรรูป) ใน
จังหวัดลพบุร ี
           2.3 ด้านประชากร ได้แก่ ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์กระท้อน (ทั้งกระท้อนขายสดและกระท้อนแปรรูป) ใน
จังหวัดลพบุรี จํานวน 40 ราย 
  3. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดย
อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้รับการฝึกอบรมการเก็บข้อมูลแล้ว  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistic) คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 ระยะที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
  1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
  2. ขอบเขตการวิจัย 
         2.1 ด้านเน้ือหา พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี โดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการ
บริโภค ซ่ึงประกอบด้วย 1) คุณลักษณะของผู้ซ้ือ (Who) 2) ผลิตภัณฑ์กระท้อนที่ ซ้ือ (What) 3) เหตุผลที่ซ้ือผลิตภัณฑ์
กระท้อน (Why) 4) ผู้มีส่วนร่วมสําคัญในการตัดสินใจซ้ือ (Who) 5) โอกาสการซ้ือผลิตภัณฑ์กระท้อน (When) 6) สถานที่ที่ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์กระท้อน (Where) และ 7) วิธีการซ้ือผลิตภัณฑ์กระท้อน (How)  
         2.2 ด้านสถานที ่ได้แก่ ตลาดชุมชนทั่วไป ได้แก่ ตลาดนัด ร้านค้าสะดวกซ้ือ ศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนและ
ท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี  
         2.3 ด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี จํานวน 400 ราย 
  3. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้รับการฝึกอบรมการเก็บข้อมูลแล้ว  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistic) คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ระยะที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
  1. วัตถุประสงค์การวิจัย  
             เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
        2. ขอบเขตการวิจัย 
                      2.1 ด้านเน้ือหา กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี โดยใช้กรอบการจัดการ
การตลาด คือ ส่วนประสมทางการตลาด   
         2.2 ขอบเขตประชากร ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้มีส่วนได้เสียกับการปลูกกระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
(แหล่งปลูกกระท้อน ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์กระท้อน ผู้ค้ากระท้อน ผู้ส่งเสริมการปลูกกระท้อนในจังหวัดลพบุร)ี 
  3. วิธีการวิจัย 
 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพที่ (qualitative research) โดยการใช้ประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) จาก 
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ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key Informant) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เพื่อร่วมกันศึกษาและนําเสนอกลยุทธ์และ
แผนการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (SWOT analysis) ใช้ตาราง 
TOWS (TOWS matrix) 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยวิธีการจําแนกประเภทตามกรอบการวิจัย 
(typological analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
  ผู้ปลูกกระท้อนขายกระท้อนสดทุกราย (ร้อยละ100) โดยมีกระท้อนแปรรูปจําหน่ายได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว 
(ร้อยละ 30.00) มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมืองลพบุรี (ร้อยละ 95.00) รายได้เฉล่ียที่เกิดจากการจําหน่ายกระท้อน 40,000 บาท 
(ร้อยละ 50.00) ใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งถุงพลาสติกและชะลอม เท่า ๆ กัน และจําหน่ายเองเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 95.00) โดยแหล่ง
จําหน่าย คือ ร้านค้าริมถนน (ร้อยละ 95.00) มีการกําหนดราคาจากทุน (ร้อยละ 55.00) ต้องการการช่วยเหลือ/สนับสนุนด้าน
การรวมกลุ่ม และด้านการตลาด (ร้อยละ 25.00 และ ร้อยละ 15.00) ตามลําดับ  
  ผู้ปลูกกระท้อนใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อนสดในจังหวัดลพบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.64) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรายด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.12 ถึง 4.09)  
  ผู้ปลูกกระท้อนใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กระท้อนแปรรูปในจังหวัดลพบุรีโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.87)   
 ระยะที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
        บริโภคกระท้อนในจังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 55.00) อายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 32.5.0) ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 40.00) อาชีพเป็นพนักงาน/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 27.80) รายได้ ต่ํากว่า 10,000 บาท 
(ร้อยละ 43.50) ภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมืองลพบุรี (ร้อยละ 76.00)                
         ส่วนใหญ่นิยมบริโภคกระท้อนสด (ร้อยละ 82.30) ส่ิงที่ตัดสินใจในการซ้ือกระท้อนสดส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก
รสชาติ (ร้อยละ 73.10) วัตถุประสงค์ในการซ้ือคือบริโภคเอง (ร้อยละ 73.30) สถานที่ที่ซ้ือกระท้อนสด คือ ร้านค้าริมถนน 
(ร้อยละ 36.50) ปริมาณที่ซ้ือกระท้อนสดต่อครั้ง คือ ซ้ือ 1–3 กิโลกรัม (ร้อยละ 46.80)  
        ระดับความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนสดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.60) และเม่ือ
พิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับดังน้ี 1) ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย = 3.67) 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(ค่าเฉล่ีย = 3.67) 3) ด้านการจัดจําหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 3.59) และ 4) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.52)  
        ระดับความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนแปรรูปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.60) และ
เม่ือพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับ ดังน้ี 1) ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย = 3.71) 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(ค่าเฉล่ีย = 3.67) 3) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.63) และ 4) ด้านการจัดจําหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 3.59)  
 ระยะที่ 3 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี 
  การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์กระท้อนในจังหวัดลพบุรี เป็นดังน้ี 
             เม่ือนําผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ภายในและภายนอก SWOT ไปจัดทํากลยุทธ์โดยตรง โดยนําปัจจัยแต่ละด้านมา
จับคู่กันและกําหนดเป็นกลยุทธ์ซ่ึงเรียกกันอย่างแพร่หลายว่าการจัดทํา TOWS matrix ซ่ึงในสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอก (External Environmental Analysis Summary : EFAS) และ สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน (Internal 
Environmental Analysis Summary : IFAS) ของผลิตภัณฑ์กระท้อน พบว่า ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์มีโอกาสอยู่ในธุรกิจและมีความ
แข็งแกร่ง คือ มีคะแนนมากกว่า 2.50 เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  
      1. สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 1) เค้กกระท้อน (EFAS = 3.70) 2) ขนมปังชีสเชคไส้กระท้อน
กวน (EFAS = 3.70) 3) ไอศกรีมโยเกิร์ตกระท้อน (EFAS = 3.68 4) กระท้อนลอยแก้ว  (EFAS = 3.50 5) และ 5) คุกก้ี
กระท้อนผสมเมล็ด (EFAS = 3.40)  
      2. สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 1) ไอศกรีมโยเกิร์ตกระท้อน (IFAS = 3.70) 2) เค้กกระท้อน 
(IFAS = 3.58 3) 3) คุกก้ีกระท้อนผสมเมล็ดทานตะวัน (IFAS = 3.48) 4) ขนมปังชีสเชคไส้กระท้อนกวน (IFAS = 3.37) และ 
5) กระท้อนลอยแก้ว (IFAS = 3.11) 
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ภาพ 4 ผลิตภัณฑ์กระท้อน 

 
   3. การตัดสินใจเลือกจากทุนเปรียบเทียบกับจุดคุ้มทุน เรียงอันดับตามจุดคุ้มทุนน้อยไปมาก 5 อันดับ ดังน้ี  
1) เค้กกระท้อนกล่องใหญ่ 2) กระท้อนลอยแก้วทรงกลมสูงและไอศกรีมโยเกิร์ตกระท้อน กล่องพลาสติก  3) กระท้อนลอย
กล่องพลาสติก 4) ขนมปังชีสเชคไส้กระท้อนกวน และ 5) ไอศกรีมโยเกิร์ตกระท้อนกล่องลาสติกขนาดเล็กพร้อมฝาปิด  
  จากการทดสอบตลาดโดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระท้อน 5 ชนิด พบว่า 
จะซ้ือกระท้อนลอยแก้วไปเป็นของฝากอันดับ 1 และต้องการบริโภคเป็นอันดับ 3 โดยเรียงลําดับความต้องการบริโภคจากมาก
ไปน้อย ดังน้ี 1) ความปลอดภัย 2) ความสะอาด 3) รสชาติธรรมชาติไม่หวานมาก 4) สีน่ารับประทาน และ 5) ราคาไม่แพง  

 
        ภาพ 5 การทดสอบตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

อภิปรายผล 
 จากการทดสอบตลาดโดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระท้อน 5 ชนิด พบว่า จะ
ซ้ือกระท้อนลอยแก้วไปเป็นของฝากอันดับ 1 และต้องการบริโภคเป็นอันดับ 3 โดยเรียงลําดับความต้องการจากมากไปน้อย 
ดังน้ี 1) ความปลอดภัย 2) ความสะอาด 3) รสชาติธรรมชาติไม่หวานมาก 4) สีน่ารับประทาน และ 5) ราคาไม่แพง ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาดังน้ี 

1. ความปลอดภัยในการบริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 
( 2546) ที่ได้ศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า พบว่า ผู้ผลิตให้ความสนใจด้านการแปรรูป เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
และเพิ่มมูลค่า สําหรับผู้บริโภคคํานึงด้านความปลอดภัย การแสดงวันที่ผลิต และคุณภาพทําให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์มี
ความสําคัญมากขึ้น การหาวิธียืดอายุการเก็บที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติการที่เรียกว่า หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้ผู้ผลิตตระหนักว่าได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยซ่ึงการระบุอายุการ
เก็บที่ไม่ถูกต้องอาจนํามาซ่ึงปัญหาในเรื่องของกฎหมาย ความปลอดภัย และการเงิน ด้วยเหตุน้ีการประเมินอายุการเก็บที่
เหมาะสมต้องใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง   
 2. ความสะอาดของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ มณฑาทิพย ์ยุ่นฉลาด กาญจนารัตน์ ทวีสุข รัศมี ศุภ
ศรี (2552) วิจัยเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย ผลจากการวิจัย พบว่า การนําเทคโนโลยีอบแห้งมาใช้
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกําหนด นอกจากน้ีส่ิงสําคัญที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษากล้วยก็คือ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การบรรจุเพื่อจําหน่าย การ
ควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ในตลาดสากล อันจะเป็นการยกระดับให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบการจัดชิมก่อนที่ตัดสินใจซ้ือ ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อ
ปัจจัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องอันตรายจากส่ิงแวดล้อม รักษาคุณภาพสินค้ามีฉลาก 
แสดงข้อมูลอาหารครบถ้วนถูกต้องชัดเจนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก โดยมุ่งเน้นการออกแบบ ขนาดบรรจุ
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ภัณฑ์ เหมาะกับการเปิดปิดได้สะดวก กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการซ้ือกล้วยตาก พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบการจัด
ชิมกล้วยตากที่มีผู้ประกอบการขายก่อนที่ตัดสินใจซ้ือ  
 3. รสชาติเป็นธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับ บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร (2553)  ได้รายงานไว้ว่า มะม่วงของ “วรพร”จะ
แตกต่างจากมะม่วงดองทั่วๆ ไปที่วางขายกันในท้องตลาดตรงที่มะม่วงดองทั่วไปมักจะใส่ขัณฑสกรเพื่อเพิ่มความหวานให้กับ
มะม่วง ขณะที่มะม่วงดอง “วรพร” จะดองด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ คือ นํ้าตาลทรายล้วนๆ ทําให้ได้รสชาติหวานกลมกล่อมอย่าง
แท้จริงและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย ในส่วนของมะม่วงกวน จะใช้มะม่วงพันธ์ุพิเศษในการผลิต นอกจากน้ี จะเน้น
รสชาติธรรมชาติที่กลมกล่อมและเข้มข้นเป็นมาตรฐานดั้งเดิม แล้ว ยังได้คิดค้นและพัฒนารสชาติใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา มี
เป้าหมายจะผลิตกระท้อนปรุงรสออกจําหน่าย คาดว่าปีหน้าจะนําผลิตภัณฑ์น้ีออกสู่ตลาดได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลไม้แปรรูปจากมะม่วงให้มีความแปลกใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันผลไม้แปรรูปจากมะม่วงเป็นตลาดที่มีการ
แข่งขันรุนแรง แต่เป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองผลไม้ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย ขณะเดียวกันการแปรรูปยังเป็นรูปเป็นเสมือนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขัน ได้เป็น
อย่างด ีแต่ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาด้านรสชาติให้มีความคงที่อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะด้านวัตถุดิบต้องมีการคัด
สรรพันธ์ุมะม่วงที่มีคุณภาพเฉพาะสําหรับการผลิตไว้ตลอดป ีเพื่อให้ได้รสชาตขิองผลิตภัณฑ์คงที่และเป็นเอกลักษณ์  
 4. ราคาไม่แพง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์ สุรพงษ์ พินิจกลาง (2553) ศึกษาเชิงกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจแช่แข็งเพื่อการส่งออกของบริษัท ศิรดาฟู้ดส์ จํากัด เพื่อศึกษาเชิงกลยุทธ์
การบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก จําหน่ายให้กับลูกค้าซ่ึงเป็นโรงงานแปร
รูปอาหารกระป๋องมาแต่เริ่มกิจการ เริ่มเห็นแนวโน้มการลดลงของรายได้จากธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ ทําให้ทางบริษัทต้องศึกษา
จุดอ่อน -จุดแข็ง ของธุรกิจเดิมที่ดําเนินการอยู่และจัดวางกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและศึกษาวิเคราะห์
ธุรกิจผลไม้ที่มีโอกาสเติบโตสูง ซ่ึงต้องมีความสอดคล้องกับทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่เช่นอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว ทาง
บริษัทได้มองเห็นว่าธุรกิจการรับผลิตผลไม้แช่แข็งที่ดําเนินการรับจ้างผลิตให้กับผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัท Trading มียอดรายได้
สูงขึ้นทุกป ีจึงเห็นว่าทางบริษัทควรจะหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าเอง ประกอบกับโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรซ่ึงเป็น
แหล่งผลิตไม้ผลเช่น มังคุด เงาะ ทุเรียนหมอนทอง ที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพ และราคาถูก และจะถูกมากในช่วงผลผลิตล้นตลาด 
โดยการรักษาระดับให้ความสําคัญต่อลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ รักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานของลูกค้า และต้องนํากลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างมาใช้ควบคู่กันไปการผลิตผลไม้แช่แข็ง บริษัทเริ่มต้นจากการรับจ้างผลิตผลไม้อยู่หลายปี ปัจจุบันต้องการ
ดําเนินการส่งออกเอง จากการที่ลูกค้าให้ม่ันใจในคุณภาพของผลไม้และการตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบธุรกิจแปรรูปผลไม้น่าจะ
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดด้วยมีปริมาณวัตถุดิบอย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1.1 ควรให้ความสําคัญและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ควรมีรายละเอียด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ข้อแนะนําในการบริโภค เป็นต้น 
  1.2 ควรให้ความสําคัญและระมัดระวังเรื่องความสะอาด 
  1.3 ในการแปรรูปควรรักษารสชาติธรรมชาติของกระท้อน ไม่ควรปรุงแต่งรสชาติหวานจนเกินไป    
  1.4 ควรวางจําหน่ายให้กระจาย โดยมีการคัดสรรแหล่งจําหน่ายให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ปรเภท
อาหาร หรือของฝาก เช่น ร้านจําหน่ายสินค้าชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) วางจําหน่ายตามร้านขายของฝาก ร้านขายอาหาร
เพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระท้อนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  
  2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาผัก ผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล. 2545.  กลุ่มแปรรูปอาหาร.  ค้นเม่ือ 18 มีนาคม 2545, 
           จาก http://www.kohyor.thaigov.net.center/plan2.html   
นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร.  2543.  การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน พิมพ์ครั้งที่ 3.  อุบลราชธานี: 

546

    5   

 1  3 

  1)  2)  3)  4)   5)   

 
         5  

 

 

   5   

 1  3  

 1)  2)  3)  4)   5)  

 

1.      

( 2546)      

   

  

   

   

 2.          

 (2552)     

 

    

  

   

  

   

  

  

 3.    (2553)    � �

 

  � �    

    

    

546

    5   

 1  3 

  1)  2)  3)  4)   5)   

 
         5  

 

 

   5   

 1  3  

 1)  2)  3)  4)   5)  

 

1.      

( 2546)      

   

  

   

   

 2.          

 (2552)     

 

    

  

   

  

   

  

  

 3.    (2553)    � �

 

  � �    

    

    

547

 

 

   

  

      

   

 4.       (2553) 

   

 

  

 -  

  

 Trading 

  

       

  

  

 

 

 

 1.  

  1.1   

   

  1.2  

  1.3      

  1.4  

    (OTOP)  

  

 2.  

  2.1   

  2.2     

 

. 2545.  .   18  2545, 

            http://www.kohyor.thaigov.net.center/plan2.html   

   .  2543.    3.  : 

   . 

494 

 

 

ภัณฑ์ เหมาะกับการเปิดปิดได้สะดวก กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการซ้ือกล้วยตาก พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบการจัด
ชิมกล้วยตากที่มีผู้ประกอบการขายก่อนที่ตัดสินใจซ้ือ  
 3. รสชาติเป็นธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับ บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร (2553)  ได้รายงานไว้ว่า มะม่วงของ “วรพร”จะ
แตกต่างจากมะม่วงดองทั่วๆ ไปที่วางขายกันในท้องตลาดตรงที่มะม่วงดองทั่วไปมักจะใส่ขัณฑสกรเพื่อเพิ่มความหวานให้กับ
มะม่วง ขณะที่มะม่วงดอง “วรพร” จะดองด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ คือ นํ้าตาลทรายล้วนๆ ทําให้ได้รสชาติหวานกลมกล่อมอย่าง
แท้จริงและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย ในส่วนของมะม่วงกวน จะใช้มะม่วงพันธ์ุพิเศษในการผลิต นอกจากน้ี จะเน้น
รสชาติธรรมชาติที่กลมกล่อมและเข้มข้นเป็นมาตรฐานดั้งเดิม แล้ว ยังได้คิดค้นและพัฒนารสชาติใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา มี
เป้าหมายจะผลิตกระท้อนปรุงรสออกจําหน่าย คาดว่าปีหน้าจะนําผลิตภัณฑ์น้ีออกสู่ตลาดได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลไม้แปรรูปจากมะม่วงให้มีความแปลกใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันผลไม้แปรรูปจากมะม่วงเป็นตลาดที่มีการ
แข่งขันรุนแรง แต่เป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองผลไม้ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย ขณะเดียวกันการแปรรูปยังเป็นรูปเป็นเสมือนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขัน ได้เป็น
อย่างด ีแต่ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาด้านรสชาติให้มีความคงที่อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะด้านวัตถุดิบต้องมีการคัด
สรรพันธ์ุมะม่วงที่มีคุณภาพเฉพาะสําหรับการผลิตไว้ตลอดป ีเพื่อให้ได้รสชาตขิองผลิตภัณฑ์คงที่และเป็นเอกลักษณ์  
 4. ราคาไม่แพง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์ สุรพงษ์ พินิจกลาง (2553) ศึกษาเชิงกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจแช่แข็งเพื่อการส่งออกของบริษัท ศิรดาฟู้ดส์ จํากัด เพื่อศึกษาเชิงกลยุทธ์
การบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก จําหน่ายให้กับลูกค้าซ่ึงเป็นโรงงานแปร
รูปอาหารกระป๋องมาแต่เริ่มกิจการ เริ่มเห็นแนวโน้มการลดลงของรายได้จากธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ ทําให้ทางบริษัทต้องศึกษา
จุดอ่อน -จุดแข็ง ของธุรกิจเดิมที่ดําเนินการอยู่และจัดวางกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและศึกษาวิเคราะห์
ธุรกิจผลไม้ที่มีโอกาสเติบโตสูง ซ่ึงต้องมีความสอดคล้องกับทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่เช่นอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว ทาง
บริษัทได้มองเห็นว่าธุรกิจการรับผลิตผลไม้แช่แข็งที่ดําเนินการรับจ้างผลิตให้กับผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัท Trading มียอดรายได้
สูงขึ้นทุกป ีจึงเห็นว่าทางบริษัทควรจะหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าเอง ประกอบกับโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรซ่ึงเป็น
แหล่งผลิตไม้ผลเช่น มังคุด เงาะ ทุเรียนหมอนทอง ที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพ และราคาถูก และจะถูกมากในช่วงผลผลิตล้นตลาด 
โดยการรักษาระดับให้ความสําคัญต่อลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ รักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานของลูกค้า และต้องนํากลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างมาใช้ควบคู่กันไปการผลิตผลไม้แช่แข็ง บริษัทเริ่มต้นจากการรับจ้างผลิตผลไม้อยู่หลายปี ปัจจุบันต้องการ
ดําเนินการส่งออกเอง จากการที่ลูกค้าให้ม่ันใจในคุณภาพของผลไม้และการตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบธุรกิจแปรรูปผลไม้น่าจะ
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดด้วยมีปริมาณวัตถุดิบอย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1.1 ควรให้ความสําคัญและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ควรมีรายละเอียด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ข้อแนะนําในการบริโภค เป็นต้น 
  1.2 ควรให้ความสําคัญและระมัดระวังเรื่องความสะอาด 
  1.3 ในการแปรรูปควรรักษารสชาติธรรมชาติของกระท้อน ไม่ควรปรุงแต่งรสชาติหวานจนเกินไป    
  1.4 ควรวางจําหน่ายให้กระจาย โดยมีการคัดสรรแหล่งจําหน่ายให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ปรเภท
อาหาร หรือของฝาก เช่น ร้านจําหน่ายสินค้าชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) วางจําหน่ายตามร้านขายของฝาก ร้านขายอาหาร
เพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระท้อนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  
  2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาผัก ผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
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ภัณฑ์ เหมาะกับการเปิดปิดได้สะดวก กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการซ้ือกล้วยตาก พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบการจัด
ชิมกล้วยตากที่มีผู้ประกอบการขายก่อนที่ตัดสินใจซ้ือ  
 3. รสชาติเป็นธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับ บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร (2553)  ได้รายงานไว้ว่า มะม่วงของ “วรพร”จะ
แตกต่างจากมะม่วงดองทั่วๆ ไปที่วางขายกันในท้องตลาดตรงที่มะม่วงดองทั่วไปมักจะใส่ขัณฑสกรเพื่อเพิ่มความหวานให้กับ
มะม่วง ขณะที่มะม่วงดอง “วรพร” จะดองด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ คือ นํ้าตาลทรายล้วนๆ ทําให้ได้รสชาติหวานกลมกล่อมอย่าง
แท้จริงและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย ในส่วนของมะม่วงกวน จะใช้มะม่วงพันธ์ุพิเศษในการผลิต นอกจากน้ี จะเน้น
รสชาติธรรมชาติที่กลมกล่อมและเข้มข้นเป็นมาตรฐานดั้งเดิม แล้ว ยังได้คิดค้นและพัฒนารสชาติใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา มี
เป้าหมายจะผลิตกระท้อนปรุงรสออกจําหน่าย คาดว่าปีหน้าจะนําผลิตภัณฑ์น้ีออกสู่ตลาดได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลไม้แปรรูปจากมะม่วงให้มีความแปลกใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันผลไม้แปรรูปจากมะม่วงเป็นตลาดที่มีการ
แข่งขันรุนแรง แต่เป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองผลไม้ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย ขณะเดียวกันการแปรรูปยังเป็นรูปเป็นเสมือนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขัน ได้เป็น
อย่างด ีแต่ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาด้านรสชาติให้มีความคงที่อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะด้านวัตถุดิบต้องมีการคัด
สรรพันธ์ุมะม่วงที่มีคุณภาพเฉพาะสําหรับการผลิตไว้ตลอดป ีเพื่อให้ได้รสชาตขิองผลิตภัณฑ์คงที่และเป็นเอกลักษณ์  
 4. ราคาไม่แพง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์ สุรพงษ์ พินิจกลาง (2553) ศึกษาเชิงกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจแช่แข็งเพื่อการส่งออกของบริษัท ศิรดาฟู้ดส์ จํากัด เพื่อศึกษาเชิงกลยุทธ์
การบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก จําหน่ายให้กับลูกค้าซ่ึงเป็นโรงงานแปร
รูปอาหารกระป๋องมาแต่เริ่มกิจการ เริ่มเห็นแนวโน้มการลดลงของรายได้จากธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ ทําให้ทางบริษัทต้องศึกษา
จุดอ่อน -จุดแข็ง ของธุรกิจเดิมที่ดําเนินการอยู่และจัดวางกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและศึกษาวิเคราะห์
ธุรกิจผลไม้ที่มีโอกาสเติบโตสูง ซ่ึงต้องมีความสอดคล้องกับทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่เช่นอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว ทาง
บริษัทได้มองเห็นว่าธุรกิจการรับผลิตผลไม้แช่แข็งที่ดําเนินการรับจ้างผลิตให้กับผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัท Trading มียอดรายได้
สูงขึ้นทุกป ีจึงเห็นว่าทางบริษัทควรจะหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าเอง ประกอบกับโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรซ่ึงเป็น
แหล่งผลิตไม้ผลเช่น มังคุด เงาะ ทุเรียนหมอนทอง ที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพ และราคาถูก และจะถูกมากในช่วงผลผลิตล้นตลาด 
โดยการรักษาระดับให้ความสําคัญต่อลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ รักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานของลูกค้า และต้องนํากลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างมาใช้ควบคู่กันไปการผลิตผลไม้แช่แข็ง บริษัทเริ่มต้นจากการรับจ้างผลิตผลไม้อยู่หลายปี ปัจจุบันต้องการ
ดําเนินการส่งออกเอง จากการที่ลูกค้าให้ม่ันใจในคุณภาพของผลไม้และการตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบธุรกิจแปรรูปผลไม้น่าจะ
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดด้วยมีปริมาณวัตถุดิบอย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1.1 ควรให้ความสําคัญและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ควรมีรายละเอียด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ข้อแนะนําในการบริโภค เป็นต้น 
  1.2 ควรให้ความสําคัญและระมัดระวังเรื่องความสะอาด 
  1.3 ในการแปรรูปควรรักษารสชาติธรรมชาติของกระท้อน ไม่ควรปรุงแต่งรสชาติหวานจนเกินไป    
  1.4 ควรวางจําหน่ายให้กระจาย โดยมีการคัดสรรแหล่งจําหน่ายให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ปรเภท
อาหาร หรือของฝาก เช่น ร้านจําหน่ายสินค้าชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) วางจําหน่ายตามร้านขายของฝาก ร้านขายอาหาร
เพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระท้อนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  
  2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาผัก ผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 
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นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร.  2543.  การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน พิมพ์ครั้งที่ 3.  อุบลราชธานี: 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

496 496 

 

 

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
ตามรอยเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท 

Guidelines for Developing Cultural Tourism Destinations along  
Buddha’s Footprint Pilgrimage Route 

สยามล  เทพทา 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติศาสตร์ของเส้นทางจาริก
แสวงบุญรอยพระพุทธบาท ด้วยการสํารวจภาคสนาม ศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ พบว่า จากการค้นพบรอยพระ
พุทธบาทที่สระบุรี ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาและประทับรอยไว้แห่งน้ี พุทธศาสนิกชนจึงไปกราบไหว้บูชาแทน
องค์พระพุทธเจ้า ทําให้วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่มีผู้คนเดินทางมาจาริกแสวงบุญที่สําคัญของ
ประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบแหล่งโบราณสถานที่เก่ียวเน่ืองกับเส้นทางจาริกแสวงบุญ จํานวน 17 แห่ง 2) ศึกษารูปแบบ
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท คณะผู้วิจัยทําการประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาตรฐานต่ํา ดังน้ันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ควรจัดทําเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทําการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตลอดทั้งเส้นทาง  3) ศึกษาวิธีการส่ือความหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ โดย
การพัฒนาระบบส่ือความหมายตระหนักถึงผลกระทบอันอาจเกิดขึน้ในพื้นที่โบราณสถาน ให้ผู้มาเยือนมีความรู้และตระหนักใน
คุณค่าความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม โดยทําการส่ือความหมายตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ 8 แห่ง และ 4) เสนอ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเส้นทางจาริกแสวงบุญและการจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นจากภาคีที่เก่ียวข้อง พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและมีความแท้ดั้งเดิมสามารถจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยภาคีที่เก่ียวข้องมีความพร้อมใจกันในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มครูที่โรงเรียนตั้งอยู่ตามเส้นทางจาริกแสวงบุญและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการ
รวมตัวให้เส้นทางโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของชาติต่อไป 
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, เส้นทางจาริกแสวงบุญ 

Abstract 

 Development guidelines for cultural tourism attractions following the Buddha’s Footprint 
Pilgrimage Route is participatory action research collaborating with Phra Phuttabat Community and related 
stakeholders.  The study aims to explore cultural heritage in the area, conduct in-depth interviews, 
organise meetings and people forums in order to develop tourist attractions along the Buddha’s Footprint 
Pilgrimage Route.  As reported in the history, after the discovery of the Buddha’s Footprint since the 
Ayutthaya Period, Wat Phra Phuttabat Ratchavora Mahaviharn has become a holy place for pilgrimage, 
attracting a number of pilgrims. Furthermore, ancient places, temples and other places pertinent to the 
pilgrimage route, numbering 17 places in total, have also become significant.  Forms of tourism as well as 
tourism activities suitable for pilgrimage were also studied to evaluate the potentials of historical sites.  
The findings suggested that most historical tourist destinations should be improved.  Major attractions 
should be linked with new tourist sites, and cultural heritage sites as a whole have to be promoted.  
 Interpretation related to cultural tourism along the pilgrimage route is the development of 
interpretation system to raise awareness of the possible impacts towards the ancient sites.  The system 
also aims at enabling the visitors to aware of the significant values of cultural heritage. There must also 
be interpretation along the eight pilgrimage routes.  The study proposes guidelines for development of 
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cultural tourist attractions by preserving cultural values and authenticity of ancient sites.  Also, there 
should be cultural tourism activities for learning purposes.  In developing tourist destinations, related 
stakeholders, i.e. Wat Phra Phuttabat Warm Hospitality Club, Sub-district Administrative Organisations, 
teachers from the schools located along the pilgrimage route, must participate in promoting the Buddha’s 
Footprint Pilgrimage Route to be a national learning resource. 
Keywords: Cultural Tourism, Pilgrimage Route 

บทนํา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่สําคัญ ทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนใน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและเกิดความ
ประทับใจกลับไป ปัจจุบันการท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือกใหม่ คือ การท่องเที่ยวทางมรดก (Heritage Tourism) เป็นการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยมีการป้องกันและสงวนรักษาโอกาส
ต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลัง ด้วยการจัดการท่องเที่ยวน้ีมีความหมายต่อการจัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองความจําเป็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพในขณะที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วย  
 คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความสําคัญของเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่สําหรับการศึกษา เน่ืองมาจากเป็นเส้นทางที่มีการเดินทางของผู้คนเพื่อการจาริกแสวงบุญตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งในปัจจุบัน จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีที่เพิ ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2548 มีจํานวนผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยจํานวน 2,113,607 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2547 ถึงร้อยละ 18.46 (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2550) นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมที่ต่างจากตนแล้ว ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่าน้ัน จากการท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ทําให้มรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติเส่ือมโทรมลงไป ดังน้ันหากจะพัฒนาเส้นทางจาริกแสวงบุญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม พบปัญหาที่ควรศึกษาในหลายประเด็น ได้แก่ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ชุมชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในคุณค่าความสําคัญของเส้นทางจาริกแสวงบุญ และขาดการส่ือความหมายด้านท่องเที่ยวที่เหมาะสม ปัญหา
เหล่าน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยนักท่องเที่ยวมีความ
รับผิดชอบต่อเจ้าบ้านและแหล่งท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิน่จึงเป็นส่ิงสําคัญที่จะต้องกระทําควบคู่กับความ
พยายามในการหาหนทางให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเส้นทางจาริกแสวงบุญ  
 ด้วยตระหนักถึงปัญหาอันอาจเกิดขึ้นหากขาดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมอาจเกิดผลกระทบต่อ
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้ โดยงานวิจัยน้ีทีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติศาสตร์ของเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระ
พุทธบาทและเชื่อมโยงข้อมูลสําหรับการส่ือความหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2) ศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
สอดคล้องกับประวัติศาสตร์การจดบันทึก ทั้งในแง่ของโบราณสถาน ชุมชน และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 3) ศึกษา
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท 4) ศึกษาวิธีการส่ือความหมายด้าน
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ และ 5) เสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้เส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ผลจากการวิจัยน้ี
ช่วยส่งเสริมให้เส้นทางจาริกแสวงบุญเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน หากได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเส้นทางจาริกแสวงบุญ ใหมี้รูปแบบการส่ือความหมายที่เหมาะสม เพื่อให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่
ได้รับผิดชอบ มีความรู้ในด้านคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของตน และรับประโยชน์จากการท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น และเกิดการพัฒนาสืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย เส้นทางวัฒนธรรมน้ียังเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 
 พื้นที่ทําการเก็บข้อมูลบริบทของพื้นที่ตามเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท ในเขตอําเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอบ้านหมอ และอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร สําหรับประชากรที่
ใช้สําหรับการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ  1) ประชากร ประกอบด้วย ผู้นําท้องถิ่น ได้แก่ ประธานชมรมเจ้าบ้านที่ดีของ
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร กํานัน ครู ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําอาวุโส และผู้นําที่เป็นที่ยอมรับในชุมชน และ 2) ประชากรที่เป็น
บุคลากรในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 7 จังหวัดลพบุรี  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาทและเชื่อมโยงข้อมูลสําหรับการส่ือ
ความหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 2.เพื่อศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์การจดบันทึก ทั้งในแง่ของโบราณสถาน ศาสนสถาน 
ชุมชน และลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ 
 3. เพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท  
 4.  เพื่อศึกษาวิธีการส่ือความหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ 
 5. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม และถ่ายทอดฐานข้อมูลเรื่องเส้นทาง
วัฒนธรรมให้กับทุกฝ่ายได้มีความรู้ และส่งเสริมให้เส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ทําความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมที่กําลังศึกษา จากน้ันจึง
ทําการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท คณะผู้วิจัยจะดําเนินการตามลําดับ
ขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 การศึกษาประวัติการจาริกแสวงบุญ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นศักยภาพของเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการค้นคว้าจากเอกสาร 
ได้แก่ แผนที่ พงศาวดาร จดหมายเหตุ ภาพถ่ายทางอากาศทั้งในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพของเส้นทาง รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจแหล่งมรดกวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ที่ต้องการศึกษา ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi 
Structure In–depth Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ตามเส้นทางจาริกแสวงบุญใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งส้ินจํานวน 10 คน และผู้นํา
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบบ Snowball Sampling รวมทั้งส้ิน 10 คน โดยทําการสัมภาษณ์กับ
ผู้นําชุมชนโดยตรง เช่น ประธานชมรมเจ้าบ้านที่ดีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จากน้ันให้แนะนําผู้ที่สัมภาษณ์อีก รวมทั้งส้ิน 20 คน 
 การศึกษาและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท คณะผู้วิจัย
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2551) โดย
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 3 ด้าน คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ จากน้ันทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่เก่ียวข้องกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลพบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และผู้อํานวยการ
สํานักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เพื่อนํามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการท่องเที่ยว และนําเสนอรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ 
 ในด้านการส่ือความหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่ได้รวบรวมไว้ และทําการสํารวจและประเมินการส่ือความหมายในปัจจุบันรวมทั้งสอบถาม
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม จากน้ันกําหนดโปรแกรมการส่ือความหมาย โดยมีหัวข้อหลัก (Theme) และ
วัตถุประสงค์ในการส่ือความหมายที่เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แล้วจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาคีที่เก่ียวข้องกับ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอแนวทางการส่ือความหมายที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เม่ือเสร็จส้ินการ
ประชุมทําการสรุปผล นําเสนอแผนการส่ือความหมายทางวัฒนธรรม สําหรับการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมคณะผู้วิจัยจัดทําแนวทางในการพัฒนาเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาทและจัดเวทีประชาคม เพื่อระดม
ความคิดเห็นกับภาคีที่เก่ียวข้อง จากน้ันทําการสรุปและนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท พบว่ามีโบราณสถานหลายแห่งและเรื่องราวสําคัญที ่
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เก่ียวเน่ืองกับรอยพระพุทธบาท ในการเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเน่ืองกับเส้นทางจาริกจะคํานึงถึงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ (Tangible Heritage) และจับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) ตามเส้นทางศักดิ์สิทธ์ิ ดังน้ันจึง
เป็นการศึกษาความ สัมพันธ์ของมรดกทางวัฒนธรรมที่เรียงรายตามเส้นทาง เปรียบเสมือนกับ “ลูกปัดที่นํามาร้อยเรียงในเส้น
เชือก” โดยลูกปัดเปรียบได้กับสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ นํามาร้อยเป็นเรื่องราวแห่งความทรงจําที่เกิดขึ้นจาก
เส้นทางน้ี สําหรับเส้นเชือกน้ันเป็นเสมือนเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม (Logan, 2002) สําหรับให้ผู้มาเยือนได้
มีความรู้และความเข้าใจการจาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกชนสําหรับการศึกษาโบราณสถานที่มีความเก่ียวเน่ืองกับเส้นทาง
จาริกแสวงบุญ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ มรดกที่จับต้องได้และมรดกที่จับต้องไม่ได ้ดังต่อไปน้ี 
 1. มรดกที่จับต้องได้ (Tangible Heritage) จากการศึกษาเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระบาทได้ปรากฏมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้อย่างชัดเจน ได้แก่ พระตําหนักท่าเจ้าสนุก ท่าเกย  วัดไม้รวก  สะพานช้าง  บ่อบางโขมด  บ่อโศก 
บ่อศาลาดงโอบ  บ่อศาลาเจ้าเณร ศาลเจ้าพ่อเขาตก พระตําหนักสระยอ สระยอ  อ่างแก้ว พระตําหนักท้ายพิกุล พระตําหนัก
ธารเกษม และฝายทดนํ้าธารทองแดง เป็นต้น กล่าวได้ว่าโบราณสถานตามเส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน ถือเป็นโบราณสถานที่
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางความเชื่อของคนในสยามตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งปัจจุบัน (หน่วยศิลปากรที่ 1, 
2535; นงคราญ ศรีชาย, 2539) 
 2. มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) ได้แก่ การปกครองบริเวณพระพุทธบาทในสมัย
อยุธยา เทศกาลสมโภชพระพุทธบาท (นันทนา ชุติวงศ์, 2533) ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมฝาผนัง 
และวรรณกรรม เป็นต้น  
 การสํารวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตามเส้นทางจาริกแสวงบุญ พบว่ามีโบราณสถานที่เก่ียวเน่ืองกับเส้นทางโบราณ
น้ี 17 แหล่ง โดยเป็นพระราชวัง 3 แห่ง คณะผู้วิจัยจึงทําการประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จัดทําโดย สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลจากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดย
คณะผู้วิจัยทําการสํารวจ สังเกต และสอบถาม เพื่อประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า แหล่ง
ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาตรฐานต่ํา มีจํานวน 11แห่ง มีเพียง 2 แห่งเท่าน้ันที่ได้รับการประเมินในระดับปานกลาง
และดีเยี่ยมเพียงแห่งเดียว คือ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ดังน้ันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทาง
โบราณน้ี ควรจัดทําเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อให้สถานที่ที่มี
ชื่อเสียงสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวตามเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระ
พุทธบาทได้ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทําโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของแต่ละแหล่งโบราณสถาน 
 โปรแกรมการส่ือความหมายที่เหมาะสมกับเส้นทางจาริกแสวงบุญน้ี จะให้ความสําคัญกับแหล่งโบราณสถานตลอด
ทั้งเส้นทางมากกว่าการให้ความสําคัญของแหล่งใดแหล่งหน่ึงที่มีชื่อเสียงเท่าน้ัน  ดังน้ันการพัฒนาระบบส่ือความหมาย
ตระหนักถึงผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นในพื้นที่โบราณสถาน ดังน้ันคณะผู้วิจัยทําการกําหนดหัวข้อหลักและจุดส่ือความหมาย
ตามเส้นทาง จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ (1) กระบวนพยุหยาตรามหาสมโภชรอยพระพุทธบาทบริเวณบ่อนํ้าของพระตําหนักท่าเจ้า
สนุก (2) จุดเริ่มต้นแห่งศรัทธาในวัดไม้รวก (3) การสัญจรของความศรัทธาผ่านเส้นทางศักดิ์สิทธ์ิ ในวัดสุนทรเทพมุนี (4) แหล่ง
พักพิงแห่งบุญยาตรา ด้านหน้าบ่อศาลาดงโอบ (5) มรดกทางธรรมชาติอันศักดิ์สิทธ์ิ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาตก (6) ชลประทาน
สมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณฝายทดนํ้าธารทองแดง (7) พระราชศรัทธาต่อรอยพระพุทธบาทบริเวณพระตําหนักท้ายพิกุล และ
จุดส่ือความหมายสุดท้าย (8) อารามในดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ ปลายทางแห่งศรัทธา ศูนย์กลางแห่งจิตใจ บริเวณวัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร 
 จากการที่จัดการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีที่เก่ียวข้องในเรื่องความสําคัญของเส้นทางจาริกแสวงบุญ ทําให้ทราบถึง
ความต้องการของภาคีฯ ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยต้องการให้เส้นทางโบราณน้ีเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้
ของเยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าต่อผู้มาเยือน จากน้ันคณะผู้วิจัยได้จัดเวทีระดมความคิดเห็น 
(Focus Group) จากภาคีที่เก่ียวข้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม การจัดประชุมระดมความคิดได้รับความร่วมมือด้านสถานที่จากโรงเรียน
อนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น มีการนําเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย ผลของ
การประชุมมีแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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1) การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด และแผนการสนับสนุนจากภาคการศึกษา โดยประสานงาน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

2) การจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือยุวมัคคุเทศก์ในเรื่องเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท ให้มีความรู้ที่
สามารถอธิบายข้อมูลทางประวัติศาสตร์และถ่ายทอดให้แก่ผู้มาเยือน 

3) การจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมตามเส้นทาง
จาริกแสวงบุญปลูกฝังให้เห็นคุณคา่ เกิดความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนสร้างจิตสํานึกความเป็นเจ้าของแหล่งโบราณสถาน
ร่วมกันทั้งในการวางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

4) โรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางจาริกแสวงบุญควรบรรจุข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นตั้งแต่ในชั้น
ประถมศึกษา รวมทั้งทําการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น 

5) สถาบันการศึกษาควรให้การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการ เพื่อถ่ายทอดให้แก่ภาคีที่เก่ียวข้องในเส้นทางจาริกแสวงบุญ และนักท่องเที่ยวได้มีความรู้ในด้านคุณค่าความสําคัญ
ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และสามารถนําข้อมูลใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรีได้ 

6) บูรณะโบราณสถานที่มีสภาพเส่ือมโทรม บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

7) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวควรมีการกําหนดเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม และมีหน่วยงานอ่ืน
ภายในท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบ การทํางานที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้เส้นทางจาริกแสวงบุญเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเยาวชน  

สรุปผลและอภิปรายผล 
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน

คุณค่าความสําคัญของเส้นทางจาริกแสวงบุญแก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อนําไปสู่การสงวน ดูแลรักษาโบราณสถานของชุมชน 
เครือข่ายครู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ และประสบการณ์ด้านการให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน 
รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องเส้นทางจาริกแสวงบุญมากขึ้น สังเกตได้จากการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในหลายๆ ประเด็น อาทิ การจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องเส้นทางจาริกแสวงบุญ การพัฒนาแหล่งโบราณสถานให้
เป็นสถานที่สําหรับการเรียนรู้ของชุมชนและผู้มาเยี่ยมเยือน และการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวบริเวณวัดพระพุทธ
บาทราชวรมหาวิหาร เป็นต้น รวมทั้งผลของการระดมความคิดเห็นมีแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สรุปได้
ดังน้ี การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด การจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ให้แก่
ชุมชนเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การทําหลักสูตรท้องถิ่น การบูรณะโบราณสถานที่มีสภาพเส่ือมโทรม ประเด็น
สุดท้ายคือการจัดการแหล่งท่องเที่ยวควรมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ ซ่ึงจะเป็นผู้ขับเคล่ือนให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สยามล ชัยรัตนอุดมกุล (2549) กล่าวถึง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการกําหนดเส้นทางท่องเที่ยว และจัดทํารูปแบบรายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เน้นการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กล่าวได้ว่าภาคีที่เก่ียวข้องกับเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาทเล็งเห็นถึงศักยภาพของเส้นทางในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากมีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและมีความแท้ดั้งเดิม 
(Authenticity) ที่สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีศักยภาพของการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยภาคีที่เก่ียวข้องมีความพร้อมใจกันในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครูในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางจาริกแสวงบุญมีความพร้อมในการส่งเสริมให้เส้นทางโบราณน้ีเป็น “แหล่งเรียนรู้ของชาติ” 
ต่อไป 
การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทําให้ภาคีที่เก่ียวข้องในเส้นทางจาริกแสวงบุญได้ฐานข้อมูลมรดกทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น และเป็นส่ือกลางในการนําเสนอแหล่งโบราณสถานที่สําคัญให้ก่อให้เกิดเป็นเส้นทางวัฒนธรรม (Cultural 
Route) และมีหน่วยงานที่นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ โรงเรียนในเส้นทางจาริกแสวงบุญนําความรู้ที่ได้รับไปจัดทํา
หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ให้แก่นักเรียนและชุมชน รวมทั้งผลจากการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ให้เกิดการ
หวงแหนและดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
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นักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี                                              
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

Accountants desirable perceived by the  Office of Accounting                                                
In Chanthaburi, Rayong, and Trat  Province 

วัชรินทร์   หอมประเสริฐ,  ยุทธนา  พรรคอนันต์ ,  เมทินี  จันทีนอก                                                                   
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                              

บทคัดย่อ 

 การศึกษานักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี ระยอง  และตราด  มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์  ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี ในจังหวัดจันทบุรี  
ระยอง และตราด 
 คณะผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ  กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี ในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  
และตราด ที่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 22 แห่ง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือแบบสอบถามนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญช ีในจังหวัดจันทบุรี  ระยองและตราด  การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังน้ี ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย  (X)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราดมีความประสงค์ในคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้าน
พฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.42   รองลงมาคือด้านความรู้ในวิชาชีพ ซ่ึงมีความประสงค์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นเดียวกัน  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.23  และด้านเทคโนโลยีและภาษา มีความประสงค์อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.08   
คําสําคัญ  นักบัญชี พึงประสงค์  สํานักงานบัญชี 

Abstract 

Study by accountants desirable perceived by the Office of Accounting. In Rayong, Chanthaburi 
and Trat are intended. To study the characteristics of a desirable account. The attitude of the operators 
are closed. In Rayong, Chanthaburi and Trat.  The research conducted survey research. Sample is. 
Entrepreneurs Accounting Office. In Rayong, Chanthaburi and Trat to the Bachelor of Business 
Administration students have attended the training, professional experience of 22 of the instruments used 
in research. The query is an accountant. Desirable in view of the accounting office. In Rayong, Chanthaburi 
and Trat, statistical data analysis as a percentage (%) Average (X) and standard deviation (SD.). 

The study found that the accounting office in Chanthaburi. Rayong and Trat with the intention of 
the features of your desired behavior in most The average value of 4.42, followed by the knowledge in 
the profession. The intention in the same By an average of 4.23 and technology and language. The 
intention is to a large extent. The average value of 4.08. 
Key  words  :  Accountant,  Desirable,  Accounting  Office     

บทนํา 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมใหม่  อิทธิพลของส่ือสารมวลชนระบบการศึกษา  รวมทั้งความ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม และความคิดทําให้เด็ก เยาวชน และนักศึกษาในวันน้ีมีความเปล่ียนแปลงทั้ง
ในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงต่างๆ  ซ่ึงสะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและ
ความทันสมัยทั้งปวง  (Post-industrial / Post-modern)  ในขณะเดียวกันชีวิตการทํางานของบัณฑิตในอนาคตเริ่มมี
สัญญาณทีเ่ปล่ียนแปลง แตกต่างไปจากลักษณะงานปัจจุบัน เช่น  การทํางานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดช่วงอายุการทํางาน
หรือในขณะใดขณะหน่ึง  การทํางานไร้สังกัด (Freelance)  ความเส่ียงต่อความไม่แน่นอนของรายได้ การจับคู่และเปล่ียนคู่
ผู้ร่วมงาน เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นเหตุให้เกิดความ ไม่สอดคล้องกัน (Mismatch) ระหว่างการศึกษา และทักษะ อาชีพที่พึงประสงค์
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ในอนาคต ดังน้ันเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคตนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถที่
สําคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเก่ียวกับทักษะของการส่ือสาร การทํางานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเส่ียงการออกแบบและ
ความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึง
จริยธรรม ค่านิยมการศึกษาในศาสตร์เฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องเสริมฐานความรู้และสมรรถนะที่
จะช่วยให้บัณฑิตสามารถอยู่ในตลาดแรงงานได้และได้เป็นอย่างด ีทั้งด้านการอยู่รว่มในสังคม การสร้างสรรค์ ความรู้เชิงปฏิบัติ
และความรู้พื้นฐานทั้งทางโลก ปรัชญา และสังคม  (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2551-2554), 2551 : 7)   
 ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพน้ัน ความรับผิดชอบส่วนหน่ึงอยู่ที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยผู้ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน  ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะต้องมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการประกอบวิชาชีพ และการดํารงชีวิต โดยสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  บัณฑิตในวันน้ี คือผู้ที่จะไปประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต  
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมจะต้องจัดให้เหมาะสมสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับตลาดแรงงานจะทําให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการโดยทั่วไป 
            ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษานักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี  
ในจังหวัดจันทบุร ีระยองและตราด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์  ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี ในจังหวัดจันทบุร ี 

ระยอง และตราด 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research)  โดยแบ่งเป็น  2 ลักษณะ ดังน้ี 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

1. คณะผู้วิจัยจัดทําหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
2. จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี ในเขตจังหวัดจันทบุรี 

ระยอง และตราด  โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมายังคณะวิทยาการจัดการภายในวันที่  10  
กรกฎาคม  2554  

3. เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา  จึงทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์จํานวน  13   ฉบับ   

4. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทําการประมวลผล และวิเคราะห์ผลต่อไป 
เก็บข้อมูลจากการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  คณะผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามการวิจัยไปเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตร          บัญชี
บัณฑิตในวันที่  20  พฤษภาคม  2554 
 

 
ภาพที่ 1  การวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในวันที่  20  พฤษภาคม  2554 

ผลการวิจัย  
ผลการศึกษานักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี  ในจังหวัดจันทบุรี  ระยองและ

ตราด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  69.23 และเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  30.77  มี
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อายุตั้งแต่ 46  ปีขึ้นไป และอายุ  36 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ  30.77  รองลงมาคือมีอายุ 41 – 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ  23.08 
ส่วนใหญ่จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 69.23 และปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ  30.77 มี
ประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต่ 16  ปี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาคือมีประสบการณ์ ในการทํางาน  11 – 15 ปี  
คิดเป็น ร้อยละ  15.38  ส่วนใหญ่มีบุคลากรน้อยกว่าหรือเท่ากับ  10  คน คิดเป็นร้อยละ  61.54  รองลงมาคือ  11 – 20  
คน คิดเป็นร้อยละ  30.77 และจํานวนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีจํานวนผู้ใช้บริการตั้งแต่ 101 รายขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  53.85  
รองลงมามีจํานวนผู้ใช้บริการ  31 – 50  ราย คิดเป็นร้อยละ 30.77   

นักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี  ในจังหวัดจันทบุรี  ระยองและตราด  ใน
ภาพรวมผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี  ในจังหวัดจันทบุรี  ระยองและตราด  มีความประสงค์ในคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์ด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.42   รองลงมาคือด้านความรู้ในวิชาชีพ ซ่ึงมีความประสงค์อยู่
ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.23  และด้านเทคโนโลยีและภาษา มีความประสงค์อยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉล่ีย  4.08   

ด้านความรู้ในวิชาชีพ  ในภาพรวมผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี  ในจังหวัดจันทบุรี  ระยองและตราด มีความ
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย  4.23  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับมากที่สุด  คือ การจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  มีความประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย 
4.77 รองลงมาคือมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบงานบัญชี มีค่าเฉล่ีย  4.54  มีการจดบันทึกบัญชี จัดทํารายงานทางการ
เงินและวิเคราะห์รายการได้อย่างถูกต้องแม่นยํา มีค่าเฉล่ีย 4.46  การจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
สําหรับผู้ใช้งบการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.38  มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี  กฎหมายที่เก่ียวข้อง และนํามา
ถือปฏิบัติ และสามารถออกแบบและใช้แบบฟอร์ม เอกสารทางการบัญชีให้เหมาะสมกับหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.23  
สําหรับคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากประกอบด้วย  มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทางธุรกิจ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ทํางาน   จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง และทันต่อการตัดสินใจ  สามารถ
นําเสนอข้อมูลทางการบัญชีด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อความเข้าใจและชัดเจน  และมีความสามารถในการแปล วิเคราะห์
ความหมาย ของขอ้มูลทางการบัญชีได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าเฉล่ีย  4.15   4.08   4.00  3.92  และ 3.85  ตามลําดับ 

ด้านเทคโนโลยีและภาษา ในภาพรวม ผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี  ในจังหวัดจันทบุรี  ระยองและตราด  มีความ
ประสงค์อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย  4.08  เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ สามารถบันทึกข้อมูล  จัดทํารายงานและนําเสนอข้อมูลทางการเงินโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ได้ มี
ค่าเฉล่ีย  4.38 รองลงมาคือสามารถใช้งานเครื่องใช้สํานักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างชํานาญ   สามารถใช้โปรแกรม
เก่ียวกับการพิมพ์งานเอกสารได้   และสามารถนําโปรแกรมเก่ียวกับตารางการคํานวณ มาใช้ในการทํางานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน
คือ  4.23 สําหรับคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากประกอบด้วย สามารถนําโปรแกรมเก่ียวกับการ
นําเสนอข้อมูล มาใช้ในการทํางานได้ มีค่าเฉล่ีย  4.15 สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้  และสามารถส่ือสาร และใช้
ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.08 สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้
สํานักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 3.92 และสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนได้  มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ  4.53 
   ด้านพฤติกรรม ในภาพรวมผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี  ในจังหวัดจันทบุรี  ระยองและตราด มีความประสงค์อยู่
ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย  4.42  เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
ประกอบด้วย  มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีค่าเฉล่ีย 4.69  4.62   4.54  และ 4.46 สําหรับการปฏบิัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานและสังคม รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.31  สําหรับพฤติกรรมกล้าแสดงออกในส่ิงที่
ถูกต้องมีความประสงค์อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย  4.15 

สรุปและอภิปรายผล 
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พงึประสงค์ในภาพรวมน้ัน ด้านพฤติกรรมมีความประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด  สอดคล้อง

กับ เจริญ  แย้มสรวลสกุล (2550) ที่ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ฝึกงานระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ตามความคิดของผู้รับผิดชอบการฝึกงานและผู้ใช้บริการและพบว่า อันดับแรก คือ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  
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รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านทักษะพื้นฐานเบื้องต้นทางวิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ตามลําดับ อีกทั้งเครือวัลย์ ศรียี่ทอง (2548) ที่ศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการบัญชีตามทัศนะ
ของผู้ประกอบการพบว่าด้านบุคลิกภาพเป็นอันดับ 1 รองลงมา ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานหลัก และด้านการ 
รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ เป็นลําดับสุดท้าย และยังสอดคล้องกับธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป์ (2550) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ตามทัศนะผู้บริหารระดับกลางของสถานประกอบการด้านการโรงแรม ในกรุงเทพมหานคร  
พบว่าคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม จริยธรรมมีความสําคัญมากที่สุด   

แสดงให้เห็นว่าเจ้าของสถานประกอบการต่างให้ความสําคัญกับเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคตที่นอกจาก
จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเก่ียวกับทักษะของการส่ือสาร การทํางานเป็นหมู่
คณะ การแก้ปัญหา การรับความเส่ียงการออกแบบและความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน การเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง  การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ค่านิยมการศึกษาในศาสตร์เฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม่เพียงพอ
อีกต่อไป แต่ต้องเสริมฐานความรู้และสมรรถนะที่จะช่วยให้บัณฑิตสามารถอยู่ในตลาดแรงงานได้และได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการ
อยู่ร่วมในสังคม การสร้างสรรค์ ความรู้เชิงปฏิบัติและความรู้พื้นฐานทั้งทางโลก ปรัชญา และสังคม  (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554), 2551 : 7)   

ข้อเสนอแนะ 
ควรดําเนินการศึกษาติดตามการใช้บัณฑิตหลักสูตรการบัญชีจากสถานประกอบการต่างๆ 

เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,สํานักงาน. 2551. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554). 
เครือวัลย์ ศรียี่ทอง. 2548. คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการบัญชีตามทัศนะของผู้ประกอบการ. 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.   
เจริญ  แย้มสรวลสกุล. 2550.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ตาม

ความคิดของผู้รับผิดชอบการฝึกงานและผู้ใช้บริการ.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.                                                                                      
ธีรวัฒน์  อ่ิมประคองศิลป.์ 2550.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ตามทัศนะผู้บริหารระดับกลางของสถาน

ประกอบการด้านการโรงแรม ในกรุงเทพมหานคร.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี

Guidelines for Service Quality Development at Krung Thai Bank Public Co.,Ltd. in 
Mueang District, Phetchaburi Province 

กรีฑา อักษรนันทน ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุร ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา 1) ลักษณะการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 2) คุณภาพการให้บริการ 3) 
เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ และ 4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา คือ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และผู้บริหารของธนาคาร 
กรุงไทย จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างราย
คู่โดยใช้เชฟเฟ่ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะการใช้บริการ ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการประเภทฝาก-ถอนเงิน มีการใช้บริการผ่านตู้ 
เอ.ท.ีเอ็ม ระยะเวลามาใช้บริการระหว่าง 8.30 - 11.59 น. และเป็นลูกค้าของธนาคาร 15 ปี ขึ้นไป มีความถี่ในการใช้บริการ 
1-3 ครั้งต่อเดือน และมีเหตุผลในการใช้บริการคือ ความสะดวก เช่น ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน/ที่จอดรถสะดวก และหน่วยงานจ่ายเงินเดือน
ผ่านธนาคารน้ี 2) คุณภาพการบริการของธนาคาร โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้านได้แก่ ด้านระบบการให้บริการ ด้านคุณภาพของพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านคุณภาพของสถานที่ 
ตามลําดับ 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร โดยเฉล่ีย พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และ
ความถี่ในการใชบ้ริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของธนาคาร พบว่า ควรมีการจัดระดับพนักงานที่มีอํานาจในการทําธุรกรรมมาให้บริการ และมีการแนะนําผู้มารับบริการให้ทําธุรกรรม
ประเภท ฝาก-ถอน โอนระหว่างบัญชแีทนการทําธุรกรรมด้วยเงินสด ด้านคุณภาพของพนักงาน ควรส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและ
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และควรมีการปรับปรุงคุณภาพของสถานที่ การปรับเปล่ียนเน้ือที่ในการบริการลูกค้า และจัด
สถานที่สําหรับจอดรถยนต์ให้เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ควรนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปใช้ในการวางแผน และแก้ไข
ปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีการปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา คุณภาพการบริการ 

Abstract 

 This research aimed to study 1) characteristics of service utilization among customers, 2) service 
quality 3) Opinions of service quality comparison, and 4) guidelines in developing service quality. The 
sample group of this study comprised 400 customers at Krung Thai Bank by using accidental sampling 
method, and 6 Krung Thai Bank executives. The tools being used in the research included questionnaire 
and interview, and the statistics being used in the analysis consisted of mean, standard deviation, T-Test, 
one-way analysis of variance, Scheffe’s Pairwise Comparison   and content analysis. 
 The research findings revealed that 1) Most common characteristics of service utilization were 
money deposit-withdrawal service using ATM, period of service utilization was between 8.30 - 11.59 hrs., 
most customers had been the Bank’s customers over 15 years, frequency of service utilization was 1-3 
times per month, and the reasons that customers used the service were because of the convenience 
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(being close to their home/offices/ convenient parking space) and their organizations paid salary through 
this bank. 2) The average service quality of the bank was in high level. When considering each individual 
aspect, it was found that they were in high level in all aspects including service system, staff quality, 
service process, and location quality, respectively.3) With regard to opinions the comparison on service 
quality of the bank, it was found the average age, education and frequency of service utilization were 
different at statistical significance of 0.05. 4) Concerning guidelines in developing the Bank’s service 
quality, it was found that staff with the authority to perform transaction should be assigned to provide 
services, and customers should be suggested to deposit, withdraw and transfer money between accounts 
instead of performing transaction using cash. In terms of staff quality, staff should be promoted so they 
are aware of and learn new knowledge at all time, and location quality should be improved by adjusting 
service area for customers and providing adequate parking space.   
 Recommendation from the research was that the executives of Krung Thai Bank should use the 
research findings in planning and solving problems in order to develop the bank’s service quality so that 
its operation can be conveniently and quickly carried out, and its service will become more effective.  
Keywords : Guidelines for development   Service Quality 

บทนํา 
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ ที่ประกอบธุรกิจตามกฎหมายธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง
ดําเนินการภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายมหาชนแล้ว ยังเป็นรัฐวิสาหกิจและมีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศภายใต้ความดูแลของกระทรวงการคลัง ได้พัฒนาระบบการให้บริการภายใต้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยสาขาในสังกัด 2 สาขา คือ สาขาเพชรบุรี และ
สาขาพระนครคีรี ปัจจุบันมีการให้บริการด้านการเงินในหลายรูปแบบ และมีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่เป็นจํานวนมาก โดยธนาคาร
ได้พัฒนารูปแบบและกระบวนการต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยองค์ประกอบของ
พนักงานที่มีทักษะ ความรู้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ธนาคารมีไว้บริการลูกค้า ตลอดจนบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ สถานที่ทําการ
ของธนาคารมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งคุณภาพของการให้ บริการด้วยเวลา
อันรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยํา โดยการนําเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการให้บริการ อันจะนํามาซ่ึงความ
สะดวกสบายในการให้บริการกับลูกค้า แต่อาจยังมีข้อบกพร่องบางประการที่ทําให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากการ
ให้บริการของธนาคาร อาจทําให้ธนาคารต้องสูญเสียลูกค้า เสียโอกาส และรายได้จากการให้บริการไปให้กับธนาคารอ่ืนซ่ึง
บริการได้ดีกว่า ทั้งน้ีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยรวมของทั้งสองสาขาผู้ใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2550 มีผู้ใช้บริการลดลง จากปี พ.ศ. 2549 มีอัตราลดลง 5.17 % และในปี พ.ศ. 2551 มี
อัตราเพิ่มขึ้น 3.19 % และเม่ือเปรียบเทียบผู้ใช้บริการทั้งสองสาขา พบว่า ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2550 มี
ผู้ใช้บริการลดลง จากปี พ.ศ. 2549 มีอัตราลดลง 6.95 % และในปี พ.ศ. 2551 มีอัตราเพิ่มขึ้น 7.55 % ส่วนผู้ใช้บริการของ
ธนาคาร กรุงไทย สาขาพระนครคีรี เม่ือปี พ.ศ. 2550 มีผู้ใช้บริการลดลง จากปี พ.ศ. 2549 มีอัตราลดลง 2.42 % และในปี 
พ.ศ. 2551 มีอัตราลดลง 3.25 % ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการบางส่วนอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ
ของธนาคาร หรือไม่ได้รับการบริการที่พึงพอใจ หรือการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ไม่ได้แตกต่างจากธนาคารอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้บริการหันไปใช้บริการของธนาคารอ่ืน และทําให้ธนาคารต้อง
สูญเสียลูกค้าเสียโอกาส รวมถึงรายได้จากการให้บริการไปให้ กับธนาคารอ่ืนซ่ึงบริการได้ในระดับเดียวกันหรือในระดับที่ดีกว่า  
 จากการปรับเปล่ียนระบบบริการต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สืบเน่ืองจากการแข่งขันทางธุรกิจใน
ปัจจุบันที่มีมากขึ้น สถาบันทางการเงินต่างๆ มีความต้องการที่จะได้ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน ลูกค้าจึงมีความสําคัญเป็น
อย่างยิ่งใน การตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆ อย่างไรก็ตามการที่ลูกค้าจะให้ความสนใจและตัดสินใจใช้บริการมากน้อยเพียงใด
น้ัน อาจเกิดจากสาเหตุปัจจัยต่างๆ หลายประการ แม้ว่าธนาคารจะได้พยายามพัฒนาระบบการบริการในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า 
แต่อาจจะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ว่าการบริการในรูปแบบใดที่ลูกค้าให้ความสําคัญและ
ต้องการมากที่สุดในการเลือกใช้บริการของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ีหรือการบริการแบบ
ใดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงทําให้ผู้วิจัยในฐานะพนักงานของธนาคารมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนา
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คุณภาพการบริการของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยการให้บริการที่ตรงกับความต้องการ และทําให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อเสริมสร้างรากฐานของธนาคาร ให้แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตอย่างม่ันคงในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) ศึกษาลักษณะการใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษา
คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และ
ลักษณะการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บร ิการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย มีการกําหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามสาขาธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยสาขาเพชรบุรี และธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี 
และผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย จํานวน 6 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ธนาคาร กรุงไทยสาขาเพชรบุรี และธนาคารกรุงไทยสาขาพระนครคีรี จํานวน 
400 คน และผู้บริหารของธนาคาร ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จํานวน 6 คน โดยผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้คํานวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 กําหนดค่าความคลาด
เคล่ือนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน หลังจากน้ันใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Stratified 
Sampling) โดยใช้จํานวนประชาชนในเขตพื้นที่เป็นชั้น (Strata) ในการแบ่ง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เพื่อให้ได้ตัวอย่างในการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย การ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย จํานวน 6 คน ทั้งน้ีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ผ่านการทดสอบเครื่องมือ ในการหาค่า
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา เท่ากับ 0.811 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ส่วนสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายตัวแปรตามลักษณะข้อมูล และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ใช้ในการ ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance)ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้เชฟเฟ่ (Scheffe) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีดังน้ี 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.00 มีอายุต่ํากว่า 30 ปี ร้อยละ 31.25 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 48.50 มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 55.50 และมีรายได้สุทธิต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 
ร้อยละ 46.00  
 1. ลักษณะการใช้บริการของผู้ที่ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการประเภทฝาก-ถอนเงิน ร้อยละ 81.50 มีช่องทาง
ในการใช้บริการผ่านตู ้ATM ร้อยละ 62.50 มีช่วงระยะเวลามาใช้บริการระหว่าง 8.30 - 11.59 น.ร้อยละ 45.00 มีระยะเวลา
ในการเป็นลูกค้าของธนาคาร 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 38.00  มีความถี่ในการใช้บริการ 1-3 ครั้ง ต่อเดือน ร้อยละ 54.50 และมี
เหตุผลในการใช้บริการคือ ความสะดวก เช่น ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน/ที่จอดรถสะดวก และหน่วยงานจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารน้ี ร้อย
ละ 34.50  
 2. คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า โดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านระบบการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่มีค่าสูงสุด รองลงมา คือ ด้านคุณภาพ
ของพนักงาน ส่วนด้านที่อยู่ในลําดับสุดท้าย คือ ด้านคุณภาพของสถานที่ ผลการศึกษาเป็นรายด้านได้แก่ 1) ด้านระบบการ
ให้บริการ พบว่า การจัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารอย่างเพียงพอ และการนําระบบคิวมาช่วยอํานวยความสะดวกในการรอรับ
บริการ 2) ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเน่ือง (ไม่มีช่วงพักเวลากลางวัน) และการบริการ
การจัดลําดับก่อนหลังในการให้บริการ 3) ด้านคุณภาพของพนักงาน พบว่า พนักงานมีบุคลิกภาพ การแต่งกาย สะอาด สุภาพ
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เรียบร้อยและเหมาะสม และพนักงานมีความน่าเชื่อถือและมีความซ่ือสัตย ์4) ด้านคุณภาพของสถานที่ พบว่า ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาด และความสวยงาม ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และมีบรรยากาศภายในสํานักงานที่ด ี 
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ธนาคารควรปรับปรุงสถานที ่จอดรถให้มีความเพียงพอมากขึ้น และควรเพิ ่มตู ้ ATM ใน
สถานที่มีคนสัญจรให้มากขึ้น ธนาคารควรเพิ่มพนักงานให้เพียงพอกับผู้เข้ารับการบริการของธนาคาร และพนักงาน
บริการควรแนะนําข้อมูลให้กับผู้มาใช้บริการให้มากกว่าน้ี รวมถึงควรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการในการเพิ่มความสะดวกในการจอด
รถยนต์ และธนาคารควรปรับลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ การขอใบรายการเคล่ือนไหวของบัญชี  
 4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีดังน้ี 1) 
ด้านระบบการให้บริการ ปัญหาที่ผ่านมา พนักงานมีความสามารถในการทําธุรกรรมที่แตกต่างกัน การตรวจสอบรายงาน
ประจําวันรวมถึงอํานาจในการเข้าถึงตัวข้อมูล ทําไดเ้พียงไม่ก่ีระดับของผู้มีอํานาจลงนามในธนาคาร และผู้มาใช้บริการในแต่ละ
วันมีจํานวนมาก ทําให้ระบบการให้บริการมีความล่าช้า โดยแนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการ จัดระดับพนักงานที่มี
อํานาจในการทําธุรกรรมประเภทน้ันๆ มาคอยรับบริการและทําธุรกรรม และให้พนักงานที่มีอํานาจรองลงมา เป็นผู้ให้บริการใน
ธุรกรรมที่มีความสําคัญรองลงมา รวมถึงนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่ออํานวยความสะดวก โดยการนําระบบบัตรคิวมาใช้
ในการให้บริการ 2) ด้านกระบวนการให้บริการ ปัญหาที่ผ่านมา กระบวนการให้บริการธุรกรรมทางการเงินประเภท การถอนเงิน
สด ยังคงมีการตั้งจํากัดวงเงิน สําหรับ การรับบริการต่างสาขาเจ้าของบัญช ีและการทําธุรกรรมที่สาขาย่อยหรือหน่วยบริการนอก
เวลาทําการปกตยิังคงมีข้อจํากัดการฝากถอนเงินสด และช่วงปลายเดือนและต้นเดือนธนาคารไม่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
และเครื่องมือใช้บริการมีการขัดข้องเป็นประจํา โดยแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการ ด้านการทําธุรกรรม โดยแนะนํา
ผู้มารับบริการให้ทําธุรกรรมประเภท Transfer (TR) แทนการทําธุรกรรมด้วยเงินสด และกําหนดระดับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้ต่ําลงมา เพื่อความสะดวกในการมาใช้บริการของลูกค้า ธนาคารควรติดตั้งตู้ ATM ให้มาก และเปิดทํา
การในการให้บริการตลอด 7 วัน 3) ด้านคุณภาพของพนักงาน ปัญหาที่ผ่านมา พนักงานแต่ละรายบุคคลขาดความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ และข้อจํากัดในการทําธุรกรรมด้วยเงินสดและ Transfer ใน
ระดับพนักงานและระดับชั้นที่ต่างกัน ทําให้ขาดความคล่องตัวในการให้บริการลูกค้า โดยแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
พนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและเรียนรู้ในองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และฝึกฝนในด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้
ทันต่อความต้องการของลูกค้า และจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลแก่
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถว้น 4) ด้านคุณภาพของสถานที่ ปัญหาที่ผ่านมา สถานที่รับรองสําหรับต้อนรับลูกค้ามีเน้ือที่น้อยไป
เม่ือเทียบกับเน้ือที่ของที่ทําการสาขา และปัญหาเก่ียวกับสถานที่จอดรถยนต์สําหรับรับรองลูกค้ามีน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนผู้
มารับบริการ โดยแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานที่ โดยปรับปรุงคุณภาพของสถานที่ การปรับเปล่ียนเน้ือที่ในการ
บริการลูกค้า โดยแบ่งเน้ือที่ ร้อยละ 70 เป็นพื้นที่สําหรับบริการลูกค้า และร้อยละ 30 เป็นพื้นที่สําหรับ การบริหารจัดการของ
ธนาคาร และเพิ่มการอํานวยความสะดวกต่อลูกค้า โดยด้านล่างของสาขา ได้จัดสถานที่สําหรับจอดรถยนต์ สําหรับผู้ที่มา
ติดต่อกับธนาคารเท่าน้ัน  

อภิปรายผล  
 1. คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า 1) ด้านระบบการ
ให้บริการ พบว่า การจัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารอย่างเพียงพอ และการนําระบบคิวมาช่วยอํานวยความสะดวกในการรอรับ
บริการ ทั้งน้ีเพราะที่ผ่านมาพบปัญหา การประชาสัมพันธ์ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร และการบริการฝาก-ถอนเงิน ยังขาด
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึงแนวทางแก้ไขของธนาคารกรุงไทย ควรมีการอบรมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดในการประชาสัมพันธ์การบริการในด้านต่างๆของธนาคาร รวมถึงควรลดขั้นตอนในการให้ บริการ
ฝาก-ถอนเงิน และให้บริการควบคู่กับการนําระบบบัตรคิวมาใช้ในการให้บริการ จะทําให้สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการได้ และมอบหมายพนักงานที่มีอํานาจมาบริการในการทําธุรกรรมโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลของ
พนักงาน สอดคล้องกับแนวความคิดของศิริวรรณ  เสรี-รัตน์ และคณะ (2550  :  440) และ ณัฐพันธ์  เขจรนันท์ และคณะ 
(2545  :  29-30) และ อําพล  เกตุทวี (2549  :  5) 2) ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง (ไม่มีช่วงพักเวลากลางวัน) และการบริการการจัดลําดับก่อนหลังในการให้บริการ ทั้งน้ีเพราะที่ผ่านมาพบปัญหา การ
จัดแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น ผู้ใช้บริการไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ในส่วนการให้บริการธุรกรรม
ประเภท การถอนเงินสด ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีต่างสาขา มีข้อจํากัดในการถอนเงินสดในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทําให้
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ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และช่วงปลายเดือนและต้นเดือนธนาคารไม่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และ
เครื่องมือใช้บริการมีการขัดข้องเป็นประจํา ซ่ึงแนวทางแก้ไขของธนาคารกรุงไทย ควรมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานรับผิดชอบ
ดูแลในการรับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ และเพิ่มพนักงานในส่วนงานที่ให้บริการมากขึ้น ในการให้บริการ การถอนเงินสด 
ควรเสนอแนะให้กับผู้บริหารในการเพิ่มวงเงินในการถอนเงินให้ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีต่างสาขา มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การใช้บริการ และช่วงปลายเดือนและต้นเดือนธนาคารควรจัดเจ้าหน้าที่ในการให้บริการมากขึ้นเป็นพิเศษ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการให้บริการ ทั้งน้ีธนาคารควรติดตั้งตู้ ATM ให้มากขึ้น และเปิดทําการในการให้บริการตลอด 7 วัน สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ อภิชัย  พรหมพิทักษ์กุล (2545 :  15-17) 3) ด้านคุณภาพของพนักงาน พบว่า พนักงานมีบุคลิกภาพ การ
แต่งกาย สะอาด สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม และพนักงานมีความน่าเชื่อถือและมีความซ่ือสัตย์ ทั้งน้ีเพราะที่ผ่านมาพบ
ปัญหา พนักงานบางส่วนขาดการมีกิริยาวาจา อ่อนน้อม สุภาพอ่อนโยน และมีความเป็นกันเอง และไม่มีสีหน้ายิ้มแย้ม ไม่
กล่าวต้อนรับ รวมถึงขาดความกระตือรือร้น และ พนักงานบางส่วนขาดความรู้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และข้อจํากัดในการ
ทําธุรกรรมด้วยเงินสดและ Transfer ในระดับพนักงาน ทําให้ขาดความคล่องตัวในการให้บริการลูกค้า ซ่ึงแนวทางแก้ไขของ
ธนาคารกรุงไทย ควรมีการส่งเสริมให้พนักงานได้อบรมและเพิ่มความรู้ในด้านการให้บริการลูกค้า และความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และพนักงานควรมีการหมุนเวียน
ตําแหน่งงานกันในสาขาเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหลายๆ หน้าที่  ทั้งน้ีเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ สุภชัย  คามวัลย์ (2544  :  12-15) และ อภิชัย พรหมพิทักษ์กุล (2545 : 17-19) และ อําพล  
เกตุทวี (2549  :  5) 4) ด้านคุณภาพของสถานที่ พบว่า ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความสวยงาม ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร และมีบรรยากาศภายในสํานักงานที่ดี ทั้งน้ีเพราะที่ผ่านมาพบปัญหา สถานที่จอดรถของธนาคาร
ไม่เพียงพอ และไม่สะดวกต่อการมาใช้บริการ รวมถึงสถานที่จอดรถของธนาคารมีความปลอดภัยน้อย เกิดจากการขับรถเข้า
ออก มักมีการเฉี่ยวชน สาเหตุจากสถานที่จอดรถคับแคบเม่ือเทียบกับจํานวนผู้มารบับริการ และสถานที่รับรองสําหรับต้อนรับ
ลูกค้ามีเน้ือที่น้อยไปเม่ือเทียบกับเน้ือที่ของที่ทําการสาขา ซ่ึงแนวทางแก้ไขของธนาคารกรุงไทย ควรมีการปรับเปล่ียนเน้ือที่ใน
การบริการลูกค้า โดยแบ่งเน้ือที่ ร้อยละ 70 เป็นพื้นที่สําหรับบริการลูกค้า และร้อยละ 30 เป็นพื้นที่สําหรับการบริหารจัดการ
ของธนาคาร และเพิ่มการอํานวยความสะดวกต่อลูกค้า โดยด้านล่างของสาขา ควรมีพนักงานคอยดูแลสถานที่จอดรถยนต์ 
สําหรับผู้ที่มาติดต่อกับธนาคารเท่าน้ัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ อําพล  เกตุทวี (2549  :  5)  และผกามาศ  วีระสกุล 
(2549  :  5) 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี มีดังน้ี 1) การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า อายุ มีความ
แตกต่างกัน ทั้งน้ีเพราะ ผู้ใช้บริการที่มีอายุ มากกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางานและมีประสบการณ์มานาน จึงมีการติดต่อ
และทําธุรกรรมกับธนาคารบ่อยครั้งมากกว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ น้อยกว่า 30 ปี ทําให้การมาใช้บริการของ ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี พนักงานธนาคารต้องคอยแนะนําในการใช้บริการมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ มากกว่า 30 ปี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมรเทพ  สุกสี (2548 :  บทคัดย่อ) 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการ จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน ทั้งน้ีเพราะผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาน้อย ส่วนใหญ่ขาด
ความเข้าใจในระบบของธนาคาร พนักงานธนาคารจึงมีการให้คําแนะนําในการใช้บริการมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าซ่ึง
สามารถทําธุรกรรมเองได้โดยไม่ต้องขอคําแนะนําจากพนักงานของธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรเทพ สุกสี (2548 :  
บทคัดย่อ) 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามลักษณะการใช้บริการ พบว่า ความถี่ในการใช้บริการ มีความแตกต่างกัน ทั้งน้ีเพราะ ผู้ใช้บริการที่
มีความถี่จากการมาใช้บริการเป็นเวลานาน ย่อมมีความชํานาญและความรวดเร็ว รวมถึงมีความคุ้นเคยกับพนักงานผู้ให้บริการ
ทําให้ได้รับความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีความถี่น้อยกว่า ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ   วีระสกุล (2549:  
บทคัดย่อ) 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ได้ดังน้ี คือ ควรจัดระดับพนักงานที่มีอํานาจในการทําธุรกรรมประเภทน้ันๆ มาคอย
รับบริการและทําธุรกรรม และควรมีการแนะนําผู้มารับบริการให้ทําธุรกรรมประเภท Transfer (TR) แทนการทําธุรกรรมด้วย
เงินสด และควรส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและเรียนรู้ในองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และควรปรับปรุงคุณภาพของสถานที่ 
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การปรับเปล่ียนเน้ือที่ในการบริการลูกค้า และเพิ่มการอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่สําหรับจอดรถยนต์ ทั้งน้ีผู้วิจัยขอ
เสนอแนะแนวทางเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน ดังน้ีคือ 1) ด้านระบบการให้บริการ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการบริการด้านต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น  ควรเพิ่มพนักงานสําหรับบริการการรับฝาก-ถอนเงิน ในช่วงเวลาที่
มีผู้ใช้บริการมาใช้บริการเป็นจํานวนมากเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 2) ด้านกระบวนการให้บริการ การจัด
แบบสอบถามเพื่อให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นควรจัดไว้ในสถานที่พบเห็นได้ง่าย ควรเพิ่มพนักงานไว้คอยบริการในการทํา
ธุรกรรมในช่วงปลายเดือนและต้นเดือน 3) ด้านคุณภาพพนักงาน พนักงานควรมีกิริยาวาจาอ่อนน้อม สุภาพอ่อนโยน และมี
ความเป็นกันเองมากขึ้นกว่าที่ให้บริการอยู่  ควรส่งเสริมให้พนักงานได้อบรมความรู้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการมากขึ้น 4) ด้านคุณภาพของสถานที่ ควรจัดพนักงานไว้คอยดูแลสถานที่จอดรถของธนาคารให้มี
ความเพียงพอ สะดวกต่อ การมาใชบ้ริการ ควรจัดพนักงานไว้คอยดูแลสถานที่จอดรถของธนาคารเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนในขณะ
ผู้ใช้บริการนํารถเข้า-ออก จากธนาคาร และผู้วิจัยข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป คือ 1) ควรศึกษาเรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี2) ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรค
ในการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 3) ควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
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การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) ตําบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
A study To Deverlop One Tambon One Product (OTOP)  

Distribution Center Management At Kohkerd District  
In Phranakhon Si Ayutthaya Province 

อโนชา ปานแก้ว 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และความพร้อมทางการตลาดของสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ 2) ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 3) รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และ 4) พฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการดําเนินงานของศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เก่ียวข้อง จํานวน 58 คน (ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ จํานวน 16 คน และ
ผู้ประกอบการ จํานวน 42 คน) ผู้นําชุมชน จํานวน 25 คน และผู้บริโภค จํานวน 200 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
และการประชุมสนทนากลุ่ม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รวมตัวเป็นกลุ่มแม่บ้าน เพื่อผลิตสินค้าชุมชน ประเภทอาหาร โดยการ
ร่วมทุนจากสมาชิก ส่วนความพร้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ออกจําหน่ายจะผลิตตามการส่ังซ้ือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับปานกลาง การตั้งราคาตั้งตามความต้องการของตลาด และมีการนําสินค้าไปวางจําหน่ายที่งานแสดงสินค้าต่างๆ 2) 
ผู้นําชุมชน และผู้เก่ียวข้อง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้า ด้านทําเลที่ตั้งการจําหน่าย
สินค้ามีความเหมาะสมมาก ส่วนด้านเงินทุน แหล่งเงินทุน ความรับผิดชอบของบุคลากร และการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย แต่มีศักยภาพพอที่จะดําเนินการได้ 3) ผู้เก่ียวข้องมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ
การบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าโดยรวมเห็นว่ามีการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ในด้านจุดมุ่งหมายร่วม ด้าน
บุคลากร ด้านการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านการสร้างความร่วมมือของชุมชน และด้านการเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ประกอบการกับศูนย์จําหน่ายสินค้า และมีความต้องการให้ศูนย์จําหน่ายสินค้าดําเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ 
4) พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์การเดินทางมาเพื่อจับจ่ายใช้สอย มีการซ้ือสินค้า 1,001 บาทขึ้นไปต่อครั้ง 
มีความถี่ในการซ้ือสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ในรอบ 6 เดือนน้อยกว่า 6 ครั้ง และมีความต้องการให้ศูนย์จําหน่ายสินค้า 
มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ในด้านสถานที่จําหน่าย ด้านบริการ และ ด้านสินค้า  
คําสําคัญ : ศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ,์ การบริหารจัดการ, พฤติกรรมผู้บริโภค 

ABSTRACT 

This research title is A Study to Develop One Tambon One Product (OTOP) Distribution Center 
Management at Kohkerd District in Phranakhon Si Ayutthaya Province. aimed to study the : 1) 
community’s  products and readiness of OTOP marketing in general; 2) examine opinion of relevant 
people toward the management of the OTOP distribution center; 3) investigate the management model 
of the OTOP distribution center; and 4) explore behaviors and needs of customers of the OTOP 
distribution center. The sample group comprised 3 groups: 58 relevant people – 16 OTOP committee and 
42 entrepreneurs, 25 community leaders, and 200 consumers. The research instruments included an 
interview, questionnaire, and focus group. Statistical analysis was performed in terms of frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. 
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The findings revealed as follows: 1) Most entrepreneurs were groups of people and house wives 
food from the community. In terms of marketing readiness, products were produced from orders. Their 
quality was moderate and the price depended on market demand. The Products were on shelf at several 
trade fairs. 2) Regarding the community leaders, and the relevant people’s opinions toward the OTOP 
Center management, location was viewed highly appropriate, while cash flow, funding resources, staff 
responsibility and connection with others were viewed at a low level. 3) The management model was 
viewed at the lowest level, concerning purpose, staff, information system, community cooperation, and 
connection between entrepreneurs and product distribution centers; the product distribution center was 
required to operate at the highest level; and 4) most customers travelled to kohkerd District to buy its 
products and paid at least 1,001 baht for each visit. The purchase was less than 6 times in 6 months. The 
distribution center management was highly required in terms of location, service, and product. 
Keywords: OTOP distribution center, Management, customers behavior 

บทนํา 
 ในการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้หาทางที่จะสร้างรายได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานราก 
โดยมีความเชื่อม่ันว่า สังคมไทยยังมีศักยภาพ และสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ จึงนําแนวความคิดที่จะทําให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เป็น
ต้นทุนในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ  ซ่ึงทรัพย์สินของประชาชน หมายถึง ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ทักษะ ฝีมือ ธรรมชาติ วิถชีีวิต พืชผลทางการเกษตร  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่ได้สร้างสม และสืบทอดมาเป็นสมบัติของ
ทุกคนในชุมชน แต่ขาดการบํารุงรักษา และไม่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ส่ิงที่ประเทศไทยต้องทํา คือการบูรณา
การภูมิปัญญาเดิมด้วยวิทยาการสมัยใหม่ และองค์ความรู้ใหม่ เพื่อใหชุ้มชนดํารงอยู่ได้ต่อไป (กรมการพัฒนาชุมชน. 2549 : 1) 
จึงเป็นที่มาของโครงการ “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” ซ่ึงเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละ
ชุมชนได้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า การดําเนินโครงการน้ีมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ คือภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล ผลิตสินค้า และบริการที่ใช้ ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเสริมสร้างกิจกรรม
ที่นําศักยภาพความรู้ ความสามารถของท้องถิ่นมาใช้  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ร่วมประชุมระหว่างคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มผู้นําชุมชน 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2551 ณ ศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตําบลเกาะเกิด ทราบ
ถึงความต้องการในการเปิดศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สามารถเปิดได้ โดยพบปัญหาคร่าวๆ คือ ขาด
การติดต่อประสานงานภายในองค์กร ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ขาดกิจกรรมที่
ช่วยสร้างความร่วมมือของชุมชน รวมทั้งยังขาดความพร้อมในการเปิดศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ตําบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ศูนย์จําน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตําบลเกาะเกิด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเปิดดําเนินการได้อย่างยั่งยืน และหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์และสอดคล้องในการดําเนินงานตามโครงการ “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ”์ หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตําบลเกาะ

เกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดังน้ี 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และความพร้อมทางการตลาดของสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ของ

ผู้ประกอบการ 
2. ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์
3. รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์
4. พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการดําเนินงานของศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล  หน่ึง

ผลิตภัณฑ์ 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

1.1 ผู้เก่ียวข้อง จํานวน 58 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
ตําบลเกาะเกิด จํานวน 16 คน และผู้ประกอบการในชุมชน จํานวน 42 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) 

1.2 ผู้บริโภค เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากร จึงใช้ สูตรของ W.G. Cochran (1953) (อ้างถึงใน อภินันท์ 
จันตะนี.  2550: 29) เพื่อคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
    n = P(1-P)Z2 
          e2 

เม่ือ n  แทนจํานวนตัวอย่าง 
     P  แทนสัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะสุ่ม โดยกําหนด 15% หรือ .15 

Z แทนความเชื่อม่ันซ่ึงกําหนดไว้ 95% ซ่ึงเป็นระดับนัยสําคัญทางสถิติ                
  0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96  

               e  แทนสัดส่วนในการคลาดเคล่ือน (e = .05) ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
แทนค่าในสูตร    n  = 0.15(1-0.15)(1.96)2 
           (0.05)2 
    = 0.15(0.85)(3.8416) 

     (0.0025) 
     = 0.4898 
      0.0025 

ได้ตัวอย่าง     = 196 คน   
จากผลการคํานวณได้  196 คน เพื่อลดความคลาดเคล่ือนผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 200 คน โดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กับผู้บริโภคที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.3 ผู้นําชุมชน จํานวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในชุมชน จํานวน 12 คน ตัวแทนบ้านโฮมสเตย์ 

จํานวน 1 คน กรรมการดูแลการท่องเที่ยวทางนํ้า จํานวน 1 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอ จํานวน 1 คน ผู้บริโภคสินค้า
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ จํานวน 2 คนและคณะกรรมการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตําบลเกาะเกิด 
จํานวน 7 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในการประชุมสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการประชุมสนทนากลุ่ม  
2.1 แบบสอบถาม เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และความพร้อมทางการตลาดของสินค้า

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้า
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการดําเนินงานของศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์

2.2 แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์
2.3 การจัดประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้นําชุมชน  

     3. การทดลองเครื่องมือ (Try-out) แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) จํานวน 30 ชุด ได้ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.8572 ซ่ึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ และนําไปเก็บข้อมูลต่อไป  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาน้ีมาจาก 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากการศึกษาค้นคว้า  

5. การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตําบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 
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1. ความพร้อมทางการตลาดของสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ไม่มียี่ห้อ (Brand) มีการพัฒนารูปแบบอยู่บ้าง การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความคิดเห็นและความสามารถของ
สมาชิกในกลุ่ม รูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นแบบเบื้องต้น ธรรมดา คุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการผลิตมีน้อย
เช่นขาดความรู้และทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้า ส่วนการดําเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานกลุ่มหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ และด้านเงินทุน ไม่มีปัญหา ด้านราคา ส่วนใหญ่กําหนดราคาตามความต้องการตลาด ผลิตภัณฑ์บางรายการมีราคา
ต่ํากว่าผู้ขายรายอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน วิธีการขายเป็นแบบขายเงินสด โดยมีราคาเหมาะสมระดับปานกลาง ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ส่วนใหญ่ขายผลิตภัณฑ์โดยวิธี ขายปลีกและวางจําหน่ายในพื้นที่ร้านค้าชุมชน ไม่ได้ส่งไปจําหน่ายใน
ศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ของตําบลเกาะเกิด มีบางส่วนส่งไปจําหน่ายในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ส่งไป
จําหน่ายในตลาดภายในจังหวัด และส่งไปจําหน่ายในตลาดต่างจังหวัด มีความเห็นว่าด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความ
เหมาะสมระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความไม่ชัดเจนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ไม่มีการ
ส่งเสริมการตลาดหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มด้วยวิธีการโฆษณา แต่มีการขายโดยสมาชิกในชุมชน มีการลด แลก แจก แถม ตาม
โอกาส หรือเม่ือผู้บริโภคซ้ือครั้งละจํานวนมาก ไม่มีการประชาสัมพันธ์โดยตรงจากกลุ่ม ไม่มีการจัดทําเว็บไซต์ของกลุ่มชุมชน 
ไม่มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ทางวิทยุ หรือทางใบปลิว แต่มีการไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ทางการ
จัดขึ้น มีแผ่นพับ มีการรับประกันหรือส่งคืน ได้บางอย่าง โดยสรุปมีความเหมาะสมทางด้านส่งเสริมการขายระดับปานกลาง 

2. ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ด้าน
การตลาด สรุปว่า ทําเลที่ตั้งจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ เหมาะสมระดับมาก จํานวนและชนิดสินค้าวางจําหน่าย
ในศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจําหน่ายมีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด ด้านการเงิน 
สรุปว่า เงินทุนหมุนเวียน การจัดทําระบบบัญชี และแหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนอยู่ในระดับน้อยที่สุดทุกด้าน ด้านบุคลากร 
สรุปว่า บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในระดับน้อย เช่นเดียวกับบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมอยู่ในระดับน้อย นอกจากน้ีเห็นว่า จํานวนผู้ปฏิบัติงานและความพร้อมให้ความร่วมมือของบุคลากรอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ด้านการบริการจัดการจําหน่าย สรุปว่า มีความคิดเห็นว่าผู้รับผิดชอบจัดจําหน่ายสินค้า มีความรู้ความสามารถใน
การจัดจําหน่ายและผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจ และรู้จักสินค้าในศูนย์ในระดับน้อยทุกด้าน ด้านการเชื่อมโยง สรุปว่า มีการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน การรับรู้ของชุมชน และประชาชนทั่วไปเก่ียวกับศูนย์จําหน่ายสินค้า
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับน้อย ส่วนคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตําบล
เกาะเกิด มีความพร้อมในการติดต่อขอความร่วมมือหน่วยงานอ่ืน ๆ ระดับน้อยที่สุด และด้านศักยภาพของผู้เก่ียวข้องในการ
จัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (คณะกรรมการ) ตําบลเกาะเกิด สรุปว่า มีความคิดเห็นว่าน่าจะมี
ศักยภาพพอที่จะดําเนินการได้ เพราะทั้งน้ีเคยได้รับการฝึกอบรมในเรื่องศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ จาก
พัฒนาชุมชน ในเรื่องการบริการลูกค้า การจัดจําหน่ายสินค้าในชุมชน รวมทั้งมีองค์กรได้ช่วยเหลือหรือดําเนินการด้านปรับปรุง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ช่วยเหลือหรือดําเนินการด้านจัดตั้งกลุ่ม/ชุมชน แต่ผู้นําชุมชนมีส่วนช่วยเหลือให้คําปรึกษาในเรื่อง
เก่ียวกับศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ค่อนข้างน้อย โดยให้อิสระในการประกอบกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัด
จําหน่ายสินค้าระดับปานกลาง นอกจากน้ีชุมชนเคยมีโอกาสในการกําหนดมาตรการต่างๆเก่ียวกับการจําหน่ายสินค้าในชุมชน 
เช่น การกําหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ 

3. รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ด้านสภาพปัจจุบันการดําเนินงาน 
ประกอบด้วย ด้านจุดมุ่งหมายร่วม ด้านบุคลากร ด้านการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านการสร้างความร่วมมือของชุมชน 
และด้านการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับศูนย์จําหน่ายสินค้า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนความ
ต้องการที่มีต่อศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ มีระดับความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 

4. พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การเดินทางมาเพื่อจับจ่ายใช้สอย ซ้ือสินค้าหน่ึงตําบล       หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ที่ห้างสรรพสินค้า โดยมีการใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าครั้งละ 1,001 บาทขึ้นไป และมีความถี่ในการซ้ือ
สินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในรอบ 6 เดือนน้อยกว่า 6 ครั้ง  

5. ความต้องการของผู้บริโภคต่อศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตําบลเกาะเกิด ประกอบด้วย ด้าน
สถานที่ ด้านบริการ ด้านสินค้า มีระดับความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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อภิปรายผล 
อภิปรายผลการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ตําบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังน้ี 
1. ความพร้อมทางการตลาดของสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ อภิปรายได้ว่า 

 1.1 ด้านผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มียี่ห้อ (Brand) มีการพัฒนารูปแบบอยู่บ้างตามความคิดเห็นและ
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม รูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นแบบเบื้องต้น ธรรมดา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา สุภา
กรณ์. (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง กิจกรรมกลุ่มการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง พบว่า ไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบใหม่ๆ ขาด
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ขายได้ช้า ขาดเงินทุนหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราได้ง่าย บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน    
 1.2 ด้านราคา ส่วนใหญ่กําหนดราคาตามความต้องการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรี  ภู่ตระกูล 
(2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากกกในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านการ
กําหนดราคา ผู้ผลิตและคณะกรรมการกลุ่มจะเป็นผู้กําหนดตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ต้นทุน และความต้องการของ
ลูกค้า 
 1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่วนใหญ่ขายผลิตภัณฑ์โดยวิธีขายปลีกและวางจําหน่ายในพื้นที่ร้านค้า
ชุมชน ไม่ได้ส่งไปจําหน่ายในศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ของตําบล มีบางส่วนส่งไปจําหน่ายในศูนย์ศิลปาชีพ
เกาะเกิด ตลาดภายในจังหวัด และตลาดต่างจังหวัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา สุภากรณ์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง กิจกรรมกลุ่มการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่ม
สตรีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มีแหล่งจําหน่ายทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด  
 1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความไม่ชัดเจนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ไม่มีการส่งเสริมการตลาด
หรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มด้วยวิธีการโฆษณา แต่มีการขายโดยสมาชิกในชุมชน มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก 
แถม ตามโอกาส ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการตลาดของ Philip Kotler (อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล 2546:11) 
การบริหารการตลาดเป็นกระบวนการวางแผนและบริหาร การคิดค้น การวางราคา การส่งเสริมการตลาดและการจัดจําหน่าย
ความคิด สินค้าและบริการเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเพื่อตอบสนองเป้าหมายของบุคคลและองค์กร  
 2. ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อการจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑอ์ภิปรายได้ว่า 

2.1 ด้านการเงิน มีการจัดทําระบบบัญชี และแหล่งเงินทุนให้การสนับสนุนอยู่ในระดับน้อยที่สุด ขาดเงินทุน
ในการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตติกา แสนโภชน์. (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานของธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษาสินค้าหัตถกรรมของจังหวัดอุดรธานี พบว่า สภาพการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน
ส่วนมากมีปัญหาเรื่องเงินทุน การบันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายไม่ครบ แยกประเภทรายรับ - รายจ่ายไม่ได้ ไม่ทราบต้นทุนที่
แท้จริง ไม่ได้จัดทํารายงานทางการเงิน ไม่ทราบกําไรขาดทุนที่แท้จริง 

2.2 ด้านบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในระดับน้อย เช่นเดียวกับบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรี ภู่ตระกูล (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากกกในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สมาชิกหลายคนยังไม่มีความชํานาญในการผลิต 
ด้านการตลาด  

2.3 ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน การรับรู้ของชุมชน และประชาชนทั่วไป
เก่ียวกับศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตําบลเกาะเกิด อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตต์ใส 
แก้วบุญเรือง (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จในจังหวัด
ลําปาง พบว่า ปัญหาการขาดความรู้ ความสามารถในการประสานงานในชุมชน 

2.4 ด้านศักยภาพของผู้เก่ียวข้องในการจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตําบลเกาะเกิด 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีศักยภาพพอที่จะดําเนินการได้ เพราะทั้งน้ีเคยได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน ใน
เรื่องการบริการลูกค้า การจัดจําหน่ายสินค้าในชุมชน รวมทั้งมีองค์กรได้ช่วยเหลือหรือดําเนินการด้านปรับปรุงสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตติกา แสนโภชน์. (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษาสินค้าหัตถกรรมของจังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่มธุรกิจชุมชนยังต้องการความช่วยเหลือ
ด้านการบริหารจัดการภายในกลุ่ม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ  
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3. รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ด้านการเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ประกอบการกับศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ พบว่า สภาพปัจจุบันการดําเนินงานด้าน
การเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในระดับน้อยที่สุด โดยเฉพาะมีศูนย์การ
ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตติกา แสนโภชน์. (2546 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษาสินค้าหัตถกรรมของจังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่ม
ธุรกิจชุมชนยังต้องการความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการภายในกลุ่ม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ดังน้ัน
ผู้ประกอบการจึงมีความต้องการการดําเนินงานด้านการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงได้แก่ มีวิธีการบริการลูกค้ารวดเร็วและประทับใจ มีองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนด้านความรู้ ทักษะในอาชีพ
ในระดับมากที่สุด 

4. พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตําบลเกาะเกิด พบว่า มีวัตถุประสงค์
การเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจับจ่ายใช้สอยซ้ือสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ       วนิดา แก้วเนตร 
(2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบ้านของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษา บ้านถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางเพื่อเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึก  

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านจุดมุ่งหมายร่วม ควรสร้างงานให้คนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทํา และสามารถเล้ียง

ตัวเองได ้
2. ด้านบุคลากร ควรมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม หรือส่งไปดูงานตามสถานที่ที่ประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินงานของศูนย์จําหน่ายสินค้า เพื่อนํามาถ่ายทอดให้ความรู้แก่คนในชุมชน 
3. ด้านการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของศูนย์จําหน่ายสินค้า และสถานที่

จําหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลและเดินทางมาที่ศูนย์จําหน่ายสินค้า 
4. ด้านการสร้างความร่วมมือของชุมชน ควรมีการประชุมสัมมนา ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาในชุมชน เพื่อให้ชุมชน 

และศูนย์จําหน่ายสินค้าอยู่รอด และยั้งยืน 
5. ด้านการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับศูนย์จําน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ควรมีศูนย์การติดต่อ

ประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอก เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับศูนย์จําหน่ายสินค้า และร่วมกันหาทางแก้ไข
กับปัญหาที่กําลังเผชิญ 

6. ด้านสถานที่จําหน่าย ควรมีสถานที่จอดรถที่กว้างขวาง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชม ซ้ือสินค้า
และบริการของศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  

7. ด้านการบริการ ควรส่งเสริมการให้บริการนวดแผนไทยภายในศูนย์จําหน่ายสินค้า ให้สามารถดําเนินการได้
อย่างยั้งยืน 

8. ด้านสินค้า ควรมีการจัดวางผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการที่ผู้บริโภคจะหาสินค้า หรือ
มองเห็นสินค้าได้อย่างสะดวก 
ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาลักษณะเชิงคุณภาพของศูนย์จําหน่ายสินค้ามากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์คณะกรรมศูนย์จําหน่ายสินค้า 
ผู้ประกอบการในชุมชน หรือใช้เวลาพูดคุยสอบถามกับผู้นําชุมชนให้มากขึ้น ในเรื่องของแนวคิด ข้อเสนอแนะ และความ
ต้องการของคนในชุมชน เพื่อนําส่ิงที่ได้มาทดลองปฏิบัติ และพัฒนาให้ศูนย์จําหน่ายสินค้าเปิดดําเนินการได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

2. การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
เพื่อให้ผลการวิจัยสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นจึงควรนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปศึกษาเชิงขยายผลทางด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มาใช้บริการศูนย์จําหน่ายสินค้า ประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตําบลเกาะเกิด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งน้ีเพื่อผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการประยุกต์ใช้ไดต้่อไป 

3. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องการเงินที่มุ่งศึกษาการคิดคํานวณต้นทุนเพื่อนําไปสู่การกําหนดราคาขาย เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อศูนย์จําหน่ายสินค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่อไป 
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การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า 
ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Tourism Management by Community-Based : A Case Study of Community 
Enterprises. mushrooms “Tub Toa”, Samruen District, Phranakhon Si 

Ayutthaya 

ภัทราพร  จันตะน,ี อัจฉรา  หล่อตระกูล 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาบริบททางกายภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า  ตําบล
สามเรือน  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศึกษาการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า  และเพื่อศึกษา
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การศึกษาครั้งน้ีใช ้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์จาก
ผู้ที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  ผู้นําชุมชน  สมาชิกชุมชน  ผู้เก่ียวข้องในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน  ผลการวิจัยพบว่า  บริบททางกายภาพของชุมชนตําบลสามเรือนผู้ผลิตเห็ดตับเต่า ได้รวมกลุ่มกัน จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่าทั้ง 8 หมู่บ้าน มีสมาชิกรวม 120 คน  ได้ร่วมมือเป็นเครือข่ายกันผลิตเห็ดตับเต่าในพื้นที่ของตนเอง
ตั้งแต่ 6–15 ไร่  โดยดูแลเพาะต้นโสนให้โตก่อนเพื่อเป็นพืชอาศัยของเห็ดตับเต่า  มีแนวคิดจะนําจุดขายของเห็ดตับเต่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  แต่ขณะน้ีชุมชนยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร  อย่างไรก็ตามมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงหลายแห่งที่จะ
เชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ทั้งนอกเกาะเมือง และในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน พบว่า 1) ชุมชนมีความร่วมมือกันในการผลิตเห็ดตับเต่าเพื่อให้เป็น
อาชีพเสริมรายได้ เป็นแหล่งอาหารปลอดสารพิษ รักษาสภาพแวดล้อมให้คงความเป็นธรรมชาติ  2) มีการร่วมมือในการ
วางแผนเพื่อผลิตเห็ดอย่างปลอดภัย โดยแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนให้มีความ
พร้อมสําหรับการผลิตเห็ด  เน่ืองจากเห็ดตับเต่าจะขึ้นได้ดีในพื้นที่ที่ปลอดสารพิษ  ไม่มีนํ้าเสีย  3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ของชุมชน  ไดแ้ก่ความรู้ผลิตเชื้อเห็ดตับเต่า เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากพอตามความต้องการของตลาด เรียนรู้การดูแล
ต้นโสนโดยต้องตัดต้นโสนที่แก่มากทิ้งไว้ในแปลงเดิม เพื่อให้เป็นปุ๋ยสําหรับเพาะโสนในฤดูกาลต่อไป เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มี
การกําจัดวัชพืชในแปลงโสน เพื่อให้โคนโสนเกิดเชื้อเห็ดธรรมชาติเร็วขึ้น และยังมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เห็ด
สามารถออกดอกได้นานหลายเดือน  ซ่ึงจะส่งผลต่อการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ส่วนผลการศึกษาแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนน้ัน สรุปได้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส่ีประเด็น  และได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว เพื่อนําไปใช้
จัดการท่องเที่ยว ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน 
คําสําคัญ : การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานชุมชน  วิสาหกิจชุมชน 

Abstract 

 The research of objective : to study the Travel to the physical context of the enterprise 
community Mushrooms Tub Tao, Samruen District, Phranakhon Si Ayutthaya.  Studies on the involvement 
of community enterprises Mushrooms Tub Tao. And To study the travel management community. This 
study used qualitative research approaches. Using information from documents and interviews with those 
involved as Community leaders and community members. The agencies involved in local government 
and People who live in the community. The results show that : The physical context of the Community 
Samruen District, Manufacturers Mushrooms Tud Toa, The group is registered as a Community Enterprise 
Mushrooms Tub Toa The eight villages A total 120 people. Has worked as a production network 
Mushrooms Tub Toa In their own areas ranging from 6-15 acres. The care of trees “sa-sno” in order to 
cultivate a host of Heb Tab Toa. The concept of a selling point Heb Tab Toa is the island community. But, 
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Now communities are not ready enough. However, there are many attractions close to the tourist route 
Outside the city and the island city of Ayutthaya. 
 The study found that involvement of community enterprises. 1) Community cooperation in the 
production Heb Tab Toa For As a supplement income As a source of organic food To maintain the natural 
environment. 2) The partnership plans to produce mushrooms safely By seeking the cooperation of 
outside organizations To preserve the environment in planning for the production of mushrooms is safe 
The mushrooms are best in non-toxic and Water is not polluted. 3) Participation in learning activities of 
the community. Participation in learning activities of the community have the knowledge to buy 
mushrooms “Tub Toa” To increase production enough to meet the needs of the market. To increase 
production enough to meet the needs of the market Learn how to care for the sa-sno by The cut was at 
the very sa-sno leave it in the same plot. For Order to fertilizer for next season for Learning to share have 
the weeds in the field sa-sno for the sa-sno cone from the natural fungus infection faster. The sa-sno 
cone from the natural fungus infection faster and a quest for more knowledge for The mushrooms can 
bloom for months Which Will affect tourism as a source. The results suggested that community-managed 
tourism The Summarize strategy has four key issues and has developed a form of tourism management 
To be used for tourism management in the form of agro-tourism in the community. 
Keywords : Tourism Management by Community-Based,  SMCE 

บทนํา 
  ในปี 2558 ที่จะถึงน้ี จะมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจตามกรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญ่ีปุ่น และอินเดีย และกลุ่ม
ประเทศอาเซียนใหม่ซ่ึงได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ อีกมากที่สําคัญ เช่น ด้านการ
ลงทุน การเปิดสาขาบริการ ซ่ึงคาดว่าการท่องเที่ยวก็จะมีการปรับตัวในกลุ่มสาขาบริการด้วย ทั้งน้ีเพราะการท่องเที่ยวแม้ว่า
จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบภายในประเทศก็ตาม การท่องเที่ยวก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคล่ือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมีโอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค 
(เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค เรื่อง ทิศทางและแผนฯ 11 ระดับภาค, (online) นอกจากน้ี
แนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุลสรุปได้
ว่า จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
เช่น กลุ่มมรดกโลก กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับสากล และกลุ่มวัฒนธรรม เป็นต้น 
 จากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกับกลุ่ม
พื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ดังน้ันหากมีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในแต่ละสาขา เช่น สาขามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญารวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ  
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมก็จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเงื่อนไขของ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism  Industry) ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภททั้งธุรกิจที่เก่ียวข้องโดยตรงและ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องทางอ้อม  หรือธุรกิจที่สนับสนุนต่างๆ การซ้ือบริการของนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวของไทยและชาว
ต่างประเทศก่อให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้จ่ายซ่ึงจะตกอยู่ในหลายกลุ่มอาชีพช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับสังคมทั้งระดับ
ชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ  (ฉันทัช  วรรณถนอม,  2552 : 101)  จึงเห็นว่าการท่องเที่ยวในชุมชนมีบทบาทในการสร้าง
งาน สร้างอาชีพอย่างกว้างขวาง เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือสินค้าทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะช่วยกระตุ้นให้
เกิดการผลิตและการนําทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชน จึง
ไม่มีขีดจํากัดในการให้บริการเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ดังน้ันรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
อย่างชัดเจนมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นมีนโยบายรองรับที่
สามารถดําเนินการได้อย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นมีหน่วยงานสําคัญที่มีบทบาทเก่ียวกับการท่องเที่ยว
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ในชุมชนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซ่ึง
บทบาทดังกล่าวจะประกอบด้วยการสํารวจจัดทําข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 
พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน  โบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตพื้นที่ให้มีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนให้เกิดศักยภาพการท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสําหรับศูนย์กลาง
ระหว่างการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โดยส่ือที่เหมาะสมหรือ
จัดหาได้  ปรับปรุงพัฒนาเก่ียวกับป้ายสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศ ปรับโครงสร้างระบบบริการส่ิงอํานวย
ความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง พาหนะรับส่งนําเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และที่สําคัญคือการแสวงหาความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนากิจการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอาจจัดตั้งกลุ่ม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพที่เก่ียวข้องกับกิจการท่องเที่ยวหรือกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อ
รักษาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน (ลํายอง  ปล่ังกลางและวันทนา  เนาว์วัน, 2551 : 21-22)  
 นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนก็นับว่ามีความสําคัญเพราะมี
อํานาจหน้าที่และบทบาท ที่จะส่งเสริมและการจัดการด้านการท่องเที่ยว ซ่ึงการที่จะทําให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนน้ัน  ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว มีการประสานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดตลอดจนการประสานงานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ในพื้นที่และมีการจัดทําบริการสาธารณะ
ร่วมกันการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวหรือเครือข่ายศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว และการมีแผนงานที่เกิดจากการวางแผน
ร่วมกันของทั้งจากชมุชนองค์กรชุมชน และวิสาหกิจชุมชนเป็นต้น 
 วิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่มีความสําคัญ ที่น่าจะมีโอกาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงในตําบลสามเรือนน้ีมีการผลิต
เห็ดตับเต่า (ไม่ใช่การเพาะ) บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ด้วยฝีมือของชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและองค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอสามเรือนได้ให้การส่งเสริมการผลิต และเน่ืองจากเห็ดตับเต่า เป็นเห็ดที่ต้องการส่ิงแวดล้อมที่สะอาด
ปราศจากสารเคมี อบต.สามเรือนจึงต้องให้ความช่วยเหลือและแสดงบทบาทในการส่งเสริมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้น 
เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นว่าในอนาคตน่าจะมีโอกาสขยายพื้นที่การเพาะปลูกออกไปอีก เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาเที่ยวชม ซ้ือเห็ดตับเต่า และชมดอกโสน ซ่ึงต้นโสนเป็นองคป์ระกอบสําคัญของเห็ดตับเต่าด้วย และสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
เป็นธรรมชาติ ชุมชนตําบลสามเรือน ยังมีนกกระจาบมาอาศัยและสร้างรังไว้จํานวนมาก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 
 สําหรับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นก็ควรแสดงบทบาทความรับผิดชอบที่สนองตอบ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้มากขึ้นเรื่อยๆ คณะผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ด้านน้ีตลอดมา จึงประชุมศึกษาร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อหาทางวางแผน
ดําเนินงานพัฒนาตามโครงการต่างๆ อันเป็นกรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มุ่ งเน้นการ
พัฒนาองค์กรต่างๆ เสริมสร้างความก้าวหน้า พัฒนาสถาบันและพัฒนาท้องถิ่น และสามารถศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างกว้างขวาง จึงสนใจศึกษาการจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชนตําบลสามเรือน  อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยคาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ของนักวิจัยทั้งในส่วนของชุมชนและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  อันจะเป็นผลต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และมาตรฐานการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชนในระยะยาว 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาบริบททางกายภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า  ตําบล สามเรือนอําเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2 .   เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชน 
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3.  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  การวิจัยเอกสาร  (documentary research)  ซ่ึงจะศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารของหน่วยงานต่างๆ 
เอกสารเผยแพร่ของทางราชการ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ภาคกลาง อบต.ตําบล สามเรือน โดยเอกสารจากหน่วยงานดังกล่าว จะเป็นเน้ือหา
เก่ียวกับการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว นโยบายด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งความเป็นมา และพัฒนาการของการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชน ผลกระทบ สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการท่องเที่ยวในชุมชน 
 2.  การวิจัยภาคสนาม (field research) เป็นการศึกษากระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลสามเรือน 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางการจัดการท่องเที่ยว โดยวิธีการ คือ 
  1.1  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in – depth interviews)  จากพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนตําบลสามเรือน 
  1.2  การสนทนากลุ่ม (focus group)  โดยใช้การ์ดเทคนิคประกอบ ซ่ึงผู้ร่วมสนทนา ได้แก่ นักวิชาการสาขา
การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้นําชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า  พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานใน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ประกอบด้วย 
  3.1  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่าตําบลสามเรือน  ได้แก่  สมาชิกกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่ม  จํานวน 7 
กลุ่ม กลุ่มละ 1–2 คน  รวม 7–14  คน 
  3.2  ชาวบ้านทั่วไปในชุมชนตําบลสามเรือน จํานวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1–2  คน รวม 7– 14  คน   
  3.3  ผู้นําชุมชนของหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน  จํานวน 7 คน 
  3.4  บุคคลจากหน่วยงานภายนอก  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน นักพัฒนาชุมชน  อาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกษตรอําเภอบางปะอิน  หน่วยงานละ 1 คน  รวม 4  
คน 
  รวมผู้ให้ข้อมูลสําคัญจาก 4 กลุ่ม  จํานวน  25–28 คน  โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling)  ซ่ึงพิจารณาจากการเป็นผู้มีบทบาทและความเก่ียวข้องในการให้ข้อมูลสําคัญที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยว 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (In – depth  Interview)  และการ
สังเกตจากการจัดเวทีในชุมชน ในประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรค  ความต้องการ  และ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้น นอกจากน้ีจะใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมที่พิจารณาจากพฤติกรรมภายนอกของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า พฤติกรรมกลุ่ม การสังเกตสภาพแวดล้อมของชุมชน  สภาพความเป็นอยู่ความสะอาด  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของชุมชน  และสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
 5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5.1  แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงจะสัมภาษณ์ในประเด็นสภาพปัจจุบันเก่ียวกับบริบทชุมชน 
ความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยวชุมชน  แนวคิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้นําชุมชนตลอดจนความต้องการ
ความพร้อมของผู้นําชุมชนและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตําบลสามเรือน 
  5.2  การจัดสนทนากลุ่ม ในประเด็นเก่ียวกับความคิดเห็นของชุมชน ผู้นําชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค ความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
 6. การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้นํามาทําการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ  (Reliability)  โดยการตรวจสอบแหล่งที่มา  ช่วงเวลา  สถานที่ 
และบุคคลผู้ให้ข้อมูล  ตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยการจัดระบบข้อมูล จําแนกเป็นหมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและนํามาวิเคราะห์ควบคู่กับบริบท โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  ซ่ึงได้แก่ ค่าร้อยละ เพื่อ
ประกอบความสมบูรณ์ของการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า ตําบลสามเรือน 
อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งน้ี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  research)  โดยทําการศึกษา
จากเอกสารเชิงวิชาการ  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in – depth  interviews) และการสนทนากลุ่ม  (focus  group) ร่วมกับการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลสามเรือนผู้ผลิตเห็ดตับเต่า สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 
 1.  บริบททางกายภาพของวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลสามเรือน  อําเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอําเภอบางปะอิน ทั้ง  8  ตําบล  มีสมาชิกรวม  
120  คน  แต่ผลการศึกษาครั้งน้ีจะไม่รวมตําบลบ้านสร้าง  เน่ืองจากพื้นที่ไม่ติดต่อกันคือ  มีคลองโพก้ันอยู่  ชุมชนตําบลสาม
เรือน  มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการผลิตเห็ดตับเต่าได้ดี  มีต้นโสนเป็นพืชอาศัยเห็ดตับเต่าแม้ว่าจะขึ้นได้ตามโคน
ต้นไม้หลายชนิด  แต่ในชุมชนสามเรือนจะเป็นเห็ดที่ขึ้นเฉพาะที่โคนต้นโสนเท่าน้ัน  ดังน้ันต้นโสนจึงต้องได้รับการดูแลอย่างดี
เช่นเดียวกัน ซ่ึงในการดูแลต้นโสนน้ัน ทางกลุ่มได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ แต่เน่ืองจากต้นโสนเป็นพืชล้มลุก  การผลิตเห็ดจึงเป็นไป
ตามอายุของต้นโสนด้วยนอกจากน้ีต้นโสนจะออกดอกสีเหลืองทองพร้อมๆ  กัน  ดังน้ันทุ่งโสนจึงมองดูสวยงามสามารถจัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ อน่ึงจากความสมบูรณ์ที่มีตามธรรมชาติดังกล่าวน้ีทําให้มีนกมาอาศัยตามต้นไม้ในชุมชนด้วย เช่น  นก
กระจาบที่มีรังสวยงาม  แปลกตาแตกต่างกัน  ระหว่างรังของนกตัวผู้  และรงัของนกตัวเมียและยังมีนกปากห่าง ตัวโตอีกหลาย
ฝูงให้ชมได้ตลอดป ี
 2.  การมีส่วนรว่มของวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มี
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ชุมชนมีการร่วมกันคิด  และการรวมกลุ่มกันในแต่ละหมู่บ้าน 
เพื่อผลิตเห็ดตับเต่า เป็นอาชีพเสริม  มีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการผลิตเห็ดตับเต่า  เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาดูงานในอนาคต  จะมีสถานที่ในชุมชนจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ซ่ึงอยู่ในระหว่างดําเนินการ  สําหรับในส่วน
ของการผลิตเห็ดซ่ึงเป็นส่ิงสําคัญของการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ัน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีส่วนร่วมจากแนวคิดเก่ียวกับการ
สร้างเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้  ซ่ึงใช้ต้นทุนไม่สูง เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ  และส่งผลให้สภาพแวดล้อมยังคงความเป็น
ธรรมชาติไว้ได ้
 นอกจากน้ีกลุ่มยังได้เน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน  ที่จะไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน  ได้แก่  การหาแนวทาง
สร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ผลิตเห็ด  มีการสํารวจแหล่งนํ้า เพื่อป้องกันนํ้าเสีย เน่ืองจากนํ้าเน่าเสียไหลเข้ามาในชุมชนจะมี
ผลทําให้เห็ดไม่ออกดอก จึงต้องมีการร่วมมือกันปลูกและดูแลต้นโสนควบคู่กันไปด้วย สําหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
การเรียนรู้ พบว่าชมุชนได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์วิถีการผลิตเห็ดให้กับคนรุ่นหลัง รวมทั้ง
ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วย เช่นแต่เดิมการเกิดขึ้นของเห็ดตับเต่า จะอาศัยเชือ้ราหรือเชื้อเห็ดจากปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันได้มี
การศึกษาการทํานํ้าหมักเชื้อเห็ดขึ้น โดยการนําเห็ดดอกบานที่รับประทานไม่อร่อย  เน้ือเห็ดยุ่ยนํามาหมักให้เน้ือเห็ดย่อยสลาย
หรือเติมกากนํ้าตาลลงไปบ้าง  แล้วนําไปราดโคนต้นโสน เป็นการเร่งให้เชื้อโตเร็วขึ้น 
 อน่ึงการมีส่วนร่วมที่สําคัญอีกประการหน่ึงของวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่าคือ การมีส่วนร่วมในการจัดงาน  “วันเห็ด
ตับเต่างามที่สามเรือน” ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เช่น เกษตรอําเภอ
บางปะอิน พัฒนาชุมชนอําเภอบางปะอิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยชุมชนได้แสดงศักยภาพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจส่งเห็ดเข้าประกวด  และร่วมนําเสนออาหารที่ปรุง
จากเห็ดตับเต่าอีกหลายชนิด 
 ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของชุมชนตําบลสามเรือนที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน  พบว่า  มีความจําเป็นต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนด้วย  เน่ืองจากชุมชนแต่ละคนมีระดับความรู้ที่
แตกต่างกัน  และไม่ค่อยมีความสามารถในการติดตามประเมินผล  จึงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก  องค์การ
บริหารส่วนตําบลสามเรือน  รวมทั้งจากคณะผู้วิจัยครั้งน้ีได้จัดทําการติดตามและเข้าไปพัฒนาให้ความรู้โดยการจัดประชุมกลุ่ม  เช่น  
กลุ่มที่สนใจเป็นมัคคุเทศก์  กลุ่มบ้านที่จะจัดบ้านเป็นบ้านพักแบบโฮมสเตย์  เป็นต้น 
 3.   แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตําบลสามเรือน ผลจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า จํานวนนักท่องเที่ยวของ
ชุมชนมีน้อยมาก มีเฉพาะผู้เข้ามาศึกษาดูงานเก่ียวกับการผลิตเห็ดตับเต่าเป็นครั้งคราวเท่าน้ัน  เน่ืองจากชุมชนไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเท่าที่ควร นักท่องเที่ยวจึงไม่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งน้ี  ดังน้ันคณะผู้วิจัย
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นอกจากได้ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวแล้วยังได้จัดประชุมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  จุดอ่อนจุดแข็ง  และสรุป
นําเสนอเป็นยุทธศาสตร์และรูปแบบท่องเที่ยว  ให้ชุมชนพิจารณานําไปใช้  4  ยุทธศาสตร์คือ 
  3.1  ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นรักษาและใช้ประโยชน์จากมรดกทางภูมิปัญญาเห็ดตับเต่า 
  3.2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจในการประกอบการเชิงการค้าและการท่องเที่ยว 
  3.3  ยุทธศาสตร์รักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้เหมาะสมกับการผลิตเห็ดตับเต่า  และ 
  3.4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ซ่ึงได้นําเสนอรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิตภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตรกรรรมเห็ดตับเต่า 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา  สามารถอภิปรายได้ว่า  จากการที่ภาครัฐกําหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และที่สําคัญปัจจุบันคือ  การท่องเที่ยวสีเขียว  ซ่ึงรูปแบบหรือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าว  สามารถนํามาเป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชน  หรือการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
(Community  base  Tourism  :  CBT)  ในชุมชนตําบลสามเรือนได้  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและคํานึงถึง
ผลกระทบต่อธรรมชาติ  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังน้ีคือ 
 1.  ศักยภาพของบุคลากรในชุมชน  ซ่ึงได้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่าผู้นําชุมชน  และชาวบ้านในชุมชน  
มีความรู้น้อย  ทําให้ขาดทักษะ  ขาดความรู้และมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมไม่สูงนัก  ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนจึง
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน การผลักดัน  และแรงกระตุ้นที่เพียงพอ  ซ่ึงในโครงการวิจัยน้ีได้สร้างกระบวนการเรียนรู้  
พัฒนาทักษะ  จัดอบรม ให้แก่ชุมชน  ในด้านการให้บริการท่องเที่ยวหรือมัคคุเทศก์นําเที่ยว  ความรู้เก่ียวกับการจัดบ้านพัก
เป็นโฮมสเตย์  การจัดศูนย์เรียนรู้  เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้  เพิ่มพูนศักยภาพที่พร้อมจะจัดบริการการท่องเที่ยวต่อไปได ้
 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว  ชุมชนตําบลสามเรือนปัจจุบันได้พัฒนาส่งเสริม
สนับสนุน  จากองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน องค์การบริหารส่วนตําบลบางเลน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวมทั้ง
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายร่วมมือกันในระดับหน่ึงโดยเฉพาะการจัดงาน  “วันเห็ดตับเต่า
งามที่สามเรือน”  ที่จัดร่วมกันมาแล้ว  2  ครั้งในปี  2553  และ  2554  อย่างไรก็ตามชุมชนยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่าย
อย่างถาวร  เป็นเพียงเฉพาะกิจ ดังน้ันอาจต้องใช้เวลาเพื่อชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําชุมชนที่ควรต้องเสียสละทุ่มเทแรงกาย
แรงใจเพื่อจะสามารถพัฒนาทักษะ  พัฒนาประสบการณ์ของสมาชิกในชุมชน  และสามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 
ภายนอกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3.  งบประมาณ  การที่ชุมชนยังไม่สามารถพัฒนาเครือข่ายและสร้างพันธมิตรในเครือข่ายได้อย่าถาวร  เป็นเหตุให้
การยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปได้ช้า  เพราะชุมชนต้องรอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชนในพื้นที่ ทั้ง
ในด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การสาธารณสุข และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและเกิดความพึงพอใจ  อันจะทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  และ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
 สรุปได้ว่าผลการศึกษาครั้งน้ี คณะผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้  สอดคล้องกับแผนงานการท่องเที่ยวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มุ่งเน้นให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ  ใกล้แหล่งท่องเทีย่วเดิมอันจะเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 
รวมทั้งนโยบายการเสริมสร้างความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างรอบ
ด้าน ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตอบสนองนโยบายด้านการบริการแก่ชุมชนได้อย่างสมบูรณ์  โดยการสร้าง
ความตระหนัก ความรู้ ทักษะในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยตนเอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เชน่ องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนเกษตรอําเภอบางปะ
อิน  พัฒนาชุมชนตําบลบางปะอิน  และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  ควรให้การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
เห็ดตับเต่าอย่างจริงจัง  และต่อเน่ือง  เพื่อให้ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  และพัฒนาไปสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชน
อย่างรูปแบบต่อไป 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  ควรวิจัยเรื่องน้ีอีกครั้งแต่เน้นศึกษาเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว  
เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (เห็ดตับเต่า)  ซ่ึงจะสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยว
ที่พึงพอใจต่อนักท่องเทีย่วได้ 
 3.  ควรมีการวิจัยศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วมของชุมชน  ตําบลสามเรือนที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรก่อนและหลังที่พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.  ควรมีการวิจัย  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนสามเรือน 
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม 
กรณีศึกษา บริษัทสหมิตรเจริญ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ)์ 

Marketing Promotion Strategies of Drinking Yoghurt Cases were Sahamitcharoen 
Enterprise Co., Ltd. (Pachuabkirikhun Province) 

รําภา  หลอยส่วน 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพของผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2)  
ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  3)  ศึกษากลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และ 4) กําหนด
แนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริโภคนม
เปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบความสะดวกของผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
สําหรับการวิจัยน้ีเป็นแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม  สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัย  พบว่า 
 1. สถานภาพของผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 
40 ปี สถานภาพสมรส มีอาชีพค้าขาย มีรายได้มากกว่า 9,000 บาท และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 2. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือด้วย
ตัวเอง  ซ้ือจํานวน 4 ครั้งต่อเดือน ซ้ือ 12 ขวดต่อครั้ง  ซ้ือยี่ห้อเดิมโดยตลอด  ซ้ือนมเปรี้ยวยี่ห้อบีทาเก้นมากที่สุด ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์ก่อนการตัดสินใจซ้ือ  และดื่มนมเปรี้ยวพร้อมดื่มเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 3. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มมากที่สุด  คือ  ด้านการขาย
โดยใช้พนักงานขาย รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา และด้านการส่งเสริมการขาย  ตามลําดับ 
 4. แนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ให้
ความสําคัญกับพนักงานขาย  ใช้ส่ือให้เหมาะสมในการโฆษณา  และการประชาสัมพันธ์  ไม่ละเลยด้านการส่งเสริมการขาย  
 ข้อค้นพบจากการวิจัย คือ  การทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภค  และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือ สามารถนําไปพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
คําสําคัญ : การส่งเสริมการตลาด, นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม   

Abstract 

  The purposes of this research were 1) study to the status of drinking yoghurt consumer in 
Pachuabkirikhan province, 2) study to buying behavior for drinking yoghurt consumer in Pachuabkirikhan 
province, 3) study to marketing promotion strategies that were influence buying behavior for drinking 
yoghurt consumer in Pachuabkirikhan province and 4) setting guideline and application the marking 
promotion strategies for drinking yoghurt in Pachuabkirikhan province. The sample groups were 400 of 
drinking yoghurt consumer in Pachuabkirikhan province and were randomly selected by convenience 
sampling. The instruments for this research were questionnaires and group discussions. The statistics to 
analyze the data was descriptive statistics that consisted percentage, mean and standard deviation.  
 The results of this research were as follows  
 1. The status of drinking yoghurt consumer in Pachuabkirikhan province most of them are female, 
aged between 31 – 40 years, marital status, trade professional, income more than 9,000 Baht and 
secondary education. 
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 2. Buying behavior for drinking yoghurt consumer in Pachuabkirikhan province most of them are 
buy whit personal decision, buy 4 time per month, buy 12 bottles per time, buy whit former brand, buy 
betagen brand mostly, get information from television before decision to buy and consumer drinking 
yoghurt because it has health benefits.  
 3. Most of marketing promotion strategies that influence buying behavior for drinking yoghurt were 
personal selling, then public relations, advertising and sale promotions respectively. 
 4. The guideline and application for the marking promotion strategies of drinking yoghurt in 
Pachuabkirikhan province were give priority to personal selling, reasonable media for advertising and 
public relation and do not neglect for sale promotions. 
 The findings of this research is to understand consumer behavior and marketing promotion 
strategies that influence buying behavior are useful for development the marketing strategies to achieve 
organization goals.    
Keywords : Marketing Promotion, Drinking Yoghurt  

บทนํา 
 อุตสาหกรรมนมเปรี้ยวพร้อมดื่มก็เป็นอีกภาคการผลิตและจําหน่ายมีกระแสการรุกตลาดกันอย่างรุนแรงมี
หลากหลายยี่ห้อออกมาแข่งขันกันมาก แต่ละยี่ห้อมีการโฆษณาในรูปลักษณ์และคุณประโยชน์ของสินค้าอย่างมากเพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ดื่มนมหันมาสนใจสินค้ายี่ห้อน้ันๆ จึงทําให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าที่โฆษณากันอย่างแพร่หลายเพราะได้รู้
คุณประโยชน์ของสินค้าตลาด  นมเปรี้ยวพร้อมดื่มมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ตลาดนมเปรี้ยวและนมพาสเจอร์ไลท์มีการ
ขยายตัวอย่างโดดเด่นผู้ผลิตต่างปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วงชิงผู้บริโภคและเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ให้ควบคุมกลุ่ม
ผู้บริโภคตามเป้าหมายเพิ่มเป็นการขยายฐานการตลาด ทําให้ผลิตภัณฑ์ นมเปรี้ยวบางยี่ห้อมีการขยายตัวกันอย่างมากรวมถึง
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อที่จะครองส่วนแบ่งให้มากที่สุด 
 ตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในปัจจุบันมีมูลค่า 5,000  -  6,000 ล้านบาทเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดของแต่ละยี่ห้อ 
เช่น ตลาดของยาคูลย์ 50 % บีทาเก้น 30% และดัชมิลล์ดีไลท์  20%  และยังพบว่ายังมีคู่แข่งรายใหม่อีกหลายรายที่จะเข้า
มาร่วมชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบันและอนาคต จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตลาดนมเปรี้ยวมีการแข่งขันกันสูง 
เน่ืองจากจํานวนของคู่แข่งทางการค้า  ไดแ้ก่บริษัทผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ผู้ค้าส่ง มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งผู้บริโภคมีความรู้
เก่ียวกับการบริโภคนมเปรี้ยว จึงหันมาดูแลสุขภาพจึงทําให้ตลาดนมเปรี้ยวโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง หลายบริษัทแข่งขันกันเป็นผู้นํา
ทางการตลาดมีการนําเสนอสินคา้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจะมีจุดขายตัวเดียวกันคือ
ขายจุลินทรีย์และโตบาซีลัสที่มีสรรพคุณทําให้ระบบขับถ่ายได้ดีป้องกันท้องผูก และช่วยระงับในขณะท้องเสียได้ ในขณะเดียว 
กันบริษัทต้องหากลยุทธ์ในการขายแตกต่างกันเพื่อช่วงชิงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด  
 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ก็เป็นไปในทางเดียวกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
กล่าวคือประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการใช้จ่ายในการอุปโภคลดลงจากช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยในปี พ.ศ. 2552 ค่าใช่จ่าย
ต่อครัวเรือนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉล่ียอยู่ที่เดือนละ 15,977 บาทต่อครัวเรือน ลดลงจากปี พ.ศ. 2551 คิดเป็นร้อยละ 
3.0 ในจํานวนน้ีเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มถึงร้อยละ 31.7 โดยในจํานวนน้ีมีเป็นสินค้าประเภทนมถึงร้อยละ 11.7  จากข้อมูล
สถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เช่นกัน แต่เม่ือพิจารณาถึงการใช้จ่ายต่อครัวเรือนของประชากรในเรื่องของการซ้ืออาหารและเครื่องดื่มถึงแม้จะได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทําให้ปริมาณการใช้จ่ายลดลงแต่ไม่ถึงกับลดลงมากนักน้ันอาจเป็นเพราะอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่ิงที่
จําเป็นต่อการดํารงชีพของมนุษย์น้ันเอง ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า
มียอดจําหน่ายในปี พ.ศ. 2552 ลดลงจากปี พ.ศ. 2551 คิดเป็นร้อยละ 1.32  น้ันแสดงว่าประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีการบริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในปริมาณที่ลดลง แต่หากมองถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศแล้วใน
ปี 2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็น่าจะมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับเศรษฐกิจระดับประเทศ  และน้ันย่อมหมายถึงการ
ใช้จ่ายของประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ย่อมที่จะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาดังที่กล่าวมาว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านต่างๆ ให้
ทันสมัยและพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าในปัจจุบันที่นับวันจะมีมากยิ่งขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ 
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เพื่อจะเป็นผู้นําหรือได้รับส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด ดังน้ันจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม กรณีศึกษาบริษัท สหมิตรเจริญ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่ต้องการนําข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา 
กลยุทธ์เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีความหลากหลายและตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ด้านการกําหนดราคาขายที่เหมาะสมที่สุด ด้านการหาช่องทางการจัดจําหน่าย
ใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และสําคญัที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาดที่จะต้องมีควบคู่กับกลยุทธ์ด้านอ่ืน
ตลอดจนข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภค นมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการนําไปสู่การเข้าถึง
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และน้ันย่อมหมายถึงการได้มาซ่ึงความสําเร็จของการทําธุรกิจ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสถานภาพของผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเพื่อกําหนดแนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย 8 อําเภอ 
จํานวน 502,009 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2542) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบกําหนดอัตราส่วนเท่าๆ กันครบทั้ง 8 อําเภอ ได้อําเภอละ 50 คน และทําการ
สุ่มตัวอย่างหรือผู้ตอบแบบสอบถามแบบความสะดวกเพื่อให้ได้ซ่ึงข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบ
กําหนดคําตอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วมากกว่า 2 คําตอบ และแบบประมาณค่า  ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (บุญ
ชม  ศรีสะอาด,  2542  :  46 - 50) คือมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สําหรับการ
สนทนากลุ่มเป็นการสนทนาในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสนทนาด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือ 
แบบสอบถาม 1) กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือ่งมือ 2) ศึกษาแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 3) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  และสร้างแบบสอบถามตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ โดยประยุกต์เน้ือหาสาระที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นที่เก็บรวบรวมไว้ ตลอดจนตัวอย่างแบบสอบถามที่เก่ียวข้อง  การสนทนากลุ่ม 1)  กําหนดจุดมุ่งหมายในการสนทนา
กลุ่ม  2)  ศึกษาข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องและลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 3) ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และดําเนินการกําหนดประเด็นในการสนทนา
กลุ่ม  ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ โดยประยุกต์เน้ือหาสาระที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เก็บรวบรวมไว้การตรวจสอบ
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 1) ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน  ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  อัญชนา  พานิช  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  วันทนา  กล่ินงาม และอาจารย์จรรยาพร  บุญเหลือ ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเน้ือหา แล้วนํา
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน มาปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามน้ัน  2)  นําแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย แล้วนํามาหาความเชื่อม่ันด้วยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  โดยใช้สูตรครอนบัค (บุญ
ชม ศรีสะอาด,  2542 :  96 – 97) การสนทนากลุ่ม นําประเด็นในการสนทนากลุ่มที่กําหนดไว้ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของเน้ือหาทั้งส้ิน 3 ท่าน  ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา พานิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วันทนา  กล่ินงาม และอาจารย์จรรยาพร  บุญเหลือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
นําเสนอผลการวิจัย โดยการนําเสนอในรูปแบบตารางและมีคําอธิบายท้ายตาราง   
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เพื่อจะเป็นผู้นําหรือได้รับส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด ดังน้ันจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม กรณีศึกษาบริษัท สหมิตรเจริญ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่ต้องการนําข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา 
กลยุทธ์เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีความหลากหลายและตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ด้านการกําหนดราคาขายที่เหมาะสมที่สุด ด้านการหาช่องทางการจัดจําหน่าย
ใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และสําคญัที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาดที่จะต้องมีควบคู่กับกลยุทธ์ด้านอ่ืน
ตลอดจนข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภค นมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการนําไปสู่การเข้าถึง
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และน้ันย่อมหมายถึงการได้มาซ่ึงความสําเร็จของการทําธุรกิจ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสถานภาพของผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเพื่อกําหนดแนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย 8 อําเภอ 
จํานวน 502,009 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2542) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบกําหนดอัตราส่วนเท่าๆ กันครบทั้ง 8 อําเภอ ได้อําเภอละ 50 คน และทําการ
สุ่มตัวอย่างหรือผู้ตอบแบบสอบถามแบบความสะดวกเพื่อให้ได้ซ่ึงข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบ
กําหนดคําตอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วมากกว่า 2 คําตอบ และแบบประมาณค่า  ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (บุญ
ชม  ศรีสะอาด,  2542  :  46 - 50) คือมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สําหรับการ
สนทนากลุ่มเป็นการสนทนาในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสนทนาด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือ 
แบบสอบถาม 1) กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือ่งมือ 2) ศึกษาแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 3) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  และสร้างแบบสอบถามตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ โดยประยุกต์เน้ือหาสาระที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นที่เก็บรวบรวมไว้ ตลอดจนตัวอย่างแบบสอบถามที่เก่ียวข้อง  การสนทนากลุ่ม 1)  กําหนดจุดมุ่งหมายในการสนทนา
กลุ่ม  2)  ศึกษาข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องและลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 3) ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และดําเนินการกําหนดประเด็นในการสนทนา
กลุ่ม  ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ โดยประยุกต์เน้ือหาสาระที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เก็บรวบรวมไว้การตรวจสอบ
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 1) ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน  ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  อัญชนา  พานิช  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  วันทนา  กล่ินงาม และอาจารย์จรรยาพร  บุญเหลือ ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเน้ือหา แล้วนํา
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน มาปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามน้ัน  2)  นําแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย แล้วนํามาหาความเชื่อม่ันด้วยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  โดยใช้สูตรครอนบัค (บุญ
ชม ศรีสะอาด,  2542 :  96 – 97) การสนทนากลุ่ม นําประเด็นในการสนทนากลุ่มที่กําหนดไว้ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของเน้ือหาทั้งส้ิน 3 ท่าน  ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา พานิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วันทนา  กล่ินงาม และอาจารย์จรรยาพร  บุญเหลือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
นําเสนอผลการวิจัย โดยการนําเสนอในรูปแบบตารางและมีคําอธิบายท้ายตาราง   
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

529529 

 

 

ผลการวิจัย 
 1)  สถานภาพของผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ
ระหว่าง  31 – 40  ปี  สถานภาพสมรส  มีอาชีพค้าขาย  มีรายได้มากกว่า  9,000  บาท และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
2)  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า  ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือ
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มด้วยตนเอง ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจํานวน 4 ครั้งต่อเดือน ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มต่อครั้งเป็นจํานวน 12  
ขวด  ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มยี่ห้อเดิมโดยตลอด  ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มยี่ห้อบีทาเก้นมากที่สุด ได้รับรู้ข้อมูลจากส่ือโทรทัศน์
ก่อนการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด และซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย  3)  กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง  3.1)  กลยุทธ์การโฆษณา  พบว่า 
กลยุทธ์การโฆษณา  มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมีผลน้อย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลยุทธ์พบว่ากลยุทธ์การโฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุดคือ การโฆษณาโดยแสดงสินค้า ณ จุดขาย  และการโฆษณาผ่าน  ส่ือโทรทัศน์ตามลําดับ และเม่ือพิจารณา
ควบคู่กับสถานภาพของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า  กลยุทธ์การโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม
ในระดับน้อยทั้งหมด  3.2)  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  พบว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์พบว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่
มีผลตอ่พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ การให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนม
เปรี้ยวพร้อมดื่ม  และเม่ือพิจารณาควบคู่กับสถานภาพของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในระดับปานกลาง ยกเว้นสถานภาพด้านอาชีพที่มีผลในระดับน้อย 3.3) กลยุทธ์
การส่งเสริมการขาย พบว่ากลยุทธ์การส่งเสรมิการขาย มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับน้อยที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์พบว่า  กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ  การจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษ  และเม่ือพิจารณาควบคู่กับ
สถานภาพของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มใน
ระดับน้อยที่สุด เม่ือพิจารณาสถานภาพด้านเพศ  อายุ  และอาชีพ  และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในระดับน้อย เม่ือพิจารณาสถานภาพด้านสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  และการศึกษา 3.4)  
กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย  พบว่ากลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยว
พร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขายที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ  พนักงานขายมีความรับผิดชอบต่อ
สินค้าที่เสียหายหรือหมดอายุ และเม่ือพิจารณาควบคู่กับสถานภาพของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า  กลยุทธ์การขายโดยใช้
พนักงานขายมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในระดับมากทั้งหมด   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม กรณีศึกษา บริษัทสหมิตรเจริญ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) อภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 1) สถานภาพของผู้บริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่าผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างสวนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส มีอาชีพค้าขาย มีรายได้มากกว่า 
9,000 บาท และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  2) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  พบว่าผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มด้วยตนเอง  ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจํานวน 
4  ครั้งต่อเดือน ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มต่อครั้งเป็นจํานวน  12  ขวด  ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มยี่ห้อเดิมโดยตลอด  ซ้ือนมเปรี้ยว
พร้อมดื่มยี่ห้อบีทาเก้นมากที่สุด ได้รับรู้ข้อมูลจากส่ือโทรทัศน์ก่อนการตัดสินใจซ้ือมากทีสุ่ด  และซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม  3) กล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  การ
โฆษณา  พบว่าการโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับมีผลน้อย  เม่ือ
พิจารณาจําแนกตามสถานภาพของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า การโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนม
เปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างสูงสุด  สอดคล้องกับ  รังสรรค์  เสิศในสัตย์  (2549 : 112 – 121)  ที่กล่าวว่า  การ
โฆษณาทางโทรทศัน์เป็นการโฆษณาที่ สามารถเห็นภาพ  เสียง  จึงดึงดูดความสนใจได้ดี  และเป็นการโฆษณาที่ได้รับการนึกถึง
เป็นส่ิงแรกจากนักโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ พบว่าการประชาสัมพันธ์มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม
ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาจําแนกตามสถานภาพของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า  การ
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ประชาสัมพันธ์โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของ
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างสูงสุด  สอดคล้องกับ พิษณุ  จงสถิตวัฒนา (2544)  ที่กล่าวว่าการใหข้้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์เป็น
การสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค  การส่งเสริมการขาย  พบว่าการส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับน้อยที่สุด  เม่ือพิจารณาจําแนกตามสถานภาพของผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า  การจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง
สูงสุด  สอดคล้องกับ รังสรรค ์เลิศในสัตย์  (2549 : 112 – 121)  ที่กล่าวว่าปัจจุบันการจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษได้รับความ
นิยมจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายมากขึ้น  โดยมีบางครั้งที่ผู้จําหน่ายเป็นคนกําหนดรายการโปรโมชั่นพิเศษเองโดยไม่รอบริษัทผู้ผลิต
เป็นคนกําหนดให้  เพื่อเป็นการกระตุ้นการจําหน่ายของตัวเอง การขายโดยใช้พนักงานขาย  พบว่าการขายโดยใช้พนักงานขายมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก  เม่ือพิจารณาจําแนกตามสถานภาพ
ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า  พนักงานขายมีความรับผิดชอบต่อสินคา้ที่เสียหายหรือหมดอายุ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างสูงสุด  สอดคล้องกับ รังสรรค์ เลิศในสัตย์  (2549 : 112 – 121)  ที่กล่าวว่าการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่ได้อยู่ที่การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการลดแลกแจกแถม แต่ขึ้นอยู่กับทักษะ
ความสามารถของทางเทคนิคความเชื่อม่ันต่อบริษัท ดังน้ัน พนักงานขายจึงเป็นเสมือนตัวแทนของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 จากการศึกษาวิจัย  พบว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของ
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ  การขายโดยใช้พนักงานขาย  รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์  การโฆษณา  และมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ  การส่งเสริมการขาย  สอดคล้องกับฉัตร
ยาพร  เสมอใจ (2550), ดารา  ทีปะปาล (2542) และสรชัย  พิศาลบุตร (2551)  และการสนทนากลุ่มของพนักงานบริษัทสห
มิตรเจริญ เอ็นเตอร์ไพร์ส  จํากัด  ที่มีการให้ความสําคัญกับพนักงานขายมาก มีการอบรมให้ความรู้  เทคนิคในการขาย  
การตลาด  การแต่งกาย  ตลอดจนเทคนิคการดูแลลูกค้าหรือผู้บริโภคให้กับพนักงานขายเป็นประจํา  และที่สําคัญได้มีการนํา
นโยบายการกําหนดเงินรางวัลและปันผลของพนักงานตามผลงานที่พนักงานขายทําได้  ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขายมี
ความมุ่งม่ันที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยผู้ศึกษาวิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนม
เปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดังน้ี 
 การโฆษณา  ควรให้ความสําคัญกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มให้มากขึ้น  เน่ืองจากปัจจุบันการ
โฆษณาเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีการนํามาใช้และแข่งขันกันอย่างรุนแรง บริษัทบางบริษัทมีการตั้งงบประมาณ
สําหรับการโฆษณาในปริมาณมากต่อปี  แต่การเลือกใช้ส่ือในการโฆษณาน้ันต้องคํานึงถึง  กลุ่มเป้าหมาย  การเข้าถึง  และ
ต้นทุนในการโฆษณาผ่านส่ือน้ันๆ ด้วยจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับบริษัทสหมิตรเจริญ  เอ็น
เตอร์ไพร์ส จํากัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เก่ียวกับการโฆษณาดังน้ี 
 1.  ควรเลือกส่ือในการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด คือ  การโฆษณาโดยการ
แสดงสินค้า ณ จุดขาย  เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้โดยตรง  และการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์  
เน่ืองจากโทรทัศน์เป็นส่ือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน แต่หากจะใช้วิธีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์
ระดับประเทศอาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงมาก และไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนัก ดังน้ันควรทําการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ท้องถิ่น
ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นการลดต้นทุนและเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 
 2.  ควรมีการทําการโฆษณาผ่านส่ือชนิดอ่ืนๆ  ในบางโอกาสด้วย  เช่น  การโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ  ก็เป็นส่ือที่ใช้ต้นทุน
ในการโฆษณาที่ไม่สูงนัก การโฆษณาผ่านส่ือป้ายโฆษณาตามสถานที่ชุมชน และการโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต ที่ปัจจุบัน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่ือที่กําลังมาแรงมากผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยมีการเข้าถึงส่ืออินเตอร์เน็ตได้  และที ่สําคัญต้นทุนในการ
โฆษณาไม่สูงมากนักเม่ือเทียบกับการโฆษณาผ่านส่ือชนิดอ่ืนๆ  
 การประชาสัมพันธ์  ควรให้ความสําคัญในการทําการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม  
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผู้ผลิตและจําหน่าย ให้ผู้บริโภคได้รับรู้มากขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้บริโภคสําหรับการตัดสินใจซ้ือนม
เปรี้ยวพร้อมดื่ม  เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญและสามารถทําการควบคู่ไปกับการโฆษณา  ใน
ปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ  มีการตั้งงบประมาณการประชาสัมพันธ์เท่ากับหรือมากกว่างบการโฆษณา  โดยส่ือที่จะใช้ในการ
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ประชาสัมพันธ์โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของ
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างสูงสุด  สอดคล้องกับ พิษณุ  จงสถิตวัฒนา (2544)  ที่กล่าวว่าการใหข้้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์เป็น
การสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค  การส่งเสริมการขาย  พบว่าการส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับน้อยที่สุด  เม่ือพิจารณาจําแนกตามสถานภาพของผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า  การจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง
สูงสุด  สอดคล้องกับ รังสรรค ์เลิศในสัตย์  (2549 : 112 – 121)  ที่กล่าวว่าปัจจุบันการจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษได้รับความ
นิยมจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายมากขึ้น  โดยมีบางครั้งที่ผู้จําหน่ายเป็นคนกําหนดรายการโปรโมชั่นพิเศษเองโดยไม่รอบริษัทผู้ผลิต
เป็นคนกําหนดให้  เพื่อเป็นการกระตุ้นการจําหน่ายของตัวเอง การขายโดยใช้พนักงานขาย  พบว่าการขายโดยใช้พนักงานขายมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก  เม่ือพิจารณาจําแนกตามสถานภาพ
ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า  พนักงานขายมีความรับผิดชอบต่อสินคา้ที่เสียหายหรือหมดอายุ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างสูงสุด  สอดคล้องกับ รังสรรค์ เลิศในสัตย์  (2549 : 112 – 121)  ที่กล่าวว่าการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่ได้อยู่ที่การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการลดแลกแจกแถม แต่ขึ้นอยู่กับทักษะ
ความสามารถของทางเทคนิคความเชื่อม่ันต่อบริษัท ดังน้ัน พนักงานขายจึงเป็นเสมือนตัวแทนของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 จากการศึกษาวิจัย  พบว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของ
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ  การขายโดยใช้พนักงานขาย  รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์  การโฆษณา  และมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ  การส่งเสริมการขาย  สอดคล้องกับฉัตร
ยาพร  เสมอใจ (2550), ดารา  ทีปะปาล (2542) และสรชัย  พิศาลบุตร (2551)  และการสนทนากลุ่มของพนักงานบริษัทสห
มิตรเจริญ เอ็นเตอร์ไพร์ส  จํากัด  ที่มีการให้ความสําคัญกับพนักงานขายมาก มีการอบรมให้ความรู้  เทคนิคในการขาย  
การตลาด  การแต่งกาย  ตลอดจนเทคนิคการดูแลลูกค้าหรือผู้บริโภคให้กับพนักงานขายเป็นประจํา  และที่สําคัญได้มีการนํา
นโยบายการกําหนดเงินรางวัลและปันผลของพนักงานตามผลงานที่พนักงานขายทําได้  ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขายมี
ความมุ่งม่ันที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยผู้ศึกษาวิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนม
เปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดังน้ี 
 การโฆษณา  ควรให้ความสําคัญกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มให้มากขึ้น  เน่ืองจากปัจจุบันการ
โฆษณาเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีการนํามาใช้และแข่งขันกันอย่างรุนแรง บริษัทบางบริษัทมีการตั้งงบประมาณ
สําหรับการโฆษณาในปริมาณมากต่อปี  แต่การเลือกใช้ส่ือในการโฆษณาน้ันต้องคํานึงถึง  กลุ่มเป้าหมาย  การเข้าถึง  และ
ต้นทุนในการโฆษณาผ่านส่ือน้ันๆ ด้วยจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับบริษัทสหมิตรเจริญ  เอ็น
เตอร์ไพร์ส จํากัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เก่ียวกับการโฆษณาดังน้ี 
 1.  ควรเลือกส่ือในการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด คือ  การโฆษณาโดยการ
แสดงสินค้า ณ จุดขาย  เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้โดยตรง  และการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์  
เน่ืองจากโทรทัศน์เป็นส่ือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน แต่หากจะใช้วิธีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์
ระดับประเทศอาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงมาก และไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนัก ดังน้ันควรทําการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ท้องถิ่น
ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นการลดต้นทุนและเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 
 2.  ควรมีการทําการโฆษณาผ่านส่ือชนิดอ่ืนๆ  ในบางโอกาสด้วย  เช่น  การโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ  ก็เป็นส่ือที่ใช้ต้นทุน
ในการโฆษณาที่ไม่สูงนัก การโฆษณาผ่านส่ือป้ายโฆษณาตามสถานที่ชุมชน และการโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต ที่ปัจจุบัน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่ือที่กําลังมาแรงมากผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยมีการเข้าถึงส่ืออินเตอร์เน็ตได้  และที ่สําคัญต้นทุนในการ
โฆษณาไม่สูงมากนักเม่ือเทียบกับการโฆษณาผ่านส่ือชนิดอ่ืนๆ  
 การประชาสัมพันธ์  ควรให้ความสําคัญในการทําการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม  
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผู้ผลิตและจําหน่าย ให้ผู้บริโภคได้รับรู้มากขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้บริโภคสําหรับการตัดสินใจซ้ือนม
เปรี้ยวพร้อมดื่ม  เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญและสามารถทําการควบคู่ไปกับการโฆษณา  ใน
ปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ  มีการตั้งงบประมาณการประชาสัมพันธ์เท่ากับหรือมากกว่างบการโฆษณา  โดยส่ือที่จะใช้ในการ
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ประชาสัมพันธ์โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของ
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างสูงสุด  สอดคล้องกับ พิษณุ  จงสถิตวัฒนา (2544)  ที่กล่าวว่าการใหข้้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์เป็น
การสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค  การส่งเสริมการขาย  พบว่าการส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับน้อยที่สุด  เม่ือพิจารณาจําแนกตามสถานภาพของผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า  การจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง
สูงสุด  สอดคล้องกับ รังสรรค ์เลิศในสัตย์  (2549 : 112 – 121)  ที่กล่าวว่าปัจจุบันการจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษได้รับความ
นิยมจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายมากขึ้น  โดยมีบางครั้งที่ผู้จําหน่ายเป็นคนกําหนดรายการโปรโมชั่นพิเศษเองโดยไม่รอบริษัทผู้ผลิต
เป็นคนกําหนดให้  เพื่อเป็นการกระตุ้นการจําหน่ายของตัวเอง การขายโดยใช้พนักงานขาย  พบว่าการขายโดยใช้พนักงานขายมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก  เม่ือพิจารณาจําแนกตามสถานภาพ
ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างพบว่า  พนักงานขายมีความรับผิดชอบต่อสินคา้ที่เสียหายหรือหมดอายุ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างสูงสุด  สอดคล้องกับ รังสรรค์ เลิศในสัตย์  (2549 : 112 – 121)  ที่กล่าวว่าการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่ได้อยู่ที่การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการลดแลกแจกแถม แต่ขึ้นอยู่กับทักษะ
ความสามารถของทางเทคนิคความเชื่อม่ันต่อบริษัท ดังน้ัน พนักงานขายจึงเป็นเสมือนตัวแทนของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 จากการศึกษาวิจัย  พบว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของ
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ  การขายโดยใช้พนักงานขาย  รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์  การโฆษณา  และมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ  การส่งเสริมการขาย  สอดคล้องกับฉัตร
ยาพร  เสมอใจ (2550), ดารา  ทีปะปาล (2542) และสรชัย  พิศาลบุตร (2551)  และการสนทนากลุ่มของพนักงานบริษัทสห
มิตรเจริญ เอ็นเตอร์ไพร์ส  จํากัด  ที่มีการให้ความสําคัญกับพนักงานขายมาก มีการอบรมให้ความรู้  เทคนิคในการขาย  
การตลาด  การแต่งกาย  ตลอดจนเทคนิคการดูแลลูกค้าหรือผู้บริโภคให้กับพนักงานขายเป็นประจํา  และที่สําคัญได้มีการนํา
นโยบายการกําหนดเงินรางวัลและปันผลของพนักงานตามผลงานที่พนักงานขายทําได้  ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขายมี
ความมุ่งม่ันที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยผู้ศึกษาวิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนม
เปรี้ยวพร้อมดื่มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดังน้ี 
 การโฆษณา  ควรให้ความสําคัญกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มให้มากขึ้น  เน่ืองจากปัจจุบันการ
โฆษณาเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีการนํามาใช้และแข่งขันกันอย่างรุนแรง บริษัทบางบริษัทมีการตั้งงบประมาณ
สําหรับการโฆษณาในปริมาณมากต่อปี  แต่การเลือกใช้ส่ือในการโฆษณาน้ันต้องคํานึงถึง  กลุ่มเป้าหมาย  การเข้าถึง  และ
ต้นทุนในการโฆษณาผ่านส่ือน้ันๆ ด้วยจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับบริษัทสหมิตรเจริญ  เอ็น
เตอร์ไพร์ส จํากัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เก่ียวกับการโฆษณาดังน้ี 
 1.  ควรเลือกส่ือในการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด คือ  การโฆษณาโดยการ
แสดงสินค้า ณ จุดขาย  เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้โดยตรง  และการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์  
เน่ืองจากโทรทัศน์เป็นส่ือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน แต่หากจะใช้วิธีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์
ระดับประเทศอาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงมาก และไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนัก ดังน้ันควรทําการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ท้องถิ่น
ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นการลดต้นทุนและเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 
 2.  ควรมีการทําการโฆษณาผ่านส่ือชนิดอ่ืนๆ  ในบางโอกาสด้วย  เช่น  การโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ  ก็เป็นส่ือที่ใช้ต้นทุน
ในการโฆษณาที่ไม่สูงนัก การโฆษณาผ่านส่ือป้ายโฆษณาตามสถานที่ชุมชน และการโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต ที่ปัจจุบัน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่ือที่กําลังมาแรงมากผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยมีการเข้าถึงส่ืออินเตอร์เน็ตได้  และที ่สําคัญต้นทุนในการ
โฆษณาไม่สูงมากนักเม่ือเทียบกับการโฆษณาผ่านส่ือชนิดอ่ืนๆ  
 การประชาสัมพันธ์  ควรให้ความสําคัญในการทําการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม  
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผู้ผลิตและจําหน่าย ให้ผู้บริโภคได้รับรู้มากขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้บริโภคสําหรับการตัดสินใจซ้ือนม
เปรี้ยวพร้อมดื่ม  เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญและสามารถทําการควบคู่ไปกับการโฆษณา  ใน
ปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ  มีการตั้งงบประมาณการประชาสัมพันธ์เท่ากับหรือมากกว่างบการโฆษณา  โดยส่ือที่จะใช้ในการ
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ประชาสัมพันธ์น้ันก็สามารถใช้ส่ือเดียวกับส่ือที่ใช้ในการโฆษณา  และที่สําคัญที่สุดคือการใช้พนักงานขายเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
ให้กับผลิตภัณฑ์  และบริษัท   
 การส่งเสริมการขาย  ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดผู้บริโภคแต่อาจจะไม่ทําบ่อยเกินไปเน่ืองจาก  
ผลการศึกษาวิจัยน้ีพบว่าการส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับที่น้อยที่สุด  แต่หากไม่มีการส่งเสริมการขายเลยก็จะขาดส่ิงกระตุ้นหรือดึงดูดผู้บริโภค  ดังน้ันควรจะทําการส่งเสริมการ
ขายเฉพาะที่ผู้บริโภคสนใจ  ได้แก่  การจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษ  และการลดราคาสินค้า  โดยอาจจะจัดรายการส่งเสริมการ
ขายดังกล่าวในช่วงเวลาที่พิเศษ  เช่นช่วงเทศกาลปีใหม่  เป็นต้น 
 การขายโดยใช้พนักงานขาย  ปัจจุบันทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานขายน้ันเป็นส่ิงที่สําคัญลําดับต้นๆ  ของทุกองค์กร  
หรือบริษัท  ดังน้ันหากองค์กร  หรือบริษัทได้มีพนักงานที่มีคุณภาพ ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน จากผลการศึกษาวิจัยผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
 1.  ควรมีการวางนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบสําหรับสินค้าที่เสียหายหรือหมดอายุให้ชัดเจนและเหมาะสม  
ทั้งน้ีเพราะผลการศึกษาวิจัยพบว่า  ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือหมดอายุมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
ของผู้บริโภคมากที่สุด   
 2.  ควรมีการวางมาตรฐานในเรื่องการแต่งกาย  และสร้างบุคลิกภาพให้กับพนังงานขาย  เพื่อพนักงานขายจะได้
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงน้ันย่อมหมายถึงภาพลักษณ์ขององค์กรหรือบริษัท 
 3.  ควรปลูกฝังให้พนักงานขายมีอัธยาศัยดีให้ความเป็นกันเองกับผู้บริโภคตลอดจนติดตามเอาใจใส่และรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค  เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคและน้ันย่อมหมายถึงการที่ผู้บริโภคจะให้ความไว้วางใจและตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ 
 4.  ควรมีการอบรมและทบทวนความรู้ให้กับพนักงานขายในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นประจํา เพื่อให้พนักงานขาย
สามารถตอบคําถาม  ตลอดจนอธิบายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้อยากถูกต้องชัดเจน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีและลงทุน
น้อยสําหรับองค์กรหรือบริษัทด้วย   
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ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในเขต 
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง 

A Needs in Product Development for Community Enterprises in                   
Lopburi and Angthong Province 

สุกัญญา  พยุงสิน 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ์1) เพื่อสํารวจข้อมูลพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดอ่างทอง  2) เพื่อสํารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลพบุรีและจังหวัด
อ่างทอง 3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดอ่างทอง การวิจัยเป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรคือ ผู้แทนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 191 แห่ง โดยสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic random sampling)  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทองมีการ
รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้าและยังคงใช้รูปแบบการผลิตสินค้าเพื่อขายภายในและภายนอกชุมชน กระบวนการผลิต วัตถุดิบ
ยังคงเป็นของที่อยู่ในพื้นถิ่นของชุมชน  ด้านความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนพบว่ากลุ่มยัง
ต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์  แหล่งข้อมูล หน่วยงานสนับสนุน เครื่องหมายรับรองคุณภาพ
สินค้า ด้านปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนควรที่จะมีการประชุม 
ประสานงานกันภายในกลุ่ม มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการกําหนดระเบียบ
วิธีการปฏิบัติ กฎระเบียบ เงื่อนไขของการอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถของกลุ่มและผลักดันให้เกิดการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แต่ต้องสอดคล้องกับความต้องการและวิถีของชุมชนเป็นสําคัญ 
คําสําคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,วิสาหกิจชุมชน 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study basic information in the production of 
community enterprises’ products in Lopburi and Angthong province, 2) to examine needs in product 
development for community enterprises in Lopburi and Angthong province, and 3) to analyze the 
problems and suggestions on product development for community enterprises in Lopburi and Angthong 
province. The research methodology was a combination of quantitative. The population of this research 
was representatives, chairpersons, and members of community enterprise groups. 191 samples were 
selected by systematic random sampling technique. The research instruments were an interview form and 
a questionnaire. Descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. 
 According to basic information in the production of community enterprises’ products in Lopburi 
and Angthong province, the findings illustrated that the forms of production both within and out of 
community, production process, and materials were from local sources in the community. According to 
the needs in product development for community enterprises, the findings presented that groups needed 
to develop their technology, equipment, information sources, support agencies, and product quality 
marks. According to the problems and suggestions on product development for community enterprises, 
both their product development and needs for business operations, the meeting and coordination within 
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the group should be provided. The strong group participation should be encouraged. They should also 
ask for support from involved agencies. Regulations, rules, and conditions for working together should be 
arranged for increasing the group capability. The group members should be encouraged to help each 
others. All business practices in community enterprise must conform to the needs and life styles of 
community.  
Keyword  Product Development , Community Enterprises, 

บทนํา 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านภายในชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน กรสร้างรายได้ภายในชุมชน 
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามนโยบายของภาครัฐตามโครงการสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ผ่านมาทําให้เกิดการ
พัฒนาสินค้าของประเทศไทยขึ้นเป็นจํานวนมาก แต่จากการพัฒนาดังกล่าวยังขาดขั้นตอนของการพัฒนาทั้งทางด้านการผลิต 
ด้านการตลาด และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ กล่าวคือ การผลิตสินค้าแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ถึงแม้ส่วนใหญ่จะเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เพราะภูมิปัญญาชาวบ้านที่เก่ียวกับการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรของประเทศไทยมักจะมีอยู่ในพื้นที่ แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายอาจละเลยภูมิปัญญาดังกล่าวโดยหันมา
สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือบางรายยังเน้นการผลิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิม ดังน้ัน ถ้าหากมีการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและยิ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารได้ถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสําคัญมากในสินค้าของชุมชน เน่ืองจาก ซ่ึงที่ผ่านมายังไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย จึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ต่อผู้บริโภคเป็นอันดับแรก รวมไปถึงการส่งเสริมให้ได้รับการคัดสรรภายใต้โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) จะ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเชิง
เศรษฐกิจ โดยมุ่งหรือให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะนําไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและเสริมรายได้ จึง
ควรมีการศึกษาถึงความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน อันจะนําไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและเสริม
รายได้ จึงควรมีการศึกษาถึงความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
        1. เพื่อสํารวจข้อมูลพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑข์องธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทอง   
        2. เพื่อสํารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทอง 
        3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดอ่างทอง 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดลพบุรีและอ่างทอง  และกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และยังคงดําเนินการอยู่ ในจังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดอ่างทอง ระยะเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้วางแผนและกําหนดแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตและจําหน่ายสินค้าธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 
 2.เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและการพัฒนาในส่วนงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 3.ได้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
แนวคิดทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ันเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชน ซ่ึงผู้เป็นสมาชิก
มักจะมีการรับรู้และศึกษาถึงส่ิงที่ตนจะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่ม ผู้วิจัยจึงต้องมีการศึกษาถึง 
พื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามที่ เสรี  พงศ์พิศ (2546) ได้อธิบายความเป็นมาของและให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชน
ว่า วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) คือการประกอบการเพื่อการจัดการ “ทุน” 
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ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง สําหรับ “ทุน” ในที่น้ีไม่ได้หมายถึงเพียงแต่เงินอย่างเดียวแต่ยังรวมถึง ทรัพยากร 
ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ทําให้ผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน  
 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกิจกรรมในการประสมประสานระหว่างการให้ทรัพยากรภายในองค์กรให้
เหมาะสม โดยการคํานึงถึงโอกาสทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด สร้างการเติบโตทางการตลาด โดย
นํามาซ่ึงการกําหนดส่วนประสมทางการตลาด หัวใจสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดน้ันก็คือ การที่นักการาตลาดจะต้อง
เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค และส่วนประสมทางการตลาดในตลาดของกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดย Kotler (2000)  โดย
ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือที่เรียกว่า 4P’s  (Kotler & Armstron ,2003)  ซ่ึงทุกส่วนประสมทางการตลาด
น้ันเป็นส่วนสําคัญที่นักการตลาดใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marriner -Tomey ,2000) ได้กล่าวว่าส่วนประสม
ทางการตลาดแต่ละตัวมีความสําคัญเท่าเทียมกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรว่าจะมีการวางกลยุทธ์การตลาดโดยเน้นไปที่ P  
ตัวใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลการวิจัย
คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้แทนธุรกิจวิสาหกิจชุมชน/ประธานธุรกิจวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และแบบสอบถามซ่ึงได้มาจากคําตอบของการไปสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนํามาสังเคราะห์ให้ตกผลึก
และนําเอาคําตอบน้ีมากําหนดเป็นประเด็นคําถามตอบในแบบสอบถามต่อไป ซ่ึงการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างน้ีเป็นวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาว่าตรงกับคําตอบที่ได้จากการไปสัมภาษณ์เชิงลึกและได้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงแบบสอบถามน้ี
ได้ผ่านการตรวจสอบหาความตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยใช้เทคนิคทีเรียกว่า IOC (Index of Item Objective) 
และหาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.9040 ใขวิ้ธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ (systematic random sampling)  โดยวิธีการจับฉลากเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งส้ิน 191 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่างจากตารางเครซ่ีและมอร์แกน และเก็บข้อมูลจาก สมาชิกธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ยังคงดําเนินงานอยูเ่ป็นสมาชิกใน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรีจํานวน 118 แห่ง และจังหวัด
อ่างทองจํานวน73 แห่ง 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ในการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัด 
อ่างทองตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าในการดําเนินงานผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังใช้รูปแบบการผลิต
สินค้าภายในชุมชน โดยคนในชุมชน กระบวนการผลิต วัตถุดิบยังเป็นของที่อยู่ในพื้นถิ่นของตนเอง และยังมีการรวมกลุ่มใน
รูปแบบของการจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมมายิ่งขึน้กว่าที่ผ่านมา 

2. ในการสํารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลพบุรีและจังหวัด 
อ่างทอง ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ในการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันน้ันมีมากมายหลายกลุ่มบางกลุ่มประสบ
ความสําเร็จในการรวม บางกลุ่มยังต้องมีการปรับปรุง และบางกลุ่มล้มเลิกการทําวิสาหกิจชุมชนไปบ้าง จะเห็นได้ว่าปัญหา
ส่วนใหญ่ของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ันเกิดจากการดําเนินงานที่ไม่มีระบบ ไม่มีแบบแผนหรือกฎกติกาที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่แน่นอน ในการผลิตสินค้าที่มีการแข่งขันกันภายในชุมชนสูงเน่ืองจากสินค้าที่ผลิตภายในชุมชน
น้ันสามารถทําได้ในแต่ละครัวเรือน การผลิตสินค้าซํ้าซ้อนกัน กระบวนการผลิต รูปลักษณ์ของสินค้า บรรจุภัณฑ์ของสินค้ายัง
เป็นปัญหาสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

3. ในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  
จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทอง ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในการ
ผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการผลิต แหล่งข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การได้รับความสนับสนุนใน 
ด้านต่างๆ และการได้มาซ่ึงเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานสากล ประชาชนภายในชุมชนของแต่ละท้องถิ่นล้วน
แล้วแต่มีพื้นฐานของการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าหลักภายในชุมชน เช่น ปลาส้มฟัก กล้วยแปรรูป นํ้าพริกเผา ทําให้เกิดปัญหาใน
ด้านการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันในทุกๆ ครัวเรือน ทําให้เกิดการแข่งขันกันเองภายในชุมชน รูปแบบของสินค้าไม่มี
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ความแตกต่างกัน การตั้งราคาเป็นการตั้งที่คล้ายคลึงกันแต่มีการแข่งขันหรือตัดราคากันเองภายในชุมชน การจัดจําหน่ายคน
ภายในชุมชนจําหน่ายให้กับคนกลางที่มารับซ้ือ ซ่ึงขาดอํานาจการต่อรองทําให้ไม่สามารถทําให้ไม่สามารถขายได้ในราคาที่
เหมาะสม ในบางกลุ่มมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นแต่กลุ่มยังขาดประสบการณ์และแหล่งข้อมูล
ในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตได้เต็ม
กําลัง และในการข้อเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้ามีกระบวนการของที่ยุ่งยากทําให้เสียโอกาสในการนําเสนอสินค้า 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

1. การสํารวจข้อมูลพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัด 
อ่างทอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 191 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.1 มีอายุในช่วง23 - 35 ปี ร้อยละ 24.1 
รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 24.6 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 23.6 อาชีพหลักรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 
30.9 ปีที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มส่วนใหญ่ก่อตั้งปี 2548 ร้อยละ 27.2 จํานวนสมาชิกเริ่มแรกเม่ือก่อตั้งกลุ่มส่วนใหญ่6-10 คนร้อยละ 36.6 
การก่อตั้งกลุ่มเกิดจากสาเหตเุกิดจากการชักชวนของหัวหน้าหมู่บ้าน/ผู้นําชุมชนร้อยละ 30.4 สถานที่ใช้ในการดําเนินงานกลุ่ม
ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่สาธารณะภายในชุมชนร้อยละ 37.2และสถานภาพในการดําเนินงานกลุ่มในปจัจุบัน ส่วนใหญ่กลุ่มยังดําเนินงาน
เป็นปกติ แต่มีการเปล่ียนตัวผลิตภัณฑ์ร้อยละ 42.9 
 
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี และอ่างทอง 

ลักษณะ จํานวน (n=191) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 80 41.9 
 หญิง 111 58.1 

อายุ   
 ต่ํากว่า 25 ปี  19 9.9 
 25 - 35 ปี   46 24.1 
 36 - 45 ปี    45 23.6 
 46 - 55 ปี     40 20.9 
 56 ปี ข้ึนไป 41 21.5 

รายได้   

 น้อยกว่า 10,000 บาท   31 16.2 
 10,001- 20,000 บาท 47 24.6 
 20,001 – 30,000 บาท 45 23.6 
 30,001 – 40,000 บาท 21 11.0 
 40,001 – 50,000 บาท   21 11.0 

 มากกว่า 50,000 บาท 26 13.6 
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ตาราง 1 (ต่อ)จํานวนและร้อยละของข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุร ีและอ่างทอง 
ลักษณะ จํานวน (n=191) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้เรียนหนังสือ  13 6.8 
 ประถมศึกษา  45 23.6 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  39 20.4 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 23 12.0 
 ปวส. / อนุปริญญา 41 21.5 
 ปริญญาตรี  30 15.7 
 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ   
อาชีพหลัก     
 ทํานา/ทําสวน/ทําไร่  33 17.3 
 รับจ้างทั่วไป  59 30.9 
 นักเรียน/นักศึกษา   8 4.2 
 ธุรกิจส่วนตัว  35 18.3 
 ข้าราชการ   37 19.4 
 ว่างงาน  19 9.9 
 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ   
ประเภทของการจดทะเบียน   
 กลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร 191 100.0 
 กลุ่มเคร่ืองดื่ม   
จังหวัดที่จดทะเบียน   
 จังหวัดลพบุรี   118 61.8 
 จังหวัดอ่างทอง 73 38.2 

 
ตาราง 1 (ต่อ) จํานวนและร้อยละของข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี และ
อ่างทอง 
ลักษณะ จํานวน (n=191) ร้อยละ 
ปีที่เร่ิมก่อตั้งกลุ่ม   
 ปี 2548  52 27.2 
 ปี 2549     39 20.4 
 ปี 2550 27 14.1 
 ปี 2551  32 16.8 
 ปี 2552    17 8.9 
 ปี 2553 24 12.6 
จํานวนสมาชิกเร่ิมแรกเมื่อก่อตั้งกลุ่ม   
 น้อยกว่า 5 คน  70 36.6 
 6-10 คน 53 27.7 
 11-15 คน    39 20.4 
 16-20 คน 28 14.7 
 21-25 คน   1 .5 
จํานวนสมาชิกกลุ่มในปัจจุบัน   
 น้อยกว่า 5 คน     
 6-10 คน  70 36.6 
 11-15 คน    54 28.3 
 16-20 คน  38 19.9 
 21-25 คน   28 14.7 
 มากกว่า 25 คนขึ้นไป 1 .5 
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ตาราง 1 (ต่อ)จํานวนและร้อยละของข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี และ
อ่างทอง 

ลักษณะ จํานวน (n=191) ร้อยละ 
การก่อตั้งกลุ่ม   

 
เกิดจากการรวมตัวกันเองภายในชุมชนเพื่อลดปัญหาการ
ว่างงาน   

21 11.0 

 เกิดจากการชักชวนของหัวหน้าหมู่บ้าน/ผู้นําชุมชน 58 30.4 
 เกิดจากกระบวนการจัดทําแผนแม่บทชุมชนจากรัฐบาล 23 12.0 
 เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานของภาครัฐ 30 15.7 
 เกิดจากการทําต่อเนื่องกันมาของกลุ่มชุมชน 56 29.3 
 อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ  3 1.6 
สถานท่ีใช้ในการดําเนินงานกลุ่ม   
 ใช้สถานท่ีของหน่วยงานในชุมชนท่ีให้การสนับสนุน 14 7.3 
 ใช้พื้นท่ีสาธารณะภายในชุมชน 71 37.2 
 ใช้พื้นท่ีของสมาชิกท่ีอยู่ภายในกลุ่ม 52 27.2 
 ใช้พื้นท่ีของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 46 24.1 
 อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ  8 4.2 
สถานภาพในการดําเนินงานกลุ่มในปัจจุบัน   
 กลุ่มยังดําเนินงานเป็นปกติ   80 41.9 
 กลุ่มยังดําเนินงานเป็นปกติ แต่มีการเปล่ียนตัวผลิตภัณฑ์   82 42.9 
 กลุ่มกําลังจะหยุดดําเนินงาน  14 7.3 
 กลุ่มได้หยุดดําเนินงานแล้ว 15 7.9 
รวม 191 100.0 

 2.การสํารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทอง พบว่า 
ระดับความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (X =3.89, S.D.= .51)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ค่าเฉล่ียของระดับความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียระดับความต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑข์องธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้ามากที่สุด (X =3.85, S.D.= 
.59) รองลงมาได้แก่ ด้านการรับรู้ในด้านเทคโนโลยี ( X =3.97, S.D.= .78) ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์  ( X =3.84, S.D.= .78) 

ตาราง 2 สรุปภาพรวมของการศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 

ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาพรวม 
ระดับความต้องการ 

แปลความ 
X  S.D. 

1. ด้านการรับรู้ในด้านเทคโนโลยี  3.97 .78 มาก 

2. ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 3.84 .78 มาก 

3. ด้านแหล่งข้อมูล 3.80 .72 มาก 

4. ด้านหน่วยงานสนับสนุน  3.80 .72 มาก 

5. ด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า 4.03 .75 มาก 

รวม 3.89 .51 มาก 

 3.การสํารวจความต้องการดําเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทอง พบว่า พบว่าระดับ
ความต้องการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X =3.79, S.D.= .43)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าค่าเฉล่ียของระดับความต้องการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียระดับความต้องการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเงินและบัญชีมากที่สุด (X =4.07, S.D.= .64) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ผลิต( X =3.74, S.D.= .62) ด้านการบริหารจัดการ( X =3.69, S.D.= .62) 
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ตาราง 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

ความต้องการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนภาพรวม 
ระดับความต้องการ 

แปลความ 
X  S.D. 

1. ด้านการเงินและบัญชี 4.07 .64 มาก 

2. ด้านการผลิต 3.74 .62 มาก 

3. ด้านการตลาด 3.68 .81 มาก 

4. ด้านการบริหารจัดการ 3.69 .62 มาก 

รวม 3.79 .43 มาก 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล ผู้วิจัยจะได้นําผลการวิจัยทีได้สรุปในหัวข้อที่ผ่านมาอภิปรายโดยใช้แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อที่ได้รวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม โดยกําหนดประเด็นการอภิปรายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยครั้งน้ี  
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทองมีการ
ดําเนินงานโดยรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มภายในชุมชน เริ่มต้นจากการผลิตเพื่อใช้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว ปัจจุบันกลายเป็นทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลักของคนภายในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี
และจังหวัดอ่างทอง รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตอาหาร 
และยังเป็นการรวมตัวเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ร่วมกันของคนภายในชุมชน จัดว่าเป็น
การรวมตัวเพื่อให้เกิดอํานาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการผลิต การตลาดและการดําเนินงาน 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อารีย์ วิบูลย์พงศ์ และทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (2548) ว่าด้วยการรวมกลุ่มในชุมชนสมควรได้รับ
ความช่วยเหลือให้ทัดเทียมกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพื่อความยุติธรรมในเชิงสังคม การช่วยเหลือน้ันความเน้นหลักในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้ความรู้โดยการบ่มเพาะเป็นวิธีหน่ึงที่ได้ผล  
 พบว่า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ด้านความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนน้ันยังพบกับปัญหาในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่จะต้องนํามาจากภายนอกชุมชนและยังพบกับ
ปัญหาในด้านของราคาของวัตถุดิบที่มีราคาสูงและไม่มีความสมํ่าเสมอในแต่ละช่วงของการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการผลิต
ไม่เพียงพอ เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน การขอ
เครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ได้มาตรฐานในระดับที่เป็นสากล ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ (2548) ที่
กล่าวถึง ปัญหาที่เกิดจากการดําเนินงานกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจชุมชนต้องให้หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ
ทั้งเงินทุนหมุนเวียน วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การจัดอบรมดูงานเก่ียวกับการพัฒนากลุ่ม การพัฒนาด้านการผลิต การให้
คําปรึกษาในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งภายนอกและภายในชุมชน  และจากการวิจัยยังพบถึงความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในด้านของความต้องการให้มีบรรจุภัณฑ์กลางที่ออกแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน และตลาดกลางในการกระจาย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงสมร  พฤฑฒิกุล (2549) ที่กล่าวถึง ปัญหาของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์
ควรมีรูปแบบที่อยู่ในความต้องการของผู้บริโภค ควรมีการจัดทําเวที การประชุม ระดมสมอง จัดทําข้อมูลของกลุ่มและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแหล่งจําหน่ายสินค้าประจําเพิ่มขึ้นทั้งภายในชุมชนและในจังหวัด รวมถึงงานแสดงสินค้าในที่ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศเพื่อก่อให้เกิดการกระจายตัวของสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยสมาชิกหรือคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานภายในกลุ่มให้มีความชัดเจนและจัดคนให้ถูกกับ
งานที่มีความถนัดและสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เต็มกําลังความสามารถเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  ดา้นการดําเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนน้ันพบ 
กับปัญหาในด้านของกลุ่มขาดทักษะและการจัดทําแผนการตลาด/บัญชี ที่มีประสิทธิภาพ  ขาดการสืบทอด/แรงงานขาดความ
สมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ พยุห์  แก้วคูณ (2548) ที่กล่าวว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีปัญหาในการบริหารทางการเงิน การ
จัดการคน ด้านการผลิต จัดเป็นปัญหาที่มีความสําคัญสําหรับการบริหารงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การสร้างจิตสํานึกให้แก่คน
ในชุมชน การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การฝึกสอนให้มีกระบวนการผลิตสะอาดสะดวกสบาย มีการฝึกหัดแรงงานใหม่ๆ ให้มี
ความชํานาญในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น การจัดอบรมจากหน่วยงานของภาครัฐในกระบวนการผลิต การพัฒนาทักษะด้านการ



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

539539 

 

 

เขียนแผนการตลาด การลงบัญชี รายรับ รายจ่าย การคํานวณต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่และยังเพียงพอต่อ
การจ่ายค่าตอบแทนต่อสมาชิกกลุ่ม และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ ดาวัลย์  ฉิมภู่ (2548) ที่กล่าวถึงแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเข้าสู่ความยั่งยืน ในการดําเนินงานต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีรสชาดที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนภูมิปัญญาชาวบ้าน การอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป และในด้านของกลุ่มที่ขาด
ทักษะความรู้ด้านการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุพจน์ ชุติพันธ์ (2547) ที่กล่าวว่า 
การตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าภายในชุมชนที่นํามาแปรรูปทางการเกษตร กลุ่มหรือสมาชิกต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเม่ือมีความชํานาญ 
จะนํามาซ่ึงรายได้และยิ่งได้รับการสนับสนุนในด้านของการแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อก่อให้เกิดสายผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มขึ้นจัดได้ว่าเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าภารในชุมชนให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึน้ ทั้งน้ีหน่วยงานของภาครฐั 
สถาบันการศึกษายังเป็นส่วนสําคัญในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีแต่ในด้านการบริหารงานภายในกลุ่ม
น้ันพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ยังขาดความสมํ่าเสมอในการเข้าประชุม การประสานงานอย่างต่อเน่ือง การไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ธัญ
ภรณ์  เกิดน้อยและคณะ (2548) ที่กล่าวว่าการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาผลผลิตในท้องถิ่นน้ันผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่ม 
และสมาชิกในกลุ่มต้องมีการประชุมกลุ่มเพื่อให้มีความเห็นร่วมกันที่จะฟื้นฟูความสําคัญของอาหารพื้นถิ่น และยังสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ใจมานัส  พลอยดี (2540) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นํา ตัวสมาชิก ด้านการเงิน การมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการ
ผลิต ด้านการตลาด ด้านแรงงาน ด้านข้อมูลข่าวสาร และกฎข้อบังคับ ดังจะเห็นได้ว่าการดําเนินกิจกรรมธุรกิจวิสาหกิจชุมชนที่ดี 
ควรมีการเริ่มต้นกิจกรรมภายในกลุ่มให้สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารงานได้อย่างเป็นขั้นตอน มีกิจกรรมร่วมกัน
ภายในชุมชน จะทําให้สมาชิกเกิดความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและม่ันใจต่อตัวผู้นํากลุ่มและจะยังสามารถขยาย
กิจกรรมออกไปเพื่อทําธุรกิจในรูปแบบอ่ืนๆภายในและภายนอกชุมชนได้ต่อไปในภายหน้า 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะสําหรับ
การทําวิจัยครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช ้
       1.1 การสํารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในด้านใดน้ันควรศึกษา 
ความต้องการในการพัฒนาแต่ละกลุ่มและบริบทของแต่ละสถานที่ก่อนที่จะดําเนินการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็น
จริงและตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และการเข้ามาพัฒนาของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
       1.2 การสํารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนควรส่งเสริมให้มีการให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากสมาชิกในกลุ่มและหน่วยงานของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในทุกฝ่ายได้มีการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นผลในระยะยาวเพื่อก่อนให้เกิด
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไปภายในชุมชน 
       1.3 การสํารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนหลังจากการเข้าไปส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วมแล้วน้ันควรจะมีการติดตามผลและการควบคุมกระบวนการกลุ่ม
เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาว่าส่ิงที่ได้เกิดจากการคิดร่วมกันแล้วเม่ือถึงขึ้นตอนการปฏิบัติจริง สามารถ
ทําได้จริงหรือไม่ ถ้าไม่ได้ควรจะต้องมีการนําปัญหามาปรับปรุงและหาหนทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับสิ ่งที่กลุ่ม
ต้องการต่อไปในอนาคต 
 1.4  ในการนําผลการวิจัยไปใช้เพื่อใหไ้ด้ประโยชน์และเกิดความเปล่ียนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนอกเหนือจากการเข้า
ไปให้ความรู้ ความเข้าใจ และการส่งเสริมพัฒนาในทุก ๆ ด้านแล้วน้ัน ควรจะมีการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมินผล เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและการคิดประดิษฐ์รวมถึงการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพื่อนําเสนอต่อตลาดภายนอกต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
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2.1 การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์ วิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนมี 
ความแตกต่างกัน จะทําให้กระบวนการในการพัฒนามีความแตกต่างกันออกไป ดังน้ันการทําวิจัยในครั้งต่อไปควรจะมีการ
พัฒนาและดําเนินการวิจัยที่จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์และวิถีชีวิตของชุมชนและคํานึงถึงส่ิงที่ชุมชนต้องการพัฒนาเป็น
สําคัญ 

2.2 การวิจัยในครั้งต่อไปควรใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพราะเป็นกระบวนการที่ให ้
โอกาสผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและร่วมพัฒนาซ่ึงจะทําให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการพัฒนากลุ่มร่วมกัน จะนําไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับ 
ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย 

Strategies Management How to Increase Value Added of Recycle Garbage 
Separate For Entrepreneurial and Community in the Central Area of Thailand 

ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Policy Participation Action Research : PAR ) ที่ใช้
ระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี คือ เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาวิธีการ ปัญหา อุปสรรค การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 2) หาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาธุรกิจของ
ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ในระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว 3) สร้างแผน
ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจให้มีภูมิคุ้มกันโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชน ตลอดจน 
ภาครัฐให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
เครือข่ายผู้ประกอบการของโรงงานคัดแยกขยะวงษ์พาณิชย ์ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลทั่วไป 

ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ของเครือข่ายผู้ประกอบการ 
ชุมชนและภาครัฐมีดังน้ี ระยะส้ัน (1ปี) แก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและแรงงาน เร่งลดภาระหน้ีของกิจการ 
สร้างระบบคุณภาพของกิจการ ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง โลจิสติกส์ จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา รวมตัวกันจัดส่ง
สินค้าวัสดุรีไซเคิลและการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร  ระยะปานกลาง (2-3ปี) พัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อการรี
ไซเคิล ศูนย์อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่, สร้างศูนย์กลางเครือข่ายผู้ประกอบการค้าวัสดุรีไซเคิลเพื่อช่วยเหลือกัน ระยะยาว 
(5ปี) มีแผนจัดหาตลาดส่งขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้าน
การตลาดและการส่งออก สินค้าวัสดุรีไซเคิล และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล1. พัฒนาและยกระดับธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 2. 
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจรีไซเคิลให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ 3. พัฒนาและยกระดับธุรกิจรีไซเคิลไทยเป็นศูนย์กลาง
การกระจายวัสดุรีไซเคิลสู่ตลาดต่างประเทศ 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจรีไซเคิลไทย5. เปล่ียน
บทบาทรัฐ เร่งแก้ไขมาตรการปัจจุบัน เร่งสร้างความเชื่อม่ันกลับคืน 
คําสําคัญ: ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการ ธุรกิจรับซ้ือของเก่า ของเก่าหรือวัสดุเหลือใช้ 

Abstract 

This research was conducted at a Policy Participation Action Research: PAR methodology that 
uses two methods in the fiscal year of 2010 on both quantitative and qualitative research. The purpose of 
the research were to 1) Learn how to, problems and obstacles, as well as support and development role 
of government 2) to create value added of Recycling business in Thailand. The development of 
entrepreneurs and communities in the Central Region of Thailand in the short medium and long term 
leads to solve problems and create a strategic plan for all its immunity by participation of the recycling 
business operator’s network and the community as well as the public sector to achieve efficiency. The 
sample used for quantitative method is an operator’s network of the waste separation plant Wong 
Panich. The recycling business operator’s network licensed business from the Department of Provincial 
Administration. The findings were as follows; Guidelines for developing its business in the future to create 
value-added are as follows. 

Short-term (1 year): To solve problems and develop human resources and worker efficiency, 
accelerate the Company's debt burden. Create a quality system of the business, inventory management 
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ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย 

Strategies Management How to Increase Value Added of Recycle Garbage 
Separate For Entrepreneurial and Community in the Central Area of Thailand 

ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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(5ปี) มีแผนจัดหาตลาดส่งขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้าน
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systems, logistics, funding at low interest, combined shipping material recycling and cooperation 
information. 

Medium term (2-3 years): To develop technologies for recycling equipment, training center for 
new entrepreneurs, creating network-centric entrepreneurs recycled materials to help each other. 

Long-term (5 years): Plans to provide market supply or expand both markets and exportation. 
Take supporting from governments in the aspects of marketing, exportation, machinery and equipment for 
recycled materials. And support from 
Recycling business development strategy 

1. Develop and enhance the recycling business, Thai Society of wisdom and learning. 
2. Strengthening the recycling business as a business based sectors of the country. 
3. Develop and enhance the recycling business exportation is a central distribution Thai 

recycled materials market. 
4. Promoting business governance in Thai recycling business management. 
5. Change the roles of the state in the current measures to accelerate adjusting to the 

accelerating its confidence back. 
Keywords: Strategies, Value Added, Entrepreneurial of Recycle Garbage Separate 

บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 10 (พ .ศ. 2550-2554) ได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจน้ันเองก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพทําให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว และมีของเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตและการอุปโภค/บริโภค ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมาในที่สุด ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมอันนํามาซ่ึงปัญหาที่เป็นวิกฤติของระดับโลก และเป็นวาระแห่งชาติ (National Event )ปัญหาความยากจน ปัญหา
การกระจายรายได้ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงานที่ด้อยโอกาสในสังคม 
ปัญหาการขาดดุลการค้าอันเกิดจากการนําเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ อย่างน้อยการดําเนินธุรกิจของกลุ่มโรงงานคัดแยก
ขยะ ก็นับว่าเป็นการร่วมรณรงค์ให้เกิด 1 ใน 4 ของหลักการ 4’ R เพื่อลดปัญหาในเรื่องส่ิงแวดล้อมซ่ึงกําลังวิกฤติ ในขณะน้ี 
ตามที่ได้มีสัญญาณอันตรายบอกให้เรารู้ว่า มนุษย์เรากําลังใช้ชีวิตที่ผิดพลาด เราฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นจนกระทั่งความ
เป็นไปของโลกใบน้ีเกือบจะไม่สามารถรองรับปัญหา และภาระด้านส่ิงแวดล้อมต่อไปได้อีกแล้ว สมไทย วงษ์เจริญ. (2544) 

ขยะและของเสียอันตรายเกิดขึ้นจากส่ิงของที่เหลือใช้ ทั้งจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิต การอุปโภค-
บริโภคสินค้าและบริการ นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ทั้งน้ีอันเน่ืองมากจากปัจจัยหลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร พฤติกรรมการอุปโภค -บริโภคสินค้าที่เปล่ียนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของชุมชน การขยายตัวของที่อยู่อาศัย การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ขยะรีไซเคิลประเภทเศษเหล็ก แก้ว กระดาษ ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมปริมาณน้อย
กว่าปริมาณขยะในตลาดค่อนข้างมาก เพียงร้อยละ 22 ทั่วประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทย, 2552.) ซ่ึงการนํามาใช้ประโยชน์จากขยะส่วนใหญ่เกิดจากร้านรับซ้ือของเก่าเกือบทั้งหมด 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2552 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปริมาณขยะรีไซเคิลที่มี
ศักยภาพนํากลับมาใช้ใหม่ แต่ยังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ ซ่ึงประกอบด้วยกระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียมและยางมี
ปริมาณรวมถึง 4.0 ล้านตันต่อป ีนอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียภาคอุตสาหกรรมในปี2548-2552 
พบว่า ความต้องการปริมาณเศษกระดาษและพลาสติกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่มีค่อนข้างสูง แต่ปริมาณการรวบรวมและคัด
แยกเพื่อนํากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนํากลับใช้ใหม่ค่อนข้างต่ํา 

ธุรกิจรีไซเคิลเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมายเพราะโอกาสที่สามารถเข้าถึงธุรกิจได้ง่าย เรืองยศ จันทรคีรี. (2543) แต่มี
ปริมาณของธุรกิจที่ดําเนินการ ภายใต้ระบบการจัดการที่ดี และชัดเจน ครบวงจรค่อนข้างน้อย ธุรกิจรับซ้ือของเก่าทําหน้าที่
เป็นตัวกลางในการรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากการอุปโภคบริโภค แต่ยังคงมีคุณค่าสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นรากร วิสุทธิกาญจญ์ (2550). ธุรกิจรับซ้ือของเก่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องการนําเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในการผลิต การเรียนรู้และการสร้างตลาดจนกลายเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับสากล 
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คํานึงถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม แต่ด้วยอีกมุมมองหน่ึงของภาพลักษณ์ของธุรกิจประเภทน้ีคนทั่วไปมองว่าเป็นสินค้าประเภท
ขยะ ไม่น่าสนใจ ซ่ึงความต้องการใช้ของตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่มาก ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในประเทศมีสูง 
แต่มีกระบวนการรีไซเคิลกระดาษเพียงร้อยละ 48 และพลาสติก เพียงร้อยละ 22 เท่าน้ัน จะเห็นว่า ทั้งสองตลาดน้ีมีช่องว่าง
และตลาดที่เปิดกว้างในการประกอบกิจการได้ นอกจากน้ีในส่วนของภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต่างๆ มีการสนับสนุน
ด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนการบังคับใช้กฎหมายและการสนับสนุนให้ตลาดสินค้ารีไซเคิลมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจรับซ้ือของเก่าจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงทําให้เกิดความแตกต่างในด้านการลงทุนมาตรฐานการ
ลงทุน และมาตรฐานการให้บริการ ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้าของเก่ารายย่อย 
ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล ศูนย์รับซ้ือวัสดุรีไซเคิล ชุมชน องค์กรชุมชน หน่วยงานของราชการ ส่วนของภาครัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ ตลอดจน มีการสนับสนุนกิจกรรม การรณรงค์จิตสํานึกด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 

ดังน้ันหากสามารถวางกลยุทธ์ในการจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการคัดแยกขยะ เพื่อพัฒนาและยกระดับของ
รายได้ของผู้ประกอบการและชุมชน ให้มีความม่ันคงยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันและมีประสิทธิภาพรวมถึงการประชาสัมพันธ์หรือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้การดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความม่ันคงของชาติทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. ศึกษาวิธีการในการจัดการและคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของ

ประเทศไทย ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคที่ประสบอยู่ 
2. ศึกษาบทบาทการสนับสนุนและการพัฒนา ธุรกิจรีไซเคิลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
3. หาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของ

ประเทศไทย ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว 
4. สร้างแผนยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชนและภาครัฐ 
5.เสนอแนะกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนากิจการ

ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Policy Participation Action Research : PAR ) ที่ใช้
ระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี คือ เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการของโรงงานคัดแยกขยะ
วงษ์พาณิชย์ ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมควบคุม
มลพิษ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นเครือข่าย
ผู้ประกอบการของโรงงานคัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์ ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลทั่วไปที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ จาก
กรมการปกครอง รวมทั้งส้ิน 1,079 คนในจังหวัดนําร่องของการศึกษาจํานวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, 
นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์, นครปฐม, สมุทรปราการ,สุพรรณบุรี และพิษณุโลกได้มาโดยการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ระดับ 0.95 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
มาตรวัดที่ใช้ในการวิจัยน้ีเป็นมาตรวัดที่ถูกสังเคราะหข์ึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ควบคุมความถูกต้อง
ทางเน้ือหา (Content Validity) ของมาตรวัด รวมทั้งทําการทดสอบมาตรวัด / แบบสอบถามก่อนทําการเก็บข้อมูลจริงจาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย ความเชื่อถือได้ของมาตรวัดทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alfa coefficient of reliability) 
ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) และการสนทนากลุ่ม(Focus 
group) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่า องค์กรธุรกิจในชุมชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกลุ่มเป้าหมายสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจํานวน 50 คน และทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจํานวน 8 จังหวัดและ      จ.พิษณุโลก (นําร่อง) ได้มาโดย
การสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่(Frequency) 
คํานวณค่าสถิติเป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลของการศึกษาวิจัยทําให้ทราบถึงวิธีการในการจัดการและคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของผู้ประกอบการและชุมชน

ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคที่ประสบอยู่ ดังน้ี สภาพการณ์ดําเนินธุรกิจคัดแยกขยะ
เพื่อรีไซเคิล โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี กิจการรีไซเคิลมีอัตรากําไรสุทธิสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาปานกลางลูกค้าส่วนมากจะ
คัดแยกประเภทสินค้ารีไซเคิลมาแล้วอย่างถูกต้องแล้ว ราคาสินค้าที่ธุรกิจรีไซเคิลรับซ้ืออยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ มีความ
เที่ยงตรงในการตรวจรับซ้ือสินค้า สถานที่ ระยะเวลาการเปิดให้บริการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมสมํ่าเสมอ มีการ
วางแผนและจัดทําแผนธุรกิจ มีการเก็บรวบรวมรายชื่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ แหล่งที่มาของยอดรับซ้ือสินค้าวัสดุรีไซเคิลของ
กิจการมาจากลูกค้ารายย่อยเป็นส่วนใหญ่ มีสถานที่ขายต่อของสินค้าวัสดุรีไซเคิลที่รับซ้ือเข้ามาคือ ทั้งขายตรงและขายผ่าน
ตัวแทน (คนกลาง) 

ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในงานวิจัยครั้งน้ี พบว่ากิจการรีไซเคิล
ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านต้นทุนการบริหารที่สูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือเรื่องต้นทุนค่าขนส่งปัญหาด้าน
การเงิน/การบัญช ีด้านการตลาด/การแข่งขัน การทําบัญชีไม่เป็นระบบ สภาพคล่องทางการเงิน/การถือครองเงินสดเพื่อใช้ซ้ือ
สินค้าเข้า และไม่ต้องการรวมตัวเพราะ ไม่เชื่อใจกัน / ไม่ไว้วางใจกัน ส่วนปัญหาที่รองลงมาคือ การจัดการเงินกู้นอกระบบ 
ภาระดอกเบี้ยสูง เครื่องจักร อุปกรณ์เก่าไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบการทํางาน และปัญหา
การรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจ ธนาคารไม่ปล่อยกู้เน่ืองจากขาดหลักทรัพย์ค้ําประกันปัญหาด้าน บุคลากร/แรงงาน 
ด้านเทคโนโลยี กฎระเบียบ/นโยบายของรัฐบาล ด้านสถานที่ และเม่ือพิจารณาปัญหาการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจ
เป็นรายข้อพบว่า เม่ือรวมกลุ่มกันแล้วไม่สามารถควบคุมการเปิดเผยข้อมูลได้ ไม่ต้องการรวมตัวเพราะขาดแรงจูงใจที่จะสร้าง
ผลประโยชน์ 

2. บทบาทการสนับสนุนและการพัฒนา ธุรกิจรีไซเคิลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในงานวิจัยครั้งน้ีพบว่า 
ระบบการทํางานของรัฐบาลมีหน่วยงานดูแลจํานวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยังขาดเอกภาพและไม่มีความชัดเจน
เพียงพอ ระบบของการขึ้นทะเบียน ใบรับอนุญาตประกอบกิจการ ยังไม่สามารถจัดการอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ ยังขาด
การบูรณาการในแต่ละหน่วยงาน 

3. แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศไทยดังน้ี 

ระยะส้ัน (1ปี) แก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและแรงงาน เร่งลดภาระหน้ีของกิจการ สร้างระบบ
คุณภาพของกิจการ ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง โลจิสติกส์ จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา รวมตัวกันจัดส่งสินค้าวัสดุรี
ไซเคิลและการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร 

ระยะปานกลาง (2-3ปี) พัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อการรีไซเคิล ศูนย์อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่
,สร้างศูนย์กลางเครือข่ายผู้ประกอบการค้าวัสดุรีไซเคิลเพื่อช่วยเหลือกัน 

ระยะยาว (5ปี) มีแผนจัดหาตลาดส่งขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลด้านการตลาดและการส่งออก สินค้าวัสดุรีไซเคิล และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

4. แผนยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชนและภาครัฐคือ 

1. พัฒนาและยกระดับธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
2. สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจรีไซเคิลให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ 
3. พัฒนาและยกระดับธุรกิจรีไซเคิลไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายวัสดุรีไซเคิลสู่ตลาดต่างประเทศ 
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจรีไซเคิลไทย 
5. เปล่ียนบทบาทรัฐ เร่งแก้ไขมาตรการปัจจุบัน เร่งสร้างความเชื่อม่ันกลับคืน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การจัดการและคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยแม้

จะมีปัญหา และอุปสรรคที่ประสบอยู่ ด้านต้นทุนการบริหารที่สูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือเรื่องต้นทุนค่าขนส่งกลไกราคา
สินค้ามีความผันผวนอย่างรุนแรง ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ 
(สมไทย วงษ์เจริญ, 2553) ผู้ค้าในธุรกิจรีไซเคิลที่มีเงินทุนมาก สามารถเหมาตัดราคาได้ ผู้ค้าที่มีเงินทุนน้อยก็จะมีอํานาจ
ต่อรองน้อย และต้องพบกับสภาพกดดันจากราคาที่ผันผวนอย่างหนักจนไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย, ดอกเบี้ย ได้ใน
ภาวะที่ราคาสินค้าที่เก็บกักตุนไว้รอเก็งกําไรขาย อยู่ในช่วงราคาตกต้องแบกรับถือต่อเพื่อรอราคาสูงขึ้นจึงจะนําออกส่งขายได้ 
แต่โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี ดังน้ันหากมีการรวมตัวกันของผู้ค้าธุรกิจรีไซเคิลในการรวบรวมส่งสินค้าเข้าสู่โรงงานรับซ้ือใน
คราวเดียวกันจะก่อให้เกิดการต่อรองราคากับโรงงานรับซ้ือทําให้ได้ราคาที่สูงขึ้นได้ (กรองทิพย์ โสมาลา, 2553) ดังน้ันอนาคต
ของธุรกิจรีไซเคิล ผู้ค้ารายย่อยอาจจะประสบปัญหาและหายออกไปจากระบบในที่สุด ส่วนผู้ที่จะอยู่รอดจะเหลือเพียงผู้ค้าราย
ใหญ่เท่าน้ันแต่ธุรกิจน้ีก็มีปัญหาด้านแรงงานเน่ืองจาก คนไทยไม่นิยมทําอาชีพขายแรงงานด้านน้ี 

2. บทบาทการสนับสนุนและการพัฒนา ในงานวิจัยครั้งน้ี พบว่า ระบบการทํางานของรัฐบาลมีหน่วยงานดูแลจํานวน
มากเข้ามาเก่ียวข้อง เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครองกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยังขาดเอกภาพและไม่มีความชัดเจนเพียงพอ (บรรยง      เชิดสกุลนานา, 2553)  รัฐบาล
ควรส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลให้มากกว่าน้ีเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม ช่วยลดการนําเข้า
ทรัพยากรช่วยให้มีการนําทรัพยากรกลับมาใช้ได้ใหม่หมุนเวียน ป้องกันปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอย่างไร้การควบคุมจํานวน
มากใน 2 ปีที่ผ่านมา สร้างความรู้ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ธุรกิจรีไซเคิล การปรับข้อบังคับ ข้อกฎหมายให้มีความเหมาะสม
กับปัจจุบันนโยบายภาครัฐยังไม่ชัดเจน จัดระบบการอบรมให้ความรู้ และมีการปฏิบัติที่ชัดเจน ระบบของการขึ้นทะเบียน ใบ
รับอนุญาตประกอบกิจการ ยังไม่สามารถจัดการอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ ยังขาดการบูรณาการในแต่ละหน่วยงาน 

3. แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศไทยดังน้ี ควรมีสถาบันโลหะแห่งชาติที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านการตรวจ วิเคราะห์ คัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้แต่ยัง
ขาดการประสานความร่วมมือให้เข้ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ ควรจะมีหน่วยงานที่จะ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ที่สามารถเป็นอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือตรวจพิสูจน์ คัดแยกจําแนกประเภทและด้าน
ขนส่งเพื่อการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีปริมาณมหาศาลในแต่ละวัน เพื่อขจัดปัญหาสินค้าขาดคุณภาพและใช้เวลามากใน
การคัดแยกโดยแรงงานมนุษย์ (บรรยง เชิดสกุลนานา, 2553)    การรวมตัวกันของผู้ค้าธุรกิจรีไซเคิลในการรวบรวมส่ง
สินค้าเข้าสู่โรงงานรับซ้ือในคราวเดียวกันจะก่อให้เกิดการต่อรองราคากับโรงงานรับซ้ือทําให้ได้ราคาที่สูงขึ้นได้ อนาคตของ
ธุรกิจรีไซเคิล ผู้ค้ารายย่อยอาจจะประสบปัญหาและหายออกไปจากระบบในที่สุด ส่วนผู้ที่จะอยู่รอดจะเหลือเพียงผู้ค้ารายใหญ่
เท่าน้ันแต่ธุรกิจน้ีก็มีปัญหาด้านแรงงานเน่ืองจาก คนไทยไม่นิยมทําอาชีพขายแรงงานด้านน้ี 

4. แผนยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดย 
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชนและภาครัฐคือ การพัฒนาและยกระดับ 
ธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจรีไซเคิลให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของ
ประเทศ การพัฒนาและยกระดับธุรกิจรีไซเคิลไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายวัสดุรีไซเคิลสู่ตลาดต่างประเทศ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจรีไซเคิลไทย การเปล่ียนบทบาทรัฐ เร่งแก้ไขมาตรการปัจจุบัน เร่งสร้างความเชื่อม่ัน
กลับคืนซ่ึงหากมีการจัดระเบียบกิจการ ธุรกิจรีไซเคิลให้มีการสอบเพื่อขอรับการรับรองการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจรีไซเคิล
เพื่อส่ิงแวดล้อม จะมีส่วนทําให้เกิดการยกระดับการยอมรับในสังคมมากขึน้และเกิดความใกล้ชิดกับรัฐบาลในการควบคุม และ
มีการประสานงานกับองค์กรต่างๆมากขึ้น นําหลักการน้ีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจรีไซเคิล อาจจะเกิดเป็นโมเดลธุรกิจรีไซเคิล
ขึ้นมาได ้

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากข้อค้นพบและการอภิปรายผลการวิจัยเรื่องน้ี จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้รัฐบาลกําหนดเป็นแนวทางการ

บริหารหรือนโยบายเร่งด่วนแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 
 1.ด้านนโยนายของรัฐ 
  1.1 ปรับเปล่ียนระบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมทั้งประเภทและอัตราภาษี 

1.2 สนับสนุนให้ธุรกิจรีไซเคิลให้มีโอกาสเข้าถึงการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินภาครัฐ 
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 1.3 สร้างโมเดลควบคุมการจัดตั้งธุรกิจธุรกิจรีไซเคิล รับใบอนุญาตในการประกอบการ (License) ทั้ง
สถานประกอบการและผู้ประกอบการ 

2.ด้านโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบ 
  2.1 การบูรณาหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบในระดับ
กระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร 

3.ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 ควบคุมผู้ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูลอย่างเสรี ไม่มี
อํานาจมืดแอบแฝง 

3.2 จัดหาแหล่งตลาดและโรงงานรับซ้ือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกันราคา 
3.3 จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล 
3.4 แก้ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว เช่นขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึ้น 

4.ด้านเทคโนโลยีและการขนส่ง 
  4.1 สนับสนุนด้านการวิจัยเทคโนโลยี, ส่ิงประดิษฐ์ที่สามารถเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือตรวจพิสูจน์ คัดแยก
จําแนกประเภทวัดุรีไซเคิลและด้านขนส่งและด้านโลจิสติกส์ (Logistics) 

5.ด้านการให้ความรู้ การส่งเสริม การรณรงค์ 
5.1 ส่งเสริมการอบรมการพัฒนาให้ความรู้แก่ธุรกิจรีไซเคิลด้านการทําตลาด Online 
5.2 ส่งเสริมให้มีการก่อตั้งอุตสาหกรรมรีไซเคิล สําหรับประเทศไทย 
5.3 รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบคือไม่ขอรับใบอนุญาต ให้เข้าสู่ระบบให้มากขึ้น 
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แนวทางการจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

Riverine Forest Management guidelines for Biodiversity Conservation in 
Amphawa District, Samutsongkram Province 

นิธินาถ เจริญโภคราช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของ
ป่าชายคลอง และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายคลอง 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาป่าชายคลอง และผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการป่าชายคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กลุ่มอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย ประชากรกลุ่มตัวอย่างในอําเภออัมพวา จํานวน 5 ตําบล คือ ตําบลอัมพ
วา ตําบลบางนางล่ี ตําบลสวนหลวง ตําบลแควอ้อม และตําบลท่าคา จํานวนทั้งหมด 393 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
การวิจัยครั้งน้ีใช้การเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสํารวจภาคสนามเก่ียวกับชนิดของพันธ์ุไม้ชายคลอง 
และพันธ์ุสัตว์บริเวณชายคลองทั้ง 5 คลอง คือ คลองอัมพวา คลองบางล่ี คลองบางแค คลองแควอ้อม และคลองท่าคา มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาจากการสํารวจ
สภาพแวดล้อมของป่าชายคลองและความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า  บริเวณคลองท่าคา จะมีชนิดของพันธ์ุไม้และชนิดนก 
มากกว่าคลองอ่ืนๆ เน่ืองจากมีกิจกรรมรักษาความสะอาดลําคลองและรักษาพันธ์ุไม้ชายคลอง ทั้งกิจกรรมเก็บขยะในคลอง 
การใช้เรือพาย การปลูกต้นกล้าลําพูและต้นโกงกาง และการปล่อยกุ้งกราม ปลา ลงในลําคลอง ส่วนคลองบางล่ีชุมชนริมคลอง
มีส่วนร่วมในการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติในการทําสวนผลไม้ ด้านปัญหาและผลกระทบของป่าชายคลองต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลงเพราะตัดไม้เพื่อใช้พื้นทีท่ําโฮมสเตย์/รีสอร์ท มีการท่องเที่ยวเรือมากขึ้น รวมทั้งมีการจับสัตว์นํ้าไม่ถูกวิธี จึงทําให้
ส่งผลกระทบต่อพันธ์ุไม้ที่เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ต่างๆลดลง ดังน้ันกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์และประชากรกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนว
ทางการจัดการป่าชายคลองเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพว่าทั้งหน่วยภาครัฐ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ
ชุมชน ต้องร่วมกันรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ โดยยึดองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
คําสําคัญ : แนวทางการจัดการ,ป่าชายคลอง, อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

ABSTRACT 

 This research is exploratory, quantitative and qualitative research. The aims of this research are 1) 
to study the environment of riverine forest and biodiversity along the riverine forest 2) to study the 
problems of riverine forest and the effects happened to biodiversity and 3) to study riverine forest 
management guidelines to conserve biodiversity. The sample groups of this research are 393 people in 
five Tambons of Amphawa district namely; Tambon Bang Nang Li, Tambon Suanluang, Tambon Kwae-aom 
andTambon Tha Ka by purposive sampling. This research is carried out  by questionnaires, interview and 
field survey about species of riverine flora and fauna along the banks of 5 canals such as Amphawa canal, 
Bang Nang Li canal, Bang Khae canal, Kwae-aom canal, and Tha Ka canal. This collected data is analyzed 
by frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The results indicated that there are more plant species and birds in the Tha Ka canal than any 
other sites.  According to the survey the people along the Tha Ka canal run cleaning activities such as 
canal cleaning and riverine forest conservation, garbage picking up activities along the canal, row boat, 
planning Sonneratia caseolaris and Rhizophora apiculataa and releasing Macrobrachium rosenbergii and 
fish into the canal. The fired flies were found more at Sonneratia caseolaris in Bang Nang Li and Tha Ka 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

548 548 

 

 

canals than any others. We also found big Sonneratia caseolaris in both canals. The people in those 
communities used organic fertilizer for their orchards. According to the problems and effects for riverine 
forest, the biodiversity was reduced because of cutting down the trees for building up homestays and 
resorts, boat touring and illegal fishing that effected the reduction of flora and fauna. So interviewees and 
sample people group gave guidance for riverine forest management for biodiversity conservation that 
state agencies, tourist agencies and communities must participate to conserve natural resources and 
ecosystem balance by focusing on three factors namely; conservation, usage and participation in natural 
resource management.                                 
Keywords : Management guidance, riverine forest, biodiversity conservation 

บทนํา 
 ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพันธ์ุสัตว์และพันธ์ุพืช และอําเภออัมพวาเป็น
อําเภอหน่ึงของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีคลองสาขาย่อยของแม่นํ้าแม่กลองไหลผ่านหลายสาย และเป็นพื้นที่ที่มีทั้งนํ้าจืด นํ้า
กร่อย และนํ้าเค็ม จึงได้ชื่อว่าเป็น”เมืองสามนํ้า” ด้วยความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศ 3 นํ้า ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งพันธ์ุสัตว์และพันธ์ุไม้ชายคลอง ซ่ึง  วีระ เทพกรณ์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่าบริเวณป่าชายคลองจะมีพันธ์ุไม้หลัก อยู่ 4 
สกุล คือ จาก  โกงกาง แสม ลําพู  นอกจากน้ียังมีพันธ์ุพืชอ่ืนๆ ได้แก่ ต้นตีนเป็ด ต้นโพธ์ิทะเล ต้นปรง ต้นเหงือกปลาหมอ เป็น
ต้น และสัตว์อ่ืนๆบริเวณชายคลอง ได้แก่ นกยาง นกกระจิบ เป็นต้น และด้วยอําเภออัมพวามีระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของต้นลําพูที่ขึ้นอยู่ตามริมคลอง ซ่ึงเป็นถิ่นอาศัยของหิ่งห้อย แต่เม่ิอสภาพธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงไป ใน
สภาพเส่ือมโทรมไม่เอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิตของมัน ทําให้พันธ์ุสัตว์และพันธ์ุไม้ที่มีจํานวนมากในอดีต ค่อยๆ หายไปจาก
บริเวณชายคลอง ดังจะเห็นจากปริมาณของหิ่งห้อยจะมีเป็นบางจุดไม่ต่อเน่ืองกันตลอดทั้งคลองอาจมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป ซ่ึงเปน็สาเหตุการลดลงของประชากรหิ่งห้อยมาจากการทําลายถิ่นที่อยู่อาศัย มลภาวะ แสงสว่าง 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Tyler, 2002) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัย
การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว ในการจัดการพื้นที่ป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์พันธ์ุ
สัตว์และพันธ์ุไม้ชายคลองที่เป็นถิ่นอาศัยของส่ิงมีชีวิตต่างๆให้เป็นไปตามทฤษฏีเก่ียวกับหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ 1)
ทฤษฏีทางนิเวศพัฒนา ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างนิเวศวิทยาและการพัฒนาเข้าด้วยกัน 2)หลักการและวิธีการอนุรักษ์ เป็น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดกิจกรรมจัดการป่าชายคลองด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ดูแลรักษาและการ
ประสานงานจากการใช้ประโยชน์ป่าชายคลองร่วมกันอย่างยั่งยืน (เกษม จันทร์แก้ว,2544) ดังน้ันจึงเป็นประเด็นปัญหาที่
น่าสนใจศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามให้เกิดความยั่งยืน   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของป่าชายคลอง และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายคลอง  
       2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาป่าชายคลอง และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
       3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการป่าชายคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อพิสูจน์ประเด็นเก่ียวกับการศึกษา ชนิดนกชนิดพันธ์ุไม้ชาย
คลองและชนิดพันธ์ุไม้ที่เป็นถิ่นอาศัยของหิ่งห้อยระยะตัวเต็มวัย ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการเก็บข้อมูล
ภาคสนามเพื่อบันทึกชนิดนกและชนิดพันธ์ุไม้ชายคลอง ที่เป็นชนิดเด่นในคลองสําคัญที่เป็นเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ   ใน
อําเภออัมพวาจากริมฝ่ังคลองเข้าไปประมาณ 5 เมตร ได้แก่  คลองอัมพวา   คลองบางล่ี  คลองบางแค  คลองแควอ้อม และ
คลองท่าคา  ใช้ระยะเวลาศึกษาในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2553   และการใช้แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการจัดการป่า
ชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สอบถามประชาชนในชุมชนอําเภออัมพวา จํานวน 5 ตําบล ได้แก่ ตําบล
อัมพวา ตําบลบางนางล่ี ตําบลสวนหลวง ตําบลแควอ้อม และตําบลท่าคา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในพื้นที่ริมคลองที่ใช้
เป็นเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ จํานวน 393 คน รวมทั้งการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการเรือ ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าที่จา
กอง๕การบริหารส่วนตําบล   เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยตามลําดับ 
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รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

549549 

 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพชายคลอง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบชนิดนก พันธ์ุไม้ และ
พันธ์ุสัตว์ ในคลองสําคัญที่ใช้เป็นเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ ได้ผลสํารวจภาคสนามดังแสดงในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ชนิดพันธ์ุไม้ที่เป็นชนิดเด่นที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติในอําเภออัมพวา  
              จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 

ท่ี ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ช่ือคลอง 

อัมพวา บางล่ี บาง
แค 

แคว
อ้อม 

ท่าคา 

1 ลําพ ู Sonneratia caseolaris 9 9 9 9 9 
2 โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculataa  9 9  9 
3 จาก Nypa  fruticans 9 9 9 9 9 
4 เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus 9 9 9 9 9 
5 ปอทะเล Hibiscus tiliaceus 9 9 9 9 9 
6 ปรงทะล Acrostichum aureum  9   9 
7 สํามะงา Clerodendrum inerme     9 
8 โพทะเล Thespesia populnea     9 
9 แคทะเล Dolichandrone spathacea     9 
ท่ี 
 

ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือคลอง 

อัมพวา บางล่ี บาง
แค 

แคว
อ้อม 

ท่าคา 

10 ตะบูนขาว Xylocarpus granatum     9 
11 ชํามะเลียง Lepisanthes  fruticosa     9 
12 ธูปฤาษี Typha angustifolia 9 9 9 9 9 
13 กก Cyperus haspan 9 9 9 9 9 
14 ตีนเป็ดทะเล Cerbera  odollam  9 9  9 
15 ไผ่สีสุก Bambusa blumeana 9 9 9 9 9 
16 หูกวาง Terminalia  catappa     9 
17 เตยทะเล Pandanus odoratissimus  9 9   
18 จิกสวน Barringtonia racemosa     9 
 จากตารางที่ 1 พบว่า พันธ์ุไม้ชายคลองที่พบเหมือนกันทั้ง 5 คลอง ได้แก่ ลําพู จาก เหงือกปลาหมอ ปอทะเล 
ธูปฤาษี กก และไผ่สีสุก โดยคลองท่าคาจะมีพันธ์ุไม้ชายคลองที่ความหลากหลายมากกว่าคลองอ่ืน ได้แก่ ลําพู โกงกางใบเล็ก 
จาก เหงือกปลาหมอ สํามะงา โพทะเล ปอทะเล ปรงทะเล แคทะเล ตะบูนขาว ชํามะเลียง ตีนเป็ดทะเล และจิกสวน เป็น

-ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อม ความสําคัญของป่าชาย
คลอง ปัญหาและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
-พฤติกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
-ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าทีแ่ละการมีส่วนร่วมของ
องค์กรและชุมชน ในการจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
-แนวทางการจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ภูมิลําเนา 
ระยะเวลาที่อาศัย และ
อาชีพ 
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“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

550
550 

 

 

เพราะพื้นที่คลองท่าคา ส่วนใหญ่ใช้เรือพาย และมีการปลูกต้นกล้าต้นลําพู ต้นโกงกาง บริเวณชายคลอง ทําให้ตล่ิงชายคลองมี
การพังทลายน้อยมาก 

 
ตารางที่ 2 ชนิดพันธ์ุไม้ชายคลองที่เป็นชนิดเด่นและพันธ์ุไม้ที่เป็นถิ่นอาศัยของหิ่งห้อยที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทาง
ล่องเรือชมธรรมชาติในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553    

ที่ ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ช่ือคลอง 

อัมพวา บางล่ี บาง
แค 

แคว
อ้อม 

ท่าคา 

1 ลําพู Sonneratia caseolaris      
2 โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculataa      
3 จาก Nypa  fruticans      
4 เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus      
5 ปอทะเล Hibiscus tiliaceus      
6 ปรงทะล Acrostichum aureum      
7 สํามะงา Clerodendrum inerme      
8 โพทะเล Thespesia populnea      
9 แคทะเล Dolichandrone spathacea      
10 ตะบูนขาว Xylocarpus granatum      
11 ชํามะเลียง Lepisanthes  fruticosa      
12 ตีนเป็ดทะเล Cerbera  odollam      
13 หูกวาง Terminalia  catappa      
14 เตยทะเล Pandanus odoratissimus      
15 จิกสวน Barringtonia racemosa      
 
หมายเหตุ         หมายถึง พันธ์ุไม้ชายคลองและพันธ์ุไม้ที่เป็นถิ่นอาศัยของหิ่งห้อยระยะตัวเต็มวัย ตั้งแต่ 20 ตัว/ต้น ขึ้นไป 
                     หมายถึง พันธ์ุไม้ชายคลอง  
 
 ผลการศึกษาในตารางที่ 2 ชี้ให้เห็นว่า พันธ์ุไม้ชายคลองที่พบเหมือนกันทั้ง 5 คลอง ได้แก่ ลําพู จาก เหงือกปลาหมอ 
ปอทะเล ธูปฤาษี กก และไผ่สีสุก โดยคลองท่าคาจะมีพันธ์ุไม้ชายคลองที่ความหลากหลายมากกว่าคลองอ่ืน ได้แก่  ลําพู 
โกงกางใบเล็ก จาก เหงือกปลาหมอ สํามะงา โพทะเล ปอทะเล ปรงทะเล แคทะเล ตะบูนขาว ชํามะเลียง ตีนเป็ดทะเล และ
จิกสวน ส่วนพันธ์ุไม้ที่เป็นถิ่นอาศัยของหิ่งห้อยระยะตัวเต็มวัย คือ ต้นลําพู ที่พบหิ่งห้อย ทั้ง 5 คลอง ส่วนคลองท่าคาจะพบ
หิ่งห้อยทั้งต้นลําพูและต้นหูกวาง จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า บริเวณคลองท่าคาจะมีชนิดพันธ์ุไม้หลากหลายชนิด
มากกว่าในคลองเส้นอ่ืนๆ แสดงว่าพื้นที่คลองท่าคามีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของพันธ์ุไม้รวมทั ้งเป็นแหล่ง
อาหารและถิ่นอาศัยที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของหิ่งห้อย อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการรณรงค์การใช้เรือพายในการท่องเที่ยว
ล่องเรือชมธรรมชาติและชมหิ่งห้อย  
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ตารางที่ 3 ชนิดนกที่เป็นชนิดเด่นที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติในอําเภออัมพวา  
              จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 

ที่ ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ช่ือคลอง 

อัมพวา บางล่ี 
บาง
แค 

แคว
อ้อม 

ท่าคา 

1 นกกินเปี้ยว Todiramphus Chloris 9 9 9 9 9 
2 นกกาเหว่า Endynamys scolopacea    9 9 
3 นกกวัก Amaurornis phoenicurus  9 9  9 
4 นกกินปลีคอสีนํ้าตาล Anthreptes malacensis  9    
5 นกเปล้าคอสีม่วง Treron Vernans     9 
6 นกยางกรอกพันธ์ุชวา Ardeola speciosa  9 9  9 
7 นกยางเขียว Butorides striatus    9 9 
8 นกยางเปีย Egretta garzetta 9 9 9 9 9 
9 นกเอ้ียงหงอน Acridotheres grandis 9 9 9 9 9 
10 นกอีแพรดแถบอกดํา Rhipidura javanica  9 9  9 
11 นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis 9 9 9 9 9 
12 นกกะปูดใหญ่ Centropus sinensis     9 
13 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ Dicrurus paradiseus  9  9 9 
14 นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius 9 9 9 9 9 
15 นกกระจอกบ้าน Passer montanus 9 9 /9 9 9 

16 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum  9 9 9 9 

17 นกเอ้ียงสาริกา Acridotheres tristis 9 9 9 9 9 

18 นกตีทอง Megalaima haemacephala  9    

19 นกโพระดกธรรมดา Megalaima lineate  9    

20 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi  9 9 9  

21  นกกระจิบหญ้าสีเรียบ Prinia inomata   9   

22 นกจาบคาหัวเขียว Merops  philippinus    9  

23 นกกระติ้ดขี้หมู Lonchura punctulata  9    

25 นกตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis    9  

26 นกแอ่นพง Artamus  fuscus  9  9  

27 นกเขาไฟ Streptopelia tranquebarica 9 9 9 9 9 
28 เหยี่ยวแดง Haliastur Indus   9 9  
29 นกพิราบป่า Columba livia 9 9 9 9 9 
30 นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantis  merulinus     9 
   
 ผลการสํารวจชนิดนกบริเวณชายคลองสําคัญจํานวน 5 คลอง ที่ใช้เป็นเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงแสดงไว้ในตารางที่ 3   พบชนิดนกที่เป็นชนิดเด่นที่เหมือนกันทั้ง 5 คลอง ได้แก่ นกกินเปี้ยว นกยาง
เปีย นกกระจิบธรรมดา นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาลิกา นกกระจอกบ้าน นกกางเขนบ้าน นกพิราบป่า และนกเขาไฟ ส่วนคลอง
ที่มีความหลากหลายของชนิดนกมากกว่าคลองอ่ืนๆ คือคลองท่าคา ที่มีชนิดนกแตกต่างจากคลองอ่ืนๆ ได้แก่ นกกาเหว่า นก
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กวัก นกเปล้าคอสีม่วง นกยางกรอกพันธ์ุชวา นกยางเขียว นกอีแพรดแถบอกดํา นกกะปูดใหญ่ นกแซงแซว หางบ่วงใหญ่ เป็น
เพราะพื้นที่บริเวณคลองท่าคามีระบบนิเวศที่ดีทั้งแหล่งอาหารและถิ่นอาศัยที่เหมาะแก่การหากินของนกชนิดต่างๆ 

 
ตารางที่ 4  ชนิดพันธ์ุสัตว์ที่เป็นชนิดเด่นที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ ในอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 

ที ่ ช่ือพื้นเมือง 
ช่ือคลอง 
อัมพวา บางล่ี บางแค แควอ้อม ท่าคา 

1 หิ่งห้อย 9 9 9 9 9 
2 ปูก้ามดาบ ปูเปี้ยว  9 9 9 9 9 
3 ปูดํา ปูแสม 9 9 9 9 9 
4 นกยาง 9 9 9 9 9 
5 ปลาตีน 9 9 9 9 9 
6 ปลากระบอก  9   9 
7 ปลาตะเพียน 9 9 9 9 9 
8 ปลากะพง 9  9   
9 กุ้งก้ามกาม 9 9  9  
10 กุ้งแม่นํ้า 9 9 9 9 9 
11 หอยโข่ง 9 9 9 9 9 
12 หอยขม 9 9 9 9 9 
13 หอยเชอรี่ 9 9 9 9 9 
14 กระรอก  9   9 
15 ค้างคาว 9  9 9 9 
16 ตัวเงินตัวทอง   9 9 9 

 
ตารางที่ 4  เป็นผลการสํารวจชนิดพันธ์ุสัตว์ที่เป็นชนิดเด่นที่พบบริเวณชายคลองสําคัญจํานวน 5 คลอง ที่ใช้เป็น

เส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาช่วงเวลาที่กล่าวมาพบชนิดพันธ์ุสัตว์ที่เป็นชนิด
เด่นที่พบบริเวณชายคลองที่เหมือนกันทั้ง 5 คลอง ได้แก่ หิ่งห้อย ปูก้ามดาบ ปูแสม นกยาง ปลาตะเพียน ก้งแม่นํ้า หอยโข่ง หอย
ขม หอยเชอรี่ ส่วนคลองที่มี ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุสัตว์ที่เป็นชนิดเด่นที่พบบริเวณชายคลองมากกว่าคลองอ่ืนๆ คือ 
คลองท่าค่า ที่มีชนิดพันธ์ุสัตว์ที่เป็นชนิดเด่นที่พบบริเวณชายคลองแตกต่างจากคลองอ่ืนๆ ได้แก่ ปลากระบอก กระรอก 
ค้างคาว ตัวเงินตัวทอง เป็นเพราะพื้นที่บริเวณคลองท่าคามีระบบนิเวศที่ดีทั้งแหล่งอาหารและถิ่นอาศัยที่เหมาะแก่การหากิน
ของชนิดพันธ์ุสัตว์บริเวณชายคลอง 

ในด้านสภาพปัญหาป่าชายคลองและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพน้ันประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพชายคลองลดลงเพราะตัดไม้เพื่อใช้พื้นที่ทํา
โฮมสเตย์/รีสอร์ท มีการท่องเที่ยวเรือมากขึ้น รวมทั้งมีการจับสัตว์นํ้าไม่ถูกวิธี จึงทําให้ส่งผลกระทบต่อพันธ์ุไม้ที่เป็นถิ่นอาศัย
ของหิ่งห้อย และสัตว์นํ้าลดลง รวมทั้งทําให้พื้นที่ตล่ิงพังทลาย ดังน้ันประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเก่ียว
พฤติกรรมจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความ  หลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ตําบล ดังแสดงตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพ 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ตําบล 

หัวข้อ 

พฤติกรรมจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลานทางชีวภาพ 

ต.อัมพวา ต.บางนางล่ี 
ต.สวน
หลวง 

ต.แควอ้อม ต.ท่าคา 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2.40 0.82 2.56 0.65 2.60 0.59 2.56 0.59 2.75 0.43 

2. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2.24 0.80 2.22 0.73 2.30 0.56 2.23 0.62 2.53 0.50 

3. ให้ข้อมูลและคําแนะนําที่ถูกต้องให้ผู้อ่ืน 2.17 0.79 2.14 0.67 2.26 0.57 2.28 0.64 2.49 0.58 

4. ช่วยรณรงค์ให้มีการฟื้นฟูความ 
หลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายคลอง 

2.20 0.79 2.17 0.73 2.20 0.55 2.17 0.60 2.47 0.58 

5. ช่วยป้องกันการบุกรุกเพื่อหาผลผลิตใน
พื้นที่ป่าชายคลอง 

2.02 0.75 2.13 0.64 2.08 0.54 2.10 0.55 2.40 0.55 

รวม 2.21 0.70 2.25 0.48 2.29 0.41 2.27 0.44 2.52 0.29 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ตําบลคือ ตําบลอัมพวา ตําบลบางนางล่ี ตําบลสวนหลวง ตําบล
แควอ้อม และตําบลท่าคา มีพฤติกรรมจัดการการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี ในระดับการปฏิบัติเป็นประจํา คือ( x =2.40, S.D =0.82) , ( x  =2.56, S.D =0.65) , ( x  = 2.60 , S.D 

=0.59) , ( x  =2.56 , S.D =0.59) , ( x  =2.75, S.D =0.43) ตามลําดับ ซ่ึงในภาพรวม พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างใน
ตําบลท่าคามีพฤติกรรมจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับการปฏิบัติเป็นประจํามากกว่า

ตําบลอ่ืนๆ คือ ( x =2.52, S.D =0.29X ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของเสน่ห์ จามริก และคณะ (2536) ที่ได้ระบุการ
จําแนกระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนออกเป็นประเด็นสําคัญ คือ หลักการจัดการทรัพยากรที่ควรวางอยู่ในหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการ คือ  1) การยอมรับในจารีตประเพณีและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร  2) การคํานึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกันของสมาชิกและความเป็นธรรมของสังคม 3)ความยั่งยืนของระบบการผลิตและความสมดุลของระบบนิเวศ และ 5) การ
มีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมดของชุมชน 
 ในด้านบทบาทหน้าที่และแนวทางการจัดการป่าชายคลอง จากผลการศึกษาจากผู้ประกอบการเรือ ผู้นําชุมชน 
เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโฮมสเตย์/รีสอร์ท และชุมชนริมคลอง ได้
เสนอแนวทางจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พอสรุปได้ดังน้ี เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น   ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี  1)ส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบริเวณลําคลอง  2)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะและปล่อยนํ้าเสียในลําคลอง 3) จัดการฝึกอบรมปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนรักถิ่นฐานบ้านเกิดใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4) ควบคุมให้ชาวประมงใช้เครื่องในการจับสัตว์ที่เหมาะสมหรือใช้เครื่องมือจับ
สัตว์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เป็นการทําลายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดหรือสัตว์นํ้าตัวอ่อนหรือประเภทที่ไม่ต้องการ 5) จัด
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  6) ดําเนินการตามกฏระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7) จัดสภาพภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาดปราศจากมลภาวะ 8) ส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารพิษ และ 9) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
หน่วยงานเป็นแกนนําให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกพันธ์ุไม้ชายคลอง  กิจกรรมขุดลอกคลอง กิจกรรมกําจัดขยะ/
ผักตบชวา/สาหร่ายหางกระรอกในลําคลอง กิจกรรมจัดค่ายเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว 
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และผู้ประกอบโฮมสเตย์/รีสอร์ท ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 1) ควบคุมความเร็วเรือ เพื่อลดการกระแทกริมตล่ิง  2) ขอความ
ร่วมมือให้นักท่องเที่ยวไม่ทิ้งขยะลงคลอง 3) ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมชายคลอง 4)ปลูกต้นไม้ชายคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศชายคลอง และ 5) มีส่วนร่วมในการตัดสินในการวางแผน/
ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลโครงการ /กิจกรรม และในส่วนชุมชนริมคลอง ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี  1) ดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของป่าชายคลอง 2) ปลูกพันธ์ุไม้ชายคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศ  3)ให้ความร่วมมือในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และสารปราบศัครูพืชจากธรรมชาติ  4)ไม่ทิ้งขยะและนํ้าเสียลงคลอง และ  6)ให้คําแนะนําและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การรักษาส่ิงแวดล้อมชายคลอง 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณชายคลอง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามพบนกชนิดเด่นคือ นกกินเปี้ยว นกยางเปีย นกกวัก  นกกระจิบธรรมดา ส่วนพันธ์ุสัตว์ชนิดเด่น ได้แก่ หิ่งห้อย ปู
ก้ามดาบ ปูแสม ปลาตีน ในด้านพันธุไม้ชนิดเด่น คือ จาก ลําพ ูโกงกาง ปรงทะเล เหงือกปลาหมอ ปอทะเล ตีนเป็ดทะเล และ
พันธ์ุไม้ที่เป็นถิ่นอาศัยและมีความชุกของหิ่งห้อยระยะตัวเต็มวัย คือ ลําพู หูกวาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระ เทพ
กรณ์ (2549) ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่าบริเวณป่าชายคลองจะมีพันธ์ุไม้หลัก อยู่ 4 สกุล คือ จาก  โกงกาง แสม ลําพู  นอกจากน้ียังมี
พันธ์ุพืชอ่ืนๆ ได้แก่ ต้นตีนเป็ด ต้นโพทะเล ต้นปรงทะล  ต้นเหงือกปลาหมอ และสัตว์อ่ืนๆบริเวณชายคลอง ได้แก่ นกยาง 
นกกระจิบ เป็นต้น ในด้านสภาพปัญหาป่าชายคลองและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพน้ันประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นทีศ่ึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาความหลากชนิดของพันธ์ุไม้และพันธ์ุสัตว์ชายคลองลดลงเพราะ
ตัดไม้เพื่อใช้พื้นที่ทําโฮมสเตย์/รีสอร์ท มีการท่องเที่ยวเรือมากขึ้น รวมทั้งมีการจับสัตว์นํ้าไม่ถูกวิธี จึงทําให้ส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง รวมทั้งทําให้พืน้ที่ตล่ิงพังทลาย ซ่ึงประชากรกลุ่มตัวอย่างในตําบลท่าคามีพฤติกรรมจัดการ
ป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับการปฏิบัติเป็นประจํามากกว่าตําบลอ่ืนๆ ดังน้ันประชากร
กลุ่มตัวอย่างจึงได้เสนอแนวทางจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้หน่วยงานของรัฐ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชนริมคลองมีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเมืองสามนํ้า และส่งเสริกาท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่เน้น
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม โดยให้ความสําคัญ
ถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า บริเวณคลองท่าคาจะมีชนิดนกและชนิดพันธ์ุไม้หลากหลายชนิดมากกว่าในคลอง
เส้นอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นผลมาจากการรณรงค์การใช้เรือพายในการท่องเที่ยวล่องเรือชมธรรมชาติและชมหิ่งห้อย รวมทั้งกลุ่ม
ผู้ประกอบการเรือให้ความร่วมมือในการเก็บขยะในลําคลองทุกวันศุกร์ และการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรักษา
ความสะอาดในลําคลอง อีกทั้งชาวบ้านริมคลองจะช่วยกันรักษาพันธ์ุไม้ที่เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ชายคลอง  ดังน้ันการจัดการป่า
ชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้น้ันต้องเกิดจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การ
อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วม ชึ่งผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับคํากล่าวของ Johnson และ Baltodano 
(2004)  คือ นอกจากการการอนุรักษ์ต้นนํ้าและปลายนํ้าแล้ว ยังให้ความสําคัญของการอนุรักษ์แนวกันชนริมนํ้า เช่น พืชชาย
นํ้าต่างๆ นอกจากน้ี นกเป็นหน่วยหน่ึงของระบบนิเวศ เน่ืองจากนกเป็นตัวเชื่อมขบวนการของระบบนิเวศให้สมบูรณ์ และยัง
เป็นตัวการในการผสมพันธ์ุและกระจายพันธ์ุพืช รวมทั้งนกยังเป็นตัวช่วยควบคุมและกําจัดแมลง ตัวหนอน จึงมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์ในการควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรที่สําคัญ (สิทธิกร อินทร์ฉ่ํา , 2551) อีกทั้งยังสอดคล้องกับโกเศศ 
รัตนะ (2542) ที่ศึกษาความหลากหลายของชนิดบริเวณป่าชุมชนแม่นํ้าเทพา จังหวัดยะลาและสงขลา พบว่า ปัจจัยที่มีต่อ
ความหลากหลายของชนิดนกในแต่ละพื้นที่เป็นผลจากความหลากหลายของพรรณไม้ ความชุกชุมของชั้นพุ่มไม้ และการ
คุกคามที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ดังน้ันการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ทุกคนต้องให้ความสําคัญถึงการ
รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  
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ข้อเสนอแนะ 
 นําผลการศึกษาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และแผน
สามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการ
ดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตบริเวณชายคลองทั้งในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่อ่ืนๆ อีกทั้งการให้เกิดความ
ร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมความรู้ให้
ความสําคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน และส่งเสริมให้เป็นชุมชนตัวอย่างของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในการศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณ
ชายคลอง 
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กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี

Development Strategies for the Management of Thatakror Sub-District Administration 
Organization in Nongyaplong District Phetchaburi Province 

เธียรรัตน์  สินสุข 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรีน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการองค์การฯ 2) ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลของการให้บริการองค์การฯ 3)  กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริหารจํานวน 4 คน และพนักงาน จํานวน 13 คน และประชาชนในเขตพื้นที่ จํานวน 335 คนได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์การฯ   โดยเฉล่ีย พบว่า ด้านการ
วางแผน ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการจัดองค์การ ด้าน การสรรหาบุคคล
เข้าทํางาน ด้านการส่ังการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการงบประมาณ ประชาชนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลของการให้บริการขององค์การฯ โดยเฉล่ียพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก  3) กลยุทธ์
การพัฒนา การบริหารจัดการองค์การฯ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชน การพัฒนาอาชีพในชุมชน การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน การส่งเสริมการกระจายสินค้า และการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีในองค์การ และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การ ผู้บริหารและพนักงาน ควรเสริมสร้างให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลการบริหารจัดการให้มากขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับประชาชน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพพื้นฐานและอาชีพเสริม การรักษา
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การกระจายสินค้าและปรับปรุงผลผลิตทางการ
เกษตร การพัฒนาระบบ การบริหารงานบุคคล รวมถึงการอนุรักษ์ และการบํารุงรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
คําสําคัญ  กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

Abstract 

 The objectives of the study were to find out 1) people’s attitudes toward the administrative 
management. 2) people’s satisfaction toward the service. 3) strategies on development of 
administrative management in. The samples used in this research were   4 executives, 13 the staff, and 335 local 
people, using simple random sampling method. Questionnaire and in-depth interview were used as data-collecting 
instruments. The data was analyzed using percentage, mean, and standard deviation.  
 The finding revealed that 1) People’s attitudes towards the administrative management in the 
function of planning was the highest level as other functions including organizing, staffing, leading, 
cooperating, reporting performance and budget was moderate. 2) People’s satisfaction level toward the 
service was high among three aspects including the staff providing services, service procedures, and 
facilities available at the organization. 3) Strategies on development of administrative management for the 
organization included promotion of community oriented-primary education, community career 
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development, promotion of cultural-based tourism, drug abuse control and problem solving in 
community, promotion of community product distribution, agricultural productivity improvement, 
efficiency development of administrative management, and community based-natural resource 
management.        
 Based on the finding, the executives and staff are recommended to extend people’s participation 
through monitoring and auditing administrative management as follows: providing the people with non-
formal education, enabling people to develop their essential knowledge and skills applied in their main 
and extra jobs, preserving community’s traditional custom and culture, solving drug problem, distributing 
community products and improving agricultural productivities, developing personnel management 
systems, and conserving community environment as well. 
Keyword   Development Strategies for the Management 

บทนํา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ เป็นองค์การขนาดเล็ก มีจํานวน 8 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ได้แก่ ไร่อ้อย กล้วยนํ้าว้า กล้วยไข่ มะม่วง สับปะรด มะละกอ ทํานา และเล้ียงสัตว์ ค้าขายเร่ รับจ้างทั่วไป 
ประกอบธุรกิจกิจการร้านค้า อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ในการ
ให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตําบลในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นการตรวจสอบความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล อาจมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหาร ส่วนตําบลมี
บทบาทที่สําคัญต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวในการบริหารงานทั้งด้านการบริหารองค์การและการพัฒนาท้องถิ่น หาก
ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมีหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานก็จะส่งผลต่อความ
ความสําเร็จได้เป็นอย่างด ีการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ผ่านมา พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบล
ขาดความชัดเจนในบทบาทของตนเอง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย จึงทําให้การวางแผนในการพัฒนาตําบลขาด
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทในการแก้ ปัญหาของชุมชนอย่างชัดเจน มองปัญหาของชุมชนอยู่ในวงจํากัดและ
ขาดฐานข้อมูลในการประมาณการใช้งบประมาณการใช้จ่าย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล อาจยังไม่เข้าใจหลักการพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล การมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการดูแลผลประโยชน์ของประชาชน อาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีเท่าที่ควร (องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตะคร้อ , 2553  :  2) 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ซ่ึงมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการ รวมทั้งการนําไปปฏิบัติ กํากับดูแล ผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ให้มีการพัฒนาการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีเพื่อเป็นแนวทางแก่องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนๆในการปรับปรุง การ
บริหารและการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
ผลของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล ท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี 

วิธีการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย มีการกําหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตพื้นที ่ตําบลท่าตะคร้อ  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี จํานวน 2,433 คน ผู้บริหาร จํานวน 4 คนและพนักงาน 
จํานวน 13 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ จํานวน 335 คน ผู้บริหาร จํานวน 4 คนและพนักงาน 
จํานวน 13 คน  
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 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณศึกษากลุ่มประชาชนนํามากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ เครจซี 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 335 คน หลังจากน้ันใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน 
(Stratified Sampling) โดยใช้จํานวนประชาชนในเขตพื้นที่เป็นชั้น (Strata) ในการแบ่ง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร จํานวน 4 คนและพนักงาน จํานวน 13 คน และนําข้อมูลที่
ได้มาผนวกกับผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2 แล้วนํามาสังเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
เพื่อนําเสนอเป็นกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี ทั้งน้ีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ผ่านการทดสอบเครื่องมือ ในการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา เท่ากับ 0.975 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ส่วนสถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะส่วนบุคคลของประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายตัวแปรตามลักษณะข้อมูล 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่ ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้าง และมีรายได้ 30,000-50,000 บาทต่อปี 
 ผลการวิจัย  
 1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ พบว่า โดยเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น ด้านการวางแผน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าสูงสุด ผลการศึกษาเป็นรายด้านมีดังน้ี คือ 1) 
ด้านการวางแผน พบว่า การวางแผนงานของ อบต. มีการกําหนดทิศทางขององค์การ เป้าหมายและแผนงานต่างๆ ไว้ล่วงหน้า 2) 
ด้านการจัดองค์การ พบว่า อบต. มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม 3) ด้านการสรรหา
บุคคลเข้าทํางาน พบว่า การคัดเลือกพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 4) ด้านการส่ังการ พบว่า 
นายก อบต. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการทํางานอย่างชัดเจน 5) ด้านการประสานงาน พบว่า พนักงาน อบต. มีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  6) ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน พบว่า อบต. มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 7) ด้านการงบประมาณ พบว่า อบต. มีการรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณให้ประชาชนทราบ
ตามความเหมาะสมและชัดเจน  
 2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลของการให้บริการ พบว่า โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ที่มีค่าสูงสุด ผลการศึกษาเป็นรายด้านมีดังน้ี คือ 
1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า พนักงานให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ตลอดเวลาที่ใช้บริการ 2) ด้าน
กระบวนการให้บริการ พบว่า ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานมีความเหมาะสม และเป็นไปตามลําดับก่อนหลัง 3) ด้าน
ส่ิงอํานวยความสะดวก พบว่า อบต. มีการวางแผน การควบคุมดูแล การบํารุงรักษาและการพัฒนาอาคารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ตลอดเวลา  
 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชน พบว่า ประชาชนควรมีส่วนรับรู้ในการดําเนินการของ อบต. และเจ้าหน้าที่ 
อบต. ควรใช้วาจาอย่างสุภาพ และให้บริการประชาชนดีกว่าน้ี รวมถึงเพิ่มการดูแลสุขาภิบาล การประสานงานกับผู้มาติดต่อขอใช้
บริการให้มีความเร็วขึ้น มีการวางแผนงานในการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน โปร่งใส มี การชี้แจงนโยบายหรือแนวทางการแก้ไข
ภายในตําบลอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้งในทุกหมู่บ้าน และควรมีความสามัคคีกันเพื่อลดความขัดแย้งในองค์การ 
 4. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี ผู้วิจัยไดนํ้าข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง และนํามาผนวกกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ 
พนักงาน สามารถหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) และได้นําวิธี TOWS Matrix มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์
การพัฒนา เพื่อใช้ในการแก้ไข ดังน้ี คือ 1) การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชน โดยการดูแล พัฒนาและขยายศูนย์เด็กเล็ก
ภายในตําบล และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้าเรียนผ่านระบบการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ (กศน.) 2) การพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร เสริมสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยวิธีการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดและการแลกเปล่ียนสินค้าเพื่อให้สินค้าของชุมชนสามารถผลิตและจําหน่ายได้
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ตรงตามความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร และสนับสนุนในการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน 3) การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยวิธีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และท้องถิ่นให้คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของไทย 
เพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 4) การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน โดยวิธีการจัดให้มีการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะสามารถควบคุมปัญหายาเสพติดภายในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ชุมชนและสังคมมีความรู้ มีความเข้มแข็งในการบําบัดรักษา
ป้องกันยาเสพติด พร้อมเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปราศจากยาเสพติด 5) การส่งเสริม การกระจายสินค้า และการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีการสนับสนุนส่งเสริมการกระจายสินค้าผ่านตลาดกลางสินค้าเกษตร และการปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าเกษตร โดยพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทําการเกษตร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริม  การเพิ่ม
มูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 6) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีในองค์การ โดยวิธีการ
ปรับโครงสร้างการบริหารให้ชัดเจนโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อ บังคับของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตาม
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด โดยการกํากับดูแลในการทํางาน การบริการประชาชน มีความซ่ือสัตย์สุจริต และกําหนดหน้าที่
ของบุคลากรให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้โดย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 7) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยวิธีการส่งเสริม  การอนุรักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการบํารุงรักษา และไม่ทําลายเน้นการปลูก
ต้นไม้ การกําจัดขยะมูลฝอย การใช้พลังงานให้คุ้มค่า และปรบัปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้สวยงาม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและจัดทําผังเมืองรวม พร้อมกับส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตําบลให้มี
ศักยภาพ 
 การอภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ มีดังน้ี 1) ด้านการวางแผน พบว่า การวางแผนงานของ อบต. 
มีการกําหนดทิศทางขององค์การ เป้าหมายและแผนงานต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพราะ อบต. ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการในการบริหารราชการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน ไว้ล่วงหน้า โดยดูได้
จากมีการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาตําบลทุกปี สอดคล้องกับแนวความคิดของ ฟาโยล (Fayol, 1964  :  105, อ้างถึงใน ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2548  :  81) 2) ด้านการจัดองค์การ พบว่า อบต. มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะ  ผู้บริหารมีการมอบหมายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานให้
องค์การโดยพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญ ของพนักงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ กูลิค (Gulick, 1973  :  7, อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2548 : 86) 3) ด้านการสรรหาบุคคล
เข้าทํางาน พบว่า การคัดเลือกพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทั้งน้ีเพราะ ระเบียบ
ราชการได้กําหนดการสรรหาบุคคลเข้าทํางานราชการ ซ่ึงมีการระบุถึง เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้สมัคร ซ่ึงผู้สมัครจะต้อง
ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกจากส่วนราชการ มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการประกาศคะแนนอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ กูลิค (Gulick, 1973 : 7, อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2548  :  86) 4) ด้านการส่ัง
การ พบว่า นายก อบต. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการทํางานอย่างชัดเจน ทั้งน้ีเพราะ การกํากับดูแล 
โครงการ/แผนงาน ต้องใช้เงินงบประมาณที่มาจากส่วนกลางได้จัดสรรให้กับ อบต.ในเขตพื้นที่ ผู้บริหารจะต้องกํากับ ดูแล การ
ดําเนินงาน โครงการ/แผนงาน อย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยมีการจัดทําคําส่ังแบ่งแยกงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ฟาโยล (Fayol, 1964  :  105, อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2548  :  81) 5) ด้าน
การประสานงาน พบว่า พนักงาน อบต. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทั้งน้ีเพราะ ผู้บริหารมีนโยบายใน
การสร้างความสามัคคีกันในหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อประสานความร่วมมือ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ ทําให้
เกิดภาพลักษณ์ และสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับแนวความคิดของ กูลิค (Gulick, 1973 : 7, อ้างถึงใน ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2548  :  86) 6) ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน พบว่า อบต. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ีเพราะ อบต. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. ประจําเดือนและประจําปี ให้ส่วนราชการ
ผู้กํากับดูแล ซ่ึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานที่เป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ กูลิค (Gulick, 1973  :  7, อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2548 : 86) 7) ด้านการงบประมาณ พบว่า 
อบต. มีการรายงานข้อมูลการใชง้บประมาณให้ประชาชนทราบตาม  ความเหมาะสมและชัดเจน ทั้งน้ีเพราะพนักงานมีการจัดทํา
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

560 560 

 

 

รายงานและปิดประกาศตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ การรายงาน
ผลการดําเนินงานของ อบต. ปีละ 1 ครั้ง ทุกป ีให้ประชาชนทราบ สอดคล้องกับแนวความคิดของ กูลิค (Gulick, 1973  :  7, อ้าง
ถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2548 : 86)   
 2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลของการให้บริการ มีดังน้ี คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า พนักงาน
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ตลอดเวลาที่ใช้บริการ ทั้งน้ีเพราะ ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงาน โดย
พนักงานต้องมีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ในการให้บริการประชาชน และมีการปฏิบัติต่อผู้มารับบริการอย่าง
เสมอภาค และเป็นธรรม สอดคล้องกับแนวความคิดของ มิลเลต (Millet, 1954  :  408 อ้างถึงใน อุรัชฑา  อินทร, 2549  :  21) 
2) ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานมีความเหมาะสม และเป็นไปตามลําดับก่อนหลัง 
ทั้งน้ีเพราะ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละครั้งมีจํานวนไม่มาก และเรื่องที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นเรื่องที่พนักงานมี
ความชํานาญ ทําให้ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานมีความรวดเร็ว และ  อบต. มีการพัฒนาการให้บริการโดยการ
ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ให้บริการให้มีความทันสมัย เพื่อลดเวลาในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน มีการอํานวยความสะดวกในการให้บริการนอกสถานที่ เช่น การรับชําระภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้าย
ประจําป ี การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ (2551 : 5) 3) ด้านส่ิง
อํานวยความสะดวก พบว่า อบต. มีการวางแผน การควบคุมดูแล การบํารุงรักษาและการพัฒนาอาคารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ตลอดเวลา ทั้งน้ีเพราะ อาคารและสถานที่ของ อบต. มีกิจกรรมขององค์กร และกิจกรรมสําหรับชุมชนบ่อยครั้ง ทําให้
ผู้บริหารและพนักงาน ต้องคอยดูแล บํารุงรักษา เพื่อให้สถานที่สามารถรองรับกิจกรรมของชุมชนได้ตลอดเวลามีสิ ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทีวี  อินเตอร์เน็ตตําบล และมีมุมเครื่องดื่มไว้บริการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ จิตตินันท์ 
เดชะคุปต ์(2549 : 27-28) 
 3. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี มีดังน้ี คือ 1) การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชน โดยการดูแล พัฒนาและขยายศูนย์เด็กเล็กภายในตําบล และ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้าเรียนผ่านระบบการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ (กศน.) สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 2) การพัฒนาอาชีพในชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
เสริมสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยวิธีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาด
และการแลกเปล่ียนสินค้าเพื่อให้สินค้าของชุมชนสามารถผลิตและจําหน่ายได้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยสนับสนุน
และส่งเสริมการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่นแบบครบ
วงจร และสนับสนุนในการปลูกพชืเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน สอดคล้องกับพันธกิจของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ตะคร้อ ด้านการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตะคร้อ 3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยวิธีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และท้องถิ่นให้คงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของไทย เพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สอดคล้องกับพันธกิจของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ตะคร้อ ด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 4) การรณรงค์การป้องกันยาเสพ
ติดในชุมชน โดยวิธีการจัดให้มีการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะ
สามารถควบคุมปัญหายาเสพติดภายในชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ชุมชนและ
สังคมมีความรู้ มีความเข้มแข็งในการบําบัดรักษาป้องกันยาเสพติด พร้อมเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปราศจากยาเสพติด 
สอดคล้องกับพันธกิจของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ด้านการส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ การ
สาธารณสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5) การส่งเสริม การกระจายสินค้า และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
โดยวิธีการสนับสนุนส่งเสริมการกระจายสินค้าผ่านตลาดกลางสินค้าเกษตร และการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเกษตร โดย
พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทําการเกษตร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูป สอดคล้องกับพันธกิจของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ด้านการส่งเสริมสนับสนุน การผลิต
สินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ และการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 6) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์การ โดยวิธีการปรับโครงสร้างการบริหารให้ชัดเจนโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อ บังคับของ
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด โดยการกํากับดูแลในการทํางาน การบริการประชาชน มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต และกําหนดหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้โดย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 
สอดคล้องกับ อํานาจหน้าที่ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 7) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ในชุมชน โดยวิธีการส่งเสริม  การอนุรักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการบํารุงรักษา และไม่ทําลายเน้นการปลูกต้นไม้ 
การกําจัดขยะมูลฝอย การใช้พลังงานให้คุ้มค่า และปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้สวยงาม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและจัดทําผังเมืองรวม พร้อมกับส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตําบลให้มี
ศักยภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ด้านการทะนุบํารุง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ ผู้วิจัยสามารถสรุปแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา ได้ดังน้ีคือ ควร
มีการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชน และมีการพัฒนาอาชีพในชุมชน มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึง
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน การรณรงค์
การป้องกันยาเสพติดในชุมชน และการส่งเสริมการกระจายสินค้า และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ทั้งน้ีผู้วิจัยขอ
เสนอแนะแนวทางเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน ดังน้ีคือ 1) พนักงานควรปรับปรุงการทํางานให้มีความถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) พนักงานควรร่วมกิจกรรมขององค์กรในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในการทํางาน 3) พนักงานควรมี
การแสดงแนวความคิด หรือมีการวางแผนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 4) พนักงานควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาภายใน
องค์กรมากขึ้น 5) พนักงานควรได้รับการฝึกอบรมให้ตรงสายงานที่ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในอนาคต6) พนักงาน
ควรปรับปรุงระบบการทํางานให้มีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบตัิงาน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 7) ผู้ปฏิบัติงานควรให้บริการด้วยความรวดเร็ว และให้คําแนะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
8) ผู้บริหารควรมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอย่างมีระบบ เพื่อลดความผิดพลาดในการทํางานของพนักงาน 9) 
ผู้บริหารควรส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และผู้วิจัยขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป คือ 1) ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 2) ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี

เอกสารอ้างอิง 
จิตตินันท์  เดชะคุปต.์  (2549).  เอกสารการสอนชุดจิตวิทยาการบริการ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชวฤทธ์ิ  บริสุทธ์ิ.  (2551).  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลลาดชิด 
 อําเภอผักไห ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยา.  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์.  (2548).  พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพมหานคร  :  ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ.  (2553).  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
 ตําบลท่าตะคร้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553.   
อุรัชฑา  อินทร.  (2549).  คุณภาพการให้บริการในการบริหารโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30  บาท
รักษาทุกโรค) : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี.  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร 
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

623

  

 1.   1)    . 

    . 

     

   (Fayol, 1964  :  105,      

   , 2548  :  81) 2)   . 

     

      

  (Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86) 3) 

    

    

     

  (Gulick, 1973 : 7,     , 2548  :  86) 4) 

   .    

/   .    

 /    

  (Fayol, 1964  :  105,     , 2548  :  81) 5) 

   .    

  

     

    (Gulick, 1973 : 7,          

   , 2548  :  86) 6)   . 

  .  .  

    

  (Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86) 7) 

  .    

 . . .  

  .  1      

(Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86)   

 2.    1)   

   

     

    (Millet, 1954  :  408    , 2549  :  21) 

2)     

  

    . 

    

623

  

 1.   1)    . 

    . 

     

   (Fayol, 1964  :  105,      

   , 2548  :  81) 2)   . 

     

      

  (Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86) 3) 

    

    

     

  (Gulick, 1973 : 7,     , 2548  :  86) 4) 

   .    

/   .    

 /    

  (Fayol, 1964  :  105,     , 2548  :  81) 5) 

   .    

  

     

    (Gulick, 1973 : 7,          

   , 2548  :  86) 6)   . 

  .  .  

    

  (Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86) 7) 

  .    

 . . .  

  .  1      

(Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86)   

 2.    1)   

   

     

    (Millet, 1954  :  408    , 2549  :  21) 

2)     

  

    . 

    

623

  

 1.   1)    . 

    . 

     

   (Fayol, 1964  :  105,      

   , 2548  :  81) 2)   . 

     

      

  (Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86) 3) 

    

    

     

  (Gulick, 1973 : 7,     , 2548  :  86) 4) 

   .    

/   .    

 /    

  (Fayol, 1964  :  105,     , 2548  :  81) 5) 

   .    

  

     

    (Gulick, 1973 : 7,          

   , 2548  :  86) 6)   . 

  .  .  

    

  (Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86) 7) 

  .    

 . . .  

  .  1      

(Gulick, 1973  :  7,     , 2548 : 86)   

 2.    1)   

   

     

    (Millet, 1954  :  408    , 2549  :  21) 

2)     

  

    . 

    

625

 

    

   

  

   

  1)  

 2)   3) 

  4) 

 5)  6) 

  

 7)   

8)   9) 

 

   1) 

   2) 

   

 

  .  (2549).  .  11.  :  

 . 

  .  (2551).   

  .    

 .  

  .  (2548).  .    :  . 

.  (2553).  

   . .2553.   

  .  (2549).   (30     

) :  .      

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

562 562 

 

 

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของ 
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Consumers’ Attitude To That Affecting Purchase Decisions Thai Desert Of 
Customers In Phranakhon Sri Ayutthaya Province 

สุนิสา  ส่งศิริพันธ ์
บัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษาทัศนคติการบริโภคขนมไทย และการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค 2 (
เปรียบเทียบทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค  3) เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือ
ขนมไทยของผู้บริโภคจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคกับ
การตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคขนมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, 

F-test, LSD., Chi-Square (   (และ Correlation analysis ผลงานวิจัยพบว่า 
1. ระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน ได้แก่ 

ด้านวัฒนธรรมของผู้บริโภค ด้านประสบการณ์ของผู้บริโภค ด้านกลุ่มทางสังคมของผู้บริโภค และด้านส่ือมวลชน ผู้บริโภคมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมากพบว่าทุกด้าน 

2. ผู้บริโภคขนมไทยที่มีอายุ และอาชีพต่างกัน มีระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน 
3. ผู้บริโภคขนมไทยที่มีอายุ และสถานภาพสมรสต่างกัน  มีระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภคแตกต่าง 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. ระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคด้านวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทย

ของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ : ทัศนคติ การตัดสินใจซ้ือ ขนมไทย 

ABSTRACT 

 This research aims to : 1) Study consumers’ attitude desert and purchase decisions desert of 
customers. 2) Compare consumers’ attitude desert of customers categorized by their personal factor of 
customers. 3) Compare purchase decision desert of customers categorized by their personal factor of 
customers. 4) Study the relationship between consumers’ attitude and purchase decisions desert of 
customers. Data was gathered from 400 desert customers in Phranakhon Si Ayutthaya Province with the 
use of questionnaires and it was statistically analyzed with mean, standard deviation, independent 

sample t-test, f-test, LSD., Chi-Square ( ) and Correlation analysis. Finding indicated that : 
1. The level attitudes the consumption of Thai desert as a whole when the analysis as above 

found on all sides including culture of consumption, experience of consumers, the social groups of 
consumers and the medias to have the level of attitudes on many levels. And purchase decisions desert 
of customer in Phranakhon Si Ayutthaya Province as a whole on many level when the analysis as above 
found on all sides sides including the product, the price, the distribution channel and the promotion to 
have the level purchase decisions on many levels. 

2. Consumers Thai desert of different ages and professions have a different level attitude. 
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3. Consumers Thai desert of different ages and marriage  
status have a different level purchase decision of the statistical significance level .05 

4. The level attitude the consumption of thai desert of cultural relationship of purchase 
decision statistically significant level .01 
Keywords : Attitude Decisions Thai Desert 

บทนํา 
 ขนมไทยถือว่าเป็นมรดกที่มีคุณค่าอันยั่งยืนของชาติอย่างหน่ึง ที่อยู่คู่เมืองไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ขนมไทยมี
ลักษณะสวยงาม มีกล่ินหอม น่ารับประทาน มีอยู่มากมายหลายชนิดทั้งที่เป็นขนมไทยดั้งเดิมและขนมที่รับมาจากต่างชาติมา
เป็นเวลาช้านานจนกลืนกลายเป็นขนมของไทยด้วยวิธีการช่างประดิดประดอยที่ประณีตงดงามของคนไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจในการทําจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่อาจเข้ามาทดแทนได้ทําให้ขนมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันแสดงถึงความเป็น
ไทย และคุณค่าอันงดงามในตัวเอง ในปัจจุบันขนมไทยได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อมา และเป็นส่ิงที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมเก่ียวกับการดําเนินชีวิต การดํารงอยู่ ตลอดจนความเจริญงอกงามของสังคม (มณเฑียร 
ศุภลักษณ์. 2551 : 9)  
 จะเห็นได้ว่า “ขนม” ถูกทําให้มีบทบาทและหน้าที่หลากหลายมากขึ้น หน้าที่เหล่าน้ีทําให้ ความหมายของขนม
เพิ่มขึ้นและเปล่ียนไปจากเดิมเป็นบางส่วน แต่เดิมขนมเป็นเพียงของกินนอกเหนือ จากม้ืออาหารหลัก แต่ก็ส่ือนัยทางชนชั้นอยู่
ด้วย เช่น ขนมประเภทเครื่องทองถูกชาวบ้านมองว่า เป็นเครื่องบริโภคของชนชั้นสูง จึงได้นําไปถวายพระในงานทางศาสนา 
อีกทั้งชนชั้นสูงก็ใช้ขนมดังกล่าวยืนยันสถานภาพของตนเอง นอกจากน้ีในบริบทของพิธีกรรม ขนมยังส่ือถึงความเป็นมงคลผ่าน
ชื่อหรือรูปลักษณ์ของขนมอีกด้วย ครั้นมาถึงสังคมไทยในยุคทศวรรษที่ผ่านมา ขนมได้ถูกทําให้มีความหมายที่ซับซ้อนมากขึ้น 
เช่น ถ้ามองเรื่องการบริโภคขนมกับการทองเที่ยวแล้ว จะเห็นได้ว่า การบริโภคขนมไทย (จากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้าน
ขนม) ก็สามารถส่ือถึงสถานที่ท่องเที่ยวแหง่น้ันที่นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวมาได้ ในกรณีน้ีการบริโภคขนมจึงหมายถึงการบริโภค
สถานที่ไปด้วยในขณะเดียวกัน ขนมจึงถูกทําให้มีความหมายมากขึ้น โดยทั้งจากผู้ผลิต (แม่ค้า) และผู้บริโภค (นักท่องเที่ยว) 
 จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือขนมไทย
ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ที่มีหน้าที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
นําข้อมูลที่ผู้วิจัยทําไว้  ไปปรับปรุงพัฒนาสร้างเสริมให้ขนมไทยยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต  และเป็นแรงผลักดันไม่ให้ขนมไทย
ต้องเลือนรางหายไป  ให้ขนมไทยคงอยู่กับคนไทยและประจักษ์ต่อประชาคมโลกอันจะนํามาซ่ึงศักดิ์ศรีและเกียรติภ ูมิของ
ประเทศไทยในโลกอันไร้พรมแดนน้ี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติการบริโภคขนมไทย และการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค 
2. เปรียบเทียบทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้บริโภค 
3. เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค กับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคขนมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน่ืองจากไม่

มีการบันทึกจํานวนข้อมูลผู้บริโภคขนมไทย จึงคํานวณโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1953) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 
โดยเก็บข้อมูลจากอําเภอที่มีการประกอบธุรกิจขนมไทยที่ขึ้นทะเบียนหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
อําเภอท่าเรือ อําเภอผักไห่อําเภอบางปะอิน อําเภอพระนครศรีอยุธยาอําเภอบางไทรอําเภอละ 80 คนรวมเป็นจํานวน400 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  
3. การทดลองเครื่องมือ (Try-out) แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน 

(Reliability) จํานวน 30 ชุด ได้ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.7881 ซ่ึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ และนําไปเก็บข้อมูลต่อไป  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาน้ีมาจาก 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการ

สํารวจกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากการศึกษาค้นคว้า  
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5. การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติIndependent 

Sample:t-test ค่าสถิติ One-way ANOVA (F-test)ค่าสถิติ : Test of Independent และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation analysis) 

ผลการวิจัย 
 1. ทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติการบริโภค
ขนมไทยของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมของ
ผู้บริโภค ด้านประสบการณ์ของผู้บริโภค ด้านกลุ่มทางสังคมของผู้บริโภค และด้านส่ือมวลชน ผู้บริโภคมีทัศนคติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  ส่วนการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปว่า ผู้บริโภคที่มีการตัดสินใจซ้ือขนม
ไทยของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ดังน้ี 
     2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มี
ระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยไม่แตกต่างกัน 
     2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านอายุต่างกัน มีระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน 
      2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านอาชีพต่างกัน มีระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมของผู้บริโภค ด้านประสบการณ์ของผู้บริโภค และด้านกลุ่มทางสังคมของผู้บริโภค และมีระดับทัศนคติ
การบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ือมวลชน 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ดังน้ี 
      3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีระดับการ
ตัดสินใจซ้ือขนมไทยไม่แตกต่างกัน 

3.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านอายุต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยไม่ 
แตกต่างกัน 3  ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และมีระดับการตัดสินใจซ้ือ
ขนมไทยแตกต่างกัน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา 

3.3  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านสถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือ 
ขนมไทยไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และมีระดับ
การตัดสินใจซ้ือขนมไทยแตกต่างกัน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา 
 4. ระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังน้ี 

4.1 ทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซ้ือขนม
ไทยของผู้บริโภค ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในด้านบวกเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 

4.2 ทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ด้านประสบการณ์ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับระดับการ
ตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา 

4.3 ทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ด้านอิทธิพลของกลุ่มทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ 
ระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  
ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก 

4.4 ทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ด้านส่ือมวลชนสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซ้ือ
ขนมไทยของผู้บริโภค ด้านราคา ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค ในจังหวัด 
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พระนครศรีอยุธยา อภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 
1. ผู้บริโภคมีทัศนคติการบริโภคขนมไทยด้านกลุ่มทางสังคมของผู้บริโภค คือ ญาติแนะนําให้ซ้ือขนมไทย  พ่อ แม่ 

พี่น้อง แนะนําให้ซ้ือขนมไทย  เพื่อนบ้านแนะนําให้ซ้ือขนมไทย และเพื่อนแนะนําให้ซ้ือขนมไทย อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
ด้านส่ือมวลชน คือ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังส่ือพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ  และอินเตอร์เน็ต ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ โยธี โยธาวงค ์(2546)  ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทของหวานและของขบ
เคี้ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะซ้ือไปรับประทานกับกลุ่มเพื่อน โดยมีตนเองเป็นผู้มี
อิทธิพลหลักในการตัดสินใจ มีโทรทัศน์เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถจูงใจให้ซ้ือของหวานและของขบเคี้ยวได้มากที่สุด  ส่วน
ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจตุพร  พงค์พานิช (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือก
ซ้ือขนมไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ายและ
ด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุปผาภรณ์  บูรณะพิมพ์ (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดของกลุ่ม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือด้านผลิตภัณฑ์   
 2. การเปรียบเทียบทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพต่างกัน 
มีระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยไม่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านอายุต่างกัน มีระดับทัศนคติการ
บริโภคขนมไทยแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติของสร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. 
(2541 : 64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ผลลัพธ์ที่ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น 
ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด คนใดคนหน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงๆ ซ่ึงออกมาในทางประเมิน
ค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงขึ้น 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล มีดังน้ี 
     3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีระดับการ
ตัดสินใจซ้ือขนมไทยไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุปผาภรณ์  บูรณะพิมพ์ (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลที่
ต่างกัน คือเพศ ที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     3.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้านอายุ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยไม่
แตกต่างกัน 3  ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และมีระดับการตัดสินใจซ้ือ
ขนมไทยแตกต่างกัน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุปผาภรณ์  บูรณะพิมพ์ (2551) ได้ศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลที่ต่างกัน คือ อายุที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย ไม่
แตกต่างกัน ส่วนรายได้ต่อเดือนที่ได้รับต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังน้ี 
 4.1 ทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ด้านอิทธิพลของกลุ่มทางสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับการ
ตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค  ดา้นราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในด้านบวกเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของของวรรณรัตน์ วาจนะวินิจ  (2545) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ความรู้
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เก่ียวกับขนมไทยและทัศนคติต่อขนมไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม การบริโภคขนมไทย ด้านการเลือกประเภทต่าง 
ๆ ของขนมไทยและด้านการเลือกเวลาในการซ้ือขนมไทยอย่างมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ 

4.2  ทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค ด้านส่ือมวลชน ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลเก่ียวกับขนม
ไทยทางโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของ
ผู้บริโภค ด้านราคา ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรรณรัตน์ วาจนะ
วินิจ  (2545 )  ได้ศึ กษาความสัมพันธ์ระห ว่างทัศนคติต่อขนมไทยกับพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ความรู้เก่ียวกับขนมไทยและความทันสมัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อขนมไทย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช ้
1.1 ด้านวัฒนธรรม ควรมีการพัฒนาการทําขนมไทยที่ส่ือความหมายที่ดี เช่น ขนมถ้วยฟู แสดงถึงความเฟื่องฟู 

ขนมทองต่างๆ แสดงถึงความมีเงินมีทองไม่รู้จบ ให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน โดยการใส่ในบรรจุภัณฑ์ดีมีคุณภาพ 
1.2 ด้านประสบการณ์ของผู้บริโภค ควรมีการพัฒนารูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ให้ขนมไทยดูมีราคา และน่า

รับประทาน เพื่อผู้บริโภคขนมไทยจะได้มีความภูมิใจในการบริโภคขนมไทย เน่ืองจากขนมไทยในสายตาผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ
มองว่าขนมไทยมีราคาถูก  

1.3 ด้านอิทธิพลของกลุ่มทางสังคม ควรมีการทําการตลาดของขนมไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่เด็กและวัยรุ่น 
เน่ืองจากเป็นวัยที่ชอบบริโภคขนมหวาน และเป็นวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลมากที่สามารถบอกและแนะนําให้เพื่อนหันมาบริโภคตาม
ได้ 

1.4 ด้านส่ือมวลชน ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับขนมไทยด้านต่างๆ เช่น แหล่งที่จําหน่าย ประเภทขนมไทย 
ประโยชน์ของขนมไทย เป็นต้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับขนมไทยได้ง่าย และเป็น
จํานวนมากขึ้น เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือที่ประชาชนนิยมเปิดกันจํานวนมาก 

1.5 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการแนะนําผู้บริโภคให้ทราบถึงประโยชน์ทางโภชนการของขนมไทยที่ได้บริโภค เพื่อทํา
ให้ผู้บริโภคม่ันใจในขนมไทย 

1.6 ด้านราคา ควรมีส่วนลดให้กับลูกค้าที่ซ้ือขนมไทยในจํานวนมาก เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซ้ือขนมไทยใน
จํานวนมากๆ 

1.7 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีที่จอดรถไว้บริการสําหรับลูกค้า เพื่อความสะดวกในการที่ผู้บริโภคจะแวะ
ซ้ือขนมไทยไปทานหรือเป็นของฝาก 

1.8 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการทําการโฆษณาขนมไทยผ่านส่ือต่างๆ อาทีเช่น ป้ายโปสเตอร์ วิทยุ 
ส่ิงพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ขนมไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มเด็กและวันรุ่น 

2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดเพื่อจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่บริโภคขนมไทย ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากกระแสความนิยมของประชาชนทั่วไปบริโภคขนมไทยน้อยลง จึงควรมีการศึกษาถึงเรื่องดังกล่าว
เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคกลับมาบริโภคขนมไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง 
 2.2  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย เช่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
รูปแบบการดําเนินชีวิต  เป็นต้น ของผู้บริโภคที่บริโภคขนมไทย เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจขนม
ไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของลูกค้า 
กรณีศึกษา บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุร ี

The Relationships between Service Quality and Customer Satisfaction A Case 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโทรศัพท์บ้านของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด 
(มหาชน) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธุรกิจโทรศัพท์บ้าน
กับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างจากลูกค้าผู้ใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพบริการของธุรกิจโทรศัพท์บ้านของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) 
อยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
คําสําคัญ : คุณภาพบริการ และความพึงพอใจ 

Abstract 

 The purpose of this research were to study the service quality of business home telephone by 
TT&T Public Company Limited to study customer satisfaction for receiving service and to study 
relationships between service quality with customer satisfaction. The samples were used in this study are 
the customer of TT&T Public Company Limited in Petchaburi province. The construction instruments were 
used the questionnaire. The results of this research were as follows 1) Service quality of business home 
telephone by TT&T Public Company Limited are in high level 2) Customer satisfaction with receive service 
from TT&T Public Company Limited is in high level and 3) Relationships between service quality with 
customer satisfaction for receiving service is in the middle of the positive significant at the 0.01 level. 
Keyword : Service Quality and Customer Satisfaction 

บทนํา 
 ส่ิงสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจบริการในปัจจุบัน คือ คุณภาพการบริการ(Service Quality) ที่ผู้ให้บริการ
หยิบยื่น และส่งมอบความประทับใจของการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจ และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเหล่าน้ีกลับมาซ้ือสินค้าหรือใช้บริการซํ้า
อีก ตลอดจนการสร้างฐานให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ในระยะยาว และก่อให้เกิดความจงรักภักดีกับสินค้าหรือบริการของเรา
ตลอดไป หากมองย้อนกลับไปการตลาดยุคแรกเน้นการผลิตสินค้าเป็นหลัก การพัฒนาสินค้าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 
การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความต้องการซ้ือ 
แต่ปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดเน้นการให้บริการมากขึ้น ดังน้ันการให้การบริการที่ดีจึงกลายเป็นส่ิงสําคัญที่จะทําให้กลยุทธ์การ
แข่งขันสามารถชนะคู่แข่งได ้การบริการเข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจแทบทุกหมวด ตั้งแต่การติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ซ้ือ
และผู้ขาย ไม่ว่าการบริการน้ันจะเก่ียวข้องกับตัวสินค้าหรือไม่ก็ตาม เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูล การให้คําแนะนําต่าง ๆ การ
แสดงออกถึงการเอาใจใส่ และเห็นความสําคัญของลูกค้า ซ่ึงจะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เกิดการบอกต่อ จึงเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
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 การบริการ (Service) หมายถึง ส่ิงที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซ่ึงผู้ให้บริการหรือผู้ขายทําการส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ
หรือลูกค้า ปัจจุบันอาชีพด้านงานบริการเริ่มมีทิศทางเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากในอดีตการซ้ือสินค้าของลูกค้าจะเน้น
สินค้าที่มีตัวตนสามารถจับต้องได ้แต่ในปัจจุบันการบริการกลับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น นอกจากสินค้าและบริการที่ลูกค้า
คาดหวังที่จะได้รับจากผู้ขายแล้ว ลูกค้ายังมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ถูกต้อง 
และรวดเร็ว ดังน้ันผู้ให้บริการควรให้ความสําคัญกับการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพราะลูกค้าจะส่งผล
ต่อความอยู่รอด ในขณะที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดการส่ือสารอย่างมากไม่เพียงแต่ธุรกิจ
โทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์บ้าน ยังมีคู่แข่งโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการทําตลาด ส่งผลให้
ตลาดโทรศัพท์บ้านลดความสําคัญลงอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็
ยังคงต้องดําเนินอยู่ต่อไป 
 ประเทศไทยได้นําเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านสายแบบประจําที่ (Fixed Line Technology) ชนิดแรก เข้ามาใช้งาน
ในประเทศ คือ โทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์บ้าน (Fixed Line Telephone) โดยนํามาใช้ในประเทศเป็นครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 
2424 ในสมัยรัชกาลที่ 5 กิจการโทรศัพท์พื้นฐานของประเทศเจริญก้าวหน้าเป็นลําดับ จนปี พ.ศ. 2497 ได้มีพระบรมราช
โองการสถาปนาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ นับจากมีการวางโครงข่ายโทรคมนาคมหลักของ
ประเทศในช่วงปลายทศวรรษที่ 20 ก็ได้มีบริการพิเศษย่อยมากมายมาเสริมต่อยอดเทคโนโลยีให้บริการประชาชน ปัจจุบันมีผู้
ลงทุนและผู้ดําเนินการให้บริการโทรศัพท์บ้านทั้งส้ิน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) ให้บริการโทรศัพท์
บ้านทั่วประเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE) ให้บริการโทรศัพท์บ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริษัท 
ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) (TT&T) ให้บริการโทรศัพท์บ้านในเขตภูมิภาค (สํานักคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 
2554) บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)จังหวัดเพชรบุรีมีผู้ใช้บริการทั้งหมด 17,033 ราย ให้บริการใน 7 อําเภอ และมี
ศูนย์บริการลูกค้าให้บริการทั้งหมด 3 แห่ง (อรวรรณ ชินวัฒนพานิช, 2553) 
 ข้อมูลที่น่าสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ทีที
แอนด์ที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี ปัญหาคือ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ได้ทําสัญญาร่วมงานแบบ “สร้างโอน-
ดําเนินการ” กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แต่ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เอ้ือให้ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) สามารถจัดทํา
รายการส่งเสริมการขายได้คล่องตัวเท่าที่ควร ดังน้ันการจะสร้างความพึงพอใจและความเป็นที่รู้จักให้กับผู้ใช้บริการจึงต้อง
อาศัยคุณภาพบริการจากพนักงานผู้ให้บริการ ตั้งแต่พนักงานบริการลูกค้า พนักงานช่างติดตั้งและซ่อมบํารุง และพนักงานของ
บริษัทที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมด รวมถึงคุณภาพของสินค้า ซ่ึงก็คือ บริการโทรศัพท์บ้าน เน่ืองจากความพึงพอใจจะต้องเกิดจาก
การได้รับบริการดี ผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถนําใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
ที่ดีต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโทรศัพท์บ้านของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ในการรับบริการ และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธุรกิจโทรศัพท์บ้านกับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ
ของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) 
สมมติฐานการวิจัย 
 คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการรับบริการ 
นิยามศัพท์ 
 คุณภาพบริการ หมายถึง ความสามารถของการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนถึงขั้นก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อบริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ส่ิงที่สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือในมาตรฐาน
การให้บริการ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความไว้วางใจในการให้บริการ และการให้ความสําคัญกับลูกค้า ซ่ึงลูกค้า
รับรู้ได้อันเป็นผลมาจากกระบวนการส่งมอบบริการจากการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ให้บริการ และจากตัวสินค้า 
 ส่ิงที่สัมผัสได ้หมายถึง การบริการที่นําเสนอในลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ 
และสามารถสัมผัสได้ ซ่ึงได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลักษณ์ หรือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อส่ือสาร 
 ความน่าเช่ือถือในมาตรฐานการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการ ตามพันธะสัญญาอย่างถูกต้อง
และไว้วางใจได้ บริการที่ให้ทุกครั้งมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอในทุกครั้งของบริการ ที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า 
การบริการที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได ้
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 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า หมายถึง ผู้ให้บริการมีความพร้อมและความเต็มใจช่วยเหลือลูกค้า โดย
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการมาใช้
บริการ 
 ความไว้วางใจในการให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการมีทักษะ ความรู้ อัธยาศัย ความสามารถในการให้บริการด้วยความ
ซ่ือสัตย์และความเชื่อม่ัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความสุภาพ รวมทั้งการเอาใจใส่ มีกิริยาท่าทาง และ
มารยาทที่ดี ในการให้บริการ สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและเกิดความม่ันใจในการรับบริการได ้
 การให้ความสําคัญกับลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ตาม
ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า รวมทั้งการจัดเตรียมดูแลงานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย 
 ความพึงใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก ประทับใจ พอใจต่อส่ิงที่ตนเองคาดหวังว่าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการ
ของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย พฤติกรรมการบอกต่อ ความตั้งใจที่จะซ้ือซํ้า ลดพฤติกรรมการร้องเรียน และ
ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา อันเน่ืองมาจากส่ิงที่มาตอบสนองความต้องการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การบริการ หมายถึง ส่ิงที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซ่ึงผู้ให้บริการหรือผู้ขายทําการส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการหรือลูกค้า 
เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดความพึงพอใจ 
 บริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) หมายถึง บริการโทรศัพท์บ้าน รวมถึงบริการจากพนักงานบริการ
ลูกค้า ช่างติดตั้งและซ่อมบํารุง และพนักงานที่เก่ียวข้อง 
 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ลูกค้าโทรศัพท์บ้านของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเพชรบุรี 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 17,033 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ กรณีทราบจํานวนประชากร และ
ประชากรมีจํานวนมาก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 391 คนการสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บแบบสอบถามเลือกแบบบังเอิญจากลูกค้าผู้เข้ามา
ใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 3 แห่ง คือ 1) ศูนย์บริการ บริษัท ทีทีแอนด์ที 
จํากัด (มหาชน) ต. ถ้ํารงค์ อ. บ้านลาด 2) ศูนย์บริการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) เพชรบุรี (บริเวณด้านหลังห้างบิ๊กซี
เพชรบุรี) และ 3) ศูนย์บริการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ต.ชะอํา อ.ชะอํา  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เก่ียวกับคุณภาพบริการ เพื่อ
ทราบถึงระดับคุณภาพบริการของลูกค้าต่อบริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ส่ิงที่
สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความไว้วางใจในการให้บริการ และ
การให้ความสําคัญกับลูกค้า ส่วนที่ 3 เก่ียวกับความพึงพอใจ เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของ บริษัท 
ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด 
(มหาชน) มีผลการวิจัยตามรายละเอียดดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
 โดยภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับระดับคุณภาพบริการของลูกค้าต่อบริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) 
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  1.1 ส่ิงที่สัมผัสได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉล่ีย ประเด็นที่มีคะแนนอยู่ในระดับ
มากมีดังน้ี ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นอันดับแรก การตกแต่งสถานที่สะอาด สวยงาม และทันสมัย เป็นอันดับที่สอง และ
อุปกรณ์ที่ให้บริการมีความสวยงามและเพียงพอต่อการให้บริการ เป็นอันดับที่สาม ประเด็นที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางมี
ดังน้ี อุปกรณ์ที่ใช้บริการมีความทันสมัย เป็นอันดับที่ส่ี และมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่น ที่น่ังเพียงพอมีเอกสาร
บริการและบริการเครื่องดื่ม เป็นอันดับสุดท้าย 
  1.2 ความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกประเด็นมีคะแนนอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการน้อย เป็นอันดับแรก พนักงานให้บริการตามที่
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สัญญาไว้ เป็นอันดับที่สอง พนักงานให้บริการมีความน่าเชื่อถือ เป็นอันดับที่สาม และขั้นตอนการให้บริการรวดเร็ว เป็นอันดับ
สุดท้าย 
  1.3 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกประเด็นมีคะแนนอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี ผู้ให้บริการมีความเต็มใจให้บริการ เป็นอันดับแรก พนักงานให้บริการสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เป็นอันดับที่สอง พนักงานให้บริการมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการติดตั้งเลขหมาย เป็นอันดับที่สาม 
การจัดพนักงานให้บริการพอเพียง เป็นอันดับที่ส่ี และการติดตั้งเลขหมายใช้ระยะเวลารวดเร็วนับตั้งแต่ยื่นคําขอติดตั้งจนเสร็จ
งาน เป็นอันดับสุดท้าย 
  1.4 ความไว้วางใจในการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกประเด็นมีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามลําดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี พนักงานให้บริการมีความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นอันดับแรก พนักงานให้บริการมีความรู้
ความสามารถและความชํานาญในงาน เป็นอันดับที่สอง พนักงานให้บริการสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าได้ เป็นอันดับที่สาม 
และลูกค้ารู้สึกไว้วางใจเม่ือมาติดต่อ เป็นอันดับสุดท้าย  
  1.5 การให้ความสําคัญกับลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกประเด็นมีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามลําดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี พนักงานให้เกียรติและให้ความสําคัญกับลูกค้า เป็นอันดับแรก พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า เป็นอันดับที่สอง พนักงานให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี เป็นอันดับที่สาม พนักงานให้บริการเข้าใจถึง
ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี เป็นอันดับที่ส่ี และพนักงานเต็มใจให้บริการและรับฟังคําร้องจากลูกค้า เป็นอันดับสุดท้าย 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ   
 ในภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด 
(มหาชน) อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉล่ีย ประเด็นที่มีคะแนนอยู่ในระดับมากมีดังน้ี ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการ
บริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) หากลูกค้ามีความจําเป็นต้องติดตั้งโทรศัพท์บ้านครั้งต่อไปจะมีความตั้งใจที่จะ
ใช้บริการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) เป็นบริการแรก เป็นอันดับแรก ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อบริการจนก่อให้เกิดการ
บอกต่อให้กับผู้อ่ืนที่ยังไม่เป็นลูกค้า เป็นอันดับที่สอง และหากบริษัทมีสินค้าหรือบริการใหม่ ลูกค้ามีความสนใจใช้บริการต่อไป 
เป็นอันดับที่สาม ประเด็นที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางมีดังน้ี ลูกค้ามีความพึงพอใจจนก่อให้เกิดการลดพฤติกรรมการ
ร้องเรียนของตัวท่านเองได้ เป็นอันดับที่ส่ี หากบริษัทมีการขึ้นราคาค่าบริการลูกค้ายังมีความสนใจใช้บริการต่อไป เป็นอันดับที่ห้า 
และลูกค้าสามารถอธิบายและลดพฤติกรรมการร้องเรียนจากลูกค้ารายอ่ืนได้ เป็นอันดับสุดท้าย 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจ 
 คุณภาพบริการของธุรกิจโทรศัพท์บ้านกับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด 
(มหาชน) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ = 
0.01 ทุกประเด็นมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลําดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี การให้ความสําคัญกับลูกค้ามีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ เป็นอันดบัแรก การตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของลูกค้าในการรับบริการ เป็นอันดับที่สอง ความไว้วางใจในการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าใน
การรับบริการ เป็นอันดับที่สาม ความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับ
บริการ เป็นอันดับที่ส่ี และส่ิงที่สัมผัสได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ เป็นอันดับสุดท้าย 

อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธุรกิจโทรศัพท์บ้านกับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับ
บริการของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) เป็นโดยกําหนดนัยสําคัญที่ 0.01 โดยพบว่า คุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ส่ิงที่สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความไว้วางใจในการให้บริการ 
และการให้ความสําคัญกับลูกค้า กับความพึงพอใจ น้ันมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่องานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (วันวิสาข์ นนทะขํา, 2548) พบว่าคุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์กับระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ โดยการวัดคุณภาพบริการใช้เครื่องมือ SERVQUAL พัฒนาโดย พาราสุรามานและคณะ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทาง และความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวใน
การพยากรณ์ความตั้งใจกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ยูงทอง รวมสุข, 2549) พบว่า ปัจจัยความพึง
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พอใจในคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวสามารถพยากรณ์ความตั้งใจกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
  1.1 ระดับคุณภาพบริการของธุรกิจโทรศัพท์บ้าน บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี ปัจจัยด้าน
คุณภาพบริการด้านส่ิงที่สัมผัสได้มีระดับคะแนนเป็นอันดับสุดท้าย ดังน้ันควรมีการปรับปรุงด้านส่ิงที่สัมผัสได้เป็นอันดับแรก 
ดังน้ี ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกให้มีความสวยงาม สะอาด และน่าเข้าใช้บริการมากขึ้น เช่น ภายนอก
ควรมาการจัดทําป้ายด้านหน้าให้มีความเด่นชัดมากขึ้น และภายในควรมีการจัดพนักงานให้บริการนํ้าดื่มเพื่อความสะดวกแก่ผู้
มารับบริการ มีการจัดทําป้ายโฆษณาทีน่่าสนใจ หรือบริการทีวีเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้มารอรับบริการ เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนเพิ่มเติมซ่ึงน่าจะมีผลต่อพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เช่น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
ราคา เป็นต้น เพื่อให้สามารถครอบคลุมสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคตต่อไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาต่อยอดเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ แก้ไขข้องด้อยของการบริการ หรือ
เพื่อให้บริษัทได้ทราบรูปแบบคุณภาพบริการที่ลูกค้ามีความต้องการได้รับจริงจาก TT&T รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีรูปแบบ
การให้บริการที่ต้องเก่ียวข้องกับลูกค้าก็สามารถนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ได้ต่อไป 
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รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการ 
ของพนักงาน บริษัท กสทโทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

The Type of Corporate Cultures and their Effects on Service quality 
Of Staff of CAT Telecom Public Company Limited in Bangkok 

สุรศักดิ์   สวัสดี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  ศึกษาคุณภาพบริการของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 292 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ 4 รูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า พนักงานมี
วัฒนธรรมแบบเครือญาติและวัฒนธรรมแบบราชการ อยู่ในระดับมาก ส่วนวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและวัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว อยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพบริการพบว่า พนักงานมีคุณภาพบริการ 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความ
เชื่อถือได้  ด้านส่วนที่สัมผัสได้  ด้านหลักประกันต่อลูกค้า  และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า สําหรับรูปแบบของวัฒนธรรม
องค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการ มี 2 รูปแบบ คือ  วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
คําสําคัญ : รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ คุณภาพบริการ 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the type of corporate cultures of CAT staff in 
Bangkok, to study the service quality of CAT staff in Bangkok and to study the effects of type of the 
corporate cultures on the service quality of CAT staff in Bangkok. The sample in this research was 292 CAT 
staff working in Bangkok area. The instrument used in this research was questionnaires and Interview part 
the finding of this research was as follows:  In general, four type of corporate culture was in medium 
level. Considering each type, the researcher found that CAT staff had Clan Culture and Bureaucratic 
Culture at high level, whereas having Achievement Culture and Adaptability Culture at medium level. And  
service quality, it was found that CAT staff had the overall 5 aspects of service quality at high level and 
all 5 aspects of service quality that  CAT staff had at high-level were Responsiveness, Reliability, Tangibles, 
Assurance and Empathy.  For The types of corporate cultures that affect service quality were Bureaucratic 
Culture and Achievement Culture 
Keywords: The Type of Corporate Cultures, Service quality 

บทนํา 
 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการผลิต การบริการจะมีผลกระทบต่อองค์การต่างๆ 
องค์การที่อยู่รอดจะต้องปรับเปล่ียนให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของโลก องค์การที่ประกอบกิจกรรม
เก่ียวกับเทคโนโลยี เม่ือเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบจะต้องปรับตัวเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถทําหน้าที่
ให้บริการแก่ลูกค้าได้ต่อไป วัฒนธรรมองค์การจึงมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพและความสําเร็จขององค์การ เน่ืองจาก
วัฒนธรรมองค์การเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมา จึงเป็นกรอบของความเชื่อ ความคิด และวิถีการปฏิบัติร่วมกันของ
สมาชิกทุกคน ซ่ึงระบบแบบแผนของความเชื่อ ความรู้สึก วิถีปฏิบัติและค่านิยมของกลุ่มคนในองค์การมีความมุ่งม่ันให้ได้มาซ่ึง
คุณภาพของผลผลิตและการบริการ และมีความเพียรพยายามร่วมกันคิดค้นแสวงหาวิธีการปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติ เพื่อ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในองค์การเป็นวัฒนธรรมคุณภาพขององค์การ ซ่ึงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการเป็น
ประเด็นที่มีความสําคัญต่อการบริหารธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจบริการต้องการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จึงจําเป็นต้องอาศัย
ทั้งการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพ เพื่อทําให้เกิดคุณค่าที่สูงขึ้นทั้งต่อลูกค้าและต่อตัวธุรกิจบริการเอง คุณภาพบริการที่ดีจะ
ทําให้องค์การได้เปรียบเชิงการแข่งขัน    
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีการปรับตัวเพื่อการแข่งขันและปรับตัวจากกฎระเบียบต่างๆที่
เปล่ียนแปลงไป จึงได้ทําการวิเคราะห์ความพร้อมในการเสนอสินค้าและบริการ  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได้  
โดยได้พิจารณาปัจจัยหลักที่ผลักดันให้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร สรุปว่าภาพลักษณ์องค์การมีข้อดีคือมีความม่ันคง  มี
รากฐานที่ดี  มีความน่าเชื่อถือ  และมีความโปร่งใสอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่มีข้อเสียคือเป็นองค์การที่มีอายุค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ส่ือสารไม่เก่ง ยึดติดกับกฎระเบียบ ซ่ึงสามารถนําข้อดีไปแข่งขันกับคู่แข่งได้ ส่วนข้อเสียต้องปรับเปล่ียน
เพื่อให้อยู่รอดในสถานการณ์การแข่งขัน จึงได้นําข้อเสียมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้ บุคลิกภาพ ค่านิยมหลัก และ
วัฒนธรรมองค์การ และในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้ทําการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ สู่สาธารณชนเพื่อปรับภาพลักษณ์ใหม่ 
ปรับเปล่ียนการดําเนินงานในภาพรวมขององค์การ สรุปว่าเม่ือบุคลิกภาพเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนแล้ว จะก่อให้เกิดเป็น
ค่านิยมขึ้นมาในองค์การ และค่านิยมทําให้เกิดความชัดเจนและหล่อหลอมเข้าไปในจิตใจของพนักงาน ซ่ึงให้เกิดวัฒนธรรม
องค์การที่ชัดเจน  เพื่อให้องค์การอยู่ได้ตามสภาพการแข่งขันที่รุนแรง สามารถเจริญเติบโต  และประสบความสําเร็จไปพร้อม
กับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี และในปี 2552 องค์การได้มุ่งเน้นการเป็นผู้นําด้านคุณภาพบริการ เน่ืองจากคุณภาพ
บริการคือปัจจัยสําคญัที่สุดต่อความสําเร็จขององค์การ จึงได้ประกาศให้เป็นปีแห่งคุณภาพบริการ เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันแก่
ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  โดยมีแผนที่จะปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ โดยจะเพิ่มความสําคัญไปที่การรณรงค์
บุคลากรทั่วทั้งองค์การให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการปรับปรุงคุณภาพบริการให้ได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ เน่ืองจากปัจจัยที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินการธุรกิจด้านส่ือสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน นอกจากเรื่องราคาแล้วเรื่อง
คุณภาพบริการถือเป็นปัจจัยสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความประทับใจและการให้บริการที่เป็น
เลิศให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ รวมทั่งกระตุ้นให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง และก่อให้เกิดความจงรักภักดีกับบริการ
ตลอดไป   
 ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อ
คุณภาพบริการ ของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ่  ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร  มีรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการ เพื่อจะได้นําผลการวิจัยให้ผู้บริหารไปใช้เป็น
แนวทางในการนํารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการไปปรับปรุงรูปแบบของวัฒนธรรมการทํางานของ
องค์การให้มีคุณภาพบริการที่เพิ่มมากขึ้น พนักงานได้มีรูปแบบของวัฒนธรรมการทํางานให้มีคุณภาพบริการที่เพ่ิมมากขึ้น และ
ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใน

กรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อศึกษาคุณภาพบริการของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
3.  เพื่อศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ 

ศึกษาคุณภาพบริการ รวมทั้งศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงาน 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ประชากร   
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่สํานักงานใหญ่ ตั้งที่ถนนแจ้ง
วัฒนะ  กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานเก่ียวกับการให้บริการลูกค้า ได้แก่ สํานักงานบริการลูกค้าเขตนครหลวง  ฝ่ายโครงข่าย
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ภายในประเทศ  ฝ่ายจัดเก็บและบริหารหน้ีส่วนกลาง  ฝ่ายบริหารลูกค้าภาครัฐ  ฝ่ายบริหารลูกค้าเอกชน  ฝ่ายบริหารลูกค้า
ผู้ประกอบการ จํานวน  776 คน  และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  คือพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ที่สํานักงานใหญ่ ตั้งที่ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานเก่ียวกับการให้บริการลูกค้า ได้แก่ สํานักงาน
บริการลูกค้าเขตนครหลวง  ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ  ฝ่ายจัดเก็บและบริหารหน้ีส่วนกลาง ฝ่ายบริหารลูกค้าภาครัฐ ฝ่าย
บริหารลูกค้าเอกชน ฝ่ายบริหารลูกค้าผู้ประกอบการ จํานวน  292  คน  สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน  (Multi Stage Random Sampling)  
 2.การสร้างเครื่องมือการวิจัยซ่ึงได้แก่แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4  ส่วน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบของ
วัฒนธรรมองค์การ  คุณภาพบริการ  และข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การและคุณภาพบริการ  และแบบ
สัมภาษณ์เป็นข้อคําถาม 5 ประเด็น สัมภาษณ์เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ ทั้งน้ี
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้านเน้ือหารวมถึงภาษา และสํานวนที่ใช้ใน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีสามารถตรวจสอบได้ตรงกับแนวคิดของการวิจัยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงได้จากการศึกษา เอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบของ
วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพบริการ และ ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซ่ึงถาม
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ คุณภาพบริการ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 286  คน 
แบบสอบถามจํานวน 286 ชุด และแบบสัมภาษณ์ซ่ึงสัมภาษณ์เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การเพื่อเพิ่ม
คุณภาพบริการ จํานวน 6 คน แบบสัมภาษณ์ จํานวน 6 ฉบับ  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554   
 4.ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ คุณภาพบริการ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในการ
วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย 
 พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.6  มี
อายุระหว่าง 25 – 45 ปี  ร้อยละ 48.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 76.2 มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันมากกว่า 
40,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 44.1 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 43.4 และมีระดับตําแหน่งการปฏิบัติงาน
ระดับ 6 – 7 ร้อยละ 53.5 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า เม่ือพิจารณารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 โดย
พนักงานมีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมาก 2 รูปแบบ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบเครือญาติและวัฒนธรรมแบบราชการ มี
วัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 2 รูปแบบ ได้แก่วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและวัฒนธรรมแบบปรับตัว    (รูปที่1) 
 

 
รูปที่ 1 รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
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3.3
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3.59 3.55
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3.2
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3.3
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3.4
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รูปแบบของวัฒนธรรมองคการ

วัฒนธรรมแบบปรับตัว

วัฒนธรรมแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ

วัฒนธรรมแบบเครือญาติ

วัฒนธรรม
แบบราชการ
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 ผลการวิเคราะห์คุณภาพบริการของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
พนักงานมีคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 โดยพนักงานมีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมากทั้ง 5 
ด้าน เรียงตามลําดับดังน้ี ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเชื่อถือได้ ด้านส่วนที่สัมผัสได้ ด้านหลักประกันต่อลูกค้า และ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า (รปูที่2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2 คุณภาพบริการของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร   

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์การทั้งหมด 4 รูปแบบ พบว่าพนักงานมีรูปแบบของวัฒนธรรม
องค์การ 2 รูปแบบ ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จึงสามารถ
สรุปผลการทดสอบได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงพบประเด็นที่
น่าสนใจดังน้ี 
 รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการ ของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์การทั้งหมด 4 รูปแบบ พนักงานมีรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ 2 รูปแบบ ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพบริการ ได้แก่   
 1  วัฒนธรรมแบบราชการ เป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การลําดับแรกที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงาน บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร   แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมแบบราชการจะเป็นวัฒนธรรมที่เน้นความ
มีเสถียรภาพ  ความม่ันคงและมุ่งเน้นภายในองค์การเป็นสําคัญ  โดยมีค่านิยมสําคัญในเรื่องการเน้นในระเบียบ  กฎและ
ข้อบังคับ ต่างๆ  และการเชื่อฟังตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชา  สอดคล้องกับสุมิตร  คุณานุกร (2518) กล่าวว่า ระบบราชการมี
จุดแข็งอยู่หลายประการ เช่น  สามารถแยกแยะงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ ที่ไม่ซับซ้อนซ่ึงทําให้ง่ายแก่การดําเนินการ  
ระบบราชการช่วยให้การตัดสินใจในปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีเหตุผล  และมีหลักฐาน  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  พร  
ภิเศก (2546 )ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ
กองทัพบก  พบว่า วัฒนธรรมแบบราชการเป็นวัฒนธรรมเด่นที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติอย่างแพร่หลายที่สุด  และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภัทราภรณ์ สุโข (2548)  ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อศักยภาพในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าวัฒนธรรมแบบราชการมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแข่งขัน   
 2. วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  เป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การลําดับสุดท้ายที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงาน 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  มีลักษณะสําคัญ 
คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์การ และการประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย เช่น  ยอดขาย กําไร ส่วนแบ่ง
การตลาด  ซ่ึง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์คือผู้นําด้านการเชื่อมโยงเพื่อนําเสนอสาระความบันเทิง
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และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และมีการกําหนดเป้าหมายองค์การและการประเมินผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับ สมใจ  ลักษณะ (2547) กล่าวว่า ผู้บริหารขององค์การมีบทบาทสร้างวัฒนธรรมองค์การ คือ ศึกษาแนวโน้มการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และของโลก ศึกษาข้อมูลความต้องการของลูกค้า  ศึกษาสภาพการแข่งขันทางการผลิต
และการบริการ นําผลการศึกษาต่างๆมากําหนดวิสัยทัศน์ ขององค์การ ประเมินจุดเด่น จุดอ่อนขององค์การในแง่มุมต่างๆ เพื่อ
กําหนดแนวทางเลือกของการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายในวิสัยทัศน์  ตัดสินใจกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ประกาศ
นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน ลงมือดําเนินงานโดยวางแผนเป็นลําดับขั้นตอน และประเมินผลการบรรลุเป้าหมายเพื่อ
กระตุ้นจูงใจให้เกิดความพยายามมีความมุ่งม่ันร่วมกันที่จะช่วยกันดําเนินงานไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชวนา อังคนุรักษ์พันธ์ุ  (2546) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรม เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จมีความสัมพันธ์
สูงสุดกับความผูกพันด้านจิตใจ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช ้
 1.  วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผู้บริหารมีแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้มีวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อเพิ่ม
คุณภาพบริการให้มากขึ้นดังน้ี 
  1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานที่มีผลงานการปฏิบัติงานที่ดี ให้ได้รับรางวัลตอบแทน โดยไปศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ 
  1.2 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสร้างบรรยากาศของการทํางานอย่างเป็นกันเอง 
  1.3 จัดการประชุมเพื่อรับแนวความคิดของพนักงานอย่างเป็นกันเอง 
  1.4 แก้ไขปัญหาของพนักงานทุกปัญหาอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการบริการและทางด้านเทคนิค 
  1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมโดยใช้ความรู้ความสามารถร่วมกัน 
  1.6 จัดให้มีบอร์ดแสดงผลงานของพนักงาน ซ่ึงจะปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ และผลงานของพนักงานน้ัน
จะส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบในการเพิ่มขั้นเงินเดือน 
 2.  วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว ผู้บริหารมีแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้มีวัฒนธรรมแบบปรับตัวเพื่อเพิ่ม
คุณภาพบริการให้มากขึ้นดังน้ี   
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสร้างสรรค์การใช้จินตนาการ 
  2.2 ส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระในการคิด กล้าทดลอง ซ่ึงเป็นการเรยีนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
  2.3 ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งตอบสนองต่อลูกค้าโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม 
  2.4 ส่งเสริมให้พนักงานในการสร้างจิตสํานึกให้รู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ และสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วให้กับลูกค้า 
  2.5 จัดทํากิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได ้
  2.6 ผู้บริหารทุกคนควรมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
  2.7 จัดให้มีกิจกรรมและให้รางวัลพนักงานที่เสนอแนวคิดเก่ียวกับการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การและจัดมุมความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 
 3. ผู้บริหารควรนําคุณภาพบริการ ด้านส่วนที่สัมผัสได้คือพนักงานแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย น่าเชื่อถือพร้อม
สําหรับการปฏิบัตงิานและ/หรือการให้บริการลูกค้า  ด้านความเชื่อถือได้คือเม่ือมีข้อผิดพลาดพนักงานพยายามที่จะไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดซํ้าขึ้นอีก  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าคือเม่ือลูกค้ามาใช้บริการพนักงานจะยิ้มต้อนรับและพร้อมที่จะให้บริการ
เสมอ ดา้นหลักประกันต่อลูกค้าคือพนักงานสามารถพูดคุยและรับฟังความต้องการของลูกค้าได้อย่างเข้าใจ  และด้านการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้าคือพนักงานให้ความสนใจกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนและยอมรับในความแตกต่างของลูกค้า  โดย
นําไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจและการให้บริการที่เป็นเลิศให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ 
รวมทั่งกระตุ้นให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง และก่อให้เกิดความจงรักภักดีกับบริการตลอดไป   
 4. ผู้บริหาร มีแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบราชการและแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพื่อ
นําไปเพิ่มคุณภาพบริการให้กับลูกค้าในการแข่งขันไปสู่ความสําเร็จขององค์การ โดยสนับสนุนให้พนักงานมีวัฒนธรรมแบบมุ่ง
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ผลสัมฤทธ์ิมากกว่าวัฒนธรรมแบบราชการคือมุ่งความสําเร็จให้มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยปรับกลยุทธ์ต่างๆเพื่อการแข่งขันในตลาด 
แต่ในขณะเดียวกันต้องมีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆด้วย  
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ เช่น ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน หรือความผูกพันต่อ
องค์การเป็นต้น 
 2. ศึกษาการรับรู้กับความคาดหวังเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
 3. ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
 4. ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)   
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¤Á�È�¡¦³�µ�Á�oµ¦ÎµÅ¡¡¦¦��̧�¦�������e�

v¡´��µ´��¤Å�¥¼n�́�¤�»�£µ¡��6RFLDO�4XDOLW\�w�

�������´�ªµ�¤������

��®o°��¦³�»¤��´Ê����°µ�µ¦Á� ·̈¤¡¦³Á�¸¥¦�·�

�¨°�·¦·¦µ�¤�´�·�¦������e��
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การจัดการความปลอดภัยและการลดการใช้พลังงาน  
Security management and reduce energy consumption. 

จิรัฏฐ์  เหมือนวิหาร1, ธวัชชัย  อุดมอารยะ2,จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์ 3 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

2รักษาการผู้อํานวยการกองกลางสังกัดสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยแนวทางในการจัดการความปลอดภัยและการลดการใช้พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม
และกายภาพของอาคาร ศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยและการใช้พลังงานภายใน
อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยและลดการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยมีขอบเขตของการศึกษาในพื้นที่สถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อําเภอเมือง และอําเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการศึกษาได้ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการศึกษาดังน้ี ตัวแปรต้น ได้แก่ สภาพแวดล้อมและ
กายภาพของอาคาร  พฤติกรรมการทํากิจกรรม ปัญหา  ความต้องการความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้อาคาร และการใช้
พลังงาน  ความคิดเห็นของแนวทางการจัดการความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน  สําหรับกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ศึกษา
ได้แก่นักศึกษาและบุคคลากรที่ทํากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่เก่ียวกับปัญหาและความต้องความปลอดภัยในการใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ การจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรศึกษาที่ผ่านจุดกําหนดทุกๆลําดับที่ 5 
(Random)  และนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Spss For Windows  ซ่ึงการประมวลผลจะเป็นค่าร้อยละ  
          ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุงอาคารและปรับสภาพแวดล้อมให้เกิด
ความปลอดภัยและช่วยลดพลังงาน  ด้านความปลอดภัยในการใช้อาคาร ประชากรศึกษามีความต้องการความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยเป็นลําดับแรก รองลงมาเป็นการเกิดอุบัติเหตุและภัยจากแผ่นดินไหว ส่วนด้านพลังงานเห็นว่าควรปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงาน รวมถึงควรมีการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแนวทางการปฎิบัติให้เกิด
ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานในการใช้อาคารทํากิจกรรม   
คําสําคัญ :  การจัดการ  ความปลอดภัย  ลดการใช้พลังงาน  พฤติกรรม  สภาพแวดล้อม 

Abstracts 

 This research involves the way to manage safety and decrease energy consumption. The objectives 
are to study the physical environment of the building, study behavior, problems and the requirements 
which concern to the safety and energy consumption in Rajabhat Rajanagarindra university’s buildings. The 
results from this research can use to manage safety and reduce energy For example, the study population, 
including students and staff on campus activities. The tools used for data storage, including questionnaire 
and interview comments about the problem and the need to secure a university building in the Royal 
Prince. Data from a study using a sample of the population at any given point, at 5 (Random) and were 
analyzed using Spss For Windows, the process will be a percentagecaused by the building and energy usage, 
the opinion about the way to manage safety and reduce energy consumption. The tool which is used in this 
research for collect data is the questionnaire for survey the opinion about the problem and safety 
requirement concern to the building usage in Rajabhat Rajanagarindra University by random and analyze by 
using SPSS for windows which calculate the results in percent.  

The results are summarized as follows. The physical environment. Buildings should be improved 
and adapted to the environment and reduce energy security. Safety in the use of the building. 
Demography and security requirements of the fire first. Minor accidents and the threat of earthquakes. 
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The energy that should improve the use of energy-related materials. The idea is to disseminate 
knowledge and promote practical ways to achieve security and energy efficiency in the use of building 
activity. 
Key words : Management, Safety, Reduce energy using, Behavior, Environmen 

บทนํา  
 ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน  ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการเกิดปัญหาภัยต่างๆที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในการปฎิบัติงาน รวมถึงการใช้พลังงานในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ภัย
ต่างๆที่เกิดขึ้นน้ันอาจเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทําหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพทําให้เกิดปัญหา ได้แก่ การเกิด
อัคคีภัย  การเกิดอุบัติเหตุ  การเกิดอาชญากรรม  สําหรับภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  ได้แก่ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว  ในภาครัฐและ
เอกชนได้มีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  เช่น  หน่วยงานบรรเทาสาธารณะภัย
จะปฏิบัติหน้าที่บรรเทาการเกิดภัยหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับเบื้องต้องเพื่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์ให้น้อย
ที่สุด  หน่วยงานดังกล่าวมีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติเป็นจํานวนมาก  การส่ือสารติดต่อเป็นโครงข่ายและมีความสะดวกรวดเร็ว  
และมีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ทําให้เกิดประสิทธิภาพในปฏิบัติ การเกิดปัญหาอุบัติเหตุ  อัคคีภัยนับเป็นอุบัติภัย
ประเภทหน่ึงที่สามารถป้องกันได ้หากได้รับความเอาใจใส่และให้ความสําคัญอย่างจริงจังเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย ความ
สูญเสียอันเน่ืองจากเหตุอัคคีภัย ไดส้ร้างความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน สูญเสียรายได้ ประเทศชาติสูญเสียโอกาส การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถประเมินค่าเป็นมูลค่าเงินได ้แต่ส่ิงที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ คือ 
ความบอบช้ําทางร่างกาย ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ คุณภาพชีวิต เป็นภาระต่อครอบครัว สังคมและยังมีปัญหาต่างๆที่จะ
ติดตามมา ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังน้ัน อาคารที่พัก
อาศัย ซ่ึงมีจํานวนผู้พักอาศัยในอาคารจํานวนมาก จึงจําเป็นที่จะต้องตระหนัก กํากับ ดูแลและควบคุมให้เกิด ความปลอดภัย
โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย ในการใช้อาคารตลอดเวลา สําหรับผู้ที่ต้องใช้อาคารในการทํากิจกรรมต่างๆก็มีโอกาสที่จะประสพภัย
ต่างๆได้  เช่น อัคคีภัยหรือเหตุเพลิงไหม้และอุบัติเหตุ  จากข้อมูลสถิติระหว่างปี พ.ศ.2538-พ.ศ.2544 พบว่า มีอาคารประเภท
ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนการเกิดเหตุถึง 174 ครั้ง  
รองลงมาเป็นอาคารสถานที่ราชการและอาคารสูง นอกจากน้ียังเกิดเหตุเพลิงไหม้กับอาคารโรงแรม สถานศึกษา  ศูนย์การค้า  
และอาคารชุด(สถิติจํานวนการเกิดเพลิงไหม้อาคารในเขต กรุงเทพมหานคร : 2544)  ซ่ึงอาคารต่างๆดังกล่าวเป็นอาคาร
สาธารณะหรืออาคารที่มีคนทํากิจกรรมเป็นจํานวนมาก  หากไม่มีการวางแผนป้องกันภัยอาจทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน(สถิติการเกิดเพลิงไหม้อาคารในเขตกรุงเทพมหานคร,2544)       
 สําหรับด้านการใช้พลังงานน้ัน  ในอดีตเราสามารถใช้พลังได้อย่างไม่มีขีดจํากัด  เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติที่
นํามาใช้แปรรูปเป็นพลังงานมีอยู่มาก ได้แก่ นํ้ามัน  ถ่านหิน  และก๊าซ  และทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวได้ถูกนํามาแปรรูปใช้
เป็นพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเหล่าได้ถูกใช้ไปและลดน้อยลง  แต่พฤติกรรมการใช้
พลังงานของคนยังคงเดิม  ทําให้เกิดการส้ินเปลืองพลังงาน  ภาครัฐเป็นส่วนสําคัญได้ให้ความสําคัญของการใช้พลังงานภายใน
อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป็นนโยบายที่หน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน  
และได้ออกพระราชบัญญติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานดังกล่าวได้กําหนดการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม  อาคารควบคุม  และในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์  รวมถึงส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
 โจทย์วิจัย  การจัดการความปลอดภัยและลดการใช้พลังงานเป็นอย่างไร จากหมายความว่าปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาเป็นอย่างไรน้ัน  เพื่อต้องการทราบปัญหาและความต้องการ รวมถึงพฤติกรรม
ของนักศึกษาและบุคคลากรในการใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทํากิจกรรม เพื่อเสนอแนวทางในการ
จัดการบริหารและองค์ความรู้ในการจัดการจัดการความปลอดภัยและลดการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
        1.   ศึกษาสภาพแวดล้อมและกายภาพของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
        2.   ศึกษาพฤติกรรมนักศึกษา และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการใช้อาคารภายในมหาราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
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 3 .  ศึกษาปัญหาความไม่ปลอดภัยและการใช้พลังงานของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์     
 4.   ศึกษาแนวทางการจัดการความปลอดภัยและลดการใช้พลังงานของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

        5.   เสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยและลดการใช้พลังงานของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
กรอบแนวความคิด 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  แสดงตัวแปรที่ศึกษา 

 การวิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย  ด้วยความหมาย  และความเป็นไปได้ของการศึกษาซ่ึง มีดังน้ี 
 
คําอธิบายกรอบแนวความคิด 
1. องค์การแห่งการเรียนรู้  
 ความหมาย  องค์การแห่งการเรียนรู้คือองค์การที่สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลในองค์การสามารถเรียนรู้และสร้าง
ความรู้เพื่อเพิ่มพูนอย่างต่อเน่ืองและมีสมรรถนะ โดยอาศัยการทํางานร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์และความรู้
ร่วมกัน  ตลอดจนร่วมกันพัฒนาความคิดและสรรค์สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความก้าวหน้าในการดําเนินกิจการขององค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างมีสมรรถนะ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นองค์การที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการเรียนรู้ดังกล่าวน้ีจะทําให้เกิด
ทักษะในการคิดค้นสร้างสรรค์ และการถ่ายโอนความรู้ซ่ึงกันและกันได้ บุคลากรในองค์การจะต้องมีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนและจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ   
2. พัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ความหมาย  มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิดจากรูปแบบแนวคิดน้ีจะออกมาในรูปของ
ผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ  หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เหตุการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ทัศนคติ
แนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ กรอบความคิด แนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติตามๆ กันไปจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมของ
องค์การ  เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นําในองค์การ (Leadership) 
และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ืองทันต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขัน ที่เป็นมุมมองน้ีได้มององค์การใน
ทางบวกโดยได้มองว่าส่ิงที่องค์การควรทําเพื่อเสริมสร้างให้เกิด Learning Organization คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
รูปแบบการเรียนรู้  
3. การใช้ความรู้เร่ืองความปลอดภัย   
 หมายความว่า  ความปลอดภัยในการใช้อาคาร  เม่ือเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร ควันไฟและความร้อนจะกระจาย
ตัวออกไปตามตามช่องทางที่เปิดกว้าง ตามช่องหน้าต่าง รู ท่อ และช่องบันไดภายในอาคาร ไฟจะพาความร้อนและควันไฟ 
ลอยตัวขึ้นสูงเสมอ บันไดขึ้นลงตามปกติเป็นช่องทางที่เปิดกว้าง จึงกลายเป็นปล่องที่ควันไฟและความร้อนลอยตัวขึ้น บุคคลที่
อยู่ในอาคารจึงไม่สามารถลงมาตามบันไดได้ต้องหนีไปตามชั้นบนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเปิดประตูห้องออกมา พบกับควันไฟและ
ความร้อน ก็ออกมาไม่ได้ต้องอาศัยออกทางหน้าต่าง ถ้าหน้าต่างปิดก้ันไปด้วยลูกกรงเหล็ก ไม่สามารถเปิดออกได้ คงจะต้องตก
อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เก็บไปด้วยควันไฟที่เป็นพิษ และความร้อนที่ลอยขึ้นมาจากเหตุผลของการลุกไหม้ภายในอาคารมีสภาพ
ลอยตัวขึ้นสูง ไปตามช่องทางที่เปิดกว้างน้ีเอง จึงจําเป็นต้องหามาตราการป้องกันการติดต่อลุกลามของไฟ และมาตรการที่ให้มี

 
- องค์การแห่งเรียนรู้ 
- การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งเรียนรู้ -   
- การใช้ความรู้เรื่องความปลอดภัย 
- การใช้ความรู้เรื่องการลดการใช้พลังงาน 
- พฤติกรรม 
 - แรงจูงใจ                        
- การเผยแพร่ 

การจัดการความปลอดภัยและการลดการใชพลังงาน 
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ช่องหนีไฟ แต่มาตราการต่างๆ ที่จะนํามาใช้เพื่อความปลอดภัยต้องประกอบด้วย การออกแบบที่ได้มาตราฐานความปลอดภัย 
พร้อมทั้งขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ผู้ใช้อาคาร 
 
4.การใช้ความรู้เร่ืองการลดการใช้พลังงาน 
           ความหมาย ในการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร ต้องมีการศึกษาถึงอุปสรรคเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนการ
ออกแบบ ว่าส่ิงใดน้ันฟุ่มเฟือย เพราะในฐานะของนักออกแบบแล้ว จะไม่สามารถรู้อย่างชัดเจนว่า ลักษณะการใช้งานของ
อาคารน้ัน จริงๆ แล้วมีการใช้งานในลักษณะใด ฉะน้ันทําให้จะต้องมีการป้องกันในเบื้องต้น อาทิ การออกแบบระบบแสงสว่าง 
เม่ือนํามาใช้จริง ก็จะมีแสงสว่างที่มากกว่าที่ได้ออกแบบไว้”ถ้าจะทําให้อาคารเป็นอาคารที่การใช้พลังงานอย่างประหยัด นัก
ออกแบบต้องขยายขอบเขตของการออกแบบ โดยรวมการพิจารณาเรื่องพลังงานเข้าไปด้วย เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นหัวข้อ
หลักของการพิจารณาการออกแบบ โดยจะคํานึงถึงข้อดังต่อไปน้ี คือ ลดภาระพลังงานที่ใช้ในอาคาร เลือกใช้แหล่งพลังงาน
หมุนเวียน ก่อนอย่างใช้การได้ดี และการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัด เท่าที่จําเป็นอย่างมีประสิทธิภาพส่ิงสําคัญอีกประการ
หน่ึง คือ การพิจารณาทบทวนเรื่องการใช้พลังงานที่ได้ออกแบบไปในแต่ละขั้นตอนของขบวนการออกแบบจากประสบการณ์ที่
ได้ปฏิบัติผ่านๆ มา ระดับของความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานในแต่ละขั้นตอนของขบวนการออกแบบ พอจะสรุปได้ว่า 
เบื้องต้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารเป็นกิจกรรมที ่มุ่งหมาย ให้ได้รับการยอมรับที่จะสนับสนุนการดําเนินการจากผู้บริหาร 
(commitment) ถ้าปราศจากแผนฯก็จะไม่มีการอนุมัต ิซ่ึงหมายถึงการไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร  และมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่จะต้องการวางแผน และ การจัดการ 6ขั้นตอนดังน้ีคือ 

ข้ันตอนที ่1 การวางแผน และ การจัดการ 
ผลลัพธข์องการดําเนินการในขั้นตอนที ่1 คือ ตัวข้อเสนอโครงการซ่ึงมี แผนการดําเนินงาน และ กิจกรรมในแต่ละ

ขั้นตอนของการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับ สูง 
แผนงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะช่วยให้การดําเนินงานในขั้นตอนได้อย่างดีเช่นผลลัพธ์ในกิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรม 1ก: การประชุมกับผู้บริหารระดับสูง 
กิจกรรม 1ข: ตั้งทีมงานและแจ้งข่าวแก่ข้าราชการ   คณาอาจารย์  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา 
กิจกรรม 1ค: การประเมินสถานภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
กิจกรรม 1ง: การเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
กิจกรรม 1จ: จัดทําแผนการประเมินสถานภาพการใช้พลังงานอย่างละเอียดเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงจกรรม 1ก:  

ข้ันตอนที ่2 การประเมินสถานภาพการใช้พลังงาน 
กิจกรรม 2ก: การประชุม และ ฝึกอบรมพนักงาน 
กิจกรรม 2ข: เตรียมแผนภูมิการดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 

ข้ันตอนที ่3 การกําหนดทางเลือก 
กิจกรรม 3ก: สืบค้นสาเหตุของการสูญเสีย 
กิจกรรม 3ข: กําหนดทางเลือกที่เป็นไปไดป้ระเมินสถานภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

ข้ันตอนที ่4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือก 
กิจกรรม 4ก: วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค, เศรษฐศาสตร์ และ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของแต่ละทางเลือก 
กิจกรรม 4ข: จัดทําแผนการดําเนินการ และ การตรวจวัดผลการดําเนินการของแต่ละทางเลือกเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูงรรม 1ง: การเลือกพื้นที่เป้าหมาย 

ข้ันตอนที ่5 การดําเนินการ และ การตรวจวัดผลการดําเนินการ 
กิจกรรม 5ก: สรุปผลการดําเนินการของแต่ละทางเลือก 
กิจกรรม 5ข: ประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงริหารระดับสูงกรรม 1ก: การประชุมกับผู้ 

ข้ันตอนที ่6 การนําไปพัฒนาต่อ 
กิจกรรม 6ก: จัดทําแผนการปรับปรุงบม,กิจกรรม 1ข: ตั้งทีมงานและแจ้งข่าวแก่พนักงาน 
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5. พฤติกรรม ความหมาย  พฤติกรรมคือ ส่ิงที่แสดงออกทางบุคคลคือพฤติกรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตการดําเนินงานหรือใช้
สอยอาคารประจําทุกวัน การทําเพื่อแสดงบอกให้บุคคลอ่ืนหรือส่ือที่ต้องการรับรู้ว่าเราทําอะไรเพื่อส่ือให้บุคคลน้ันหรือส่ือน้ัน
รับรู้ว่าเราต้องการจะบอกถึงอะไร พฤติกรรมของผู้ใช้คือ พฤติกรรมผ็ใช้อาคารความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการส่ิงน้ันๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเพื่อให้ได้มาในส่ิงที่ตนต้องการอยากใช้ความสะดวกสบายในการใช้อาคารใน
มหาวิทยาลัย 
6. แรงจูงใจ  ความหมาย  คือแรงผลักดัน แรงกระตุ้น ที่เกิดจากความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นที่
องค์การจัดให้ ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทํางาน ซ่ึงส่ิงสนองเหล่าน้ีจะประกอบไปด้วยปัจจัยแห่งความต้องการพื้นฐาน 
ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางาน ความเจริญเติบโตในการทํางาน ปัจจัยสุขอนามัย นโยบาย และการบริหารงานขององค์การ 
ค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพการทํางาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความม่ันคงในการ
ทํางานแรงจูงใจมีประโยชน์อย่างไรแรงจูงใจของคนเราจะเกิดจากปฏิกิริยาพื้นฐานส่วนลึกของจิตใจภายใน (Subconscious) 
หรือที่เรียกว่า จิตใต้สํานึก น่ันเอง ซ่ึงจิตใต้สํานึกน้ีบุคคลย่อมมีแรงจูงใจ เพื่อประสบผลสําเร็จด้วยกัน ทุกคน อีกทั้งการทําให้
คนเรามีแรงจูงใจในการทํางาน จะทําให้เขาเหล่าน้ันตั้งใจทํางานให้สําเร็จลุล่วง  
7.การเผยแพร่  ความหมาย (Published) หมายถึง กระบวนการต่างๆที่ทําเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลของผู้เผยแพร่
ง่ายก็คือการประชาสัมพันธ์น่ันเอง รูปแบบของกระบวนการก็คือชนิดของการเผยแพร่  การรวบรวมความรู้ที่เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการใช้อาคารและหลักในการลดการใช้พลังงานภายในอาคารมาจัดทําเป็นคลังความรู้และเผยแพร่เพื่อ ให้บุคคล
ทั่วไปที่ต้องการรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้อาคารและหลักในการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร  หรือต้องการศึกษาได้
เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ต่อไป เพื่อให้เกิดต่อสังคมและชุมชน  การเผยแพร่ความรู้สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเผยแพร่  ด้วยวิธีทางอินทราเน็ต  วิธีน้ีเป็นวิธีเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวางบุคคลภายนอกและ
ภายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  การเผยแพร่โดยการจัดทําเป็นหนังสือซ่ึงสามารถใช้ประกอบการศึกษา  เช่นการ
กําหนดเป็นหลักสูตร  โดยกําหนดให้เป็นวิชาในชั้นเรียน  หากนําเรื่องการจัดการความรู้การสืบทอดมาเผยแพร่ความรู้พลังงาน
เป็นแนวทางดังกล่าวก็จะเป็นการสืบทอดเป็นอีกแนวทางหน่ึง 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินกาวิจัย      
          การวิจัยน้ีเป็นลักษณะการวิจัยในเชิงปริมาณ  โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลทุติยภูมิ (Documentary 
research)  ข้อมูลทุติยภูมิได้ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวกับความเป็นมาของการสร้างการจัดการความรู้ความ
ปลอดภัยในการใช้อาคารของมหาวิทยาลัย  ได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ  บทความ  งานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง  แหล่งข้อมูลที่
ทําการค้นคว้า  มีดังน้ี         
                 1)   หอสมุดแห่งชาต ิ

 2)   เอกสารของจากมหาวิทยาลัย 
               3)   ข้อมูลประกอบการศึกษาจากการจัดการความรู้ความปลอดภัยในอาคาร 
                4)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เรื่องความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 5)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิจัยที่เก่ียวข้องการใช้อาคารในเรื่องความ
ปลอดภัย และวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่องการใช้อาคารความปลอดภัยต่างๆ  
 2.1.2 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (field study) 
             การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามจะดําเนินการในกรอบการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวในการทําวิจัยในเบื้องต้นที่พร้อมที่จะ
เปล่ียนไปตามความจริงที่ค้นพบในกลุ่มประชากรที่ทําการวิจัยการวิจัยภาคสนามที่จะใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่จะใช้วิธีสัมภาษณ์
รายบุคคล การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการ    
เคร่ืองมือในการวิจัย 
        เครื่องมือในการวิจัย (Research  instrument) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการวิเคราะห์
แก้ปัญหาการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือแบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง  ซ่ึงแบ่งลักษณะของข้อมูลมีดังน้ี 
 3.4.1  แบบสอบถามการจัดการความปลอดภัยและลดการใช้พลังงานของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ได้แก่  
 3.4.1.1 แบบที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เข้ามาใช้อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเขตเมืองศูนย์ใน
เมือง  และศูนย์อําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา    
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  3.4.1.2 แบบที่ 2 พฤติกรรมการใช้อาคารภายในมหาราชภฏัราชนครินทร์ศูนย์ในเมือง  และศูนย์อําเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา    
  3.4.1.3 แบบที่ 3  ปัญหาและความต้องการความปลอดภัยและลดการใช้พลังงานของอาคารภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์   ศูนย์ในเมือง  และศูนย์อําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา    

ผลการวิจัย  
 แนวทางการจัดการความรู้และปัญหาและความต้องการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรวมถึงการลดการใช้พลังงานของ
อาคารภายในมหาวิทยาลัย  แนวทางการจัดการความรู้น้ันจะต้องกําหนดเป็นกระบวนการของการศึกษากําหนดในเรื่องของ
คนซ่ึงเป็นการพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถและสติปัญญา ระดับของบุคลากรจะเป็นระดับ
บริหาร ระดับปฏิบัติ ด้านกระบวนการเป็นการจัดการในด้านของความรู้ได้แก่ การจัดหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ซ่ึงเป็น
การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นคลังความรู้สําหรับที่จะศึกษา  วิธีการแบ่งปันความรู้  เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  
หรือการใช้ความรู้ร่วมกัน  แนวทางการเผยแพร่ความรู้  เป็นการจัดการเก่ียวกับแนวทางการให้ข้อมูลขององค์กรและวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นการนําเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการเผยแพร่  การให้ความรู้ที่จะ
สามารถให้ข้อมูลเข้าถึงกับคนทุกระดับและกว้างไกล  จากการศึกษาผู้วิจัยได้สร้างแนวคิดกระบวนการการจัดการความรู้ 
(Process  Knowledge  Management)  มีดังน้ี 
                                                                                       
 
                                               
 
 ความรู้ 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แนวคิดกระบวนการการจัดการความรู้ (Process Knowledge Management) 
 
  1.  ความรู้  คือองค์รวม ทั้ง 6 ประการ  ที่ได้จากการสร้างแนวคิดกระบวนการการจัดการความรู้ความปลอดภัยและลดการ
ใช้พลังงานของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีดังน้ี 
            -  การแสวงหาความรู้ การศึกษาเก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งความรู้ ซ่ึงเป็นความรู้ที่มีการเผยแพร่และถ่ายทอด 
หรือความรู้น้ันอาจเป็นในลักษณะเอกสาร งานวิจัยต่างๆ การแสวงหาความรู้อีกประเภทหน่ึงเป็นความรู้ซ่ึงไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูล  
            -  การสร้างความรู้ การนําข้อมูลความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างข้อมูลข้ึนใหม่จัดทําให้เป็นรูปธรรม และสามารถให้
เป็นข้อมูลสําหรับศึกษาค้นคว้าได ้ 
            -  การเผยแพร่ความรู้ การใช้แนวทางต่างๆในการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และสามารถ
ตอบรับได้ รวมถึงช่องทางในการเผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ส่ือสารมวลชน บทความ เอกสารทางวิชาการ และทาง
คอมพิวเตอร์โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ท     
           -  การใช้ความรู้ การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ซ่ึงเป็นการสืบ
ทอดอีกวิธีหน่ึง เช่น การรณรงค์ให้เกิดจิตสํานึกและความสําคัญ    
           -  การรักษาความรู้   เป็นการจัดเก็บรักษาข้อมูลที่ได้สร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบต่างๆ เช่น เลือกใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูล ในห้องสมุดเป็นต้น    
          -  การประเมินผล เป็นการวัดผลความสําเร็จของขบวนการการจัดการความรู้ เช่น การวัดผลผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องดังแผนภูมิที3่   

การแสวงหา       
ความรู 

การสราง 

ความรู 

การเผยแพร
ความรู 

การจัดการ
ความปลอดภัย 

เก็บรักษา    
ความรู 

การ  
ประเมิน 
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2. ภาวะผู้นําต้องแนวทางการบริหารและการจัดการความรู้ที่ภาวะผู้นําต้องนํามาประยุกต์ ปัญหาและความต้องการเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยและรวมถึงการลดการใช้พลังงานของอาคาร    เช่นจากการสังเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาจากการเก็บข้อมูลที่
ได้ค้นพบจากภาคสนาม ที่ภาวะผู้นําจะต้องมีกระบวนการในรูปแบบแนวความคิดดังแผนภูมิ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
ภาพที่ 3  โมเดล  การจัดการความรู้ ให้คงอยู่ได้แบบยั่งยืนในเรื่องปลอดภัยและการลดการใช้พลังงาน 
ที่มา:จากการวิจัย 
 
 คําอธิบายรูปแบบ โมเดล การจัดการความรู้ ที่ได้สังเคราะห์จากที่ค้นพบในรูปแบบการวิจัย นํามาประยุกต์แนวคิด
รูปแบบการจัดการความรู้ความปลอดภัยการลดการใช้พลังงานของอาคารในมหาวิทยาลัย รูปแบบภาวะผู้นําที่จะต้องบริหาร
และการจัดการ ในเรื่อง    ความปลอดภัยและการลดการใช้พลังงานเช่น 
2. ภาวะผู้นํา  (Leadership) หมายความว่า เพื่อให้เกิดความเป็นผู้นํา เพราะผู้นําน้ีจะเป็นผู้สร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่องค์กร ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยจะเป็นผู้นําในกระบวนการเรียนรู้ของ
ทีมงาน ภายใต้ความรัก ความศรัทธาและความเป็น 
อันหน่ึงอันเดียวกัน ผู้จัดการและภาวะผู้นําที่เป็นหัวหน้าและมีประสบการณ์ที่พร้อมเป็นผู้นําและไปสู่ผู้นําในการปฏิรูปองค์การ
ต้องมีกลวิธีของผู้นําที่เคยเป็นที่ยอมรับขององค์การต่างๆ ในอดีตกลับกลาย  เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่จะ
เกิดขึ้นจึงทําให้ขาดภาวะผู้นําการจัดการความรู้ ในบริหารในการใช้อาคารและแก้ปัญหาและความต้องการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและรวมถึงการลดการใช้พลังงานของอาคารผู้นําดังกล่าวไม่เข้าใจเลยว่า องค์การทั้งหลายได้เปล่ียนไปจากโครงสร้าง
ที่เน้นเสถียรภาพและการควบคุมไปสู่การเรียนรู้ การเอ้ืออํานาจและการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ผู้นําจะต้องเป็น 1) 
ครูผู้สอน ผู้ฝึกสอนและพี่เล้ียง  2) ผู้ร่วมเรียนรู้และแบบอย่างในการเรียนรู้  3) ผู้จัดการความรู้ 4) สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบ  5) ผู้สนับสนุนในโครงการและขบวนการเรียนรู้เพื่อไม่ให้ขาดหายไป  6) ผู้ประสานงาน    
         -  คําอธิบาย ลักษณะผู้ประกอบอาชีพและผู้ใช้อาคาร  (people) หมายความว่า  การใช้ความรู้เรื่องอาคารและเรื่อง
ความปลอดภัยที่มีความรู้หลายลักษณะ ที่เป็นความรู้ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือความเชื่อและความรู้ในการหา
ความหมายและกฎเกณฑ์ให้ได้จากข้อเท็จจริงต่างๆ  เป็นการแปลความหมายจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ความสามารถในการแปล 
ความหมายใหม่ๆ น้ันเป็นความสามารถทางวิชาการที่ทําให้เกิดความคิดในการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ เช่น การใช้ความรู้เพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากเรือในสังคมสมัยใหม่ เราอาจจะศึกษาการใช้เรือในสังคมปัจจุบันในมหาวิทยาลัยและที่อ่ืนๆ เพื่อจะได้
ตัวอย่างว่าการใช้อาคารในสังคมปัจจุบัน นําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด ใช้ประโยชน์ในการประกอบการใช้อาคารต่างๆเช่น 

1. ภาวะผู้นํา(Leadership) 

2. ลักษณะผู้ประกอบอาชีพและผู้ใช้(people) 

3. ความเป็น (Partnership)ของกลุ่มคนต่างๆที่

4.ข้อกําหนด(ภาครัฐ,เอกชน)กติกาสังคม, นโยบายเก่ียวกับการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (policy / strategy) 

6. People results ผู้เก่ียวข้องเรียนรู้อะไรได้ผลประโยชน์จากลดการใช้พลังงานอย่างไร 

5. (Process) กระบวนการถ่ายทอดและเผยแพร่ 

7.Society  results  สังคมให้ความสําคัญความปลอดภัยในอาคารน้ีมีมากน้อยเพียงใด 

8.  Key Performance Resultsอะไรคือประโยชน์หรือตัวบ่งชี้สําคัญของการคงอยู่ในเรื่องความปลอดภัยและการลดการใช้พลังงาน 
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การบํารุงรักษาอาคารหรือใช้ประกอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาเสริมในการช่วยประหยัดพลังงานทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมและอ่ืนๆ แล้วนํามาใช้ประโยชน์ให้มากๆ แม้จะลงทุนมากแต่ก็คุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาวในด้านเศรษฐกิจ(สัญญา 
สัญญาวิวัฒน์, สัมภาษณ,์ 10 มิถุนายน 2554)  การใช้ความรู้เรืองการจัดการความรู้ ให้คงอยู่ได้แบบยั่งยืนในเรื่องปลอดภัย
และการลดการใช้พลังงานอาคารต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ  
            - คําอธิบายความ  (Partnership) หมายความว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนต่างๆ ที่เก่ียวข้องหมายความว่า การ
เป็นหุ้นส่วน โดยเน้นการทํางานและร่วมเรียนรู้กันเป็นทีม ซ่ึงทุกคนในหุ้นส่วนจะต้องมีความเข้าใจในหน้าที่หุ้นส่วนที่จะต้อง
รับผิดชอบของตนเองและเม่ือมาปฏิบัติงานร่วมกันก็จะแลกเปล่ียนประสบการณ์แก่กันไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จ หรือความ
ผิดพลาด รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาซ่ึงจะช่วยให้ความเส่ียงต่อการล้มเหลวในอนาคตลดน้อยลง  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ใน
การเป็นหุ้นส่วนร่วมกันเป็นทีมน้ีจะอยู่ที่การจัดการโครงสร้างหน้าที่องค์การ ให้มีลําดับขั้นของการทํางานน้อยลงและกําหนด
วิธีการทํางานในรูปแบบของทีมงานให้มากขึ้นจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันทุกโอกาส 
          - คําอธิบาย ข้อกําหนด  ภาครัฐและภาคเอกชน  กิจการสังคมนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริมการใช้อาคารและปัญหา
และความต้องการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรวมถึงการลดการใช้พลังงานของอาคาร (policy, Strategy)  หมายความว่า 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีนโยบายวางแผนเก่ียวกับนโยบายต่างๆ ให้ชัดเจน เชน่ การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน รัฐ
จะต้องเข้ามามีบทบาทมากกว่าน้ี กําหนดแต่ละนโยบายให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสังคมมหาวิทยาลัยไปสู่แบบ
ยั่งยืน ส่วนกลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy)  คือ มีการจัดตั้งคณะทํางานพิเศษตรวจสอบทุกวันที่มีผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั่วทั้งองค์การ (Cross-Function Team) เพื่อเข้ามาช่วยในกิจกรรมสําคัญๆ ให้มากกว่าน้ีก่อนที่วัฒนธรรมการการใช้
อาคารและปัญหาและความต้องการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรวมถึงการลดการใช้พลังงานของอาคารมากกว่าน้ี  จําเป็น
จะต้องมีการประสานความเข้าใจกับทุกๆ หน่วยงาน ซ่ึงคณะทํางานลักษณะน้ีจะช่วยในการปฏิบัติองค์การได้เป็นอย่างดีเช่น
สนับสนุนการเผยแพร่  การประชาสัมพันธ์  การสร้างด้านวิชาการเก่ียวกับการใช้พลังงาน   
        - คําอธิบายกระบวนการใช้ถ่ายทอด  (Process) หมายความว่าได้ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลลักษณะการเรียนรู้
ของชาวบ้านก่อให้เกิดการถ่ายทอดและการพัฒนาภูมิปัญญาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์มี 8  ประการ 
ได้แก่  1) การลองผิดลองถูก  2) การลงมือกระทําจริง  3) การถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นหลังด้วยการสาธิตวิธีการ 4) การ
ส่ือสารด้วยปากเปล่าและการสร้างองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  5) การเรียนรู้โดยพิธีกรรม  6) การยึดศาสนาเป็นหลัก  
7) การแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์  8) การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมและครูพักลักจํา เป็นต้น ที่จะต้องนํามาเป็นขบวนการใช้
ถ่ายทอด 
          - คําอธิบาย  People results   หมายความว่า ผู้ที่เก่ียวข้องเรียนรู้อะไร ได้ผลประโยชน์จากวัฒนธรรมการใช้อาคาร
อย่างไร  1) ป้องกันวัฒนธรรมการใช้อาคารและปัญหาและความต้องการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรวมถึงการลดการใช้
พลังงานของอาคาร การจัดการความรู้ทําให้องค์การสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ และความรู้ที่อาจสูญหายไป พร้อมกับการ
เปล่ียนแปลงของบุคลากร  2) เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยเน้นคุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึงความรู้  3) 
ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น  การทําให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานและเข้าใจประโยชน์ เช่น การนําภาวะผู้นํามาใช้ในรูปการบริหารและจัดการ เพื่อทําให้เกิดวัฒนธรรมและประโยชน์
ของผู้ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนําไปสู่อาชีพตามวัตถุประสงค์ 4) ความได้เปรียบในการแข่งขันทําให้สามารถลดช่องว่างและเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันได้ เช่น การได้ประโยชน์จากวัฒนธรรมสร้างนิสัยการประหยัดอย่างจริงใจเพื่อเป็นจําลอง นําไปสู่การ
แข่งขัน ซ่ึงเกิดจากแนวความคิดของวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย นําไปสู่รายประหยัดอีกระดับหน่ึง  5) การพัฒนารูปแบบ
อาคารแบบอาคารประหยัดพลังงาน 6) การยกระดับรูปแบบของการประหยัดพลังงาน  7) การบริหารจัดการผู้ใช้ที่ได้ผล
ประโยชน์จากเรือจําลองในเรื่องประหยัดพลังงาน  8) การลงทุนทรัพยากรบุคคล คือให้คนมีงานทําและสภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ที่อยู่มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า 
           -  คําอธิบาย   Society results สังคมให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมน้ีมากน้อยเพียงใดหมายความว่า สังคม คือ กลุ่ม
คนหรือชุมชนที่อยู่กันรวมกันเป็นกลุ่มมีวัฒนธรรมและประเพณีเหมือนกันและได้กล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมในด้าน
สังคมวิทยาไว้ว่า วัฒนธรรมหมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนแห่งพฤติกรรม และบรรดา
ผลงานทุกส่ิงทุกอย่างที่ได้สร้างสรรค์โดยมนุษย์ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม และได้มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่น
หน่ึง หรือจากสังคมหน่ึงไปยังอีกสังคมหน่ึง  ในการใช้อาคารและปัญหาและความต้องการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
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รวมถึงการลดการใช้พลังงานของอาคาร  ส่วนวัฒนธรรมทางวัตถุเก่ียวกับการใช้อาคาร เป็นรูปแบบของอาคารที่ มีรูปแบบ
ต่างๆ รูปแบบการใช้อาคารให้ถูกวิธี  
            -  คําอธิบาย  Key Performance Results อะไรคือประโยชน์ หรือตัวบ่งชี้สําคัญของการคงอยู่หรือการสืบทอด
วัฒนธรรมในการใช้อาคารและปัญหาและความต้องการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรวมถึงการลดการใช้พลังงานของอาคาร 
หมายความว่า ถ้าจะให้วัฒนธรรมการในการใช้อาคาร  คงอยู่จะต้องส่งเสริมและรักษาดังน้ี  1) รักษากลุ่มคนที่มีอัจฉริยะภาพ
เป็นสําคัญ คือ กลุ่มคนที่ได้ผ่านพัฒนาการสู่ความเป็นอัจฉริยะคือ ชั้นมืออาชีพ (professional)  และชั้นชํานาญการ 
(specialist)  จะเป็นตัวจักรสําคัญที่ทุกองค์การจะต้องรักษาไว้ให้ได้ เพื่อให้คงอยู่หรือสืบทอดวัฒนธรรมเรื่องอาคารให้คง
ความรู้ต่อไป   2)  เน้นการพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง คือในขณะที่การพัฒนาทักษะขององค์กรภูมิปัญญาผู้อาคาร โดยจําแนก
ทักษะตามระดับความรับผิดชอบ และลักษณะการทํางานเพื่อประโยชน์หรือตัวบ่งชี้วัดความสําคัญของทักษะความรู้ความ
ชํานาญจะได้เอาไปถ่ายทอดจากผู้ไม่มีทักษะในการสืบทอดน้อยให้เขามีความรู้ในการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้อาคารและ
ปัญหาและความต้องการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรวมถึงการลดการใช้พลังงานของอาคารให้มาก  3)  บันทึกรายละเอียด
การเรียนรู้ให้เป็นระบบ คือ รายละเอียดของการเรียนรู้รายละเอียดของระบบงานต่างๆ  เก่ียวกับวิธีการประหยัดพลังงานใน
อาคาร   
 3. การจัดการความรู้ในเร่ืองค่าใช้จ่ายเร่ืองการใช้พลังงาน ถือเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายหลักของอาคาร ที่นับวันมีแต่จะ
เพิ่ม  ข้อมูลจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์สูงขึ้น มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า ระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นระบบที่ใช้
พลังงานมากที่สุดในอาคารโดยระบบปรับอากาศใช้พลังงานมากถึง 53.28% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ที่เหลือเป็นระบบ
แสงสว่า12.33% ระบบลิฟต์ 2.74% อุปกรณ์สํานักงาน 14.84% และอ่ืน ๆ อีก15.58% ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่นับวันจะยิ่ง
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ชั่วโมงการใช้พลังงานในอาคารกลับเท่าเดิม เพราะมีคนทํางานอยู่ตลอดเวลา จะทําอย่างไรถึงจะลด
ค่าใช้จ่ายลงได(เจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน  วิศวกรชํานาญการ ,2554) 

 
  

ภาพที่ 4 แสดงมีการเปิดไฟฟ้าอยู่ตล อดเวลา จะทําอย่างไรถึงจะลดค่าใช้จ่ายลงได้                                                          
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 มิถุนายน 2554 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงมีการเปิดไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน จะทําอย่างไรถึงจะลดค่าใช้จ่ายลงได้                          
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 มิถุนายน 2554 

 
นี่เป็นปัญหาที่เจ้าของอาคารหลายคนกําลังพยายามคิดหาทางออก 

ปกติ เม่ือค่าพลังงานปรับตัวสูงขึ้น เจ้าของอาคารมักส่ังให้ผู้ดูแลอาคารลดการใช้ไฟฟ้าก่อนเป็นอันดับแรก โดยการปิดระบบ
ส่วนกลางที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารน้อย ไม่เป็นที่สังเกตถึงการเปล่ียนแปลง เช่นการปิดระบบระบายอากาศลานจอดรถ ปิด
ระบบระบายอากาศในลิฟต์ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วก่อให้เกิดผลเสียตอ่ส่วนรวมในระยะยาวการลดการใช้ไฟฟ้าในอาคาร โดย
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ใช้วิธีปิดระบบส่วนกลางที่มีผู้ใช้น้อยถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เจ้าของอาคารนิยมทํากันโดยหารู้ไม่ว่าการปิดระบบส่วนกลางจะส่ง
ผกระทบต่อภาพลักษณ์ของตึก และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน อาทิ การปิดระบบระบายอากาศ อาจทํา
ให้อากาศไม่หมุนเวียน อาจส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง  วิธีการจัดการพลังงานในอาคาร ไม่ใช่การปิดระบบ
ส่วนกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้พลังงาน แต่จะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกําหนดเป้าหมายและนโยบายการ
ใช้พลังงานที่ชัดเจน ต้องมีการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อจะได้
เลือกแนวทางการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้พลังงานได้อย่างถูกวิธี  

 
ภาพที่ 6 วิธีเผยแพร่ต้องเน้นประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 มิถุนายน 2554 

สรุปและอภิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะคําถึงความต้องการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นลําดับแรก  ลําดับต่อมาเป็นอุบัติเหตุ  
และแผ่นดินไหว แม้ในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ายังไม่เคยเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ภายในมหาวิยาลัย  ซ่ึงความต้องการความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยมากกว่าภัยอ่ืนๆน้ัน  เน่ืองจากสามารถเกิดเหตุได้ทุกเวลาหากไม่ระมัดระวังส่วนอาคารต่างๆใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่า  และใหม่ มีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์การป้องกันภัยต่างๆน้อยมาก  หากเกิดภัย
ต่างๆ เช่นอัคคีภัย  อุบัติเหตุ  หรือแผ่นดินไหว จะไม่สามารถป้องกันและควบคุมให้เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด   
 จากลําดับขั้นตอนความต้องการของมนุษย์ที่เก่ียวกับความต้องการความปลอดภัยซ่ึงเป็นลําดับขั้นที่ 2 มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาความต้องการของประชากรตัวอย่าง  ซ่ึงขั้นน้ีเรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกม่ันคง 
(safety or security) สามารถวางแนวทางด้านจัดการความปลอดภัยของอาคารดังน้ี  
 - การป้องกันอัคคีภัย สามารถจัดทําให้เป็นระบบได้ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลายประเภทที่ทําหน้าแตกต่างกัน  
ได้แก่  สัญญาณเตือนภัย เครื่องวัดระดับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ สัญลักษณ์หรือป้ายเตือนและ
แนะนําหากเกิดเหตุ  
 - การป้องกันอุบัติเหตุ  เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของผู้ใช้อาคาร  ถึงแม้ผู้ใช้อาคารส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคํานึงถึง  
เน่ืองจากโอกาสที่จะเกิดเหตุมีน้อยมาก  ซ่ึงสาเหตุที่จะเกิดอุบัติเหตุน้ันมาจากพฤติกรรมผู้ใช้อาคารและกายภาพของอาคาร  แต่การ
จัดเตรียมอุปกรณ์หรือการปรับปรุงกายภาพของอาคาร  จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้อาคารเกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  และอาคารมี
ความเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้วย  การปรับปรุงกายภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้สามารถพิจารณาได้จากเน่ืองจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุมีน้อยมาก  ซ่ึงสาเหตุที่จะเกิดอุบัติเหตุน้ันมาจากพฤติกรรมผู้ใช้อาคารและกายภาพของอาคาร  แต่การจัดเตรียม
อุปกรณ์หรือการปรับปรุงกายภาพของอาคาร  จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้อาคารเกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  และอาคารมีความเป็น
มาตรฐานด้านความปลอดภัยด้วย  การปรับปรุงกายภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้สามารถพิจารณาได้จาก 
 - พื้นที่ทางเดิน  หากพื้นที่ทางเดินมีส่ิงกีดขวาง ทางเดินมีความแคบ  หรือทางเดินบางแห่งมีความสว่างไม่เพียงพอ  
ผิวทางเดินล่ืน  ก็ควรดําเนินการปรับปรุง         
 - พื้นที่บันได  มีขนาดกว้างเพียงพอกับการสัญจรหรือไม่ รวมถึงระดับความชันของบันไดของ  
 - ทางเข้า-ออกของอาคาร  ทางเข้า-ออกของอาคารเป็นส่วนสําคัญเช่นกัน  หากทางเข้า-ออก  อยู่ใกล้หรือเชื่อมต่อ
กับถนนมากเกินไปก็อาจทําให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุได ้
 ส่วนการลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงอยู่ในขั้นวิกฤติโดยเฉพาะ
สถานที่ทําการในภาครัฐขาดความเอาจริงในระบบการบริหารและการจัดการในเรื่องการลดการใช้พลังงานในอาคาร
มหาวิทยาลัยและอาคารในภาครัฐทั่วๆไป อาจารย์และพนักงานทุกๆสาขาในมหาวิทยาลัยรวมถึงประชาชนคนไทยทั้งหลาย
ต่างก็มีความห่วงใยในประเทศชาติ มีความรักชาติที่เข้มข้น และอยากที่จะช่วยชาติ ซ่ึงนับว่าเป็นความสามัคคีที่ต้องจารึกไว้ใน
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ประวัติศาสตร์ เพราะจะเป็นส่ิงที่ยืนยันว่า ในยามคับขันคนไทยพร้อมจะช่วยชาต ิบ้างก็นําเงินดอลล่ามาบริจาค บ้างก็สละเงิน
ทองทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อให้รัฐบาลนําไปใช้หน้ี แต่ยังมีอีกวิธีที่ทุกๆคนสามารถช่วยชาติได้เช่นกัน น่ันก็คือ การลดการใช้
พลังงานอย่างฉับพลันทันที ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้นํ้ามันลง ลดใช้ไฟฟ้าลง หรือลดใช้นํ้าลงปัจจุบัน เราต้องนําเข้านํ้ามัน
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศถึงมีอยู่พลังงานที่เราใช้มากมายขนาดน้ี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ใช้มากเกินความจําเป็น ขาดความเอาใจใส่ รอบคอบ ไม่ได้คิดก่อนใช้ ทําให้เกิดการรั่วไหล สูญเปล่าไปโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  
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การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว สังกะส)ี และไฮโดรควิโนนในครีมบํารุงผิว
เพื่อหน้าขาวที่กลุ่มประชากรในจังหวัดนนทบุรีเลือกใช้ 

The Quantitative Determination of Heavy Metals (Cu Pb Zn) and Hydroquinone in 
Whitening Facial Creams Chosen by Population in Nonthaburi Province 

กัลยา แสงเรือง 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันน้ีผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อสุขภาพผิวหน้าเป็นอย่างมาก มีการเลือกใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวกันอย่าง
หลากหลาย งานวิจัยน้ีต้องการสํารวจความนิยมครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวของประชากรในจังหวัดนนทบุรี และหาปริมาณโลหะ
หนัก ได้แก่ ทองแดง ตะก่ัว และสังกะสี รวมทัง้ไฮโดรควิโนนในครีมบํารุงผิวดังกล่าว จากการสุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวัด
นนทบุรีโดยเจาะจงใน 6เขตพื้นที่ได้แก่อําเภอเมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย และปากเกร็ด และสุ่ม
แบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวโดยคละเพศ วัย และอาชีพที่พบและให้ความร่วมมือจํานวน 801 
คนมาศึกษาเก่ียวกับเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวที่ใช้ พบว่าสิบลําดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้ได้แก่ 
พอนด์ โอเลย์ สุภาภรณ์ เอ็ดการ์ด กวนอิม นีเวีย เคเอครีม การ์นิเย่ สมูทอี และวาสลีน ตามลําดับ และยังได้ทําการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวโดยจําแนกตามปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือต่างๆ นอกจากน้ี การ
วิเคราะห์ทางเคมีเพื่อหาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว) และไฮโดรควินโนน ในครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจาก
ตัวอย่างที่กลุ่มประชากรนิยมใช้ พบว่า เครื่องสําอางตัวอย่างมีปริมาณทองแดง ตะก่ัว และสังกะสีอยู่ในช่วง 0.49-3.90 ppm  
5.24-17.57 ppm และ 19.55-26326.08 ppm ตามลําดับ และตรวจไม่พบไฮโดรควิโนน ซ่ึงบ่งชี้ได้ว่าครีมบํารุงผิวเพื่อหน้า
ขาวที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
คําสําคัญ  ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว โลหะหนัก ไฮโดรควิโนน กลุ่มประชากร 

Abstract 
In the present days, people  pay significant attention to their face skin health. There are many 

brands of whitening facial creams available for them. Herein this work, the popularity of whitening facial 
creams in Nonthaburi province was investigated. Additionally, a quantitative determination of heavy 
metals including copper, lead, and zinc as well as hydroquinone in respective whitening facial creams was 
studied. From the 801 purposing samplings of population, by mixing genders, ages and occupations, in six 
districts of Nonthaburi province which are Muang Nonthaburi, Bangkruai, Bangyai, Bangbuathong, Sainoi 

and Pakkred , it was found that the popularity of choosing the creams is in order: Ponds™, Olay™, 

Supaporn™, Edgard™, Kuan-im™, Nivea™, KA cream™, Smooth E™, and Vasline™. Besides, 
behaviors of selecting of whitening cosmetics classified by some influences are also surveyed. 
Furthermore, the chemical quantitative of heavy metals (copper, lead, and zinc) and hydroquinone in 
popular whitening facial creams showed that there are copper, lead, and zinc in whitening facial cream 
samples in the range of 0.49-3.90 ppm, 5.24-17.57 ppm, and 19.55-26326.08 ppm, respectively. However, 
it was not found hydroquinone presented in any sample. The quantitative analysis results indicated that 
the popular whitening facial creams do not harm to human health according to a regulation of the 
Ministry of Public Health of Thailand. 
Keywords  Whitening facial creams, Heavy metals, Hydroquinone, Population 

บทนํา 
 ในยุคที่ส่ือต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต นิตยสาร มีบทบาทต่อผู้คนในสังคมอย่างเช่นปัจจุบันน้ี มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ จูงใจประชาชนเพื่อการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว ซ่ึงผู้ผลิต 
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มักใช้ดารา นักแสดง หรือบุคคลมีชื่อเสียงในสังคมเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณาสินค้า บ้างก็มีผลการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพ
ของสินค้า ทําให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจในผลิตภัณฑ์น้ันๆ ในปัจจุบันน้ีไม่แม้แต่ผู้หญิงเท่าน้ันที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของ
ความสวยความงาม หากแต่ผู้ชายก็เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากส่ือโฆษณาต่างๆ ที่ให้ความสําคัญกับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
เท่าๆกัน ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีราคาสูง (กองเผยแพร่และควบคุมโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2545) 
 ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวมีการบ่งถึงทําสรรพคุณที่ทําให้ผิวขาวขึ้นโดยมีส่วนผสมจากสารที่ได้จากธรรมชาติหรือสาร
ที่สังเคราะห์ขึ้น เช่น ไฮโดรควิโนน (hydroquinone) เมลาโทนิน (melatonin) อนุพันธ์ของปรอท (derivative mercury) 
กรดผลไม้ (AHA) วิตามินซี (vitamin C) และโลหะหนักอ่ืนๆ (อรัญญา มโนน้อย, 2533) เช่น ทองแดง ตะก่ัว และสังกะสี  
 ธาตุทองแดงมีความสําคัญในวัฏจักรการเกิดสีผิว (melanin cycle) ทองแดงมีความจําเป็นในปฏิกิริยาของเอนไซม์
ไทโรซิเนส (tyrosinase) คนที่ขาดทองแดงจะทําให้เม็ดสีเมลานิน (melanin) ลดลง นอกจากน้ีทองแดงยังมีส่วนสําคัญในการ
สร้างคอลลาเจนด้วย เน่ืองจากทองแดงจะทําให้เกิดพันธะระหว่างโมเลกุลในการเชื่อมโยงโมเลกุลของโทรโปคอลลาเจน 
(tropocollagen) เข้าด้วยกัน (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2551) สังกะสีเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของระบบประสาทอีกทั้ง
เก่ียวข้องกับเอมไซม์ในร่างกาย โดยจะอยู่รวมกับเอนไซม์มากกว่า 300 ชนิด นอกจากน้ี ผิวหนังชั้น อีพิเดอมิส (epidermis) ก็
ยังมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบด้วย (Berra, B. and Rizzo, A. M., 2009) มีการใช้สังกะสีอย่างข้างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์
สําหรับผิวหนัง เช่น สังกะสีออกไซด์ (zinc oxide) ใช้เป็นสารป้องกันแสงทางกายภาพ (Kuo, C.-L. และคณะ, 2010) สําหรับ
ตะก่ัวน้ันจะช่วยในการยึดติดของเครื่องสําอางกับผิวหนัง แต่ตะก่ัวจะก่อให้เกิดอาการปวดบิดในท้องอย่างรุนแรงโดยหาสาเหตุ
ไม่พบ ร่วมกับอาการท้องผูก หรือไม่ก็ถ่ายเป็นเลือด อาจมีอาการซีด อ่อนแรง เน่ืองจากเม็ดเลือดแดงถูกทําลายเร็วขึ้น และลด
อัตราการสร้างเม็ดเลือดแดง ระบบประสาททั่วร่างกายผิดปกติ (Solidum, J. N. and Peji, S. M., 2011) ส่วนไฮโดรควินโนน 
(benzene-1,4-diol) ที่พบในเครื่องสําอางเป็นสารที่ช่วยให้ผิวหน้าขาวขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยจะไปยับยั้งการเกิดเมลานิน และ
กลไกการเกิดเมลาโนโซม (melanosome) ซ่ึงเป็นการก่อให้เกิดสีผิวคลํ้า แต่ทั้งน้ีการใช้ไฮโดรควิโนนจะส่งผลให้ผิวขาวใน
ระยะแรกเท่าน้ัน ท้ายสุดจะทําให้ผิวกลายเป็นด่างขาวผิดปกต ิและอาจเกิดอาการแพ้ ระคายเคือง ผดผ่ืนขึ้น ผิวหน้าดําคลํ้าขึ้น
จนกลายเป็นฝ้าถาวรที่ไม่สามารถรักษาได้ (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2551 และ Oliveira,  I. R. W. Z. และคณะ, 2007) 
 ในงานวิจัยน้ีได้ทําการสํารวจข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวของ
กลุ่มประชากรในจังหวัดนทบุรี แล้วศึกษาหาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี) และไฮโดรควินโนนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวของกลุ่มประชากรในจังหวัดนนทบุร ี
 2. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรเพศกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว ของกลุ่ม
ประชากรในจังหวัดนนทบุร ี
 3. เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี) และไฮโดรควิโนน ในครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวของ
กลุ่มประชากรในจังหวัดนนทบุรีนิยมใช้ 10 อันดับ 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้การสํารวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวและทําการวิเคราะห์คัดเลือกผลิตภัณฑ์
ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้จํานวนมากที่สุด 10 อันดับ มาทําการวิเคราะห์ในทางเคมีต่อไป 

การสํารวจข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว 
 สุ่มก ลุ่มตั วอย่างจากประชากรในจังหวัดนนทบุ รี  จํ านวน 801  คน ในเขตพื้ นที่ อําเภอเ มืองนนทบุ รี  
บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย และปากเกร็ด โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยคละเพศ วัย และอาชีพที่พบและให้
ความร่วมมือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นเอง ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลสถานภาพคือ เพศ และข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว 6 ตัวแปร 
คือ เครื่องหมายการค้า ปัจจัยที่มีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ จุดประสงค์การ
ใช้ผลิตภัณฑ์และผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1 และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี หลังจากน้ันจึงนํามา
วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว โดยในส่วนข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวทํา
การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

การวิเคราะห์ทางเคมี 
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 การทําปริมาณวิเคราะห์เพื่อหาโลหะหนัก (ทองแดง ตะก่ัว และสังกะสี) และไฮโดรควิโนนในครีมบํารุงผิวเพื่อหน้า 
ขาวที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก  
 อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สารละลายทองแดงมาตรฐาน 1000 ppm (Merck) สารละลายตะก่ัวมาตรฐาน 1000 ppm 
(Merck) สารละลายสังกะสีมาตรฐาน 1000 ppm (Merck) กรดไนตริกเข้มข้น (Merck) ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องอะตอมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์ (AAnalyst 100, Perkin Elmer) 
 วิธีการวิเคราะห์ ย่อยครีมตัวอย่างประมาณ 1 กรัม ด้วยกรดไนตริกเข้มข้น ให้ความร้อนและเขย่า จนเกือบแห้ง แล้ว
จึงปรับปริมาตรเป็น 25 มิลลิลิตร ด้วยนํ้าปราศจากไอออน (deionized water) หลังจากน้ันนําไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
เครื่องอะตอมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์เพื่อหาปริมาณโลหะหนักทั้งสามชนิดโดยการเทียบสัญญาณกับสารมาตรฐาน 
แล้วจึงคํานวณหาปริมาณโลหะหนักที่มีในครีมตัวอย่าง 

ผลการวิจัย 

ผลสํารวจเคร่ืองหมายการค้าครีมบํารุงผิวขาวที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีเลือกใช้ 
          การสํารวจการใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 801 ตัวอย่างแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกตามเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ 

เครื่องหมายการค้า ความถี่ ร้อยละ ลําดับ 
พอนด์ 257 32.1 1 
เอ็ดการ์ด 91 11.4 4 
กวนอิม 52 6.5 5 
สุภาภรณ์ 103 12.9 3 
โอเลย ์ 148 18.5 2 
นีเวีย 35 4.4 6 
แพน 5 .6 12 
สมูทอี 8 1.0 9 
โอเรียนทอล 3 .4 14 
วาสลีน 7 .9 10 
สบู่แตงกวา 1 .1 16 
การนิเย่ 9 1.1 8 
คิวเพรส 1 .1 16 
โรงพยาบาล 2 .2 15 
อาร์ททิสทรี 2 .2 15 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกตามเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

เครื่องหมายการค้า ความถี่ ร้อยละ ลําดับ 
หมอจุฬา 2 .2 15 
มิสทีน 2 .2 15 
สการ์แคร์ 3 .4 14 
เอว่อน 1 .1 16 
OTOP 4 .5 13 
KA ครีม 11 1.4 7 
กิฟฟาลีน 3 .4 14 
BSC 3 .4 14 
นิติพล คลีนิค 3 .4 14 
ยูเซลีน 1 .1 16 
Covermark 1 .1 16 
Amway 4 .5 13 
แอสนี 1 .1 16 
ดอกบัว 2 .2 15 
Dr. มนตรี 5 .6 12 
Day Cream Night Cream 1 .1 16 
SKII 6 .7 11 
Acne 1 .1 16 
มาดามเฮง 1 .1 16 
สบู่ทับทิม 1 .1 16 
บาชิ 1 .1 16 
ไม่ระบุ 20 2.5  
รวม 801 100  

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวโดยจําแนก
ตามเครื่องหมายการค้าได้ดังน้ี ลําดับที่ 1 พอนด์ จํานวน 257 คน (ร้อยละ 32.1) ลําดับที่ 2 โอเลย์ จํานวน 148 คน (ร้อยละ 
18.5) ลําดับที่ 3 สุภาภรณ์ จํานวน 103 คน (ร้อยละ 12.9) ลําดับที่ 4 เอ็ดการ์ด จํานวน 91 คน (ร้อยละ 11.4) ลําดับที่ 5 
กวนอิม จํานวน 52 คน (ร้อยละ 6.5) ลําดับที่ 6 นีเวีย จํานวน 35 คน (ร้อยละ 4.4) ลําดับที่ 7 KA ครีม จํานวน 11 คน (ร้อย
ละ 1.4) ลําดับที่ 8 การ์นิเย่ จํานวน 9 คน (ร้อยละ 1.1) ลําดับที่ 9 สมูทอี จํานวน 8 คน (ร้อยละ 1) ลําดับที่ 10 วาสลีน จํานวน 7 
คน (ร้อยละ 0.9) โดยมีผู้ไม่ระบุจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตารางที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกตามปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ ความถี่ ร้อยละ ลําดับ 
เพื่อน 141 17.6  2 
ญาติ 109 13.6 3 
ผู้แสดงแบบใบหน้า 53 6.6 5 
ตนเอง 420 52.4 1 
พนักงานขาย 66 8.2 4 
โฆษณา 4 0.5 6 
สามี/ภรรยา 4 0.5 6 
ไม่ระบ ุ 4 0.5  
รวม 801 100  
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จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวโดยจําแนก
ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือได้ดังน้ี ลําดับที่ 1 เลือกซ้ือด้วยตนเอง จํานวน 420  คน ลําดับที่ 2 เลือกซ้ือตามเพื่อน 
จํานวน 141 คน ลําดับที่ 3 เลือกซ้ือตามญาติ จํานวน 109 คน ลําดับที่ 4 เลือกซ้ือตามพนักงานขาย จํานวน 66 คน ลําดับที่ 
5 เลือกซ้ือจากผู้แสดงแบบใบหน้าจํานวน 53 คน และลําดับที่ 6 เลือกซ้ือจาก โฆษณา สามี/ภรรยา มีจํานวนเท่ากันคือจํานวน 
4 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ 17.6 , 13.6 , 8.2 , 6.6 และ 0.5 ตามลําดับ 
ตารางที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ 

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ความถี่ ร้อยละ ลําดับ 
สารสังเคราะห์ 227 28.3 2 
สมุนไพร 553 69.0 1 
ทั้งสารสังเคราะห์และสมุนไพร 11 1.4 3 
ไม่ระบ ุ 10 1.2  
รวม 801 100  

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวโดยจําแนก
ตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ได้ดังน้ี ลําดับที่ 1 เลือกส่วนผสมที่เป็นสมุนไพร จํานวน 553 คน ลําดับที่ 2 เลือกส่วนผสมที่เป็น
สารสังเคราะห์ จํานวน 227 คน และลําดับที่ 3 เลือกทั้งสารสังเคราะห์และสมุนไพร จํานวน 11 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 69.0 
รองลงมาคือ 28.3 และ 1.4 ตามลําดับ 
ตารางที ่4 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกตามความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ความถี่ ร้อยละ ลําดับ 
วันละครั้ง 151 18.9 2 
วันละ 2 ครั้ง 587 73.3 1 
มากกว่าวันละ 2 ครั้ง 55 6.9 3 
ไม่ระบุ 8 1.0  
รวม 801 100  

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกได้ดังน้ี 
ลําดับที่ 1 วันละ 2 ครั้ง จํานวน 587  คน ลําดับที่ 2 วันละครั้ง จํานวน 151 คน และลําดับที่ 3 มากกว่าวันละ 2 ครั้ง จํานวน 
55 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ 18.9 และ 6.9 ตามลําดับ 
ตารางที ่5 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกตามจุดประสงค์ในการใช้  

จุดประสงค์ในการใชผ้ลิตภัณฑ์ ความถี่ ร้อยละ ลําดับ 
เพื่อให้ผิวขาวขึ้น 418 52.2 1 
เพื่อให้หน้าดูอ่อนกว่าวัย 226 28.2 2 
ใช้ตามกระแสนิยม 75 9.4 3 
ใช้ตามโฆษณา 63 7.9 4 
เพื่อรักษาสิว 4 0.5 6 
เพื่อรักษาฝ้า 5 0.6 5 
ไม่ระบ ุ 10 1.2  
รวม 801 100  

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวโดยจําแนก
ตามจุดประสงค์ในการใชผ้ลิตภัณฑไ์ด้ดังน้ี ลําดับที่ 1 เพื่อให้ผิวขาวขึ้น จํานวน 418 คน ลําดับที่ 2 เพื่อให้หน้าดูอ่อนกว่าวัย 
จํานวน 226 คน ลําดับที่ 3 ใช้ตามกระแส จํานวน 75 คน ลําดับที่ 4 ใช้ตามโฆษณา จํานวน 63 คน ลําดับที่ 5 ใช้เพื่อรักษาฝ้า 
จํานวน 5 คน และลําดับที่ 6 เพื่อรักษาสิวจํานวน 4 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ 28.2 , 9.4 , 7.9 , 0.6 และ 0.5 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกตามผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ ความถี่ ร้อยละ ลําดับ 
เกิดอาการแพ้ 61 7.6 4 
ไม่เกิดอาการแพ้ 561 70.0 1 
ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 65 8.1 2 
หน้าขาวขึ้นเล็กน้อย 47 5.9 5 
หน้าขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 62 7.7 3 
ไม่ระบุ 5 0.6  
รวม 801 100  

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวโดยจําแนก
ตามผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดังน้ี ลําดับที่ 1 ไม่เกิดอาการแพ้ จํานวน 561 คน ลําดับที่ 2 ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง จํานวน 
65 คน ลําดับที่ 3 หน้าขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จํานวน 62 คน ลําดับที่ 4 เกิดอาการแพ้ จํานวน 61 คน และลําดับที่ 5 หน้า
ขาวขึ้นเล็กน้อย จํานวน 47 โดยคิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ 8.1 , 7.7 , 7.6 และ 5.9 ตามลําดับ 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรเพศ กับพฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว 

พฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว 
จํานวนความถี่ 풳  Sig. 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

• เครื่องหมายการค้า      

พอนด์ 74 178 252   
เอ็ดการ์ด 28 59 87   
กวนอิม 9 42 51   
สุภาภรณ์ 41 58 99   
โอเลย ์ 37 108 145   
นีเวีย 17 18 35   
แพน 0 5 5   
สมูทอี 1 7 8   
โอเรียนทอล 0 3 3   
วาสลีน 5 2 7   
สบู่แตงกวา 0 1 1   
การนิเย่ 1 8 9   
คิวเพรส 0 1 1   
โรงพยาบาล 0 2 2   
อาร์ททิสทรี 1 1 2   
หมอจุฬา 0 2 2   
มิสทีน 1 1 2   
สการ์แคร์ 1 2 3   
เอว่อน 0 1 1   
OTOP 1 3 4   
KA ครีม 0 11 11   
กิฟฟาลีน 3 0 3   
BSC 3 0 3   
นิติพล คลีนิค 0 3 3   
ยูเซลีน 0 1 1   
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ตารางที ่7 ผลการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรเพศ กับพฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว (ต่อ) 

พฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว 
จํานวนความถ่ี 풳  Sig. 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

Covermark 0 1 1   
Amway 3 1 4   
SKII 0 6 6   
Acne 0 1 1   

มาดามเฮง 0 1 1   
สบู่ทับทิม 0 1 1   
บาชิ 0 1 1   

รวม 230 534 764 73.227* .000 

• ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซื้อ      

เพื่อน 49 87 136   
ญาติ 38 71 109   
ผู้แสดงแบบใบหน้า 16 31 47   
ตนเอง 109 302 411   
พนักงานขาย 23 43 66   
โฆษณา 1 3 4   
สามี/ภรรยา 2 2 4   

รวม 238 539 777 7.628 .267 

• ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์      

สารสังเคราะห์ 71 149 220   
สมุนไพร 165 375 540   
ท้ังสารสังเคราะห์และสมุนไพร 1 10 11   

รวม 237 534 771 2.673 .263 

• ความถ่ีในการใช้ผลิตภัณฑ์      

วันละครั้ง 49 98 147   
วันละ 2 ครั้ง 173 401 574   
มากกว่าวันละ 2 ครั้ง 16 36 52   

รวม 238 535 773 .560 .756 

• จุดประสงค์ในการใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว      

เพื่อให้ผิวขาวข้ึน 117 292 409   
เพื่อให้หน้าดูอ่อนกว่าวัย 71 146 217   
ใช้ตามกระแสนิยม 25 50 75   
ใช้ตามโฆษณา 22 40 62   
เพื่อรักษาสิว 0 4 4   
เพื่อรักษาฝ้า 2 3 5   

รวม 237 535 772 4.145 .529 

• ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์      

เกิดอาการแพ้ 28 31 59   
ไม่เกิดอาการแพ้ 156 393 549   
ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 24 38 62   
หน้าขาวข้ึนเล็กน้อย 14 31 45   
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรเพศ กับพฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว (ต่อ) 

พฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว 
จํานวนความถี่ 

풳  Sig. 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

หน้าขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 16 45 61   
รวม 238 538 776 11.587* .021 

      *p < .05 
จากตารางที่ 7 พบว่าพฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวจําแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม กับ

เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ และผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์และจุดประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
บํารุงผิวเพื่อหน้าขาว พบความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อหาโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี) และไฮโดรควิโนน   
การวิเคราะห์ปริมาณทองแดง ตะก่ัว สังกะสี และไฮโดรควิโนนในครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว 10 อันดับแรกที่กลุ่ม

ตัวอย่างเลือกใช้แสดงในตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 ปริมาณโลหะหนัก และไฮโดรควิโนนที่พบในครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ 

ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว * 
ปริมาณ (ppm) 
ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี ไฮโดรควิโนน 

ตัวอย่างที่ 1 3.10 5.24 596.37 0 
ตัวอย่างที่ 2 2.17 10.73 19.55 0 
ตัวอย่างที่ 3 3.90 16.60 1547.35 0 
ตัวอย่างที่ 4** - - - - 
ตัวอย่างที่ 5 0.54 17.57 26326.08 0 
ตัวอย่างที่ 6 0.53 5.40 12.56 0 
ตัวอย่างที่ 7 0.49 10.58 316.63 0 
ตัวอย่างที่ 8 1.38 11.06 30.54 0 
ตัวอย่างที่ 9 1.41 11.32 577.19 0 
ตัวอย่างที่ 10 1.44 5.45 51.74 0 

* ลําดับตัวอย่างครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับลําดับความนิยมที่กลุ่มประชาการเลือกใช้ 
**ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวตัวอย่างที่ 4 ไม่สามารถหาได้ เน่ืองจากการระงับจําหน่ายของกระทรวงสาธารณสุข 

จากตารางที่ 8 พบว่าครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวตัวอย่างมีปริมาณทองแดง และตะก่ัว อยู่ในช่วง 0.49-3.90 ppm 
และ 5.24-17.57 ppm ตามลําดับ โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดปริมาณของตะก่ัวที่มีอยู่ในวัตถุที่มุ่งหมาย
สําหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ในอัตราส่วนไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน โดยนํ้าหนัก หรือ 20 ppm (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9, 2536) ซ่ึงครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวตัวอย่างน้ันมีปริมาณตะก่ัวไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด 
ปริมาณสังกะสีในครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวตัวอย่างมีปริมาณแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 19.55 ถึง 26326.08 ppm โดยครีมบํารุง
ผิวเพื่อหน้าขาวตัวอย่างที่ 5 มีสังกะสีเจือปนอยูม่ากที่สุดถึง 26 mg/g 

ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวตัวอย่างทั้ง 9 ชนิดไม่มีไฮโดรควิโนนเจือปนอยู่ จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้
กําหนดไว้ว่า “ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทั่วไปยกเว้นในผลิตภัณฑ์ย้อมผมดําซ่ึงมีได้ไม่เกิน 2.0%” (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 39, 2548) แสดงให้เห็นว่าเครื่องสําอางตัวอย่างทั้ง 9 ชนิด ไม่ขัดกับข้อกําหนด 

สรุปและอภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
นนทบุรี มีความหลากหลาย ซ่ึงผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวเครื่องหมายการค้าที่คนส่วนใหญ่เลือกเป็นอันดับ 1 คือ
พอนด์ จํานวน 257 คน คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า พอนด์เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเพื่อหน้าขาวที่ติดตลาด 
จากการที่มีผลิตภัณฑ์จําหน่ายเป็นซองเล็ก ๆ ทําให้มีราคาถูก และคุณภาพดีสมราคา อีกทั้งยังสามารถหาซ้ือได้ง่าย ทั้งในร้าน
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สะดวกซ้ือไปจนถึงระดับห้างสรรพสินค้า จึงทําให้พอนด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนจังหวัดนนทบุรีนิยมใช้กันมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ทั้งน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (วราภรณ์ หวังสถิตพร, 2546) ซ่ึงศึกษา พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเพื่อหน้า
ขาว (ไวท์เทนน่ิง) ของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว
ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ซ้ือ เครื่องหมายการค้าพอนด์ และมีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวด้วยตนเอง จํานวน 420  คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าคนนนทบุรีส่วนใหญ่มักจะเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑด์้วยวิจารณญาณของตนเอง และบางส่วนที่จะเลือกซ้ือตามที่ได้รับคําแนะนําจากเพื่อน ญาติ พนักงานขาย แต่เป็นที่
น่าสังเกตคือการโฆษณาของผลิตภัณฑ์มีส่วนในการตัดสินใจน้อยมาก ทั้งน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาในหลายเรื่อง 
เช่น การศึกษาของ (ฉัตรชัย แซ่โค้ว และคณะ, 2549) ซ่ึงศึกษา ปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวของนักศึกษา 
ภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ครีมบํารุงผิวด้วยตนเองเป็นหลัก และการศึกษาของ (วิชิต ใจกล้า, 2548) ที่ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือครีมไวท์เทนน่ิง
และต่อต้านริ้วรอยในระดับราคาปานกลาง ของกลุ่มสตรีอายุระหว่าง 18 - 55 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผลการศึกษา
พบว่าผู้บริโภคจะมี พฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมไวท์เทนน่ิงและต่อต้านริ้วรอยด้วยตนเองมากที่สุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60.5 และ
ทางด้านส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวน้ันพบว่าใน
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมจะมีอิทธิพลมากที่สุด จํานวน 553 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 ซ่ึงถือว่าสูงเม่ือเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ความวิตกกังวลต่อส่วนผสมที่เป็นสารสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์
ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวยุคก่อน ประกอบกับการที่มีข่าวการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวปลอมแพร่ระบาด
ออกมา ทําใหผ้ลิตภัณฑค์รีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมเป็นที่นิยมมาก ความถี่ของการใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
บํารุงผิวเพื่อหน้าขาวของกลุ่มตัวอย่างพบว่าคนส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาววันละ 2 ครั้ง มีจํานวน 587 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.3 และมีส่วนหน่ึงที่ใช้วันละครั้ง และมากกว่าวันละ 2 ครั้ง การที่คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ใช้ครีมวันละ 2 
ครั้งน้ันดูจะเป็นปกติของการใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (ฉัตรชัย แซ่โค้ว และคณะ, 2549) ซ่ึงศึกษา ปัจจัยและ
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวของนักศึกษา ภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจะมีพฤติกรรมการใชค้รีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว วันละ 2 ครั้ง จุดประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
บํารุงผิวเพื่อหน้าขาวส่วนใหญ่ต้องการเพื่อให้ตนมีผิวขาวขึ้น มีจํานวน 418 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.2 แต่ก็ยังเห็นว่ามีคนอีกไม่
น้อยที่ใชค้รีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวเพื่อให้หน้าดูอ่อนกว่าวัย เพื่อรักษาสิวและรักษาฝ้า เพราะในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว
เพื่อหน้าขาวไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติทําให้ผิวหน้าดูขาวขึ้นเท่าน้ัน แต่ยังมีคุณสมบัติหลายประการเช่น ลดริ้วรอย กระชับผิวหน้า 
ป้องกันแสงแดด และรักษาสิว ฝ้า เป็นต้น ทั้งน้ีผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ (ฉัตรชัย แซ่โค้ว และคณะ, 2549) โดย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจะมีมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว มีจุดประสงค์เพื่อ ต้องการให้ผิวหน้า
ขาวดูสุขภาพด ีและผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวส่วนใหญ่คือใช้แล้วไม่เกิดอาการแพ้ มีจํานวน 561 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.0 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าครีมที่ใช้กันในปัจจุบันมีคุณภาพทีด่ี และมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขควบคุม 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้าขาวระหว่างข้อมูลสถานภาพจําแนก
ตามเพศ กับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ และผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาอย่างละเอียดแล้วพบว่า เครื่องหมายการค้าพอนด์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงเป็นหลัก โดยไม่มุ่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับเพศชาย เมื่อเทียบกับ
เครื่องหมายการค้าอ่ืน ๆ เช่น นีเวีย ซ่ึงมี ผลิตภัณฑ์ย่อยสําหรับเพศชายโดยเฉพาะ เป็นต้น ส่วนผลของการใช้ผลิตภัณฑ์น่าจะ
เป็นเพราะเพศชายส่วนหน่ึงยังใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกวิธี ไม่ทราบขั้นตอนการใช้ ทําให้ผลการใช้แตกต่างกัน ซ่ึงเพศหญิงจะใส่ใจใน
วิธีใช้มากกว่าเพศชายอีกทั้งได้รับคําแนะนําที่ดีจากพนักงานขายมากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์และจุดประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพบความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวด้วยตนเอง เลือกส่วนผสมที่เป็นสมุนไพร มีการใช้ผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง และมี
จุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้ผิวหน้าขาว ที่ไม่แตกต่างกัน 
 นอกจากน้ี การนําครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาว 10 อันดับแรกที่กลุ่มประชากรนิยมใช้มาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ
หนัก (ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี) และไฮโดรควิโนนพบว่า ครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวตัวอย่างมีปริมาณทองแดงอยู่ในช่วง 0.49-
3.90 ppm มีปริมาณตะก่ัว (Pb) เจือปนอยู่ 5.24-17.57 ppm ซ่ึงปริมาณตะก่ัวไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด ปริมาณสังกะสีที่
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ตรวจพบอยู่ ในช่วง 19.55-26326.08 ppm อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏปริมาณทองแดงและสังกะสีที่อนุญาตให้พบใน
เครื่องสําอาง นอกจากน้ี ยังตรวจไม่พบไฮโดรควิโนนเจือปน ในครีมบํารุงผิวเพื่อหน้าขาวตัวอย่างที่นํามาวิเคราะห์ ดังน้ันครีม
บํารุงผิวเพื่อหน้าขาวที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเลือกใช ้จึงจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการวิจัยทําให้ทราบว่าในปัจจุบัน พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวเพื่อ
หน้าขาวของกลุ่มประชากรในจังหวัดนนทบุรี ได้ตระหนักและวิเคราะห์การเลือกใช้ครีมบํารุงผิวอย่างปลอดภัยจากราคา 
ปริมาณ  รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพสินค้าและการหลีกเล่ียงสารเคมี  ซ่ึงควรนําไปเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาผลิต
ภัณฑฺครีมบํารุงผิวอ่ืนๆ จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเผยแพร่ มีกิจกรรม ให้องค์ความรู้ด้านต่างๆ เก่ียวกับข้อมูลผู้บริโภค ร่วม
ทั้งเป็นข้อมูลของผู้ประกอบการต่างๆ  
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 ควรมีการวิเคราะห์หาสารอ่ืนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง หรือยาปรับสีผมที่เป็นที่นิยมกันจํานวนมาก 
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การพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคโนโลย ีPlate heat exchanger 
เพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน 

The development of chili dryer machine by plate heat exchanger technology 
 for saving energy and reducing global warming 

ธีรพจน์ แนบเนียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคโนโลยี Plate heat exchanger เพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะ  
โลกร้อน เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ  ความเร็วลมร้อนและอัตราการหมุนถังอบแห้ง ที่เหมาะสมในการอบแห้ง
พริก ผลการทดสอบใช้ถังอบแห้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร ยาว 1.8 เมตร พบว่าสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้ง
พริก คือที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1 เมตรต่อวินาที อัตราการหมุนถัง 6 รอบต่อนาที จะสามารถอบแห้ง
พริกจํานวน 9 กิโลกรัม ที่ความชื้นเริ่มต้น 75-85 %Wb ให้มีความชื้นลดลงเหลือ 15 %Wb ภายในเวลา 3 ชั่วโมง คิดเป็น
ความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 38 KWh ซ่ึงภายหลังการปรับปรุงโดยการติดตั้ง Plate heat exchanger เข้าไปใน
ระบบจะส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในการอบแห้งพริกลดลงเป็น 26 KWh สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 32% 
และมีระยะเวลาในการคืนทุน 4 เดือน 
คําสําคัญ : เครื่องอบแห้งพริก, Plate heat exchanger, การประหยัดพลังงาน, ภาวะโลกร้อน 

Abstract 

 The development of chili dryer machine by Plate heat exchanger technology for saving energy 
and reducing global warming. The rotating tank of 0.4 m diameter and 1.8 m height was tested in these 
experiments. The results found that the optimum drying conditions were temperature of 120๐C, wind 
speed of 1.0 m/s and rotating rate of 6 rpm respectively which can decrease the moisture content of   
75-85 %Wb of 9 kg chili to 15%Wb within 3 hours and the energy consumption was 38 KWh. Afterward 
the plate heat exchanger was installed, the energy consumption for drying chili under the optimum 
conditions was decreased to 26 KWh which could save energy increasing to 32% and payback period was 
4 month. 
Keywords : Chili dryer machine, Plate heat exchanger, Energy saving, Global warming 

บทนํา 
 พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยปลูกและนํามาใช้ในการประกอบอาหาร  โดยมีสายพันธ์ุที่ปลูกหลายชนิด  เช่น  พริก
ขี้หนูสวน พริกขี้หนูใหญ่ พริกใหญ่ พริกหยวกและพริกยักษ์ มีการปลูกมากที่สุดได้แก่ พริกขี้หนูใหญ่ โดยมีพื้นที่ปลูกทั่ว
ประเทศ 83,646 ไร่  คิดเป็น 17.63%  ของพื้นที่ปลูกพริกทั้งหมด และมีผลผลิตเฉล่ียสูงกว่าพริกชนิดอ่ืน  ผลผลิตทั่วประเทศ 
105,861 ตัน  ส่วนใหญ่ใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น พริกเครื่องแกง ซอสพริก พริกดอง เป็นต้น ในปี พ.ศ. 
2546  มีการส่งออกพริกถึง 34,691,293 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่า 886,905,997 บาท และมีการนําเข้าพริก 19,148,374  
กิโลกรัม  คิดเป็นเงิน 465,180,775  บาท (กรมศุลกากร, 2549) แสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้พริกโดยเฉพาะพริกแห้งมี
ความต้องการสูงมาก จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการปลูกพริกมาก มีพื้นที่ในการเพาะปลูกระหว่าง พ.ศ. 2551-2552  
ทั้งหมด 10,217 ไร่  ผลผลิตเฉล่ีย 261 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, 2552)  การจําหน่ายจะจัดจําหน่ายใน
รูปของพริกสดมากกว่าพรกิแห้ง  เน่ืองจากการทําพริกแห้ง ยังใช้การตากพริกสดด้วยวิธีธรรมชาติ  โดยการนําพริกสดวางบน
ลานกว้าง  ระยะเวลาที่ใช้ในการตาก  ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดด อุณหภูมิและความชื้นของอากาศบริเวณลานตาก ซ่ึงใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนาน  ประมาณ 12-15 วัน  ทําให้มีความยุ่งยากในการเก็บเข้าออกในแต่ละวันและมักประสบปัญหาในการ
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ตากแห้งไม่สมํ่าเสมอ  มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในพริกจํานวนมาก มีความชื้นสูงทําให้เกิดเชื้อรา ทําให้พริกแห้งที่ได้มี
คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลกระทบตอ่การนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 ปัจจุบันมีการสร้างเครื่องอบแห้งพริก โดยใช้ความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและฆา่เชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับพริก 
เพื่อที่จะยืดอายุการเก็บรักษาให้นานยิ่งขึ้น (กิตติ สิทธิประภาพร, 2548; พิพัฒน์  อมตฉายา, 2548) แต่อย่างไรก็ตาม
เครื่องอบแห้งพริกดังกล่าวมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง  รวมทั้งการปลดปล่อยพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง ซ่ึงส่งผลต่อภาวะ
โลกร้อน ด้วยเหตุผลดังกล่าวการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์พริกแห้งด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โดยการนําความ
ร้อนกลับมาใช้ใหม่ จึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาน้ีได้และยังสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พริกแห้ง  ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้สูง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกโดยเทคโนโลยี Plate heat exchanger เพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะ   

โลกร้อน 
2. เพื่อศึกษาหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสมในการอบแห้งพริก 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งพริกที่สร้างขึ้น 
4. เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนการอบแห้งพริก 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพริก ได้แก่ สายพันธ์ุ ขนาด นํ้าหนักและความชื้น  
2. ศึกษาปัญหาและประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพริกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
3. การออกแบบเครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคโนโลยี Plate heat exchanger โดยดัดแปลงตามวิธีการของ  

Perry (1984) 
3.1 ขนาดถังอบแห้ง  มีการคํานวณดังน้ี 

1) พื้นที่หน้าตัดของถังอบแห้ง คํานวณได้จากสมการ 

m

o

G

G
A =  

   เม่ือ  A  =  พื้นที่หน้าตัดของถังอบแห้ง (m2) 
                    Go =  อัตราการไหลของอากาศแห้ง (kgอากาศแห้ง/hr) 
                    Gm =  อัตราการไหลเชิงมวลของลมร้อนต่อพื้นที่หน้าตัด (kg/m2hr) 

2) ความยาวของถังอบแห้ง คํานวณได้จากสมการ 

A

V
L =  

    เม่ือ  L  =  ความยาวของถังอบแห้ง (m) 
                  V  =  ปริมาตรของถังอบแห้ง (m3) 

3.2 อัตราการหมุนของถังอบแห้ง  คํานวณได้จากสมการ 
NDT  =  7 ~ 12 m/min 

เม่ือ  N  =  อัตราการหมุนของถังอบแห้ง (rpm) 
               DT =  เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวถังอบแห้ง (m) 

3.3 ตัวตัก 
1) จํานวนของตัวตัก  คํานวณได้จากสมการ 

=
TD

n
8 ~ 10 

เม่ือ  n  =  จํานวนตัวดักของถังอบแห้ง (ตัว) 
2) ความสูงในแนวรัศมีของตัวตัก ที่ผนังด้านในของตัวถังอบแห้ง  คํานวณได้จากสมการ 

              
12

1
h = ~ TD

8

1
 

เม่ือ  h  =  ความสูงในแนวรัศมีของตัวตัก (m) 
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3.4 ขนาดของมอเตอร์หมุนถังอบแห้ง 
 กําลังสําหรับขับเคล่ือนการหมุนของถังอบแห้ง (Power, P) คํานวณได้จากสมการ 

P = DTL 
 เม่ือ  P  =  กําลังของมอเตอร์ (HP) 

3.5 ขนาดของอุปกรณ์ให้ความร้อน 
 กําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ให้ความร้อน (heater) คํานวณได้จากสมการ 

TmCQ p∆=  

 เม่ือ  Q  =  ขนาดของอุปกรณ์ให้ความร้อน (W) 
                m  =  อัตราการไหลเชิงมวล (Kg/s) 
                Cp =  ความจุความร้อนของอากาศ (KgJ/Kgs) 
                  T∆ =  ผลต่างของอุณหภูมิทางเข้ากับทางออก (๐C) 

3.6 มอเตอร์โบเวอร์ 
 กําลังงานที่ต้องใช้ของมอเตอร์โบเวอร์ คํานวณได้จากสมการ 

Pb  =  (5 ~ 10)DT
2 

เม่ือ  Pb  =  กําลังของมอเตอร์โบเวอร์ (HP) 
3.7 Plate heat exchanger   

 การออกแบบ Plate heat exchanger ของ เครื่องอบแห้งพริก (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2552) ประกอบด้วยชุดแผ่นแลกเปล่ียนความร้อน มีลักษณะเป็นลอน ใช้เป็นตัวกลางแลกเปล่ียนความร้อนของของ
ไหลสองด้าน ชุดแผ่นแลกเปล่ียนความร้อนน้ีจะถูกประกอบอยู่ระหว่าง เฟรมหน้า และเฟรมอัด โดยมีชุดสลักยึดให้แน่นอีกที่
หน่ึง บนแผ่นโลหะน้ีจะมีปะเก็นอยู่รอบแผ่น เพื่อป้องกันการรั่วออก และบังคับทิศทางการไหลของของไหล การกําหนดจํานวน
แผ่นที่ใช้จะขึ้นอยู่กับอัตราการไหล คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ความดันลดและอุณหภูมิเข้าออกที่ต้องการ โดย
ลักษณะที่แผ่นจะเป็นลอน (ภาพที่ 1) 

     
ภาพที่ 1 โครงสร้างของ Plate heat exchanger 

4. สร้างเครื่องอบแห้งพริกโดยใชเ้ทคโนโลยีPlate heat exchanger ตามแผนผังระบบการทํางาน (ภาพที่ 2)  

 
BV  =  มอเตอร์โบเวอร์    VP  =  ตําแหน่งวัดความเร็วของอากาศเข้า 

            PHE  =  อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน     SL  =  ตัวปรับความลาดเอียงของถังอบแห้ง 
  HT  =  อุปกรณ์ให้ความร้อน    MT  =  มอเตอร์หมุนถังอบแห้ง 
  TC  =  ตัวควบคุมอุณหภูมิอากาศเข้า      SP  =  ตัวปรับความเร็วรอบของถังอบแห้ง 

           SI,SO  =  เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศเข้าและอากาศออก 
ภาพที่ 2 แผนผังระบบการทํางานของเครื่องอบแห้งพริก 
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5. ทดสอบการทํางานของเครื่องอบแห้ง เพื่อหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในการอบ  
ความเร็วลมในห้องอบ และอัตราการหมุนของถัง เป็นต้น 

6. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแห้ง  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพริกแห้ง (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2546)  โดยนําผลิตภัณฑ์พริกแห้งที่ผ่านการอบแห้งบรรจุในถุงพลาสติก ชนิด Polypropylene ปิด
ผนึกแบบสุญญากาศและเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องมาทําการตรวจสอบคุณภาพ 

7. การหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งพริก 
8. วิเคราะห์หาต้นทุนการอบแห้งพริก 

ผลการวิจัย 
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพริก ได้แก่ สายพันธ์ุ ขนาด นํ้าหนักและความชื้น 

  จังหวัดลพบุรี มีการปลูกพริกอยู่หลายสายพันธ์ุ เช่น พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกแกว พริกจินดาและพริกขี้หนูใหญ่ 
โดยมากจะเป็นพริกขี้หนูใหญ่ ซ่ึงนิยมนํามาทําพริกแกง มีการปลูกมากที่สุดอยู่ที่ อ.ชัยบาดาล เกษตรกรส่วนใหญ่จะทําการตาก
แห้งด้วยวิธีทางธรรมชาติ คือ การตากแดด ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการตากแห้ง 1-2 สัปดาห์ แล้วแต่ภูมิอากาศ โดยพริกที่ปลูกจะ
ขายส่ง ตลาดไท กรุงเทพฯ โดยจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของพริก สายพันธ์ุพริกขี้หนูใหญ่ ที ่ อ.ชัย
บาดาล พบว่าพริกจะมีเปลือกสีแดง ขนาดความยาว 6-7 cm ความหนาของเปลือก ประมาณ 0.1 cm ภายในจะมีเม็ดสี
เหลือง นํ้าหนักรวมประมาณ 2.2 กรัมและมีค่าความชื้นประมาณ 75-85 %Wb 

2. ศึกษาปัญหาและประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพริกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  เครื่องอบแห้งพริกที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท  ตัวอย่างเช่น  เครื่องอบแห้งพริกโดยใช้พลังงานความร้อนจาก
ก๊าซชีวมวล (ชนากานต์ อาษาสุจริต, 2538) เครื่องอบแห้งพริกโดยใช้พลังงานความร้อนทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ (สุรศักดิ์  เทียบรัตน์, 2540) เครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคนิคการอบแห้งแบบไหลผ่าน (ไพศาล ศุภิรัตนกุล, 
2547) แสดงดังภาพที่ 4 เครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด (กิตติ  สิทธิประภาพร, 2548) แสดงดังภาพที่ 5  
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (วันดี  แสงสุวรรณ์, 2552) และเครื่องอบแห้งพริกแบบหมุน (พิพัฒน์ อมตฉายา , 
2548)  เป็นต้น สําหรับปัญหาของเครื่องอบแห้งพริกส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนคือการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสูงและการปลดปล่อยลมร้อนสูงออกจากระบบหลังการอบแห้งพริก 

3. ทดสอบการทํางานของเครื่องอบแห้งโดยใชเ้ทคโนโลยี Plate heat exchanger 
  1) ศึกษาลักษณะการตกของพริกภายในถังอบ 

ตัวแปรที่สําคัญคืออัตราการหมุนของถังอบแห้ง  โดยต้นกําลังเลือกใช้มอเตอร์ขนาด 1 HP 1450 rpm ชุดทด
รอบ 1:30 ควบคุมความเร็วโดยใช้อินเวอร์เตอร์  ที่อัตราความเร็วรอบ 0-10 rpm จะสังเกตได้ว่าที่ความเร็วรอบต่ําลักษณะ
การตกของพริกจะไม่กระจายทั่วถังอบ  ทําให้ผิวของพริกได้สัมผัสกับลมร้อนน้อยส่งผลให้การอบแห้งพริกใช้เวลานาน ส่วนที่
ความเร็วรอบสูงลักษณะการตกของพริกจะกระเด็นมากไปและการตกไม่กระจายมาตรงกลางถังอบแห้ง  ทําให้การอบแห้งพริก
ใช้เวลานานเช่นกัน  จึงเลือกอัตราการหมุนที่เหมาะสมของถังอบแห้งพริกที่ 6 รอบต่อนาที ซ่ึงพริกมีการกระจายไปทั่วถังอบ 
(ภาพที่ 3) 

       
5 รอบต่อนาที                        6 รอบต่อนาที 

ภาพที่ 3 อัตราการหมุนถังอบแห้ง  
2) วิเคราะห์หาอุณหภูมิและความเร็วลมที่เหมาะสมในการอบแห้งพริก 

 ทําการทดลองอบแห้งพริกที่อุณหภูมิ 110  และ120 ๐C  โดยใช้ความเร็วลม 0.5, 1.0 และ 1.5 m/s อัตรา
การหมุนถัง 6 รอบต่อนาที แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Moisture content กับระยะเวลาในการอบแห้ง โดยใช้อุณหภูมิ 
110๐C และความเร็วลมที่ 0.5, 1 และ 1.5 m/s (ภาพที่ 4) และความสัมพันธ์ระหว่าง Moisture content กับระยะเวลา
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5. ทดสอบการทํางานของเครื่องอบแห้ง เพื่อหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในการอบ  
ความเร็วลมในห้องอบ และอัตราการหมุนของถัง เป็นต้น 

6. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแห้ง  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพริกแห้ง (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2546)  โดยนําผลิตภัณฑ์พริกแห้งที่ผ่านการอบแห้งบรรจุในถุงพลาสติก ชนิด Polypropylene ปิด
ผนึกแบบสุญญากาศและเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องมาทําการตรวจสอบคุณภาพ 

7. การหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งพริก 
8. วิเคราะห์หาต้นทุนการอบแห้งพริก 

ผลการวิจัย 
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพริก ได้แก่ สายพันธ์ุ ขนาด นํ้าหนักและความชื้น 

  จังหวัดลพบุรี มีการปลูกพริกอยู่หลายสายพันธ์ุ เช่น พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกแกว พริกจินดาและพริกขี้หนูใหญ่ 
โดยมากจะเป็นพริกขี้หนูใหญ่ ซ่ึงนิยมนํามาทําพริกแกง มีการปลูกมากที่สุดอยู่ที่ อ.ชัยบาดาล เกษตรกรส่วนใหญ่จะทําการตาก
แห้งด้วยวิธีทางธรรมชาติ คือ การตากแดด ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการตากแห้ง 1-2 สัปดาห์ แล้วแต่ภูมิอากาศ โดยพริกที่ปลูกจะ
ขายส่ง ตลาดไท กรุงเทพฯ โดยจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของพริก สายพันธ์ุพริกขี้หนูใหญ่ ที ่ อ.ชัย
บาดาล พบว่าพริกจะมีเปลือกสีแดง ขนาดความยาว 6-7 cm ความหนาของเปลือก ประมาณ 0.1 cm ภายในจะมีเม็ดสี
เหลือง นํ้าหนักรวมประมาณ 2.2 กรัมและมีค่าความชื้นประมาณ 75-85 %Wb 

2. ศึกษาปัญหาและประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพริกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  เครื่องอบแห้งพริกที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท  ตัวอย่างเช่น  เครื่องอบแห้งพริกโดยใช้พลังงานความร้อนจาก
ก๊าซชีวมวล (ชนากานต์ อาษาสุจริต, 2538) เครื่องอบแห้งพริกโดยใช้พลังงานความร้อนทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ (สุรศักดิ์  เทียบรัตน์, 2540) เครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคนิคการอบแห้งแบบไหลผ่าน (ไพศาล ศุภิรัตนกุล, 
2547) แสดงดังภาพที่ 4 เครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด (กิตติ  สิทธิประภาพร, 2548) แสดงดังภาพที่ 5  
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (วันดี  แสงสุวรรณ์, 2552) และเครื่องอบแห้งพริกแบบหมุน (พิพัฒน์ อมตฉายา , 
2548)  เป็นต้น สําหรับปัญหาของเครื่องอบแห้งพริกส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนคือการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสูงและการปลดปล่อยลมร้อนสูงออกจากระบบหลังการอบแห้งพริก 

3. ทดสอบการทํางานของเครื่องอบแห้งโดยใชเ้ทคโนโลยี Plate heat exchanger 
  1) ศึกษาลักษณะการตกของพริกภายในถังอบ 

ตัวแปรที่สําคัญคืออัตราการหมุนของถังอบแห้ง  โดยต้นกําลังเลือกใช้มอเตอร์ขนาด 1 HP 1450 rpm ชุดทด
รอบ 1:30 ควบคุมความเร็วโดยใช้อินเวอร์เตอร์  ที่อัตราความเร็วรอบ 0-10 rpm จะสังเกตได้ว่าที่ความเร็วรอบต่ําลักษณะ
การตกของพริกจะไม่กระจายทั่วถังอบ  ทําให้ผิวของพริกได้สัมผัสกับลมร้อนน้อยส่งผลให้การอบแห้งพริกใช้เวลานาน ส่วนที่
ความเร็วรอบสูงลักษณะการตกของพริกจะกระเด็นมากไปและการตกไม่กระจายมาตรงกลางถังอบแห้ง  ทําให้การอบแห้งพริก
ใช้เวลานานเช่นกัน  จึงเลือกอัตราการหมุนที่เหมาะสมของถังอบแห้งพริกที่ 6 รอบต่อนาที ซ่ึงพริกมีการกระจายไปทั่วถังอบ 
(ภาพที่ 3) 

       
5 รอบต่อนาที                        6 รอบต่อนาที 

ภาพที่ 3 อัตราการหมุนถังอบแห้ง  
2) วิเคราะห์หาอุณหภูมิและความเร็วลมที่เหมาะสมในการอบแห้งพริก 

 ทําการทดลองอบแห้งพริกที่อุณหภูมิ 110  และ120 ๐C  โดยใช้ความเร็วลม 0.5, 1.0 และ 1.5 m/s อัตรา
การหมุนถัง 6 รอบต่อนาที แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Moisture content กับระยะเวลาในการอบแห้ง โดยใช้อุณหภูมิ 
110๐C และความเร็วลมที่ 0.5, 1 และ 1.5 m/s (ภาพที่ 4) และความสัมพันธ์ระหว่าง Moisture content กับระยะเวลา
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ในการอบแห้งโดยใช้อุณหภูมิ 120๐C ความเร็วลมที่ 0.5, 1 และ 1.5 m/s (ภาพที่ 5) จากการทดลองพบว่าการอบแห้ง
พริกจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 พบว่าความชื้นของพริกจะลดลงค่อนข้างน้อย  เนื่องจากเป็นช่วงของการเพิ่ม
อุณหภูมิและพริกยังมีความชื้นอยู่มาก ช่วงที่ 2 ความชื้นของพริกจะลดลงอย่างมากและยังพบว่ามีนํ้าอยู่ที่บริเวณผิวของ
พริกจํานวนมากและช่วงที่ 3 จะพบว่าความชื้นของพริกจะอยู่ประมาณไม่เกิน 20 %Wb และจะค่อย ๆ ลดลง เมื่อนํ้าที่
บริเวณผิวของพริกแห้งไปหมด  จากการทดลองยังพบว่าในช่วงที่ 2 ที่อุณหภูมิเดียวกัน ถ้าเพิ่มความเร็วลม จะทําให้การ
อบแห้งเร็วขึ้น เน่ืองจากความเร็วของลมสูงจะช่วยให้นํ้าที่ผิวของพริกระเหยได้เร็วขึ้น    

 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง Moisture content กับระยะเวลาในการอบแห้ง 
  โดยใช้อุณหภูมิ 110๐C และความเร็วลมที่ 0.5, 1 และ 1.5 m/s 

 

 
 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง Moisture content กับระยะเวลาในการอบแห้ง 
  โดยใช้อุณหภูมิ 120๐C และความเร็วลมที่ 0.5, 1 และ 1.5 m/s 
 

3) ลักษณะสีของพริกที่ระดับอุณหภูมิต่างกัน 
 อุณหภูมิมีผลต่อลักษณะทางกายภาพของพริกคือสีของเม็ดพริก ความชื้นในเม็ดพริก ว่าพริกจะแข็งเปราะหรือ

กรอบเกินไปหรือไม่ ถ้าอุณหภูมิในการอบต่ํา จะเห็นได้ว่าเม็ดพริกจะสีแดงสดและไม่แข็งเปราะแต่จะใช้เวลาในการอบนาน 
และถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปสีของพริกจะแดงคลํ้า แข็งเปราะและมีกล่ินไหม้อีกด้วย ดั้งน้ันจึงสรุปได้ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมใน การ
อบพริกคือ 120๐C เพราะว่าสีของเม็ดพริกแดงสด ผิวมันวาว ไม่แข็งเปราะและใชเ้วลาในการอบน้อย (ภาพที่ 6) 

 
       อุณหภูมิ 110๐C          อุณหภูมิ 120๐C          อุณหภูมิ 130๐C 

ภาพที่ 6 ลักษณะสีของพริกหลังการอบแห้ง 
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4) การวิเคราะห์พลังงาน 
 ผลการตรวจวัดการใช้กําลังไฟฟ้าและเวลา ซ่ึงเป็นตัวแปรที่มีผลต่อกําลังไฟฟ้าที่ใช้ โดยเครื่องอบแห้งพริกมี

อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ 3 อย่าง คือ อุปกรณ์ให้ความร้อน มอเตอร์ขับเคลื่อนการหมุนของถังอบแห้งและ
มอเตอร์โบเวอร์ จากการทดลองพบว่าการสิ้นเปลืองพลังงานส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ให้ความร้อน เมื ่อมีการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งพบว่าอุณหภูมิสูงจะส้ินเปลืองพลังงานมากกว่าที่อุณหภูมิต่ํา แต่การเพิ่มอุณหภูมิ
ให้แก่กระแสอากาศนั้นทําให้การอบแห้งรวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามพบว่าการเพิ่มอุณหภูมิจาก 110๐C เป็น 120๐C การ
ส้ินเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นไม่มาก (ภาพที่ 7) และหลังจากการปรับปรุงโดยการติดตั้ง Plate heat exchanger เข้าไปใน
ระบบ ส่งผลให้การใช้กําลังไฟฟ้าในการอบแห้งพริกลดลง (ภาพที่ 8) 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับเวลาก่อนและหลังติดตั้ง Plate heat exchanger 

 
 

ภาพที่ 8 กําลังไฟฟ้าที่ใช้ ก่อนและหลังการติดตั้ง Plate heat exchanger 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการทดลองอบแห้งพริกแบบต่อเน่ืองด้วยเครื่องอบแห้งพริกโดยใช้เทคโนโลยี Plate heat exchanger เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ที่สภาวะการอบแห้งต่างๆ กัน คือ ที่ระดับอุณหภูมิ 100, 110 และ 120๐C ระดับที่ความเร็วลมร้อน 0.5, 
1.0 และ 1.5 m/s อัตราการหมุนถัง 5, 6 และ 7 rpm เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของนํ้าหนักและความชื้น 
ภายในเม็ดพริก และระยะเวลาในการอบแห้งพริก เม่ือความชื้นถึงค่าๆ หน่ึง โดยในการอบแห้งจะใช้พริกครั้งละ 9 Kg พบว่าที่
ความเร็วรอบต่ําลักษณะการตกของพริกจะไม่กระจายทั่วถังอบ ทําให้ผิวของพริกได้สัมผัสกับลมร้อนน้อย ส่งผลให้การอบแห้ง
พริกใช้เวลานาน ส่วนที่ความเร็วรอบสูงลักษณะการตกของพริกจะกระเด็นมากไปและการตกไม่กระจายมาตรงกลางถังอบแห้ง 
ทําให้การอบแห้งพริกใช้เวลานานเช่นกัน จึงเลือกอัตราการหมุนที่เหมาะสมของถังอบแห้งพริกที่ 6 รอบต่อนาที ซ่ึงพริกมีการ
กระจายไปทั่วถังอบ ส่วนอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งพริกถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด โดยที่อุณหภูมิ 110๐C ( V = 1 m/s, N = 
6 rpm ) ใช้เวลาในการอบแห้งพริก 3 ชั่วโมง 30 นาที จะได้พริกแห้งที่มีสีแดงและมีสีใกล้เคียงกับพริกแห้งทั่วไป แต่จะใช้เวลา
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ในการอบนาน โดยมีความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้า 35 หน่วย ที่อุณหภูมิ 120๐C ( V = 1 m/s, N = 6 rpm ) ใช้เวลาในการ
อบแห้งพริก 3 ชั่วโมง จะได้พริกแห้งที่มีสีแดงสดใสและมีสีใกล้เคียงกับพริกแห้งที่ตลาด โดยมีความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
40 หน่วย และที่อุณหภูมิ 130๐C ( V = 1 m/s, N = 6 rpm ) ใช้เวลาในการอบแห้งพริก 3 ชั่วโมง จะได้พริกแห้งที่มีสีแดง
เข้มผิวพริกจะย่น มีกล่ินไหม้ แข็ง กรอบและเปราะ โดยมีความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้า 45 หน่วย ดังน้ันสภาวะการอบแห้ง
พริกที่เหมาะสม คือ ที่อุณหภูมิ 120๐C ความเร็วลม 1 m/s และ อัตราการหมุนถังอบแห้ง 6 rpm  
 การเปรียบเทียบกําลังไฟฟ้าที่ใช้ระหว่างการอบแห้งพริกแบบเดิมกับการอบแห้งพริกโดยใช้เทคโนโลยี Plate 
heat exchanger พบว่าหลังการปรับปรุงโดยการติดตั้ง Plate heat exchanger เข้าไปในระบบ ส่งผลให้การใช้กําลังไฟฟ้า
ในการอบแห้งพริกลดลง สามารถประหยัดกําลังไฟฟ้าได้ประมาณ 32% ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์อยู่ที่ 20,000 
บาท ถ้าใช้เครื่องอบแห้งพริกวันละ 6 ชั่วโมง 365 วันต่อปี ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ 2.50 บาทต่อหน่วย จะสามารถคืนทุนได้
ภายในระยะเวลา 4 เดือน 
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เงื่อนไขการมีเสถียรภาพแบบเลขช้ีกําลังของระบบนิวทรอล 
Exponential Stability Criterion of a Linear Neutral System 

วรากรณ์  สุดสงวน1  ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล2 

1ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยน้ีต้องการหาเงื่อนไขการมีเสถียรภาพของระบบนิวทรอลเชิงเส้น โดยประยุกต์ใช้สูตรไลนิช -นิวตัน 
ทฤษฎีไลปูนอฟเพื่อหาเงื่อนไขการมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลัง  โดยเงื่อนไขที่ได้อยู่ในรูปของอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น และใน
งานวิจัยน้ีได้นําเสนอตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ได้จากการใช้เงื่อนไขอสมการเมทริกซ์
เชิงเส้นในงานวิจัยน้ีกับเงื่อนไขในงานวิจัยที่ผ่านมา  โดยผลที่แสดงในตัวอย่างแรก (แสดงการเปรียบเทียบเสถียรภาพเชิงเส้น
กํากับ) พบว่าค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ได้จากทฤษฎีบทที่ 1 มีค่าอนันต์แต่ผลของ Li & Liu (2009) มีค่า 1.601 สําหรับ
ตัวอย่างที่สองที่แสดงการเปรียบเทียบของเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลัง พบว่าค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ได้จากทฤษฎีบทที่ 1 
ดีกว่าเงื่อนไขที่ได้จากงานวิจัยของ Shu et al. (2009) อย่างเห็นได้ชัด 
คําสําคัญ : ระบบนิวทรอล, เสถียรภาพแบบเลขชี้กําลัง, อสมการเมทริกซ์เชิงเส้น, ทฤษฎีไลปูนอฟ 

Abstract 

 In this paper, exponential stability criterion of a linear neutral system is investigated. By applying 
the Leibniz-Newton formula and Lyapunov theory, a new exponential stability criterion of the system is 
obtained in the form of linear matrix inequality (LMI). At the end, two numerical examples are given to 
indicate that the result presented in this research is less conservative than of some of the past results. In 
the first example compares the upper bounds of time-delay in case of asymptotic stability. In this case, 
our result gives infinite value comparing to 1.601 from Li & Liu (2009). In the second example shows 
comparing of the upper bounds for the exponential stability. Result shows that our result is significantly 
less significantly compare to results from Shu et al. (2009).   
Keywords : Neutral system, Exponential stability, Linear matrix inequality (LMI), Lyapunov theory 

บทนํา 
 ในระบบต่างๆ ทางวิศวกรรมมักมีปัญหาเรื่องการไม่มีเสถียรภาพของระบบซ่ึงเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น 
ข้อมูลที่ผิดพลาด  การเส่ือมลงของระบบ (ageing)  เสียงรบกวนจากภายนอก และตัวหน่วงที่ขึ้นกับเวลา (Kwon & Park, 
2006)  โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าตัวหน่วงที่ขึ้นกับเวลามักเป็นต้นเหตุที่สําคัญที่ทําให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพซ่ึงพบได้ใน
วิศวกรรมศาสตร์  กระบวนการทางเคมี  แบบจําลองประชากร  ระบบสมดุลทางชีววิทยา และระบบทางเศรษฐศาสตร์ (Liu, 
2003; Kwon & Park, 2006; Chen & Zheng, 2007; Chen et al., 2008; Botmart et al., 2011)   ดังน้ันการวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบที่มีตัวหน่วงที่ขึ้นกับเวลาจึงมีความสําคัญมากในทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ 
 โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้วิจัยจํานวนมากได้วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเชิงเส้น (linear 
systems) ระบบนิวทรอล (neutral systems) ระบบเครือข่ายประสาท (neural networks) ระบบสลับ (switch systems) 
ระบบที่มีตัวควบคุม (feedback controller) ระบบที่มีตัวไม่แน่นอน (uncertainties)  โดยทฤษฎีที่ได้ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีที่ขึ้นกับตัวหน่วง (Han, 2004; Chen et al., 2008; Botmart et al., 2011) และทฤษฎีที่ไม่
ขึ้นกับตัวหน่วง (Park & Won, 2000; He et al., 2001; Cao & Zhang, 2007) โดยเฉพาะเม่ือค่าของตัวหน่วงที่ขึ้นกับเวลามี
ขนาดเล็กเงื่อนไขที่ขึ้นกับตัวหน่วงจะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมกว่าเงื่อนไขที่ไม่ขึ้นกับตัวหน่วง (Park, 2002)    
 สําหรับงานวิจัยด้านเสถียรภาพของระบบนิวทรอลถูกประยุกต์ใช้ในการอธิบายการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม ซ่ึงจะปรากฏในการศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติ กระบวนการแลกเปล่ียนความร้อน และระบบนิเวศวิทยา ซ่ึงได้มี
การพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง (Chen & Zheng, 2007; Li & Liu,  2009; Yu, 2009; Haoussi & Tissir, 2010; Wang & 
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Song, 2010)  ผ่านการสร้างฟังก์ชันไลปูนอฟที่แตกต่างกันรวมทั้งทฤษฎีที่หลากหลาย โดย Chen & Zheng (2007)  และ 
Haoussi & Tissir (2010) ได้เสนอเงื่อนไขการมีเสถียรภาพทนทานของระบบนิวทรอลที่มีตัวควบคุม  Li & Liu (2009) ได้
เสนอเงื่อนไขการมีเสถียรภาพเชิงเส้นกํากับของระบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงเป็นค่าคงตัว Yu (2009) ได้เสนอการออกแบบ
สัญญาณสลับสําหรับเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังของระบบนิวทรอล และ Wang & Song (2010) ได้เสนอเงื่อนไขการมี
เสถียรภาพทนทานของระบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงที่ขึ้นกับเวลาและมีตัวไม่แน่นอนไม่เชิงเส้น  
 ในงานวิจัยน้ี ต้องการหาเงื่อนไขการมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังของระบบนิวทรอลที่ใช้ในงานวิจัยของ Li & Liu 
(2009)  ซ่ึงจะทําให้ระบบสามารถเข้าสู่เสถียรภาพได้เร็วกว่าระบบที่มีเสถียรภาพเชิงเส้นกํากับในขณะที่ค่าขอบเขตบนของตัว
หน่วงเท่ากัน (Kwon & Park, 2008; Yu et al., 2009) โดยใช้ทฤษฎีไลปูนอฟ (Lyapunov theory) และอสมการเมทริกซ์เชิง
เส้น เพื่อให้ได้เงื่อนไขใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเงื่อนไขที่ผ่านมา 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อความสะดวกจะกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัยน้ี  
nℜ แทนปริภูมิจํานวนจริง n  มิติ;  

nn×ℜ แทนเมทริกซ์

จํานวนจริง nn×  มิติ ; ΤA แทนเมทริกซ์สลับเปล่ียน A ; A  แทน ยูคลิเดียนนอร์ม (Euclidean Norm) ของเมทริกซ์ Ä 

กล่าวคือ )(
2/1

max
AAA Τ= λ ; 0>P เป็นเมทริกซ์สมมาตรและเป็นเมทริกซ์บวกแน่นอน (Positive-definite Symmetric); 

0≥P  เป็นเมทริกซ์สมมาตรและเป็นเมทริกซ์ก่ึงบวกแน่นอน (Positive semi-definite Symmetric); 0<P เป็นเมทริกซ์
สมมาตรและเป็นเมทริกซ์ลบแน่นอน (negative-definite symmetric); 0≤P เป็นเมทริกซ์สมมาตรและเป็นเมทริกซ์ก่ึงลบ
แน่นอน (negative-semidefinite symmetric) I แทน เมทริกซ์เอกลักษณ์ซ่ึงมิติเหมาะสมและ * ใช้แทนส่วนของเมทริกซ์
สมมาตร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อหาเงื่อนไขการมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังของระบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงเป็นค่าคงตัว 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 สร้างฟังก์ชันที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทไลปูนอฟ จากน้ันหาเงื่อนไขการมีเสถียรภาพของระบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วง
เป็นค่าคงตัวในรูปเงื่อนไขอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น  และท้ายที่สุดประยุกต์ใช้เงื่อนไขที่ได้กับตัวอย่างเชิงตัวเลขเพื่อแสดงว่า
สามารถนําไปใช้ได้จริง โดยใช้ LMI Toolbox ใน MATLAB ในการหาคําตอบ 
ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีที่จําเป็น 
ระบบนิวทรอล 

ระบบนิวทรอลเชิงเส้นที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ    
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                         โดยที่ ntx ℜ∈)( เป็นสภาวะเวกเตอร์  

                                CBA ,, เป็นเมทริกซ์ค่าคงตัว  

                                0>τ เป็นตัวหน่วงมีค่าคงตัว  

                                1<C และ )(⋅φ เป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้บน ]0,[ τ−   

 
ทฤษฎีบท 1  สูตรไลนิช-นิวตัน (Ramakrishnan & Ray, 2011) 
ให้ )(xf  เป็นฟังก์ชันต่อเน่ืองและสามารถหาอนุพันธ์ของ )(xf ได้บนช่วง ],[ ba  แล้ว 
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บทตั้ง 1 เชอร์คอมพลีเมนต์ (Schur Complement) (Kwon & Park, 2008)  

ให้ SQ,  และ nnR ×ℜ∈ เป็นเมทริกซ์สมมาตรและเป็นเมทริกซ์ค่าคงตัว โดยที่ ,0>R  Τ=QQ และ Τ= RR  

จะได้ว่า 
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บทตั้ง 2 อสมการปริพันธ์ (Gu, 2000)  

ให้ M เป็นเมทริกซ์สมมาตรและเป็นเมทริกซ์บวกแน่นอน 0>γ และ 
nℜ→],0[: γω  โดยที่ปริพันธ์ของเมทริกซ์นิยาม

ได้ดีแล้ว (well defined) จะได้ว่า 
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บทตั้ง 3 อสมการของ Park (Park, 1999)  

กําหนดให้ xna ℜ∈)(γ และ ynb ℜ∈)(γ สําหรับทุก Ω∈γ แล้วจะได้ว่า สําหรับทุก ๆ เมทริกซ์บวกแน่นอน 
xx nnX ×ℜ∈ และทุก ๆ เมทริกซ์ yy nnM ×ℜ∈ อสมการข้างล่างน้ีจะเป็นจริง    
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บทนิยาม 1 เสถียรภาพเชิงเส้นกํากับ (Barnett & Cameron, 1985, p. 205) 
จุดสมดุลของระบบสมการ (2) มีเสถียรภาพเชิงเส้นกํากับ (asymptotically stable, A.S.) ถ้ามีไลปูนอฟฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์
เป็นลบแน่นอน 
 
บทนิยาม 2 เสถียรภาพแบบเลขชี้กําลัง (Botmart et al., 2011) 
ให้ 0>α จุดสมดุลของระบบสมการ (1) เป็นจุดที่เสถียรแบบเลขชี้กําลัง (α -exponentially stable) ถ้ามีจํานวนเต็มบวก
K ที่ทําให้ทุก ),( φtx สอดคล้องกับเงื่อนไข 

                                                   +− ℜ∈≤ tKetx t
,),( φφ α  

 
เพื่อความสะดวกในการหาเงื่อนไขการมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังของระบบนิวทรอล (1) เราจะหาเงื่อนไขการมี

เสถียรภาพเชิงเส้นกํากับของระบบที่สมมูลกับระบบนิวทรอล (1) โดยกําหนดให้  

      ),()( txetz tα= 0>α      

จะได้ว่า )()()( txetxetz tt αα α+= &&  และจาก (1) ทําให้ได ้

                    )()()( τ−+= tBztAztz& )( τ−+ tzC &                           (2)   

โดยที่ τατα αα eCCCBeBIAA =−=+= ),(),(  

ผลการวิจัย 
ทฤษฎีบทที่ 1 พิจารณาระบบนิวทรอล (1) ที่มีอัตราการเส่ือมลง (decay rate) α  และตัวหน่วงค่าคงตัว 0>τ ระบบ (1) 
เป็นระบบที่มีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังที่มีอัตราการเส่ือมลง α  ถ้ามีเมทริกซ์สมมาตรและเมทริกซ์เป็นบวกแน่นอน 

121
,,,,, RWNQQP  และ 

2
R  ที่ทําให้อสมการเมทริกซ์เชิงเส้นข้างล่างเป็นจริง 
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ถ้า 0<Ω∗ จะได้ว่า 0)( <tzV& และโดยบทตั้งที่ 1 จะได้ว่า 0)( <tzV& สมมูลกับอสมการที่ (3) ดังน้ันจากบท

นิยาม 1 ระบบนิวทรอล (2) มีเสถียรภาพเชิงเส้นกํากับ  และจากการกําหนดให้ ( ) ( )
tz t e x tα=  ซ่ึงโดย 

บทนิยาม 2 จะได้ว่าในระบบที่ (1) เป็นเสถียรแบบเลขชี้กําลัง 
ตัวอย่างเชิงตัวเลข 

ในส่วนต่อไปจะนําเสนอตัวอย่างเชิงตัวเลขเพื่อแสดงว่าเงื่อนไขที่หาได้สามารถนําไปใช้ไดจ้ริงและมีประสิทธิภา 
ตัวอย่าง 1.    พิจารณาระบบนิวทรอล (1)  โดยที ่
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ผลที่ได้ คําตอบเชิงตัวเลขที่ทําให้อสมการ (3) เป็นจริง หาได้โดยใช้ LMI toolbox ในโปรแกรม MATLAB จากการวิเคราะห์
คําตอบเชิงตัวเลขเราพบระบบนิวทรอลดังสมการ (1) มีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังโดยค่าขอบเขตบนของตัวหน่วง τ  สําหรับ
ค่าเลขชี้กําลัง α  ค่าต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1  

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ได้จากเงื่อนไขในงานวิจัยน้ีและงานวิจัยของ Li & 
Liu (2009) โดยพบว่าค่าขอบเขตบนของตัวหน่วง τ  ที่ได้จากเงื่อนไขในงานวิจัยน้ีดีกว่าค่าขอบเขตบนที่ได้จากเงื่อนไขของ Li 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

615
615 

 

 

& Liu (2009) ในกรณีที่ระบบมีเสถียรภาพเชิงเส้นกํากับ (α = 0 ) โดยค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ได้จากทฤษฎีบทที่ 1 มีค่า
อนันต์เม่ือเทียบกับค่า  1.6010 ในงานของ Li & Liu (2009)  สําหรับกรณีที่ระบบมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังซ่ึงงานวิจัยของ 
Li & Liu (2009)  ไม่สามารถทําได้ แต่ในงานวิจัยน้ีพบว่าค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ได้มีค่าลดลงเม่ืออัตราการเส่ือมเพิ่มขึ้น  
โดยพบอัตราการเส่ือมลงสูงสุดที่ 2.8 และมีค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ 0.5319  
 
ตารางที่ 1: แสดงค่าขอบเขตบนของตัวหน่วง τ  สําหรับค่าเลขชี้กําลัง α  ที่แตกต่างกัน   

α  0 0.1 0.7 1.3 1.9 2.5 2.8 

τ (Li & Liu; 2009) 1.6010 - - - - - - 

τ (ทฤษฎีบทที่ 1) ∞  16.0943 2.2992 1.2305 0.7702 0.5845 0.5319 

 
ตัวอย่าง  2.    พิจารณาระบบนิวทรอล (1)  โดย 
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ผลที่ได้ จากการหาคําตอบเชิงตัวเลขโดยใช้ LMI toolbox ในโปรแกรม MATLAB เราพบค่าขอบเขตบนของตัวหน่วง τ
สําหรับค่าเลขชี้กําลัง α ค่าต่าง ๆ แสดงได้ดังตารางที่ 2 ซ่ึงได้เปรียบเทียบค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ได้จากงานวิจัยของ 
Shu et al. (2009) และจากทฤษฎีบทที่ 1  จากตารางจะพบว่าค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ได้จากทฤษฎีบทที่ 1 ให้ค่าสูงกว่า
ค่าจาก Shu et al. (2009) อย่างเห็นได้ชัดสําหรับค่าอัตราการเส่ือมจาก α = 0.1478 ถึง α = 0.8455  นอกจากน้ันเม่ือค่า
อัตราการเส่ือมเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เงื่อนไขที่ได้จาก Shu et al. (2009) ก็ไม่สามารถใช้ได้  สําหรับเงื่อนไขที่ได้จากงานวิจัยน้ี
สามารถพบอัตราการเส่ือมลงสูงสุดที่ α = 3  และมีค่าขอบเขตบนของตัวหน่วงที่ 0.1979  
 
ตารางที่ 2: แสดงค่าขอบเขตบนของตัวหน่วง τ  สําหรับค่าเลขชี้กําลัง α  ที่แตกต่างกัน  
 

α  0.1478 0.1906 0.2727 0.4660 0.8455 1.0 2.0 3.0 

τ (Shu et al., 2009) 2.5 2 1.5 1 0.5 - - - 

τ (ทฤษฎีบทที่ 1) 8.7498 7.5960 6.4660 2.5836 1.3535 1.1533 0.5712 0.1979 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในงานวิจัยน้ีได้เสนอเงื่อนไขใหม่สําหรับการมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังของระบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงเป็นค่าคงตัว  
โดยการประยุกต์ใช้สูตรไลนิช-นิวตัน ทฤษฎีไลปูนอฟ  ซ่ึงเงื่อนไขที่ได้น้ีอยู่ในรูปของอสมการเมทริกซ์เชิงเส้นซ่ึงสามารถหา
คําตอบเชิงตัวเลขได้ด้วยการหาคําตอบตามขั้นตอนการหาค่าคอนเวกซ์ที่เหมาะสมที่สุด  นอกจากน้ียังได้เสนอตัวอย่างเชิง
ตัวเลขเพื่อแสดงว่าเงื่อนไขที่ได้น้ีดีกว่าเงื่อนไขที่มีอยู่เดิม 

ข้อเสนอแนะ 
 สามารถนําวิธีที่ใช้ในการวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้เพื่อหาเงื่อนไขการมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กําลังของระบบอ่ืน ๆ ได้ เช่น 
ระบบเชิงเส้น ระบบที่มีตัวแน่นอนไม่เชิงเส้น ฯลฯ 
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การประยุกต์ใช้ระบบโตโยต้าในสายการผลิตของโรงงานผลิตถังน้ํามันรถยนต ์
An Application of Toyota Production System for Automotive Fuel Tank 

Manufacturer 

ปฐมพงษ์ หอมศรี1  อัมพิกา ไกรฤทธ์ิ2 ปรณัฐ วิสุวรรณ2 
1สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา   

2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักที่จะนําแนวความคิดของการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบ โตโยต้าเข้าไปปรับปรุง
กระบวนการผลิตถังนํ้ามันรถยนต์โดยมุ่งกําจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดเวลานํา
ในการส่งมอบชิ้นส่วนให้กับลูกค้า ลดพื้นที่และวัสดุคงคลังในกระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือของระบบการผลิตแบบโตโยต้า 
ได้แก่ งานมาตรฐาน (Standard Work) ศึกษาลําดับการทํางานเพื่อปรับปรุงวิธีการทํางาน จัดสมดุลสายการผลิตให้น้อยกว่า 
Takt time เพื่อกําจัดสาเหตุแห่งความสูญเปล่า ใช้ระบบคัมบังและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการส่ังผลิตให้เป็นการผลิตแบบทันเวลา 
นอกจากน้ียังปรับปรุงพื้นที่การทํางานให้สามารถควบคุมด้วยสายตา ผลของการดําเนินการวิจัยสามารถลดรอบเวลาการผลิต 
(Cycle  time) ของกระบวนการเจาะและเชื่อมประกอบลดลง 4.47%, จํานวนชิ้นงานต่อชั่วโมงของกระบวนการประกอบ
เพิ่มขึ้น 18.36%, ประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มขึ้น 41.18% และจํานวนพนักงานลดลง11.11%, สินค้าสําเร็จรูปลดลง 
31.85%, ปริมาณชิ้นส่วนของงานระหว่างทําและขนาดล๊อต (Lot size) ในกระบวนการผลิตลดลง 14.48%, สินค้าสําเร็จรูปใน
คลังสินค้าลดลง 17.73% พื้นที่การจัดเก็บชิ้นส่วนประกอบและสินค้าสําเร็จรูปลดลง 328.81 ตารางเมตร หรือ 34% อีกทั้งเวลา
นําของกระบวนการผลิตลดลง 86.59% รวมแล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงานตัวอย่างเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 
36,008,727.82 บาทต่อป ี
คําสําคัญ: ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS), เวลาที่สามารถใช้ในการผลิตชิ้นงานเม่ือเทียบกับความต้องการของลูกค้า (Takt 
Time), แผนภูมิความสมดุลของปริมาณงาน (Yamazumi Chart)  

Abstract 

 The main objective of this research is to apply the concept of Toyota Production Systems to improve 
the process in eliminating wastes in the manufacturing process and increasing production efficiency, reducing 
delivery lead time to customer, reducing work space and work-in-process by using Toyota Production System’s 
tool. This also includes Standard Work study of sequence and step job for improving work method, Production 
Line Balancing, to reduce current cycle time to be less than Takt time and to eliminate wastes. Kanban System 
and equipment are used to produce parts. In addition, improved working area was made to be visually 
controllable. These result in reduction of cycle time of the finishingprocess down by 4.47%, increasing the 
number of tanks assembly process per hour by up to 18.36%, increasing the efficiency of production line up to 
41.18 % and reducing number of operators by 11.11%, reducing the finished goods stock by 31.85%,reducing 
the quantity of work-in-process and Lot size by 14.48%, reducing the finished goods inventory by 17.73%, 
Components and finished goods storage space issaved by up to 328.81 square meters or 34% and production 
lead time could be reduced by 86.59% with overall cost saving of Factory amounting to approximately 
36,008,727.82 Baht per year. 
Keywords: TPS, Takt time, Yamazumi Chart 

บทนํา 
 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2536) เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ในประเทศญ่ีปุ่น ขณะน้ันมีการขึ้นราคานํ้ามันของตลาดโลกตั้งแต่ปี พ .ศ. 2516 
จุดประสงค์หลักของระบบการผลิตแบบโตโยต้า คือ การลดต้นทุน ซ่ึงส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของทุน (ยอดขาย/ทรัพย์สิน
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ทั้งหมด) สูงขึ้น และยังเพิ่มผลผลิต (Productivity) โดยรวมของบริษัท ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เป็นวิธีการผลิตสินค้าที่มีเหตุ
และผลระบบหน่ึง ทั้งน้ีเพราะเป็นระบบที่มุ่งขจัดองค์ประกอบที่ไม่จําเป็นในการผลิตออกไปอย่างส้ินเชิง โดยมีเป้าหมายหลักที่
จะลดต้นทุนการผลิต ความคิดพื้นฐานของระบบ คือผลิตสินค้าเฉพาะสินค้าหรือชิ้นส่วนที่ต้องการ (Right Item)  ตามปริมาณที่
ต้องการ (Right Amount) และภายในเวลาที่ต้องการ (Right time) อิจิ โตโยดะ (Eiji Toyoda)  ไทอิจิ โอโนะ (Taiichi Ohno) 
และผู้จัดการของบริษัทโตโยต้า ได้นําแนวความคิดจากการไปเยี่ยมชมโรงงานของ Ford ในปี 1950 และนําแนวคิด ระบบดึง 
(Pull System) ในซุปเปอร์มาเก็ตของอเมริกาขณะน้ันมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ปฏิบัติงานของโรงงานตัวเอง โดยมีการเติมทดแทน
สินค้าเม่ือปริมาณสินค้าลดลงจนเหลืออยู่บนชั้นวางน้อยลง และเม่ือใดก็ตามที่จําเป็นต้องทดแทนจะทําให้เกิดการดึง ซ่ึงจะดึง
เป็นลําดับไปจนถึงจุดเริ่มต้นของวงรอบการผลิต โดยเรียกระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in time- JIT) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสองเสา
หลักของระบบการผลิตแบบโตโยต้า โดยมีแนวทางการบริหารเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ต้นทุนต่ําที่สุด ใช้เวลาในการผลิต (Lead 
time) น้อยที่สุด ความปลอดภัยในการทํางานมากที่สุด และขวัญกําลังใจพนักงานดีที่สุด ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ Just in time (JIT), Jidoka และ Kaizen 
 ปัญหาที่พบในกระบวนการผลิต ที่สําคัญคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตต่ํา เวลานําของกระบวนการผลิตสูง 
สินค้าคงคลังในกระบวนการผลิตและสินค้าสําเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้ามีจํานวนมาก และปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต
สูง เพื่อที่จะทําการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สูงขึน้ ลดสินค้าคงคลังและสินค้าสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน
และลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตให้ต่ําลง จําเป็นต้องหาเทคนิคระบบการผลิตที่สามารถมุ่งลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตมาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ระบบการผลิตแบบลีน เป็นต้น อย่างไรก็ตามระบบการผลิต
แบบโตโยต้าเป็นระบบการผลิตที่ทางบริษัทฯตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
นํามาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ     
 ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นระบบที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงสร้างและระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติที่ได้กําหนด
ไว้เป็นรูปแบบที่แน่นอน ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนในการทํา ดังน้ี มุ่งเน้นการทํา Material Information Flow Chart หรือ MIFC 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการสํารวจสภาพปัจจุบันเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตไปสู่ระบบการผลิตแบบทันเวลาเพื่อปรับความสมดุลของ
ปริมาณงานให้มีรอบเวลาที่ใกล้เคียงกับการกําหนดรอบเวลาการผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยทําให้ Lead Time ให้ส้ัน
ที่สุดและใช้คนน้อยที่สุด และการตรวจสอบเวลาและการปรับปรุงในกระบวนการผลิต 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้กับโรงงานผลิตถังนํ้ามัน 
2.  เพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานโดยใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ถังนํ้ามันรถยนต์ของโรงงานตัวอย่าง 

อุปกรณ์  
1.  นาฬิกาจับเวลา แบบดิจิตอล ยี่ห้อ CASIO รุ่น HS-3 
2.  เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใช้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรม Microsoft 

EXCEL 
3.  แบบฟอร์มสําหรับเก็บข้อมูลการศึกษางาน, แบบฟอร์มเวลามาตรฐาน, แบบฟอร์มตารางความสามารถการ

ทํางานของแต่ละกระบวนการ, แบบฟอร์มตารางรวมงานมาตรฐาน และแผนภูมิงานมาตรฐาน 
4.  เครื่องคิดเลข CASIO FX-991MS 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภาพปัจจุบันของงานวิจัยทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
กระบวนการต่างๆที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ศึกษาที่มาของปัญหาและสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเทคนิคต่างๆที่นํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล หรือเครื่องมือในการออกแบบวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาโรงงานตัวอย่างและกําหนดแนวทางที่เหมาะสม คัดเลือก
แนวทางที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง และตัวชี้วัดของโรงงานตัวอย่าง ดังขั้นตอนการดําเนินงานการทําวิจัยของโรงงาน
ตัวอย่าง 
ปรับปรุงพื้นที่การทํางานให้สามารถควบคุมด้วยสายตา 
 เม่ือทําการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้หลักการที่ว่าพื้นที่ปฏิบัติงานต้องสามารถควบคุมด้วยการสายตาซ่ึง
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พบว่ายังมีพื้นที่ที่ยังไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว เช่น ไม่มีแผ่นป้ายแสดงชิ้นส่วนสําหรับการผลิตและจํานวนที่แน่นอน มีการ
เก็บชิ้นส่วนเป็นจํานวนมากในพื้นที่ ไม่มีการบ่งชี้ระบุชื่อชิน้ส่วน 
 ทําการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพควบคุมด้วยสายตาได้ง่าย โดยการปรับปรุงตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 1.  กําหนดปริมาณชิ้นส่วนที่แน่นอนสัมพันธ์กับรอบการดึงของลูกค้า เพื่อลดปริมาณที่จัดเก็บและจัดทําป้ายบ่งชี ้
ชิ้นส่วน 
 2.  ปรับเปล่ียน Work instruction (WI) เป็น Standardized Work level III ติดไว้หน้าเครื่องจักร เน่ืองจาก WI ที่ใช้
ในปัจจุบันไม่สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานได้อย่างละเอียด และไม่มีเอกสารในการตรวจสอบการทํางานของพนักงาน เช่น 
การทํางานตามขั้นตอน ทํางานตามข้อควรระวัง การเคล่ือนไหว และรอบการทํางานของพนักงานว่าปฏิบัติตามถูกต้องหรือไม่ 
  3.  ติดตั้งไฟสัญญาณ (Andon) เพื่อบอกสถานะการทํางานของเครื่องจักร วัตถุดิบ คุณภาพ โดยได้มีการกําหนด
ความหมายและแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีเขียวแสดงว่าเครื่องจักรทํางานปกติ สีส้มแสดงว่าเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพของชิ้น
ส่วนประกอบหรือสําเร็จรูป ไฟสีนํ้าเงิน หมายถึง วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบใกล้หมด หรือไม่พอเพียงทําให้การผลิตล่าช้า 
และ ไฟสีแดง หมายถึง เครื่องจักรมีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต นอกจากน้ียังจัดทํา Andon สําหรับแสดงสถานะการ
ผลิตเพื่อบ่งบอกถึง เป้าหมาย (Target) ผลิตได้จริง (Actual) สถานะสมดุล (Balance) และ เวลาต่อชิ้น (Takt time) ของ
สายการผลิต 
ปรับปรุงให้เป็นการผลิตแบบต่อเนื่องทีละช้ิน 
 เป็นการสร้างกระบวนการให้มีการไหลอย่างต่อเน่ืองทีละขั้นตอน (One piece flow) ขจัดการหยุดน่ิงของการไหล
ระหว่างกระบวนการ ทําการสํารวจหน้างานและปรับปรุงโดยครอบคลุมตามหัวข้อดังต่อไปน้ี  
 1.  เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิต 
 2.  ลดเวลานําในการส่งมอบชิ้นส่วนให้กับลูกค้า 
 3.  ลดพื้นที่ และวัสดุคงคลังในกระบวนการการผลิต 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  เก็บข้อมูลขั้นตอนการผลิตและนํามาเขียน Material Information Flow Chart (MIFC) เพื่อปรับปรุงระบบการ
ผลิตไปสู่ระบบการผลิตแบบทันเวลา และทําการวิเคราะห์การไหลของวัตถุดิบก่อนทําการปรับปรุง ซ่ึงพบว่าการไหลของ
กระบวนการไหลมีความไม่ต่อเน่ือง การส่ังซ้ือโดยใช้ Material Requirement Planning (MRP) มีงานระหว่างกระบวนการ 
WIP ในช่วงรอยต่อระหว่างเครื่องและพนักงานค้างอยู่เป็นจํานวนมาก 
 2.  สร้างแผนภูมิงานมาตรฐาน (Jeffrey, K. Linker and David Meier, 2006) เพื่ออธิบายวิธีดําเนินการผลิต แผนภาพ
สมดุลการวิเคราะห์ปริมาณงาน วิเคราะห์การจัดวางเครื่องจักร พบว่าความสมดุลของปรมิาณงานของคนและเครื่องจักรเท่ากับ 
Takt time  ถ้าความต้องการของลูกค้ามากกว่าในบางเดือนจะทําให้ความสมดุลของปริมาณงาน ของคนและเครื่องจักร มากกว่า 
Takt time ของลูกค้า ทําให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันความต้องการ และขณะที่เครื่องจักรกําลังทําการผลิตโดย
อัตโนมัติอยู่น้ันพนักงานต้องเฝ้าดูเครื่องจักร ซ่ึงถือว่าเป็นการรองาน Loss จากการหยุดน่ิงใช้เวลารองาน 13 วินาที ดังภาพที่ 7 
จํานวนพนักงานในสายการผลิตมากกว่าการคํานวณหาพนักงานเม่ือเทียบกับค่า  Takt time ทําให้สามารถย้ายพนักงานไปเป็น 
Transportation Man (TP Man) ลดการจัดเก็บชิ้นส่วนในกระบวนการลง โดยให้สัมพันธ์กับรอบการดึงของลูกค้า 
 3.  ปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักร โดยทําการย้ายเครื่องจักรออก หลังจากปรับความสมดุลของปริมาณงานในแต่
ละขั้นตอนของพนักงานให้มีค่าใกล้เคียงกับ Takt time ของลูกค้ามากขึ้น 
 4.  นําข้อมูลการส่ังซ้ือของลูกค้า นํามาคํานวณเพื่อหาค่า Takt time ดังน้ัน สามารถหาค่า Takt time ได้ดังน้ี 

Takt Time       =  เวลาในการผลิตที่มีอยู ่ (Working Time) 
     ปริมาณสินค้ารวมที่ต้องการต่อวัน (Order Demand) 

                                                                               
Takt Time  = 73,440 วินาที / (22,997 ถัง / 21 วัน)   

  = 73,440 วินาท ี/ 1,095 ถัง = 67 วินาที / ถัง / กะ 
 5.  ทําการเปรียบเทียบ Cycle Time กับ Takt Time ศึกษากระบวนการที่ทําให้เกิดคอขวด (Bottle-neck 
process) และบันทึกค่าลงในตารางความสามารถของแต่ละกระบวนการ , แบบฟอร์มตารางรวมงานมาตรฐาน และ 
แบบฟอร์มแผนภูมิงานมาตรฐาน 
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 6.  เก็บข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานใน กระบวนการผลิต ดังตารางที่ 1 

                     
                 ตารางที่ 1 แสดงรอบการทํางานของพนักงาน (วินาท)ี 
 
ปรับปรุงโดยใช้ระบบดึงด้วยคัมบังมาใช้ในกระบวนการ 
 ระบบการผลิตแบบดึง มี 2 มุมมอง คือ  
 1.  ในการผลิต การผลิตแบบดึง คือ การผลิตชิ้นงานตามปริมาณความต้องการหรือการบริโภคของลูกค้าเท่าน้ัน 
 2.  ในการควบคุมวัสดุ การผลิตแบบดึง คือ การเบิกสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของจุดปฏิบัติการที่เป็น
ผู้ใช้เท่าน้ันและวัสดุจะไม่ถูกจ่ายออกไปจนกว่าจะมีสัญญาณมาจากผู้ใช้ที่อยู่ปลายทาง (Downstream User) 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  ศึกษาการไหลของข้อมูลและวัตถุดิบในระบบการผลิต โดยเริ่มพิจารณาจากข้อมูลการส่ังซ้ือจากลูกค้า ได้แก่ 
ความถี่ในการจัดส่ง รูปแบบในการจัดส่ง จากน้ันทําการพิจารณาว่ามีหน่วยงานที่จะต้องรับข้อมูล และมีกระบวนการแปลง
ข้อมูลเป็นเอกสารที่ใช้ภายในองค์กรอย่างไร จากน้ันนํามาเขียน Material Information Flow Chart (MIFC) (สําเร็จ เกษยา 
และ บุญเรือง ตันไถง,  2552)   
 2.  พิจารณา MIFC (ก่อนการปรับปรุง) เพื่อหาจุดที่ทําให้เกิดหยุดน่ิงของข้อมูลและวัตถุดิบ (Staging point) 
จากน้ันทําการเขียนจุดที่เกิดการรอคอยลงใน MIFC โดยมีทั้งหมด 13 จุด 
 3. ตรวจสอบสาเหตุแห่งการสูญเปล่า การทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ บ่งชี้ปัญหาและโอกาสที่จะพัฒนา ปรับปรุง
วิธีการส่ือสารข้อมูลระหว่างการผลิต การจัดเก็บให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อลดเวลาที่เกิดการรอคอย โดยจะส่งผลให้เวลา
นํารวมของกระบวนการลดลง 
 4.  รวบรวมข้อมูลการจัดส่งสินค้าเพื่อจัดทํา Shipping Time Chart เพื่อใช้ในการแสดงในบริเวณสโตร์และใช้เป็น
ข้อมูลในการสร้างระบบดึง  
 5.  สร้างระบบการผลิตเป็นแบบดึง โดยการนําคัมบังมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่ือสารข้อมูลในการดึงสินค้า  (เบิกถอน) 
หรือคําส่ังผลิตในลักษณะของการแปลงข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป็นแผนการผลิต สําหรับเงื่อนไขของโรงงานที่ศึกษารับคํา
ส่ังซ้ือจากระบบของโตโยต้า Supplier Communication Portal (http://portal.toyota.co.th/scpWeb)   การจัดส่งสินค้าลูกค้า
จะนํารถมารับที่เรียกว่า Milk run ตามรอบการจัดส่ง โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 โรงงาน คือ สําโรง 18 รอบ บ้านโพธ์ิ 8 รอบ และ
บางปะกง 3 รอบ โดยมีสโตร์จะทําการดึงสินค้าจากสโตร์ควบคุมการผลิต จากน้ันจะทําการแลกเปล่ียนคัมบังจากคัมบังเบิกถอน
เป็น อี-คัมบังและนํามาเตรียมเพื่อรอการจัดส่ง จากน้ันจะสลับหน้าของคัมบังเป็นคัมบังส่ังผลิตเพื่อส่ังผลิต และแผนกผลิตก็จะ
ไปดึงวัตถุดิบจากกระบวนการก่อนหน้าเพื่อมาทําการประกอบถังนํ้ามัน เช่น  
Blow Molding, Fluorination และชิ้นส่วนจากสโตร์รับวัตถุดิบ และแผนก สโตร์รับวัตถุดิบก็จะทําการดึงชิ้นส่วนจาก  ผู้ส่ง
มอบวัตถุดิบ (Supplier) 
 6.  จัดทําอุปกรณ์สําหรับนํามาใช้คู่กับคัมบัง ได้แก่ Waiting Kanban Post, Kanban Chuter, Heijunka Board 
เป็นต้น 
 7.  คํานวณหาจํานวน WIP ในแต่กระบวนการและกําหนดจํานวนที่แน่นอนโดยสัมพันธ์กับรอบการดึงทุก 17 นาที 
จากรอบการจัดส่งของลูกค้าทั้ง 3 โรงงานและมีพนักงานที่ดูแลการเติมชิ้นส่วนที่นํามาจากการปรับความสมดุลของปริมาณงาน
จํานวน 1 คน เม่ือชิ้นส่วนที่อยู่ใน Work-in-process Rack (WIP Rack) ถูกดึงออกไป ก็จะต้องไปดึงชิ้นส่วนจากกระบวนการ
ก่อนหน้ามาเติมให้เต็มตามจํานวนที่กําหนดอยู่บนคัมบัง 
 8.  จัดทํามาตรฐานการทํางานใหม่โดยให้เป็น Standardized Work Type III ซ่ึงแตกต่างจากมาตรฐานการทํางานเก่า
โดยมุ่งเน้น 4 หัวข้อ คือ ทํางานตามขั้นตอน ทํางานตามข้อควรระวังที่กําหนด การเคล่ือนไหว และ เวลารอบการทํางานจริง 
 9.  ตรวจสอบระบบการผลิตแบบดึง เม่ือไม่มีการรอของข้อมูลและวัตถุดิบแล้วและจัดทํา MIFC (หลังการปรับปรุง) 
 10.  ทําการอบรมและวิธีปฏิบัติงานแบบใหม่ให้กับพนักงานในสายการผลิต จนม่ันใจว่าพนักงานมีความชํานาญและ
สามารถปฏิบัติงานตามวิธีการทํางานใหม่ได้อย่างถูกต้อง 

พนักงาน 1 พนักงาน 2 พนักงาน 3 พนักงาน 4 พนักงาน 5 พนักงาน 6
Cycle Time 54 51.7 60 46 57.6 57.7

Takt Time 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06
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 11.  เริ่มการปฏิบัติงานโดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเก็บข้อมูลปัญหาหรืออุปสรรคที่
เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงสร้างงานที่เป็นมาตรฐาน 
 เน้นการสร้างระบบการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการ ทําการสํารวจและปรับปรุงหน้างานเพื่อสร้าง
กระบวนการทํางานให้เป็นมาตรฐาน ในแต่ละรอบการทํางานของพนักงานจะต้องมีการทํางานที่เหมือนๆกันทุกครั้งและสร้าง
ความสมดุลของเวลาการทํางานในแต่ละขั้นตอนของพนักงานในสายการผลิต (Balance line) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  นําข้อมูลจาก Takt time และเวลาการทํางานมาเขียนลงในฟอร์มตารางงานมาตรฐานผสม จากตารางงานมาตรฐาน
ผสมพบว่ารอบเวลาการทํางานของพนักงานทุกคนในกระบวนการมีค่าแตกต่างกันระหว่างคนที่ 3 และคนที่ 4  ถึง 14 วินาที และ
เปรียบเทียบรอบ การทํางานกับ Takt time มีความแตกต่าง 13 วินาท ี
  2.  แบ่งแยกงานของแต่ละขั้นตอนของพนักงาน ตามเน้ือหางานและตรวจสอบยืนยันว่าในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย
งานอะไรบ้าง 
  3.  จับเวลาการทํางานในแต่ละขั้นตอนของพนักงานตั้งแต่เริ่มรับชิ้นส่วนจนถึงชิน้ส่วนส่งผ่านไปยังกระบวนการถัดไป 
และนํามาเขียนแผนภูมิงานมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ในการปฏิบัติงาน การทํางานตามขั้นตอน 
การเคล่ือนไหว การทํางานตามข้อควรระวังและรอบการทํางานจริงของพนักงาน 
 4.  นําข้อมูลจาก Takt time มาเขียน Yamazumi chart ซ่ึงเป็นกราฟแสดงค่าของเวลาที่จําเป็นของแต่ละขั้นตอน
ตามการเคล่ือนที่ (หรือการไหล) เพื่อวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่ในการปฏิบัติงาน การทํางานตามขั้นตอน การ
เคล่ือนไหว การทํางานตามข้อควรระวังและรอบการทํางานจริงของพนักงานเพื่อหารอบเวลาการทํางานที่ใช้เวลามากที่สุดหรือ
ขั้นตอนที่เป็นคอขวด (Bottle-neck process) ของกระบวนการ  

5.  วิเคราะห์ Yamazumi chart เพื่อปรับลดสมดุลความสูญเสีย (Balance Loss) (มังกร โรจน์ประภากร,  2553)  ที่
เกิดขึ้นจากขั้นตอนที่มีการหยุดน่ิงของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและขั้นตอนที่ต้องรอคอย ให้เกิดความสมดุลของปริมาณงานในแต่ละ
ขั้นตอน (Balance line) มากที่สุด ดังน้ันปริมาณงานในแต่ละขั้นตอนและหน้าที่การทํางานของพนักงานจึงต้องมีความเหมาะสม
และให้พนักงานทํางานได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหาจํานวนพนักงานที่เหมาะสม กําลังการผลิตที่สูงที่สุด โดยประยุกต์ใช้ 
Process Activity Mapping  (เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และ ดวงพรรณ กริชชาญชัย, 2552)  ดังตารางที่ 3 เพื่อระบุลักษณะ
กิจกรรมที่ทํา คือ กิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่ม (VA) กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า แต่จําเป็นต้องทํา (NNVA) และกิจกรรมที่ไม่มี
คุณค่า (NVA) และสรุปแสดงเวลาที่ใช้ไปโดยแยกตามคุณค่าของงาน ดังตารางที่ 2 และกําจัด NVA ออกไปจากภาระหน้าที่
การทํางานของพนักงาน รวมถึงการใช้หลักการที่ประกอบด้วย การกําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ 
(Rearrange) และ การทําให้ง่าย (Simplify) มาใช้ เพื่อจัดเรียงขั้นตอนการทํางานใหม่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประกอบ
ดังตารางที่ 4 
 
การหาจํานวนพนักงานที่เหมาะสมของสายการผลิต =   รอบเวลาในการผลิตรวม (วินาท)ี 
              Takt Time (วินาท)ี 
ม่ือหารรอบเวลาในการผลิตรวมที่ 327 วินาทีด้วยค่า Takt Time เท่ากับ 67.06 วินาที สามารถคํานวณได้ว่ามีความเป็นไปได้
ที่จะผลิตตาม Takt Time โดยใช้พนักงานจํานวน 5 คน (ปัจจุบันมีพนักงาน 6 คน) 
จากภาพที่ 7 พบว่ามีเวลารองานซ่ึงเป็น Loss การหยุดน่ิง 13 วินาที และมีสัดส่วนของ Loss การหยุดน่ิง 19.40% 
ตารางที่ 2 แสดงเวลาที่ใช้ไปโดยแยกตามคุณค่าของงาน  

พนักงานคนที ่ % VA % NNVA %NVA 
คนที่ 1 5.56% 92.56% 1.85% 
คนที่ 2 7.74% 88.36% 3.87% 
คนที่ 3 52% 44.67% 3% 
คนที่ 4 83% 13% 4% 
คนที่ 5 36% 56% 3% 
คนที่ 6 27% 73% 0 
รวมเวลา (วินาท)ี 112.3 203.1 11.6 
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ประสิทธิภาพสายการผลิต (ก่อนการปรับปรุง)  =       ผลรวมของเวลาแต่ละขั้นตอนของพนักงาน x 100 % 
               เวลาขั้นตอนที่เป็นคอขวด x จํานวนพนักงาน 
 
     = (54 + 51.70 + 60 + 46 + 57.60 + 57.70) x 100% 
              (60 x 6 คน) 
     = 90.83 % 
 
ถ้าหักลบประสิทธิภาพสายการผลิตออกจาก 100 จะได้ Balance Loss Ratio มีค่าเท่ากับ 9.17%  
 
ดังน้ัน Balance Loss Ratio (%) (ก่อนการปรับปรุง) 
   = 100 – ประสิทธิภาพการจัดสายการผลิต  = 100 – 90.83 = 9.17%                         
 
กําลังการผลิตรวม (ก่อนการปรับปรุง)  =     เวลาในการผลิตที่มีอยู่ (Working Time) 
                                                       รอบเวลาของกระบวนการที่เป็นคอขวด             

= 24,480 วินาที   = 365 ชิ้น/กะ/ 6 คน หรือ 60.83 ชิ้น /คน  
        67 วินาท/ีชิ้น 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน 

จากการสมดุลของเวลาการทํางานในแต่ละขั้นตอนของพนักงานพบว่าสามารถลดพนักงานลงได้ 1 คน ดังภาพที่ 2 
 6.  นําเวลาการทํางานของพนักงานหลังจากความสมดุลของปริมาณงานในแต่ละขั้นตอน จาก Yamazumi chart 
มาเขียนตารางงานมาตรฐานผสมเพื่อดูช่วงระยะเวลาในการทํางานของพนักงาน โดยสามารถรวมปริมาณงานในแต่ละขั้นตอน
และหน้าที่การทํางานของพนักงานจาก 6 คนให้สามารถใช้พนักงาน 5 คนได้ ดังภาพที่ 2 
 
ประสิทธิภาพการผลิต (หลังการปรับปรุง) = (62 + 68 + 68 + 68 + 67)  = 97.74% 
                       (68 x 5) 
ดังน้ัน Balance Loss Ratio (%) (หลังการปรับปรุง) 
= 100 – ประสิทธิภาพการจัดสายการผลิต  = 100 – 97.94% = 2.06% 
 
กําลังการผลิตรวม (หลังการปรับปรุง)  = 24,480 วินาท ี  = 360 ชิ้น/กะ/ 5 คน หรือ 72 ชิ้น /คน 
             68 วินาท/ีชิ้น 
สามารถเพิ่มผลผลิต (Productivity)ได้  = (72-60.83) x 100   = 18.36% 
                    60.83                                                      

เวลา (วินาที)
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61 = 13/67 x 100

67 19.40%
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เคร่ืองจักร คน

14

54

36

12

13



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

623
623 

 

 

ตารางที่ 3 Process Activity Mapping 
 

ตารางที่ 4  นําหลักการ ECSR มาใช้ในการแบ่งปริมาณงานในการทํางานระหว่างพนักงาน 
 

 
             Yamazumi Chart (ก่อนการปรับปรุง)                             Yamazumi Chart (หลังการปรับปรุง) 

ภาพที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบ Yamazumi Chart ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                  

 
ภาพที่ 3  เวลารองานขณะทําการผลิต หลังการปรับปรุง 

(วินาที)
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ขั้นตอน ลักษณะการทํางาน 
เวลา 

(วินาท)ี 

สัญลักษณ์ 

    
1 ยกถังบน Vacuum stand 1.00  NVA   

2 ยกถังเดินมาที่ FSU station 1.00  NVA   

3 วางถังลงบน Fixture FSU Assy station 1.00  NNVA   

ลําดับ ขั้นตอนการทํางานปัจจุบัน 
(Current Work Step) 

กิจกรรม 
 

ECSR  (Eliminate,  Combine,  
Rearrange, Simplify) 

ลําดับ 
ใหม ่

ขั้นตอนการทํางานใหม ่
(New Work Step) 

1 ยกถังบน Vacuum stand NNVA R = จัดเรียงใหม่เป็นการประกอบลําดับที่ 
19 ของพนักงานคนที่ 1 สถานีที่ 1 

1 ดึงถังเข้า Fixture FSU 
Assy station 

2 ยกถังเดินมาที่ FSU station NVA E = ยกเลิกการยกถังเดินมาที่ FSU 
station 

2 หยิบ Broadcast ติดที่ถัง 

เวลา (วินาที)
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ตารางงานมาตรฐานผสม  (หลังการปรับปรุง)

เครื่องจักร คน
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการปรับปรุงพื้นที่การทํางานให้เป็นการควบคุมด้วยสายตา 
 1.1  พนักงานสามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เน่ืองจากใน Standardized Work จะมีการระบุลําดับ
ขั้นตอนการทํางาน รอบของงานย่อยในแต่ละรอบการปฏิบัติงานรวม และเปรียบเทียบกับ Takt time มีการระบุจุดความ
ปลอดภัย ระบุจุดที่ต้องเน้นคุณภาพ 
 1.2  ปริมาณชิ้นส่วนประกอบในสายการผลิตมีน้อยและมีการกําหนดจํานวนที่แน่นอน พื้นที่เก็บชิ้นส่วนใน
สายการผลิตลดลง 
 1.3  ติดตั้งไฟสัญญาณ (Andon) ทําให้พนักงานลดเวลาในการเดินตามหาหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ 
เช่น คุณภาพ ซ่อมบํารุง และ Andon สําหรับแสดงสถานะการผลิต โดยสามารถทราบสถานะการผลิตได้แบบทันที และ
ผู้บริหารสามารถทราบได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบถามจากผู้รับผิดชอบ ลดเวลาในทํางานของพนักงานและผู้บริหาร 
2.  ผลการปรับปรุงเพื่อให้เป็นการผลิตแบบต่อเนื่องทีละช้ิน 
 ปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรใหม่เพื่อให้ชิ้นงานในกระบวนการสามารถไหลทีละชิ้น โดยผลการทดลองแสดงภาพท่ี 2 
และภาพที่ 4 โดยสามารถลดเวลานําการส่งมอบชิ้นส่วนให้กับลูกค้าจาก 658 ชั่วโมง เหลือ 89 ชั่วโมง ลดลง 86.59 เปอร์เซ็นต ์
3.  ผลการปรับปรุงโดยใช้ระบบดึงด้วยคัมบังมาใช้ในกระบวนการ 
 การนําระบบคัมบังมาใช้มีประโยชน์ 
 3.1  ลดเวลานําในกระบวนการผลิต 
 3.2  ปริมาณของ WIP ในกระบวนการผลิตลดลง 
 3.3  พื้นที่ในการจัดเก็บชิ้นส่วนในกระบวนการลดลง  
 นอกจากน้ี ยังทําให้ระบบการผลิตแบบดึงจะทําให้มีการไหลที่ละชิ้น ทําให้สามารถตรวจจับและควบคุมของเสียใน
กระบวนการทําได้ง่าย ทําให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงและต้นทุนจากการเกิดของเสียลดลง และด้วยขนาดของ
การเติมชิ้นส่วนด้วยล๊อตขนาดเล็ก ทําให้พื้นที่ในสายการผลิตที่ต้องเก็บชิ้นส่วนลดลง และ Flow rack ในการเติมชิ้นส่วนก็จะมี
ขนาดที่เล็กลง 
4.  ผลการปรับปรุงสร้างงานที่เป็นมาตรฐานในการทํางาน 
         การทํางานเดิมของกระบวนการจะมีจํานวนของพนักงานในสายการผลิต 9 คน ดังแสดงในภาพที่ 4 (ก่อนการปรับปรุง) 
 หลังจากสร้างมาตรฐานการทํางานใหม่ พบว่าสามารถลดจํานวนพนักงานของสายการผลิตลง 1 คน ดังแสดงในภาพ
ที่ 4 (หลังการปรับปรุง) 
 ผลของการสร้างมาตรฐานในการทํางาน จากภาพที่ 4 สามารถสรุปได้ว่า 
 4.1  จํานวนพนักงานลดลง 1 คน หรือ คิดเป็น 11.11 เปอร์เซ็นต ์
 4.2  ลดจํานวนสถานีในสถานีที ่5 จาก 6 สถานี เหลือ 5 สถานีและทําให้สายการผลิตส้ันลง 
 จัดทําแผนภูมิงานมาตรฐานใหม่และ Material Information Flow Chart (MIFC) รวมทั้ง ตารางความสามารถการ
ทํางานของแต่ละกระบวนการ หลังการปรับปรุง  

 

 
ภาพที่ 4  แสดงขั้นตอนการทํางานของพนักงาน ก่อนและหลังการปรับปรุง 
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สรุปและอภิปรายผล 
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงและผลที่ได้รับจากการทําวิจัย   
ดัชนีชี้วัด 
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
ของบริษัท 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2552 

ผลการวิจัย เปอร์เซ็นต์ 

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 54 ถัง > 5% 51 ถัง 72 ถัง เพิ่มขึ้น 41.18% 

จํานวนของงานระหว่างทํา 3,160 ชิ้น < 20% 3,950 ชิ้น 3,378 ชิ้น ลดลง 14.48% 

สินค้าสําเร็จรูป 526 ชั่วโมง < 20% 2,352 ถัง 2,352 ถัง ลดลง 17.73% 

เวลานําในการส่งมอบ 526 ชั่วโมง < 20% 658 ชั่วโมง 89 ชั่วโมง ลดลง 86.59% 

 
จากผลการประยุกต์ใช้ระบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตถังนํ้ามันตัวอย่างโดยนําหลักการ Plant Layout 

Technique, IE Technique และ TPS มาใช้ อีกทั้งยังทําการไคเซ็นกระบวนการทํางานเพื่อปรับปรุงสายการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น สามารถลดเวลานําในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าจาก 663.50 ชั่วโมงเหลือ 88.90 
ชั่วโมง หรือ 86.17% ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจาก 51 ถัง เป็น 72 ถัง หรือ 41.18% จํานวนของงานระหว่าง
ทํา (Work-in-process) ลดลงจาก 3,950 ชิ้น เป็น 3,378 ชิ้น หรือ14.48%  และ สินค้าสําเร็จรูป (Finished Good) ลดลงจาก 
2,352 ถัง เหลือ 1,935 ถัง หรือ 17.73% ซ่ึงเป็นผลทางตรงที่เกิดขึ้นกับโรงงานตัวอย่าง สามารถคิดเป็นมูลค่าของเงิน โดยเป็น
ผลทางตรงสําหรับผลการลดปริมาณสต๊อกและของระหว่างทํา (Work-in-process) และสินค้าสําเร็จรูป (Finish Good) คิดเป็น
เงิน เท่ากับ 2,666,181.82 บาท และจํานวนถังนํ้ามันที่เพิ่มขึ้นจากการสมดุลของสายการประกอบน้ันเพิ่มขึ้น 12 ถัง/กะ หรือ 
36 ถังต่อวัน และคิดเป็นมูลค่าของเงินเท่ากับ 36,127.56 บาท/กะ หรือ 108,382.68 บาท/วัน หรือ 2,709,567.00 บาท/เดือน 
หรือ 2,709,567.00 บาท x 12 เดือน เท่ากับ  32,514,804.00 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 35,180,985.82 บาท และ สามารถ
ประหยัดเงินทางอ้อมได้ เท่ากับ 68,978.5 บาท / เดือน หรือ 68,978.5 บาท x 12 เดือน เท่ากับ 827,742 บาท / ปี รวมแล้ว
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงานตัวอย่างเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 36,008,727.82 บาทต่อปี  

ข้อเสนอแนะ 
 การที่จะทําให้ระบบน้ีขับเคล่ือนไปด้วยตัวเองน้ันองค์กรจะต้องให้ความใส่ใจและมุ่งม่ันที่จะทําอย่างจริงจัง ผู้บริหาร
จะต้องมีศักยภาพโดยเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน พร้อมที่จะรับทราบแนวทางและผลการปฏิบัติงานด้วย และจะทําให้
องค์กรน้ันประสบความสําเร็จ 
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อิทธิพลของความดันและการจัดการใบต่อปริมาณน้ํามันตะไคร้หอม 
The  effect of pressure conditions  and leaf management 

 on oil extracted from Citronella grass [Cymbopogon  nardus (Linn.)]. 

เบญจพร  ตั้งสุขเกษมสันติ ์, เดือนรุ่ง  เบญจมาศ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จันทบุรี 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาการสกัดนํ้ามันตะไคร้หอมภายใต้ความดัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความดันและการจัดการใบ
ต่อปริมาณนํ้ามันตะไร้หอมที่สกัดได้ วางแผนการทดลองแบบ factorial in completely randomized  design มี 2  ปัจจัย 
ปัจจัยละ  2  ระดับ ทําวิธีการ (treatment) ละ  4  ซํ้า (replications) แต่ละซํ้าใช้ใบตะไคร้หอมสด  1 กิโลกรัม การสกัดโดย
การกล่ันแบบใช้นํ้าและไอนํ้าร้อน ปัจจัยที่ 1 ระดับที่ 1 คือสกัดภายใต้ความดันปกติ ระดับที่ 2 คือสกัดภายใต้ความดัน 5 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว  ปัจจัยที่ 2 ระดับที่ 1 คือการหั่นใบยาว 6 น้ิว  และระดับที่ 2 คือการมัดใบเป็นมัดๆ โดยใช้ระยะเวลาสกัด
ตั้งแต่นํ้าเดือดจนกระทั่งกล่ันเสร็จ  1  ½  ชั่วโมง ทุกๆหน่วยการทดลอง จากผลการทดลอง สรุปได้ว่าการสกัดการกล่ันแบบใช้
นํ้าและไอนํ้าร้อนภายใต้ความดันปกติ และความดัน  5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว จะได้นํ้ามันตะไคร้หอมเฉล่ีย 2.14 และ 1.54  
มิลลิลิตร ตามลําดับ ส่วนอิทธิพลของการจัดการใบโดยหั่นใบและมัดใบ ได้ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมที่ได้เฉล่ีย 1.70 และ 1.98 
มิลลิลิตร ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ:  ตะไคร้หอม นํ้ามันตะไคร้หอม  การสกัด  การกล่ัน ความดัน 

ABSTRACT 

 The  study  of pressure conditions  and leaf management  on oil extracted from Citronella grass 
[Cymbopogon   nardus (Linn.)]. was carried out in  order to  determine  influence of pressure on yield of  
citronella  oil. The factorial in  completely  randomized design was  applied  with 2 factors. Factor A; zero 
psi and 5 psi , factor B; cut and fold blades. Four replications were  made and 1 kilogram of fresh 
citronella blade was  used for each replication. The results  shown that 2.14 and 1.54 ml of citronella  oil 
were obtained from zero psi and 5 psi respectively and non-significant. By mean of  cutting and folding 
leaf blades, citronella  oil obtained were 1.70 and 1.98 ml respectively.  .  and non-significant 
Keywords: citronella  grass,  citronella oil, extraction, distillation, pressure  

บทนํา 
 นํ้ามันหอมตะไคร้หอม เป็นนํ้ามันที่สกัดได้จากตะไคร้หอม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ใช้ทํา
ผลิตภัณฑ์กันยุง ในรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ียังได้นําไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทําผลิตภัณฑ์อ่ืนๆอีก เช่น ยาหม่อง สบู่ หรือ
ผลิตภัณฑ์ดับกล่ินรองเท้า หรืออาจนําไปเป็นส่วนประกอบของนํ้าหอม เครื่องสําอาง และด้านอุตสาหกรรม (Lawless, J.  
1995) เป็นต้น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นํานํ้ามันตะไคร้หอมมาใช้ในการป้องกันแมลงตั้งแต่ปี คศ . 1948 เป็นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพสําหรับปอ้งกันแมลงและถือว่าไม่เป็นพิษ (US. EPA) นอกจากน้ีนํ้ามันตะไคร้หอมยังสามารถใช้เป็นสารป้องกันเชื้อราได้
ด้วย (Kazuhiko Nakahara  et.al. 2003 , Pattnaik S., et . al 2006) 
 การสกัดนํ้ามันหอมโดยทั่วไปอาจทําได้โดยการกล่ัน ซ่ึงอาจจะใช้วิธีการกล่ันด้วยไอนํ้า โดยวางพืชบนตะแกรงในหม้อ
กล่ัน ซ่ึงไม่มีนํ้าอยู่เลย ไอนํ้าภายนอกที่อาจจะเป็นไอนํ้าเปียกหรือไอร้อนจัดที่ระดับความดันสูงกว่าบรรยากาศ จะถูกส่งไปตาม
ท่อใต้ตะแกรง ให้ไอผ่านขึ้นไปถูกกับพืชบนตะแกรง ไอนํ้าต้องมีปริมาณเพียงพอ ที่จะช่วยให้นํ้ามันระเหยออกมาจากพืช การ
กล่ันอีกแบบหน่ึงคือการกล่ันด้วยนํ้าและไอนํ้า การกล่ันวิธีน้ีใช้ตะแกรงรองพืชที่จะกล่ัน ให้อยู่เหนือระดับนํ้าในหม้อกล่ัน ต้มนํ้าให้
เดือด ไอนํ้าจะลอยตัวขึ้นไปผ่านพืชหรือตัวอย่างที่จะกล่ัน  ส่วนนํ้าจะไม่ถูกกับตัวอย่างเลย ไอนํ้าจากนํ้าเดือดเป็นไอนํ้าที่อ่ิมตัว 
หรือที่เรียกว่า ไอเปียก ไม่ร้อนจัด เป็นการกล่ันที่สะดวกที่สุด คุณภาพของนํ้ามันออกมาดีกว่าวิธีแรก การกล่ันแบบน้ีใช้กัน
อย่างกว้างขวางในการผลิตนํ้ามันหอมระเหยทางการค้า การกล่ันด้วยนํ้าร้อน เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการกล่ันนํ้ามันหอมระเหยการ
กล่ันโดยวิธีน้ีพืชที่กล่ันต้องจุ่มอยูใ่นนํ้าเดือดทั้งหมด พืชบางชนิดเบาอาจจะลอยก็ได้ แล้วแต่ความถ่วงจําเพาะของพืชน้ัน  
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การให้ความร้อนกับนํ้าอาจให้ไปโดยรอบ หรือให้ท่อไอนํ้าผ่านการกล่ันนํ้ามันหอมระเหยน้ี  
 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษาวิจัยการกล่ันนํ้ามันหอมระเหยจากพืชและการใช้
ประโยชน์ พบว่าการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม  ใช้เวลา 4-6 ชั่วโมง (ไทยรัฐ, 2545)  ใบและต้นสดของตะไคร้หอม 
เม่ือนํามาสกัดนํ้ามันหอมระเหยโดยการต้มกล่ัน (hydro-distillation) ได้นํ้ามันหอมระเหยร้อยละ 0.50 (ฝ่ายเภสัชและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, มปป)  จากรายงานการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจสมุนไพรไทย ของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2550)  
พบว่าผลผลิตสดตะไคร้หอม 1 ตัน  เม่ือนําไปสกัดโดยการกล่ันจะได้นํ้ามันหอมระเหย 1.2 กิโลกรัม 
 นํ้ามันตะไคร้หอม ใช้ชุดเครื่องกล่ันด้วยไอนํ้าสําหรับเกษตรกร ได้นํ้ามัน 70 ซีซี จากใบตะไคร้หอมสด 10 กิโลกรัม  
(จตุจักร, มปป) 
 การกล่ันนํ้ามันตะไคร้หอม เริ่มจากตัดใบตะไคร้หอม ควรตัดในตอนเช้า แล้วผ่ึงแดดไว้ประมาณ  3 - 4 ชั่วโมง  หั่น
ใบให้มีขนาดส้ันประมาณ  4-5  น้ิว ช่วงแรกนํ้ามันจะถูกสกัดออกมาเร็ว แล้วค่อยๆลดลงปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้เฉล่ีย
ประมาณ 0.7 % โดยถ้าสกัดในช่วงฤดฝูนจะได้นํ้ามันประมาณ 0.5 %ถ้าสกัดในช่วงฤดูร้อนจะได้นํ้ามันประมาณ 1.2 %   
(http://oilganic.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=212) 
    กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาวิจัยการกล่ันนํ้ามันหอมระเหยจากพืชและการใช้ประโยชน์ 
และได้รายงานวิธีการกล่ันไว้ดังน้ี เริ่มแรกจะต้องเตรียมวัตถุดิบและชุดเครื่องกล่ัน จากน้ันนําวัตถุดิบไปทําความสะอาด โดยล้าง
ด้วยนํ้า แล้วผ่ึงลมให้แห้ง ชั่งตัวอย่างพืชให้ได้นํ้าหนักที่แน่นอน หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ภาชนะสําหรับปั่น แล้วเติมนํ้า 3-5 เท่าของ
พืชที่หั่นไว้ ปั่นด้วยเครื่องปั่น แล้วเทใส่หม้อต้มกล่ัน นําหม้อต้มกล่ันไปตั้งบนเครื่องกล่ัน  เปิดไฟให้ความร้อนแก่หม้อต้มกล่ัน 
สังเกตดูจนกระทั่งหยดนํ้าที่ได้จากการกล่ันหยดลงอย่างสมํ่าเสมอจึงเริ่มจับเวลา โดยหากเป็นใบโหระพา และกะเพราจะใช้เวลา 
3 ชั่วโมง ตะไคร้หอม 4-6 ชั่วโมง เปลือกส้ม 6-12n ชั่วโมง ส่วนกานพลูและลูกจันทน์ ใช้เวลา 12-24 ชั่วโมง 
(http://www.itdoa.com/news_itda/march45 /march_7.htm) 
 จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสกัดนํ้ามันตะไคร้หอม พบว่าตะไคร้หอม  
10  กิโลกรัม  เม่ือนําไปกล่ันด้วยนํ้าร้อน  เป็นเวลา  3  ชั่วโมง  จะได้นํ้ามันตะไคร้หอม  ประมาณ 30 ซีซี  การสกัดภายใต้
ความดันที่เหมาะสมอาจจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการสกัดเพื่อให้ได้ปริมาณนํ้ามันมากขึ้น และใช้ระยะเวลาน้อยลง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
อิทธิพลของความดันและการจัดการใบต่อปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอม 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย   
 ชุดกล่ันประยุกต์ใช้หม้อน่ึงความดัน โดยใช้วาล์วเครื่องพ่นยา ใส่แทนวาล์วควบคุมไอนํ้าของหม้อน่ึงความดัน  ให้ไอ
นํ้าผ่านขดลวดในหม้อนํ้าเย็นที่มีการถ่ายเทนํ้าให้เย็นตลอดเวลากล่ัน 

วิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ factorial in completely randomized  design  มี  2  ปัจจัย (factor) ปัจจัยละ  2  
ระดับ (level) ปัจจัยที่ 1 ระดับที่ 1 คือสกัดภายใต้ความดันปกติ ระดับที่ 2 คือสกัดภายใต้ความดัน 5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว   
ปัจจัยที่ 2 ระดับที่ 1 คือการหั่นใบยาว  6  น้ิว  และระดับที่ 2 คือการมัดใบเป็นมัดๆ รวมเป็น 4 วิธีการ (treatment) ทํา
วิธีการละ  4  ซํ้า (replication) แต่ละซํ้าใช้ใบตะไคร้หอมสด  1  กิโลกรัม 
ระยะเวลาในการกล่ัน  การกล่ันภายใต้ความดันปกติ จะใช้เวลากล่ันหลังจากนํ้าเดือดเป็นเวลา  1  ชั่วโมง 30 นาที  ส่วนการกล่ันภายใต้ความ
ดัน  5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว หลังจากความดันในหม้อต้มเพิ่มขึ้นจนถึง 5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว เป็นเวลา 10 นาที จึงเปิดวาล์วแล้ว
กล่ัน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาตั้งแต่นํ้าเดือดจนกล่ันเสร็จ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

ผลการทดลอง 
1. ปริมาณน้ํามันตะไคร้หอมที่สกัดได ้  
 นํ้ามันตะไคร้หอมที่สกัดโดยวิธีการกล่ันด้วยนํ้าและไอนํ้าร้อนที่ระดับความดันปกติ  และระดับความดัน  5  ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว พบว่าการกล่ันที่ระดับความดันปกติ มีปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมมากกว่าการกล่ันที่ระดับความดัน 5 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว ทั้งจากสกัดโดยการหั่นใบและการมัดใบ การสกัดที่ระดับความดันปกติ โดยการหั่นใบจะได้ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอม
เฉล่ีย  2.05   มิลลิลิตร และการสกัดโดยการมัดใบจะได้นํ้ามันตะไคร้หอม เฉล่ีย  2.23  มิลลิลิตร ส่วนการสกัดภายใต้ความดัน  
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5 ปอนด์ต่อตารางน้ิวพบว่า โดยการหั่นใบจะได้ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมเฉล่ีย 1.35  มิลลิลิตร และการมัดใบจะได้นํ้ามัน
ตะไคร้หอมเฉล่ีย  1.73 มิลลิลิตร (ภาพที่ 1) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้ปรากฏว่า 
การจัดการใบและระดับความดันมีผลทําให้ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ แต่การสกัด
ภายใต้ความดันปกติจะได้ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมมากกว่าการสกัดภายใต้ความดัน 5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ส่วนอิทธิพลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดันกับการจัดการใบก็มีผลทําให้ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญ 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้จากการจัดการใบ   

 
2. ปริมาณน้ําตะไคร้หอมกล่ันที่ได ้
 ปริมาณนํ้าตะไคร้หอมกล่ันที่ได้ ที่ระดับความดันปกติ  และระดับความดัน  5  ปอนด์ต่อตารางน้ิว   พบว่าการกล่ันที่
ระดับความดันปกติ ได้ปริมาณนํ้าตะไคร้หอมกล่ันมากกว่าการกล่ันที่ระดับความดัน 5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว การสกัดที่ระดับ
ความดันปกติ โดยการหั่นใบจะได้ปริมาณนํ้าตะไคร้หอมกล่ันเฉล่ีย  1245.50   มิลลิลิตรต่อตะไคร้หอมสด  1  กิโลกรัม   และ
การสกัดโดยการมัดใบจะได้นํ้าตะไคร้หอมกล่ัน เฉล่ีย  1222.25 มิลลิลิตรต่อตะไคร้หอมสด  1  กิโลกรัม ส่วนการสกัดภายใต้
ความดัน 5  ปอนด์ต่อตารางน้ิวพบว่า  โดยการหั่นใบจะได้ปริมาณนํ้าตะไคร้หอมกล่ันเฉล่ีย 1005.25 มิลลิลิตรต่อตะไคร้หอม
สด 1 กิโลกรัม และการมัดใบจะได้นํ้าตะไคร้หอมกล่ันเฉล่ีย  1070 มิลลิลิตรต่อตะไคร้หอมสด  1  กิโลกรัม   (ตารางที่ 1)  
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณนํ้าตะไคร้หอมกล่ันที่ได้ปรากฏว่า การจัดการใบ มีผลทําให้ปริมาณนํ้าตะไคร้หอม
กล่ันที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ และระดับความดันมีผลทําให้ปริมาณนํ้าตะไคร้หอมกล่ันที่ได้มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ ส่วนอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดันกับการจัดการใบก็มีผลทําให้ปริมาณนํ้าตะไคร้หอมกลั่น
ที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ  

 
          ตารางที่ 3  ปริมาณนํ้าตะไคร้หอมกล่ันที่ได้ (มิลลิลิตร)  จากการจัดการใบ 
 
 
 
 
 

 
   

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของความดันและการจัดการใบต่อปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอม  สรุปได้ว่าการสกัด

แบบการใชนํ้้าและไอนํ้าร้อน ภายใต้ความดันปกติและความดัน 5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว  จากการจัดการใบแบบหั่นใบและแบบ
มัดใบเพื่อใส่ลงในหม้อต้มกล่ัน การสกัดภายใต้ความดันปกติได้ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมมากกว่าการสกัดภายใต้ความดัน 5 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว   ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมอันเน่ืองมาจากอิทธิพลของการจัดการใบโดยหั่นใบและมัดใบ ได้ปริมาณนํ้ามัน
ตะไคร้หอมที่ได้เฉล่ีย 1.70 และ 1.98 มิลลิลิตร ตามลําดับ ส่วนอิทธิพลของความดันปกติ และความดัน  5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว  
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ความดันปกติ ความดัน 5 psi

ความดัน 
การจัดการใบ 

เฉล่ีย 
ใบตะไคร้หอมหั่น ใบตะไคร้หอมมัด 

ความดันปกติ 1245.50 1222.25 1233.88 
ความดัน 5 psi 1005.25 1070 1037.63 
เฉล่ีย  1125.38 1146.13  
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จะได้นํ้ามันตะไคร้หอมเฉล่ีย 2.14 และ 1.54  มิลลิลิตร ตามลําดับ  โดยปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมที่สกัดได้มีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญ  การจัดการใบโดยการหั่นใบและการมัดใบใส่ลงในหม้อต้มกล่ันส่ิงที่สังเกตได้คือจะปรากฏนํ้ามันที่ใบของ
ตะไคร้หอมส่วนที่ทับซ้อนกัน  นํ้ามันยังไม่ระเหยไปกับไอนํ้า ทําให้ได้ปริมาณนํ้ามันตะไคร้หอมน้อย  แต่การกล่ันภายใต้ความ
ดันปกติปริมาณนํ้ามันที่ได้จะสูงกว่าการกล่ันที่ระดับความดัน  5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว   

ข้อเสนอแนะ 
 การสกัดนํ้ามันตะไคร้หอมในการทดลองครั้งน้ีเป็นการสกัดโดยใช้ใชนํ้้าและไอนํ้าร้อน  นํ้ามันที่สกัดได้ส่วนหน่ึงยังติด
อยู่ที่ใบ ถ้าลองใช้วิธีต้มกล่ันปริมาณนํ้ามันอาจจะถูกสกัดออกมาบนผิวนํ้า  และสะดวกต่อการระเหยเป็นไอไปกับไอนํ้าได้มาก
ขึ้น ส่วนการจัดการใบเพื่อการสกัดนํ้ามันน้ันเพื่อประหยัดเวลาควรการมัดใบแทนการหั่นใบจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเนื้อปลาของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตําบลบุ่งคล้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

Fish Meal Protein Supplement on Brown Rice Crispy Egg Roll   
Development of Processing Community Enterprise, Baan Gud-Gum 

Tumbon Bung Khla  Lomsak District, Phetchabun Province 

ศันสนีย์  อุตมอ่าง 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทองม้วนขา้วกล้องเสริมโปรตีนจากเน้ือปลา โดยนําสูตรทองม้วนดั้งเดิม
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม นํามาประเมินคุณภาพด้านประสาทสัมผัส ได้แก่  สี กล่ิน รสชาติ  เน้ือสัมผัส  และ
ความชอบโดยรวม ทําการปรับปรุงเป็นสูตรพื้นฐาน แล้วเสริมคุณค่าด้วยแป้งข้าวกล้องข้าวเหนียวดํา 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 
10, 15  และ  20 ของนํ้าหนักแป้งในส่วนผสม  เม่ือได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประเมินยอมรับมากที่สุด  จึงนํามาเสริมด้วยปลาป่น ร้อย
ละ  5, 10 และ 15 ของนํ้าหนักแป้งในส่วนผสม  นําผลิตภัณฑ์ที่  ผู้ประเมินยอมรับมากที่สุดมาวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารโดย
การคํานวณทําการศึกษาอายุการเก็บในบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด โดยวัดค่าความหืน  (TBA)  ในผลิตภัณฑ์   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1)  สูตรพื้นฐานที่เหมาะสมในการทําทองม้วน ประกอบด้วย แป้งมัน 250 กรัม ไข่ไก่ 55 กรัม, นํ้าตาลปี๊บ 20  กรัม 
, นํ้าตาลทราย 60 กรัม เกลือ 3 กรัม, กะทิ 472.5  กรัม และงาดํา 15 กรัม 
 2)  ปริมาณการใช้แป้งข้าวเหนียวดํา และปลาป่นต่อนํ้าหนักแป้งในส่วนผสมเท่ากับร้อยละ 15  และ 10  ตามลําดับ  
เป็นระดับที่ผู้ประเมินยอมรับมากที่สุดมีค่าเฉล่ียความชอบโดยรวมในระดับชอบมากและชอบปานกลาง (8.07)  และ (7.67)  
ตามลําดับ 
 3) ทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเน้ือปลามีคุณค่าทางอาหาร ประกอบด้วย พลังงาน, โปรตีน, ไขมัน,  
คาร์โบไฮเดรต, ใยอาหาร, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส และเหล็ก ร้อยละ 277.18 กิโลแคลอรี่, 0.80,  0.77,  3.72,  0.32,  20.23 
มก.  21.91 มก. และ 0.34 มก. 
 4)  บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาทองม้วนมากที่สุด ได้แก่ กล่องสุญญากาศ ค่า TBA  ในผลิตภัณฑ์เท่ากับ  
1.02 มก. malonaldehyde/กก.  ตัวอย่าง 
คําสําคัญ : ทองม้วนข้าวกล้อง 

Abstract 

 The objectives of this study were to investigate to develop the fish meal protein supplement on 
brown rice crispy egg roll. Black sticky rice crispy egg roll’s traditional recipe of Baan Gud-Gum processing 
community Enterprise were evaluated and adjusted to the basic recipe by sensory qualities as color, 
smell, tastes, texture and generally liking. The basic recipe was value supplemented with 3 levels of black 
sticky brown rice flour 10, 15, 20 percent of total flour’s weight.  Bring to the basic recipe plus the level 
of black sticky brown rice flour that the assessors were most agreement supplemented with 3 levels of 
fish meal 5, 10, and 15 percent of total flour’s weight and take the most agreement product to calculate 
nutritive value. The product that the assessors were most agreement analyze nutritive value by 
calculation. Rancidity (in term of TBA) was indicated a time to keeping in 3 kinds of packaging.  
 The results revealed as follows: 

1) The suitable brown rice crispy egg roll’s basic recipe composed Tapioca flour, hens egg, palm 
sugar, cane sugar, salt, coconut milk and black sesame in 250, 55, 20, 60, 3, 472.5 and 15 gram, 
respectively. 
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2) The quantity of black sticky brown rice flour and fish meal per total flour’s weight were 15 and 
10 percent of total flour’s weight, respectively. This level is the assessors were most agreement and 
average sensory qualities generally liking, in a little liking and moderately liking level are 8.07  and  7.67, 
respectively.  

3) A value composition of the fish meal protein supplement on brown rice crispy egg roll as 
energy, Protein, fat, carbohydrate, fiber, calcium, phosphorus and iron is 277.18 kcal, 0.80,  0.77,  3.72,  
0.32,  20.23 mg., 21.91 mg and 0.34 mg, respectively. 

4) A suitable of packaging for keeping the fish meal protein supplement on brown rice crispy egg 
roll is vacuum box and TBA of products is 1.02 mg. malonaldehyde/kg sample 
Keywords : Black Sticky Rice Crispy 

บทนํา 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม  ได้จัดตั้งในปี  2544  โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านกุดกุ่ม  ตําบลบุ่งคล้า  อําเภอหล่ม
สัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน  30  คน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอาชีพเสริมภายหลังฤดูกาลผลิตภาคเกษตร  สํานักงานสหกรณ์
อําเภอเป็นผู้ให้การสนับสนุน  ปัจจุบันมีสมาชิก  46 คน ประธานกลุ่มชื่อ นางขาล  คําเสาร์ มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้
ระบบสหกรณ์  กลุ่มมีกําลังการผลิตทองม้วนวันละ  800 ถุง ราคาจําหน่ายถุงละ 5 บาท  ใช้ทุนหมุนเวียนเดือนละ  30,000  
บาท  ขายได้  72,800-100,000  บาท/เดือน  จําหน่ายใหร้้านค้าส่งทั้งในและต่างจังหวัด การผลิตทองม้วนยังใช้วิธีการโบราณ  
ใช้เตาถ่านและพิมพ์เหล็ก กลุ่มเป้าหมายได้แก่ลูกค้าระดับล่างเป็นหลัก  รูปแบบทองม้วนเป็นหลอดกลมเหมือนที่ขายทั่วไปมี
รสหวานเพียงรสชาติเดียว  ภายหลังจากการประชุมโครงการมหกรรมคดัเลือกเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น โดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชน  ได้ให้แนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP ควรมี  2 ลักษณะ  ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์  
และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่  ทําให้กลุ่มเห็นควรที่จะพัฒนาทองม้วนในรูปแบบใหม่ ทั้งรูปร่าง รสชาติ  คุณค่าทางอาหาร  
บรรจุภัณฑ์  เพื่อขยายกลุ่มให้ลูกค้าระดับบนและผู้ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในการ
วิจัยเพื่อพัฒนาทองม้วนให้มีคุณลักษณะตามที่ชุมชนต้องการ   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเน้ือปลา 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
  อุปกรณ์และวิธีการ 
 1.  วัตถุดิบ 
  1.1  วัตถุดิบที่ใช้ในการทําทองม้วน  ได้แก่  แป้งมัน แป้งข้าวกล้องข้าวเหนียวดํา  ไข่ไก่  กะทิ  นํ้าตาลปี๊บ  
นํ้าตาลทรายขาว  เกลือป่นตราปรุงทิพ รากผักชี กระเทียม พริกไทยเม็ดป่น 
  1.2  สารเคมี  ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริก TBA reagent กรดไธโอบาร์บิทูริก 
 2.  อุปกรณ์ 
  2.1  เครื่องตีไข่ ขนาด 5 ลิตร   
   2.2  เครื่องชั่งดิจิตอล  ขนาด  1 กิโลกรัม ยี่ห้อ  TANITA 
   2.3  เครื่องทําทองม้วนไฟฟ้า 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
  1.  ศึกษาสูตรดั้งเดิมและการสร้างสูตรพื้นฐาน 
       โดยการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม เพื่อหาสูตรดั้งเดิมทําการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ  (9-point hedonic scale) ให้คะแนนความชอบจาก 1 (ไม่ชอบ
มากที่สุด) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด) คุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ทดสอบ ได้แก่ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัสและความชอบโดยรวม  
ทําการประเมินโดยผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จํานวน 30 คน แล้วนําผลไปใช้ปรับปรุงการทําสูตรพื้นฐาน   
  2.  การพัฒนาสูตรทองม้วนข้าวกล้องจากแป้งข้าวกล้องข้าวเหนียวดํา 
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       โดยทําการศึกษาปริมาณอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องข้าวเหนียวดําที่เหมาะสมในการผลิตทองม้วน
ข้าวกล้อง  โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD ศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวเหนียวดํา 3 ระดับ  คือ ร้อยละ 10 ร้อยละ  15  
และร้อยละ  20  ของปริมาณแป้งในสูตรพื้นฐาน โดยใช้ขั้นตอนการทําดังน้ี 
   2.1  การเตรียมส่วนผสม  โดยชั่งตวงส่วนผสมตามสูตร  ผสมแป้งด้วยเครื่องผสมอาหาร  ใช้หัวตี
รูปตะกร้อ ความเร็วต่ําสุด ผสมนาน 15 นาที เติมงาดําคั่ว  คนพอเข้ากัน 
   2.2  การทําทองม้วน โดยตั้งอุณหภูมิเครื่องทําทองม้วนไฟฟ้าที่  135  องศาเซลเซียส  นาน  5  
นาที หยอดส่วนผสมครั้งละ  ½  ช้อนโต๊ะ  ปิดพิมพ์นาน 10  วินาที เปิดพิมพ์พับขอบแป้งซ้าย-ขวา  ให้แป้งกว้าง 2  น้ิว  ปิด
พิมพ์นาน 5 วินาท ีเปิดพิมพ์ม้วน ด้วยแท่งอลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลาง  ¾  ซม. เก็บใส่ถุงพลาสติกถุงร้อน 
         2.3  ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ (9-point 
hedonic scale)  ให้คะแนนความชอบจาก 1 (ไม่ชอบมากที่สุด)  ถึง 9  (ชอบมากที่สุด) ปัจจัยคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่
ทดสอบ ได้แก่ สี กล่ิน รสชาติ  เน้ือสัมผัสและความชอบโดยรวมโดยผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมจํานวน  30  คน  นําสูตร
ที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดมาใช้ในการพัฒนาขั้นที่  3 
  3.  การพัฒนาสูตรขนมทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนด้วยปลาป่น 
       จากสูตรทองม้วนข้าวกล้อง  ที่ได้รบัการยอมรับมากที่สุด จากข้อที่ 2 ทําการเสริมโปรตีนด้วยปลาป่น  
วางแผนการทดลองแบบ CRD  ศึกษาอัตราส่วนของปลาป่น 3  ระดับ  คือ  ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15  ตามลําดับ 
ตรวจสอบคุณภาพโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ  (9-point hedonic scale)  
ให้คะแนนความชอบจาก 1 (ไม่ชอบมากที่สุด) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด) ปัจจัยคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ทดสอบ ได้แก่ สี  กล่ิน  
รสชาต ิเน้ือสัมผัสและความชอบโดยรวมโดยผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจํานวน 30 คน   
   4.  วิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนด้วยปลาป่นสูตรที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุด  ด้วยการคํานวณจากตารางคุณค่าอาหารในส่วนที่กินได้ 100 กรัม (กองโภชนาการ, 2530) และคุณค่าทางโภชนาการ
อาหารไทย (กองโภชนาการ, 2535) 
  5.  ศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษา 
        5.1  นําผลิตภัณฑ์ทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากปลาป่นบรรจุในบรรจุภัณฑ์  ได้แก่  กล่อง
พลาสติกใสทรงกลม กล่องพลาสติกใสทรงกระบอก  และกล่องพลาสติกสุญญากาศ ใส่สารดูดความชื้น  (Sillica gel)  ในบรรจุ
ภัณฑ์จํานวน 1 ซอง (5 กรัม) เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาเก็บรักษา 0 2 4 และ 6 สัปดาห์   
    5.2  นําตัวอย่างมาวิเคราะห์ค่าการเหม็นหืน (TBA number) เป็นการวัดการเส่ือมเสียของไขมัน
หรือนํ้ามันจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ผลการวิจัย 
           1. การศึกษาสูตรดั้งเดิมและการสร้างสูตรพื้นฐาน 
                         จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกุดกุ่มได้สูตรทองม้วนดั้งเดิม  ดังแสดงในตารางที่ 1  ทํา
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้คะแนนทดสอบด้านสี  6.24 + 0.87  กล่ิน 6.97 + 0.63  รสชาติ  5.66  + 0.86  
เน้ือสัมผัส  5.83  + 0.97  และความชอบโดยรวม  6.38  + 0.56 

ตารางที่  1  ส่วนผสมทองม้วนสูตรดั้งเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม 
ส่วนผสม ปริมาณ  (กรัม) 
แป้งมัน 250.0 
กะทิข้นปานกลาง 125.0 
นํ้าตาลทราย 167.0 
เกลือ 3.0 
งาดํา 15.0 
ไข่ไก่ 35.0 

 จากผลการประเมินคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของทองม้วนสูตรดั้งเดิม พบว่า ทองม้วนมีรสหวานเกินไป ไม่มัน  
และเน้ือสัมผัสกรอบแข็ง  จึงทําการพัฒนาสูตรทองม้วนพื้นฐาน ดังแสดงในตารางที่  2 แล้วทําการประเมินคุณภาพด้าน
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ประสาทสัมผัส  โดยกลุ่มผู้ทดสอบชุดเดิม ได้คะแนนทดสอบด้านสี  7.43 + 0.97, กล่ิน  8.40 + 0.77,  รสชาติ 8.30 + 0.88, 
เน้ือสัมผัส  8.33 + 0.71  และความชอบโดยรวม  8.20 + 0.92     

ตารางที่  2    สูตรทองม้วนพื้นฐาน 
ส่วนผสม ปริมาณ  (กรัม) 
แป้งมัน 250.0 
กะทิข้นปานกลาง 472.5 
นํ้าตาลทราย 60.0 
นํ้าตาลปี๊บ 20.0 
เกลือ 3.0 
งาดํา 15.0 
ไข่ไก่ 55.0 

 
  2.  ศึกษาปริมาณอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องข้าวเหนียวดําที่เหมาะสมในการผลิตทองม้วนข้าวกล้อง 3 ระดับ  
ได้แก่  ร้อยละ 10 ร้อยละ15 และร้อยละ 20 พบว่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสี  กล่ิน  เน้ือสัมผัส  รสชาติ  และ
ความชอบโดยรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p ≤ 0.05) โดยคุณลักษณะด้านความชอบโดยรวมเฉล่ียอยู่ในช่วง
ชอบปานกลาง-ชอบมาก  (7.33-8.07)  สูตรที่เพิ่มแป้งข้าวเหนียวดําร้อยละ 15 ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด  (8.07)  
โดยเฉพาะคุณลักษณะในด้านสี  ค่าความชอบเฉล่ียระดับชอบมาก  (8.03)  เพราะการใช้แป้งข้าวกล้องข้าวเหนียวดํา  ถ้าใช้ต่ํา
กว่าร้อยละ 15 ทําให้ทองม้วนมีสีอ่อน  และการใช้มากกว่าร้อยละ  15  ทองม้วนจะมีสีม่วงเข้มเกินไป  ส่วนคุณลักษณะด้าน
กล่ิน  การใช้มากกว่าร้อยละ 15  จะทําใหมี้กล่ินแป้งข้าวเหนียวเพิ่มขึ้น ส่วนผสมข้นหนืดและทําให้เน้ือสัมผัสหยาบและแข็งขึ้น  
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (สุนันทา  วงศ์ชัยชน, 2547) พบว่า ข้าวกล้องที่บดหยาบเม่ืออัตราส่วนมากขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์มี
ความข้นหนืด และผู้ชิมไม่ยอมรับ 

ตารางที่ 3   ค่าคะแนนเฉล่ียความชอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทองม้วนที่เสริมแป้งข้าวกล้องข้าวเหนียวดํา
แต่ละระดับ 

ปริมาณแป้งข้าวกล้อง 
ข้าวเหนียวดํา 

ส ี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาต ิ ความชอบโดยรวม 

ร้อยละ  10 6.43 + 0.63a 7.53 + 0.94 b 7.27 + 0.69 ab 7.80 + 0.85 b 7.57 + 0.81 a 
ร้อยละ  15 8.03 + 0.76b 7.47 + 0.86 b 7.37 + 0.67 ab 7.84 + 0.95 b 8.07 + 0.83 b 
ร้อยละ  20 7.24 + 0.68c 6.83 + 0.85 a 7.17 + 0.75 a 7.20 + 0.85 a 7.33 + 0.76 a 

หมายเหตุ 
-  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงค่าความแตกต่างของข้อมูล 
   อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  (p < 0.05) 
-  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p > 0.05) 
-  ข้อมูลแสดงในรูปค่าเฉล่ีย +  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3.  การพัฒนาสูตรขนมทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนด้วยปลาป่น 
             การเสริมปลาป่นลงในสูตรทองม้วนข้าวกล้องเสริมแป้งข้าวเหนียวดํา ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพด้าน
ประสาทด้านประสาทสัมผัสสูงที่สุด ร้อยละ 5  ร้อยละ10 และร้อยละ 15 ของนํ้าหนักแป้งในส่วนผสม ทําการประเมิน
คุณภาพด้านประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจํานวน 30 คน ผลดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า  การยอมรับ
คุณภาพด้านกล่ิน เน้ือสัมผัส รสชาต ิและความชอบโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  แต่การ
ยอมรับด้านสีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  ทั้งน้ี  เพราะสูตรที่ใช้เป็นสูตรที่ใช้แป้งข้าวกล้องข้าว
เหนียวดําร้อยละ  15 เท่ากัน  สูตรที่เพิ่มปลาป่นร้อยละ 10  ของนํ้าหนักแป้งได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด  ค่าเฉล่ีย
ความชอบโดยรวมอยูใ่นช่วงชอบปานกลาง (7.67) ปริมาณปลาป่นที่สูงเกินกว่าร้อยละ 10 มีผลต่อกล่ิน เน้ือสัมผัส และรสชาติ  
เพราะทําให้เกิดกล่ินปลามากเกินไป เน้ือสัมผัสของขนมทองม้วนจะหยาบหนา มีรสเค็มเพิ่มขึ้น เพราะปลาป่นมีการปรุงรสด้วย
เกลือ 
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 ตารางที่ 4  ค่าคะแนนเฉล่ียความชอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทองม้วนข้าวกล้องเสริมปลาป่นแต่ละระดับ 
 

ปริมาณปลาป่น ส ี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาต ิ ความชอบโดยรวม 
ร้อยละ  5 7.33 + 0.92ns 7.43 + 0.82ab 7.00 + 0.74ab 7.20 + 0.85ab 7.07 + 0.83a 
ร้อยละ  10 7.37 + 0.96ns 7.50 + 0.78b 7.23 + 0.86ab 7.37 + 0.99b 7.67 + 0.78b 
ร้อยละ  15 7.37 + 0.99ns 7.17 + 0.75a 6.71 + 0.62a 6.8- + 0.96a 6.73 + 0.98a 

 
หมายเหตุ 

-  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงค่าความแตกต่างของข้อมูล 
   อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (p < 0.05) 
-  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p > 0.05) 
-  ข้อมูลแสดงในรูปค่าเฉล่ีย +  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

  4.  การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนด้วยปลาป่น  ผลดังตารางที่ 5, 6 พบว่า  
คุณค่าทางอาหารเกือบทั้งหมดเพิ่มขึ้น  ยกเว้นพลังงานที่ลดลง ทั้งน้ี  เพราะการวิเคราะห์โดยการคํานวณจากนํ้าหนักของ
ส่วนผสมทั้งหมด  มีส่วนผสมที่ให้พลังงานต่ํา  ได้แก่  รากผักชี  กระเทียม  พริกไทย  และปลาป่น  จึงทําให้เกิดผลดังกล่าว 
ตารางที่ 5  แสดงผลการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนด้วยปลาป่น 
 

ส่วนผสม 
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แป้งมัน 745.88 0.02 0.01 6.10 0 5.88 2.45 0.06 
แป้งข้าวเหนียวดํา 136.50 0.57 0.21 5.33 0.34 1.82 4.55 0.16 
กะทิข้นปานกลาง 1138.73 0.22 1.74 0.36 0 1.12 7.00 0.11 
นํ้าตาลปิ๊ป 70.40 0.02 0.01 6.12 - 5.6 42.63 1.01 
นํ้าตาลทราย 231.00 0 0 6.97 - - - - 
เกลือ 0.06 0 0 0 - 17.71 - 0.01 
ปลาป่น 46.25 2.93 0.14 0 0 35.56 60.06 0.30 
รากผักชี 5.13 0.12 0.01 0.85 0.42 1.82 0.21 0.08 
กระเทียม 12.87 0.39 0.01 2.10 0.06 0.35 9.80 0.38 
งาดํา 43.75 1.44 3.63 1.32 1.10 102.83 48.16 0.69 
ไข่ไก่ 88.00 0.86 0.82 0.10 - 8.82 14.28 0.11 
พริกไทย 19.0 0.79 0.46 4.82 0.27 3.71 11.48 0.22 
รวม 2537.57 7.361 7.042 34.07 0.694 185.22 200.6 3.13 
สารอาหาร/100 กรัม 277.18 0.80 0.77 3.72 0.32 20.23 21.91 0.34 
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ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของทองม้วนข้าวกล้องสูตรพื้นฐานและสูตรเสริมข้าวกล้องและปลาป่น 

สูตรทองม้วน 
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พ้ืนฐาน 282.36 0.30 0.72 2.42 0.13 16.36 13.20 0.23 
เสริมข้าวกล้องและปลาป่น 277.18 0.80 0.77 3.72 0.32 20.23 21.91 0.34 

 5.  ศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษา 
              การเก็บรักษาทองม้วนข้าวกล้องเสริมปลาป่นในบรรจุภัณฑ์  3  ชนิด  ได้แก่  กล่องพลาสติกใสทรงกลม 
กล่องพลาสติกใสทรงกระบอกและกล่องพลาสติกสุญญากาศ พบว่า  ค่าการเหม็นหืนของทองม้วนข้าวกล้องที่บรรจุในกล่อง
พลาสติกสุญญากาศ  กล่องพลาสติกใสทรงกลม และกล่องพลาสติกใสทรงกระบอก  มีค่าเริ่มเท่ากับ 0.72  0.75  และ 0.68  
มก. ของ malonaldehyde ต่อ กก. ตัวอย่าง ตามลําดับ  และเม่ือเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น  ค่า TBA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
แต่อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้ คือ ไม่เกิน 20 มก. malonaldehyde / กก. ตัวอย่าง โดยบรรจุภัณฑ์กล่องสุญญากาศมีค่า  
TBA  ต่ําสุด  1.02  มก.  ของ  malonaldehyde / กก. ตัวอย่าง  ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่า TBA number  ของทองม้วนข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

สรุปและอภิปรายผล 
 1.  การพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเน้ือปลา  จากสูตรทองม้วนดั้งเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
บ้านกุดกุ่ม  ทําการประเมินคุณภาพด้านประสาทสัมผัส  ด้านสี  กล่ิน รสชาติ  เน้ือสัมผัส  และความชอบโดยรวม ทําการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและจัดทําเป็นสูตรพื้นฐาน  มีส่วนประกอบ  ได้แก่  แป้งมัน  250  กรัม     ไข่ไก่  55  กรัม  นํ้าตาล
ปี๊บ  20  กรัม  นํ้าตาลทราย  60  กรัม  เกลือ  3  กรัม  กะทิข้นปานกลาง  472.5  กรัม  งาดํา  7  กรัม 
  2.  การใช้แป้งข้าวกล้องข้าวเหนียวดํา โดยใช้ร้อยละ 15 ของนํ้าหนักแป้งมัน เป็นระดับที่ผู้ทดสอบยอมรับมากที่สุด 
 3.การใช้ปลาป่น โดยใช้ร้อยละ 10 ของนํ้าหนักแป้งในส่วนผสม เป็นระดับที่ผู้ทดสอบยอมรับมากที่สุด 
 4.ปริมาณสารอาหารของทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเน้ือปลา มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าทองม้วนสูตรพื้นฐาน 
ได้แก่  โปรตีน,  ไขมัน,  คาร์โบไฮเดรต,  ใยอาหาร,  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  และเหล็ก   
 5. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุทองม้วนสามารถใช้กล่องพลาสติกใสทรงกลม  และกล่องสุญญากาศ  เพราะ
ค่า TBA  ที่เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้  คือไม่เกิน  20 mg. malonaldehyde/kg.  แต่กล่องพลาสติกสุญญากาศ
มีค่า TBA  ต่ําที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 
กองโภชนาการ. 2535. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี. 
กองโภชนาการ. 2530. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได ้100 กรัม. กรมอนามัย, นนทบุรี. 
สุนันทา  วงศ์ชัยชน . 2547 . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกรอบจากข้าวกล้อง . 
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ผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญพืชจากแป้งข้าวโพดไร ่
Product of Field corn flour cereal cookie  

กรรณิการ์  อ่อนสําลี  

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

บทคัดย่อ 

 การเตรียมแป้งโดยทําการบดละเอียดข้าวโพดไร่พันธ์ุ NK48 แล้วนําไปผ่านตะแกรงร่อนที่มีรูขนาดตะแกรง 100 mesh 
พบว่าแป้งข้าวโพดไร่ มีค่า aw  เท่ากับ 0.39  มีปริมาณความชื้น ร้อยละ 8.86  โปรตีน ร้อยละ 9.59  ไขมัน ร้อยละ 5.09  เถ้า ร้อย
ละ 1.40  คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 75.06  และใยอาหาร ร้อยละ 1.01 พลังงานจากไขมัน  45.81 กิโลแคลลอรี่ ต่อ 100 กรัม  พลังงาน
ทั้งหมด 384.41 กิโลแคลลอรี่ ต่อ 100 กรัม จากการศึกษาพบว่าปริมาณอัตราส่วนแป้งข้าวโพดไร่มาทดแทนแป้งสาลีในสูตรคุกก้ี
ต้นแบบในปริมาณ ร้อยละ 40 (โดยนํ้าหนักของแป้งทั้งหมด) ผลิตภัณฑ์คุกก้ีธัญพืชจากแป้งข้าวโพดไร่ ประกอบด้วย  แป้งสาลี ร้อย
ละ 18.46 แป้งข้าวโพดไร ่ร้อยละ 12.30  เนยสด ร้อยละ 15.0  มาการีน ร้อยละ 13.00 นํ้าตาลไอซ่ิง ร้อยละ 13.00  นํ้าตาลทราย
แดง ร้อยละ 11. 0  ไข่ไก่ ร้อยละ 5.50  นมสด 5.40  งาดํา ร้อยละ 3.62  เมล็ดทานตะวัน ร้อยละ 1.08  และข้าวโอ๊ต ร้อยละ 0.72  
วนิลลา ร้อยละ 0.35 เกลือป่น  ร้อยละ 0.2  ผงฟ ูร้อยละ 0.22  เบคก้ิงโซดา ร้อยละ 0.18 สําหรับคุณสมบัติทางกายภาพและการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับคุกก้ีต้นแบบ (p>0.05)  อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มีปริมาตร
จําเพาะ เท่ากับ 2.17 ลูกบาศก์เซนติเมตร/กรัม  ค่า aw  เท่ากับ 0.66 ค่าแรงตัดขาด เท่ากับ 18.08 นิวตัน   ค่าความแข็ง 6.09 นิว
ตัน การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏ   ด้านสี ความกรอบ  ด้าน
รสชาติ  และด้านความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบปานกลาง (7.43-7.90 คะแนน) 
คําสําคัญ : คุกก้ีธัญพืช, แป้งข้าวโพดไร ่

Abstract 

           The preparation of NK48 field corn flour by drying and then sieving at 100 mesh found that field corn 
flour had 0.39 aw and moisture 8.86 %. For, constituent, the flour had protein 9.59 %, fat 5.09%, ash 1.40 %, 
carbohydrate 75.06 % and fiber 1.01 %. The energy form fat was 45.81 kcal with 384.41 kcal for total energy per 
100 g. The study revealed that field corn flour could be substitute with wheat flour by 40% of total flour weight 
in cookie recipe. The physical properties and sensory evaluation were not significantly different from the control 
(p>0.05). Field corn flour cereal cookie contained; wheat flour 18.46 % , field corn flour 12.30 %, butter 15.0% , 
margarine 13.0%, icing sugar 13.00 % ,brown sugar 11.0 %, egg 5.50 %, fresh milk 5.40% ,sesame 3.62% ,sunflower 
seed 1.08 %, oat rice 0.72 %, vanilla flavor 0.35 %,  salt 0.2 %, baking powder 0.22 % and baking soda 0.18 %.  
Additionally, the product quality analysis found that there was 2.17cm3/g in specific volume with 0.66 aw. The 
work of cutting was 18.08 N and 6.09 N in hardness. The result of customer acceptance in sensory with liking 
score by appearance, flavor, texture, taste and overall was in moderately like level (7.43-7.90 scores).  
Keywords: Cereal cookie, Field corn flour 

บทนํา 

 ข้าวโพดไร่หรือข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและปลูกมากในจังหวัดลพบุรี เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเก็บ
ข้าวโพดไร่ฝักแก่ ส่งขายเพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ แป้งข้าวโพด  ขนมอบกรอบประเภทขึ้นรูป  และอาหาร
สัตว์  ส่วนการนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรปูในผลิตภัณฑ์อาหารยังไม่แพร่หลายมากนัก ในปี พ.ศ. 2553 กรรณิการ์ วิศิษฏ์
โชติอังกูรและสุวรนี ปานเจริญ ได้นําข้าวโพดไร่ฝักแก่มาบดเป็นแป้งและนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบและข้าวตังจาก
ข้าวโพดไร่ พบว่าผลิตภัณฑ์มีใยอาหารสูงผู้บริโภคให้การยอมรับระดับปานกลาง และยังพบว่าแป้งข้าวโพดไร่สามารถ แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ได้หลากหลายรูปแบบ เพราะในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่เป็นที่นิยมรับประทานคู่กับเครื่องดื่มร้อน 
เย็น รับประทานเป็นของว่าง หรือเป็นของฝาก โดยมากในจังหวัดลพบุรีพบว่าผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่จะใช้แป้ง  จากทางการค้า
และนําเข้าจากต่างประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีของแป้งข้าวโพดไร่ 
 2.เพื่อศึกษาปริมาณแป้งข้าวโพดไร่ที่เหมาะสมในการผลิตคุกก้ีแป้งข้าวโพดไร่ 
 3.เพื่อศึกษาปริมาณธัญพืชที่เหมาะสมในการผลิตคุกก้ีธัญพืชจากแป้งข้าวโพดไร่ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1.การเตรียมแป้งข้าวโพดไร่ (field corn flour)   

โดยการนําข้าวโพดไร่พันธ์ุ NK48 ฝักแก่มาแกะเมล็ดออกล้างนํ้า  อบแห้งที่อุณหภูมิ   50 – 55 oC โดยเครื่องอบแห้งแบบ
ถาด (Tray Dryer) เป็นเวลา 6  ชั่วโมง นํามาผลิตเป็นแป้งด้วยเครื่องบดชนิดแท่ง (pin mill) แล้วนําไปผ่านตะแกรงร่อนที่มีรู
ขนาดตะแกรง 100 mesh แยกบรรจุในถุงโพลิเอทิลินปิดผนึก ทําการวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่า aw (เครื่อง 
Aqualab model series 4 ยี่ห้อ Decagon Device Inc.) คุณภาพทางเคมี โดยวิธี The Association of Official 
Analytical Chemists (2000)  ได้แก่ ปริมาณความชื้น  โปรตีน  ไขมัน  เถ้า  คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร พลังงานจาก
ไขมัน พลังงานทั้งหมด 
2. ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์คุกก้ีสูตรต้นแบบ และศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ 
 ผลิตภัณฑ์คุกก้ีสูตรต้นแบบ (ดัดแปลงฟุ้ดเทเวลดอทคอม, 2554) ทําการศึกษาอัตราส่วนของของแป้งข้าวโพดไร่ที่ใส่
ลงไปแทนที่ส่วนผสมของแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกก้ีสูตรต้นแบบ โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ ร้อยละ 10, 20 , 30 , 40 และ 50 ของส่วนผสมแป้งทั้งหมด เพื่อคัดเลือก
ปริมาณแป้งข้าวโพดไร่ที่เหมาะสมที่สุด ทําการวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ  ได้แก่  ค่า aw (เครื่อง Aqualab model series 4 
ยี่ห้อ Decagon Device Inc.) ค่าความแข็ง (Hardness) และแรงตัดขาด (work of cutting) (เครื่อง Texture analyzer 
ยี่ห้อ TA.TX.plus)  คุณภาพทางเคมี โดยวิธี The Association of Official Analytical Chemists (2000) ได้แก่  ปริมาณ
ความชื้น  โปรตีน  ไขมัน  เถ้า  คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร พลังงานจากไขมัน พลังงานทั้งหมด ทําการประเมินความชอบ
ทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-Point hedonic scaling  โดย 1 คือ ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คือชอบมากที่สุด (เพ็ญขวัญ, 
2550) ลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ทดสอบ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ  รสชาติ  เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ทําการ
ทดสอบกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี จํานวน 50 คน จากน้ันนําข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์คุกก้ีสูตรต้นแบบเพื่อคัดเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของคุกก้ีจากแป้งข้าวโพดไร่      
3. การศึกษาอัตราส่วนของธัญพืชในผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่ 

ทําการศึกษาอัตราส่วนของธัญพืชในผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่ โดยวางแผนการทดลองแบบ 23  Factorial in CRD 
โดยใช้งาดําที่ร้อยละ  5 , 10  เมล็ดทานตะวันที่ร้อยละ 3, 5 และขา้วโอ๊ต ร้อยละ 1, 2 ของนํ้าหนักแป้งทั้งหมด  ทําการวัดค่า
คุณภาพทางกายภาพ  ได้แก่  ค่า aw (เครื่อง Aqualab model series 4 ยี่ห้อ Decagon Device Inc.) ค่าความแข็ง 
(Hardness) และแรงตัดขาด (work of cutting) (เครื่อง Texture analyzer ยี่ห้อ TA.TX.plus) ประเมินความชอบทาง
ประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-Point hedonic scaling โดย 1 คือ ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คือชอบมากที่สุด (เพ็ญขวัญ, 2550) 
ลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ทดสอบ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี ความกรอบ รสชาต ิและความชอบโดยรวม  ทําการทดสอบกับ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี  จํานวน 50 คน    
ตารางที่ 1 อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างงาดํา เมล็ดทานตะวัน และข้าวโอ๊ต 
 

สิ่งทดลอง 
 ปัจจัย (ร้อยละน้ําหนักแป้งทั้งหมด) 
งาดํา เมล็ดทานตะวัน ข้าวโอ๊ต 

1 5 3 1 
2 5 3 2 
3 5 5 1 
4 5 5 2 
5 10 3 1 
6 10 3 2 
7 10 5 1 
8 10 5 2 
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ผลการวิจัย 
1. จากการตรวจสอบคุณภาพของแป้งข้าวโพดไร่ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่จะนํามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์คุกก้ี

ข้าวโพดไร่  พบว่ามีค่า aw  เท่ากับ 0.39  มีปริมาณความชื้น ร้อยละ 8.86  โปรตีน ร้อยละ 9.59  ไขมัน ร้อยละ 5.09  เถ้า 
ร้อยละ 1.40 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 75.06  และใยอาหาร ร้อยละ 1.01 พลังงานจากไขมัน 45.81 กิโลแคลลอรี่ ต่อ 100 กรัม 
พลังงานทั้งหมด 384.41 กิโลแคลลอรี่ ต่อ 100 กรัม ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 คุณภาพทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดไร่ 
 

คุณภาพ แป้งข้าวโพดไร่ 
ค่าคุณภาพทางกายภาพ  

- ค่า aw 0.39 

ค่าคุณภาพทางเคมี*  
- ความชื้น (ร้อยละ) 8.86 

- โปรตีน (ร้อยละ) 9.59 

- ไขมัน (ร้อยละ) 5.09 

- เถ้า (ร้อยละ) 1.40 

- คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ) 75.06 

- ใยอาหาร (ร้อยละ) 1.01 

- พลังงานจากไขมัน (Kcal/100g) 45.81 

- พลังงานทั้งหมด (Kcal/100g) 384.41 

ที่มา ; *รายงานผลการทดสอบ จากห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด  
 
2.การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่สูตรต้นแบบ  (ดัดแปลงจากฟุ้ดเทเวลดอทคอม, 2554) ศึกษาอัตราส่วน

ของของแป้งข้าวโพดไร่เพื่อทดแทนบางส่วนของแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกก้ี วางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) โดยศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ ร้อยละ 10, 20 ,30 , 40 และ 50 ของส่วนผสมแป้ง
ทั้งหมด เพื่อคัดเลือกปริมาณแป้งข้าวโพดไร่ที่เหมาะสมที่สุด พบว่า ปริมาตรจําเพาะอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ต่อแป้งสาลี  
ร้อยละ 40:60 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่สูตรต้นแบบ แต่แตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับส่ิงทดลองอ่ืน ค่า aw มีค่าเท่ากับ 0.59 - 0.67  ทุกส่ิงทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  สําหรับแรงตัดขาด พบว่าอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ต่อแป้งสาลี ร้อยละ 10:90, 20:80 
,30:70 กับสูตรต้นแบบ ตามลําดับ มีค่าเท่ากับ 18.81-18.75 นิวตัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ต่อแป้งสาลี ร้อยละ 40:60 และ 50:50 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05)  โดยอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ ร้อยละ 50 มีปริมาณแรงตัดขาดสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 21.81+0.43 นิวตัน  
สําหรับค่าความแข็ง เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ ร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 พบว่าไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสูตรต้นแบบ  อัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ที่เพิ่มขึ้นส่งผลทําให้ค่าความแข็งมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ค่าความแข็งของอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ ร้อยละ 50 มีค่าสูงสุดและมีแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
กับส่ิงทดลองอ่ืน จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ ด้านสี  
ด้านความกรอบ ด้านรสชาต ิและความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบปานกลาง เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าอัตราส่วนของแป้ง
ข้าวโพดไร่ต่อแป้งสาลี ร้อยละ 40:60 เป็นสูตรเหมาะสมที่จะพัฒนาคุกก้ีธัญพืชไร่ ซ่ึงมีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ 
เท่ากับ 6.37 + 0.33 คะแนน  ด้านสี เท่ากับ 7.51 + 0.12  ด้านความกรอบ เท่ากับ 7.19 + 0.46 คะแนน  และด้าน
ความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.51 + 0.29 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนด้านรสชาติมีคะแนนความชอบรวมสูงสุดเท่ากับ 7.66 + 0.96 
คะแนน และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับส่ิงทดลองอ่ืน แสดงผลดังตารางที ่3 
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ตารางที่ 3  ค่าคุณภาพทางกายภาพ และค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่(n = 50 คน) 

ค่าคุณภาพ สูตรต้นแบบ 
อัตราส่วนแป้งข้าวโพดไร่ : แป้งสาล ี
10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 

คุณภาพทางกายภาพ 
ปริมาตรจําเพาะ 
ค่า aw

ns 

แรงตัดขาด (N) 
ค่าความแข็ง(N) 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส  
ลักษณะปรากฏ 
ส ี
ความกรอบ 
รสชาติโดยรวม 
ความชอบโดยรวม 

 
2.23b+ 0.18 
0.66 + 0.17 

18.81 a± 0.43 

7.30a ±0.18 
 
6.21b± 0.33 

6.58a± 0.12 
7.17a± 0.56 

7.51a± 0.16 

7.58c± 0.23 

 
2.43c+ 0.18 
0.64 + 0.19 

18.77a ±0.43 

7.29a ±0.22 
 
6.82d ± 0.33 

6.55a ± 0.12 
7.07a ± 0.88 

7.59b ± 0.47 

7.44b ± 0.73 

 
2.36c+ 0.18 
0.62 + 0.47 

18.71a ±0.43 

7.35a ±0.11 
 
6.78 d± 0.33 

6.87b ± 0.12 
7.25b ± 0.53 

7.58b ± 0.66 

7.48b ± 0.16 

 
2.28b+ 0.18 
0.67 + 0.64 

18.85a ±0.43 

7.39a ±0.18 
 
6.45c ± 0.33 

7.08 c± 0.12 
7.22b ± 0.86 

7.54a ± 0.06 

7.37a ± 0.24 

 
2.19b+ 0.18 
0.61 + 0.12 

19.08b ±0.43 

7.40 a ±0.68 
 
6.37b ± 0.33 

7.51d ± 0.12 
7.19a ± 0.46 

7.66c ± 0.96 

7.51bc ± 0.29 

 
2.03a+ 0.18 
0.59 + 0.34 

21.81c ± 0.43 

8.10b±0.17 
 
6.11a± 0.33 

7.28c± 0.12 
7.07a± 0.68 

7.41a± 0.31 

7.31a± 0.27 

หมายเหตุ:
a-d

 หมายถึง ค่าเฉล่ียของข้อมูลท่ีอยู่ในแถวแนวนอนท่ีมีอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
 ns หมายถึง ค่าเฉล่ียของข้อมูลที่อยู่ในแถวนอนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
3. การศึกษาอัตราส่วนธัญพืชที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่ 

จากการศึกษาอัตราส่วนของธัญพืชในผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่ โดยวางแผนการทดลองแบบ 23  Factorial in CRD 
โดยใช้งาดําที่ร้อยละ 5 , 10  เมล็ดทานตะวันที่ร้อยละ 3, 5 และข้าวโอ๊ต ร้อยละ 1, 2 ของนํ้าหนักแป้งทั้งหมด  พบว่า 
คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ค่า aw ของทุกส่ิงทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สําหรับค่าแรงตัด
ขาดมีผลต่อลักษณะเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์เม่ือมีการเติมงาดําลงไป พบว่า ส่ิงทดลองที่ 8 มีค่าแรงตัดขาดสูงสุดซ่ึงไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับส่ิงทดลอง 5, 6 และ7 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อม่ันรอ้ยละ 95 กับส่ิงทดลองที่ 1, 2 ,3 และ 4 สําหรับค่าความแข็งพบว่ามีค่าแปรผันตามเช่นเดียวกันกับค่าแรงตัด
ขาด เม่ือทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในคุณลักษณะโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบต่อส่ิงทดลองที่ 5 มากกว่าส่ิง
ทดลองอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p≤0.05)  ซ่ึงมีปริมาณธัญพืช งาดํา เท่ากับ ร้อยละ 10 เมล็ดทานตะวัน ร้อยละ 3 และ 
ข้าวโอ๊ต ร้อยละ 1 ของนํ้าหนักแป้งทั้งหมด  ตามลําดับ แสดงผลดังตารางที่ 4 ดังน้ันจึงเลือกส่ิงทดลองที่ 5 ซ่ึงมีส่วนผสม
ประกอบด้วย แป้งสาลี ร้อยละ 18.46 แป้งข้าวโพดไร่ ร้อยละ 12.30  เนยสด ร้อยละ 15.0  มาการีน ร้อยละ 13.00 นํ้าตาล
ไอซ่ิง ร้อยละ 13.00  นํ้าตาลทรายแดง ร้อยละ 11. 0  ไข่ไก่ ร้อยละ 5.50 นมสด 5.40  งาดํา ร้อยละ 3.62  เมล็ดทานตะวัน 
ร้อยละ 1.08  และข้าวโอ๊ต ร้อยละ 0.72  วนิลลา ร้อยละ 0.35 เกลือป่น ร้อยละ 0.2  ผงฟู ร้อยละ 0.22  เบคก้ิงโซดา ร้อย
ละ 0.18  ผลิตภัณฑ์มีปริมาตรจําเพาะ เท่ากับ 2.17 ลูกบาศก์เซนติเมตร/กรัม ค่า aw เท่ากับ 0.65 ค่าความตัดขาด 18.08 นิว
ตัน ความแข็ง 6.58 นิวตัน และจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบทางด้าน
ลักษณะปรากฏ สี ความกรอบ  รสชาติโดยรวม  และด้านความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบปานกลาง 7.90 คะแนน   
ตารางที่ 4 ค่าคุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์คุกก้ีธัญพืชจากแป้งข้าวโพดไร่ 

 
หมายเหตุ:

a-d
หมายถึง ค่าเฉล่ียของข้อมูลท่ีอยู่ในแถวแนวตั้งท่ีมีอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
ns

 หมายถึง ค่าเฉล่ียของข้อมูลท่ีอยู่ในแถวตั้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
1. คุณภาพของแป้งข้าวโพดไร่  ซ่ึงเป็นวัตถุดิบส่วนผสมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่ พบว่ามีค่า aw  เท่ากับ 

0.39  มีปริมาณความชื้น ร้อยละ 8.86  โปรตีน ร้อยละ 9.59  ไขมัน ร้อยละ 5.09  เถ้า ร้อยละ 1.40  คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 
75.06  และใยอาหาร ร้อยละ 1.01 พลังงานจากไขมัน 45.81  กิโลแคลลอรี่ ต่อ 100 กรัม  พลังงานทั้งหมด 384.41 กิโล
แคลลอรี่ ต่อ 100 กรัม จากการวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีแล้วพบว่า ปริมาณแป้งข้าวโพดไร่มีโปรตีนระดับปาน
กลาง ร้อยละ 7 – 9  ซ่ึงเหมาะสําหรับการทําคุกก้ี (จิตธนา, 2549) อย่างไรก็ตามแป้งข้าวโพดไร่ (flour) ที่ได้เม่ือเปรียบเทียบ
กับแป้งในท้องตลาดน้ันความเนียน นุ่มอาจจะน้อยกว่าเน่ืองจากยังคงมีองค์ประกอบที่เป็นไขมันและโปรตีน ใยอาหารและแร่
ธาตุต่างๆ คงอยู่ซ่ึงก็มีประโยชน์สําหรับผู้บริโภค 
2. อัตราส่วนของของแป้งข้าวโพดไร่เพื่อทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์คุกก้ี โดยวางแผนการทดลองแบบ 

Completely Randomized Design (CRD) ศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ ร้อยละ 10, 20 ,30 , 40 และ 50 ของ
ส่วนผสมแป้งทั้งหมด ทําการคัดเลือกปริมาณแป้งข้าวโพดไร่ที่เหมาะสมที่สุด พบว่า อัตราส่วนของแป้งข้าวโพดไร่ต่อแป้งสาลี 
ร้อยละ 40:60 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด มีค่าคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ปริมาตรจําเพาะ เท่ากับ 2.19+ 0.18  ลูกบาศก์

เซนติเมตร/กรัม ค่า aw  เท่ากับ 0.61+ 0.12 แรงตัดขาด เท่ากับ 19.08 ±0.43 นิวตัน ค่าความแข็ง เท่ากับ7.40  ± 0.68 นิวตัน มี
คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ เท่ากับ 6.37 + 0.33 คะแนน  ด้านสี เท่ากับ 7.51 + 0.12  ด้านความกรอบ  เท่ากับ 
7.19 + 0.46 คะแนน  และด้านความชอบโดยรวม เท่ากับ  7.51 + 0.29  คะแนน ซ่ึงมีคะแนนด้านรสชาติมีคะแนนความชอบ
รวมสูงสุด  เท่ากับ  7.66 + 0.96 คะแนน  
3. การศึกษาอัตราส่วนของธัญพืชในผลิตภัณฑ์คุกก้ีข้าวโพดไร่ โดยวางแผนการทดลองแบบ 23  Factorial in CRD โดย

ใช้งาดําที่ร้อยละ  5 , 10  เมล็ดทานตะวันที่ร้อยละ 3, 5 และข้าวโอ๊ต ร้อยละ 1, 2 ของนํ้าหนักแป้งทั้งหมด  พบว่า ปริมาณที่
เหมาะสมของธัญพืช ได้แก่ งาดํา เท่ากับ ร้อยละ 10 เมล็ดทานตะวัน ร้อยละ 3 และ ข้าวโอ๊ต ร้อยละ 1 ของนํ้าหนักแป้ง
ทั้งหมด สําหรับค่าแรงตัดขาดและความแข็งมีผลต่อลักษณะเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์เม่ือมีการเติมงาดําลงไปจะมีแนวโน้ม
สูงขึ้น เน่ืองจากในเมล็ดงาดํามีองค์ประกอบอาหารที่มีใยอาหาร แคลเซียม และโปรตีนอยู่ร้อยละ 47.70 (Khalid และคณะ , 
2003) และโปรตีนกากงาดําจะมีกรดอะมิโนชนิดเมไทโอนีนสูงซ่ึงเป็นกรดอะมิโนแบบไม่มีขั้ว (นิธิยา, 2545 ; Damodaran, 
1996)  และเม่ือมีการเสริมเมล็ดทานตะวันทําให้ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มค่าแรงตัดขาดและค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ซ่ึงจิรนาถ (2552) 
พบว่า คุกก้ีเนยที่มีสวนผสมเมล็ดทานตะวัน ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นตามระดับการเสริมเมล็ดทานตะวันที่มากขึ้น และในเมล็ด
ทานตะวันมีวิตามิน B แคลเซียม และฟอสฟอรัส (ศูนย์สุขภาพและโภชนาการไทย, 2554) ซ่ึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริม
ธัญพืชมีคุณค่าทางโภชนาการสําหรับผู้บริโภค  
4. ผลิตภัณฑ์คุกก้ีธัญพืชข้าวโพดไร่ มีคุณภาพทางกายภาพ ค่า aw เท่ากับ 0.66 ± 0.21 ปริมาตรจําเพาะ เท่ากับ                 

2.17± 0.84 ลูกบาศก์เซนติเมตร/กรัม แรงตัดขาด เท่ากับ 18.08  ± 0.21 นิวตัน ค่าความแข็ง เท่ากับ 6.09 ± 0.18 นิวตัน มี
คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ เท่ากับ 7.43 + 0.28 คะแนน  ด้านสี เท่ากับ 7.53 + 0.28  ด้านความกรอบ  เท่ากับ 
7.67 + 0.27 คะแนน และด้านความชอบโดยรวม  เท่ากับ  7.75 + 0.33  คะแนน  ซ่ึงด้านรสชาติมีคะแนนความชอบรวม
สูงสุด  เท่ากับ  7.90 + 0.33  คะแนน ดังน้ันผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมประกอบด้วย แป้งสาลี ร้อยละ 18.46 แป้งข้าวโพดไร่ ร้อย
ละ 12.30  เนยสด ร้อยละ 15.0  มาการีน ร้อยละ 13.00 นํ้าตาลไอซ่ิง ร้อยละ 13.00  นํ้าตาลทรายแดง ร้อยละ 11.0  ไข่ไก่  
ร้อยละ 5.50  นมสด 5.40  งาดํา ร้อยละ 3.62  เมล็ดทานตะวัน ร้อยละ 1.08  และข้าวโอ๊ต ร้อยละ 0.72  วนิลลา ร้อยละ 
0.35 เกลือป่น  ร้อยละ 0.2  ผงฟ ูร้อยละ 0.22  เบคก้ิงโซดา ร้อยละ 0.18   
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ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้า 
ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด ์

Effect of Temperature on Structural, Optical and  
Electrical properties of Titanium dioxide 

อภิชาติ สังข์ทอง1, กฤษณะ ช่องศรี1, สรศักดิ์ งามละมัย1 และ ศุภนิจ พรธีรภัทร2  
1สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต,์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา 

2ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ปทุมธานี 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยน้ีได้ทําการทดลองปลูกฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยระบบระเหยสารด้วยลําอิเล็กตรอน ความหนา
ของฟิล์มเท่ากับ 300 นาโนเมตรโดยไม่มีการให้อุณหภูมิแก่ฐานรองรับขณะทําการปลูก ฟิล์มที่ได้นําไปเผาที่อุณหภูมิ 300 °C, 
400 °C และ 500 °C ในบรรยากาศของอาร์กอน ศึกษาสมบัติทางพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบเล่ือนกราดและกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ศึกษาสมบัติทางโครงสร้างด้วยเครื่องวัดการเล้ียวเบน
ของรังสีเอ๊กซ์ ศึกษาสมบัติทางแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าด้วยระบบวัดค่ากระแสที่ขึ้นอยู่กับ
แรงดัน จากการศึกษา พบว่าฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ก่อนทําก่อนเผามีลักษณะของพื้นผิวเรียบ และไม่เป็นผลึก สําหรับ
ฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์เม่ือเผาที่อุณหภูมิ 300°C-500°C ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มจะเกิดการเปล่ียนแปลงขนาดของเม็ดผลึก 
ผลจากการวัดการเล้ียวเบนของรังสีเอ๊กซ์ พบว่าฟิล์มที่ได้มีความเป็นผลึกโดยมีระนาบการเล้ียวเบนอยู่ที่ระนาบ (101), (004), 
(200), (105) และ (211) สอดคล้องกับโครงสร้างผลึกแบบเตตระโกนอลของไททาเนียมไดออกไซด์ ในรูปของเฟสแบบอนาเทส 
จากการตรวจสอบสมบัติทางแสง พบว่าฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ยอมให้แสงผ่านในช่วงตั้งแต่ย่านอัลตร้าไวโอเลตจนถึง
ย่านใกล้อินฟราเรด และแถบพลังงานต้องห้ามทางแสงอยู่ในช่วง 3.2eV-3.4eV การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าโดยการสร้าง
ขั้วไฟฟ้าให้กับฟิล์มบาง พบว่าโครงสร้างดังกล่าวมีสมบัติเป็นไดโอดโดยกระแสจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของการเผา โครงสร้าง
ดังกล่าวสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแสงในย่านอัลตร้าไวโอเลตได ้ 
คําสําคัญ ฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด,์ ระบบระเหยสารด้วยลําอิเล็กตรอน, อุปกรณ์วัดแสงย่านยูวี 

Abstract 

 Titanium Dioxide fabricated by electron beam evaporation system with the thickness of 300 nm 
at room temperature. These films were annealed in Argon gas at different temperature from 300 oC to 
500 oC. Structure and morphology of the films were analysed by x-ray deflection (XRD), scanning electron 
microscope (SEM) and Atomic force microscope (AFM) . Optical and electrical property were analysed by 
spectrophotometer and current-voltage measurement. Films deposited at room temperature became 
amorphous and surface rather smooth. Grain sign of films changed with anneal temperature. the film 
changed from amorphous phase to crystalline phase and x-ray diffraction pattern shown that the 
preferred orientation of films with tetragonal structure in anatase phase at (101), (004), (200), (105 and 
(211) plan. Transmittance result shown that all film allowed the wavelength in the range from ultraviolet 
to near infrared. n-type TiO2 on p-si can be applied to UV-Photodiode which the current rising with 
creasing temperature annealing.  
Keyword : TiO2 thin film, electron beam evaporator, uv-detector     

บทนํา 
 ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารประกอบออกไซด์ของโลหะไททาเนียมซ่ึงอยู่ในกลุ่มโลหะทรานซิชัน ไททา-
เนียมไดออกไซด์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการนํามาประยุกต์สําหรับการใช้งานด้านต่างๆ เน่ืองจากมีความเสถียรต่อ
สารเคมี โดยทั่วไปจะไม่มีความเป็นพิษ  และคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์ที่อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไททาเนียมได
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ออกไซด์ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในด้านการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานรูปอ่ืน เช่น เปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้าใน
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม (Dye-Sensitizer Solar Cell) และเปล่ียนเป็นพลังงานเคมีในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสง
ร่วม (Photocatalysis) เป็นต้น เน่ืองจากไททาเนียมไดออกไซด์มีค่าดรรชนีการหักเหของสูง จึงถูกนํามาใช้เป็นสารเคลือบ
ป้องกันการสะท้อนของแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน (Silicon solar cell) และในอุปกรณ์ทางด้านการมองเห็นชนิด
แผ่นบาง (Thin film optical device) หลายชนิด ไททาเนียมไดออกไซด์ยังถูกนํามาใช้เป็นตัวตรวจสอบก๊าซ (Gas sensor) 
เน่ืองมาจากมีค่าการนําไฟฟ้าเปล่ียนแปลงไปได้ตามองค์ประกอบของก๊าซที่สภาวะบรรยากาศ เช่น สามารถใช้ตรวจสอบก๊าซ
ออกซิเจน, คาร์บอนมอนอกไซด,์ และมีเทน เป็นต้น นอกจากน้ี เน่ืองจากไททาเนียมไดออกไซด์สามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์
ได้ จึงถูกนํามาใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพ เช่น กระดูกเทียม เป็นต้น ไททาเนียมไดออกไซด์ที่พบตามธรรมชาติ โดยทั่วไปจะมี
โครงสร้างผลึกอยู่ในรูปของเฟสอนาเทส (Anatase phase) ซ่ึงมีโครงสร้างผลึกแบบเททระโกนอล (Tetragonal) และเฟสรู
ไทล์ (Rutile phase) ซ่ึงมีโครงสร้างผลึกแบบเททระโกนอล  (Tetragonal)  
 งานวิจัยน้ี ศึกษาสมบัติของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยระบบระเหยสารด้วยลําอิเล็กตรอน ทําการ
เปล่ียนอุณหภูมิของการเผาแล้วศึกษาสมบัติพื้นผิว สมบัติโครงสร้าง สมบัติทางแสงและสมบัติทางไฟฟ้า เพื่อหาเงื่อนไขที่
เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแสงย่านอัลตร้าไวโอเลต 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสมบัติของฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ที่ปลูกโดยระบบการระเหยสารด้วยลําอิเล็กตรอน 
2. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติของฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด ์
3. เพื่อหาเงื่อนไขในการประยุกต์ใช้งานไททาเนียมไดอ๊อกไซด ์

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
ฐานรองรับที่ใช้ในการทดลองน้ีประกอบด้วย ฐานรองรับชนิดซิลิกอนชนิดพี (p-silicon substrate) และฐานรองรับ

ชนิดกระจก (glass substrate) การทําความสะอาดฐานรองรับใช้กระบวนการ Piranha ที่อุณหภูมิ 120 องศา เป็นเวลา 20 
นาที จากน้ันล้างด้วยนํ้าไร้อิออน (De-ionized water) เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน จากน้ันนําไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศา
เป็นเวลา 30 นาที ก่อนทําการปลูกฟิล์ม ทําการปลูกชั้นอลูมินัมด้านหลังซิลิกอนเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าแบบโอห์มิก ไททาเนียม
ไดอ๊อกไซด์ชนิดเม็ดถูกใช้เป็นสารตั้งต้น สําหรับระบบทีใ่ช้ในการเตรียมฟิล์มเป็นระบบระเหยสารด้วยลําอิเล็กตรอนของบริษัท 
Edward รุ่น Auto 306 ดังแสดงในรูปที่ 1 ความหนาของฟิล์มอยู่ที่ 300 นาโนเมตร 

 
รูปที่ 1 ระบบระเหยสารด้วยลําอิเล็กตรอน 

 ฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ที่ปลูกบนฐานรองรับซิลิกอน นําไปตรวจสอบความหนาและลักษณะพื้นผิวทาง
กายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบเล่ือนกราดและกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม สําหรับการศึกษาสมบัติทาง
ไฟฟ้า ทําการปลูกชั้นทองบนฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ ซ่ึงจะได้โครงสร้างที่เป็นไดโอด นําไปต่อขั้วไฟฟ้าภายนอกเพื่อใช้
ในการต่อวงจร ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างสําหรับวัดสมบัติทางไฟฟ้า 
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ผลการวิจัย 
 ฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ที่ปลูกโดยวิธีระเหยสารด้วยลําอิเล็กตรอน ลักษณะของฟิล์มที่ได้มีลักษณะเรียบใส ใน
รูปที่ 3 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่ได้จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าขนาดของเม็ดผลึกมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย และพื้นผิวค่อนข้างเรียบ โดยขนาดของเม็ดผลึกอยู่ในระดับนาโนเมตร จากการตรวจสอบโครงสร้างด้วย
การวัดการเล้ียวเบนของรังสีเอ๊กซ์พบว่า ฟิล์มบางที่ปลูกได้ไม่เป็นผลึก(Amorphous phase) เน่ืองจากการปลูกใน
อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดผลึก [1]  

 
รูปที่ 3 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ 

 สําหรับฟิล์มที่ทําการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ เม่ือทําการตรวจสอบลักษณะพื้นผิวพบว่า มีการเปล่ียนขนาดของเม็ดผลึก 
ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยลักษณะพื้นผิวค่อนข้างเรียบ เม่ือตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดแรงอะตอมดังแสดงในรูปที่ 5 
พบว่ามีความขรุขระ (roughness) แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า เม่ือทําการเผา ขนาดของเม็ดผลึกเริ่มโตขึ้น รวมทั้งขนาดของเม็ด
ผลึกยังเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของอุณหภูมิ จากการตรวจสอบโครงสร้างผลึก พบว่า เม่ือทําการเผา ทําให้ฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊
อกไซด์เปล่ียนจากเฟสอสัณฐานเป็นโครงสร้างที่เป็นผลึก โดยมีระนาบการเล้ียวเบนอยู่ที่ระนาบ (101), (004), (200), (105) 
และ (211) สอดคล้องกับโครงสร้างผลึกแบบเตตระโกนอลของไททาเนียมไดออกไซด์ ในรูปของเฟสแบบอนาเทส [1,2] 

 

รูปที่ 4 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเม่ือทําการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ 

 
รูปที่ 5 ขนาดของเม็ดผลึกของฟิล์มบางเม่ือทําการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ 
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รูปที ่6 สเปกตรัม XRD ของฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ที่อุณหภูมิต่าง 

 จากการวิเคราะห์สเปกตรัมการทะลุผ่านของแสง พบว่า ฟิล์มทั้งหมดยอมให้แสงทะลุผ่านได้ตั้งแต่ย่านอัลตร้าไวโอ
เลตจนถึงย่านอินฟราเรด และยอมให้แสงผ่านได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับสมบัติของไททา
เนียมไดออกไซด์ที่ตอบสนองต่อแสงในย่านอัลตร้าไวโอเลตได้ดี จากสเปกตรัมการทะลุผ่านของแสงที่ได้ เม่ือนําไปหาค่า
แถบพลังงานต้องห้ามทางแสง (Optical bandgap) พบว่าอยู่ในช่วง 3.2 eV - 3.4 eV  การแกว่งของสเปกตรัมบอกถึงการ
เปล่ียนแปลงขนาดของเม็ดผลึกในฟิล์มบาง  

 
รูปที่ 7 สเปกตรัมการทะลุผ่านของแสงของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์อุณหภูมิต่างๆ 

 จากการวัดสมบัติทางกระแสที่ขึ้นอยู่กับแรงดันของไททาเนียมไดอ๊อกไซด์บนซิลิกอนชนิดพี โดยใช้แสงที่ความยาวคล่ืน 
350 nm  ดังแสดงในรูปที่ 8 พบว่าลักษณะของกราฟที่ได้มีสมบัติเป็นไดโอด โดยกระแสจะเพิ่มขึ้นตามแรงดันไบแอสและอุณหภูมิ
ในการเผา ขนาดของกระแสที่ได้อยู่ในระดับไมโครแอมป์  

 
รูปที่ 8 สมบัติกระแส-แรงดันโครงสร้างไททาเนียมไดอ๊อกไซด์บนซิลิกอนชนิดพี 

 จากผลการทดลองที่ได้ เรานํามามาพิจารณาในการประยุกต์ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแสงในย่านอัลตร้าไวโอเลต
โดยเลือกเงื่อนไขที่มีการนํากระแสมากสุด น่ันคือเม่ือเผาที่อุณหภูมิสูงขึ้น อุปกรณ์ที่ได้สามารถตอบสนองต่อแสงทั้งในย่าน ยูวีเอ ยูวี
บี และยูวีซี  

 
รูปที่ 9 ส่ิงประดิษฐ์ตัวตรวจวัดแสงในย่านอัลตร้าไวโอเลต 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการปลูกฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด์โดยระบบระเหยด้วยลําอิเล็กตรอน ได้ฟิล์มบางมีสมบัติทางพื้นผิวที่ค่อนข้าง
เรียบและไม่เป็นผลึก เม่ือนําไปเผาที่อุณหภูมิต่างๆ ทําให้ขนาดของเม็ดผลึกเปล่ียนแปลง ซ่ึงอุณหภูมิมีผลต่อความเป็นผลึกของฟิล์ม
และจากการทดลองพบว่าฟิล์มเริ่มก่อตัวเป็นผลึกที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส โดยฟิล์มเปล่ียนจากโครงสร้างที่ไม่เป็น
ผลึกกลายเป็นโครงสร้างที่มีผลึกในรูปของเฟสอนาเทส และมีโครงสร้างแบบเตตระโกนอล ซ่ึงโครงสร้างดังกล่าวมีความเสถียรภาพ
ทางเคมีและทางฟิสิกส์สูง เหมาะใช้ในงานด้านการเคลือบผิวป้องกันรอยขีดข่วน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี เม่ือนําใช้เป็น
ชั้นเมมเบรนในหัววัดความเป็นกรด-เบสชนิด ISFET สามารถเพิ่มความไวในการตอบสนองต่ออิออนได้ดี จากสมบัติที่เป็นสารก่ึง
ตัวนําชนิดเอ็นและยอมให้แสงผ่านได้ตั้งแต่ย่านอัลตร้าไวโอเลตจนถึงย่านอินฟราเรด สามารถนําไปประยุกต์ทําเป็นโครงสร้างแบบพี
เอ็นเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแสงในย่านอัลตร้าไวโอเลต  
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อิ่มแบบไฮบริดจ์ 
A  Design  and  Development  dryer  machine  Rebound  Hybrid  System   

รังสรรค์  พงษ์พัฒนอําไพ1, ปพณ  สะอาดยวง2  
1สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

2สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

บทคัดย่อ 

 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์ คือ มีการทํางานโดยใช้พลังงาน 
2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้า และระบบพลังงานแสงอาทิตย์  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งกระท้อน
แช่อ่ิมที่สภาวะของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเครื่องอบแห้งสามารถอบแห้ง
กระท้อนแช่อ่ิมมีความจุได้ครั้งละประมาณ  20 กิโลกรัม อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งสามารถปรับตั้งได้ และมีการติดตั้งอุปกรณ์
บอกระยะเวลาในการอบแห้ง  
 ผลการศึกษาทดลองหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์ ผู้วิจัย
ได้นํากระท้อนที่ได้จากการดองมาทําการแปรรูปหั่นเป็นชิ้นตามแนวยาวขนาดประมาณ 2x6x1 เซนติเมตร และปรับตั้ง

อุณหภูมิที่แตกต่างกันไว้ 3 ระดับ คือ อบแห้งที่อุณหภูมิ 40 C° ผลการอบแห้งระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งส้ิน 7 ชั่วโมง, อบแห้ง

ที่อุณหภูมิ 45 C° ผลการอบแห้งระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งส้ิน 6.5 ชั่วโมง และอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 C°ผลการอบแห้ง
ระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งส้ิน 6 ชั่วโมง  
 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าต้นทุนในการผลิตกระท้อนแช่อ่ิมอบแห้งของเครื่องอบแห้ง
กระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์เท่ากับ 81.89 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมของเกษตรกร 93.33 บาท
ต่อกิโลกรัม 
 จากข้อมูลที่ได้ดังกล่าวน้ีชี้ให้เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ที่จะนําเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิม
แบบไฮบริดจ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เพื่อเพิ่มรายได้ต่อชุมชนในจังหวัดลพบุรี ช ่วยยก
มาตรฐานกระท้อนแช่อ่ิมอบแห้งอันจะส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีและของประเทศชาติโดยรวม  อย่างไรก็ตาม
จําเป็นต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านการพัฒนาเครื่องอบแห้งให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ศึกษาการแปรรูปผลไม้และพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งแช่อ่ิมชนิดอ่ืนๆให้ครบทุกชนิดตามฤดูกาลต่อไป 
คําสําคัญ : เครื่องอบแห้ง, กระท้อนแช่อ่ิม, ระบบไฮบริดจ์  

ABSTRACT 

 We studied to design and develope the dried oven hybrid machine for the sweet prickled fruit 
named “KraTon” (chilled Santol in scented syrup).  This machine worked with two energy systems : 
namely, electric energy system and sunlight energy system.  This study aimed to find the efficiency of this 
dried oven hybrid machine in different temperature of usage states.  It also aimed to find the machine’s 
usages in possible economics.  This machine was able to dried oven 20 kilograms of KraTon per one time.  
Besides being able to adjust the temperature on this machine , it also was able to adjust the time 
indicator on this machine as well.   
 The results of this experimental study to find the appropriate usages of this machine at the 
various temperatures.  We brought the dried oven prickled KraTon from this hybrid machine to cut into a 
long and thin piece of 2 x 6 x 1 centimeters size.  Then, we adjusted the machine’s temperature to 3 - 

different temperature levels as followings :   40 C°, 45 C°, and 50 C° perspectively.  The results showed 
that the time duration used for dried ovening these Kratons at different temperature levels were  :  7 
hours, 6.5 hours, and 6 hours in perspective. 
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  The result of this study to find the proper usages of this machine in probably economics.  It 
showed the cost benefit of KraTon production process by this machine was  equaled to 81.89 bahts per 
kilogram.  Comparatively, the benefit cost of traditional KraTon production process of gardeners was 
equaled to 93.33 bahts per kilogram.  
 According to the above data, It indicated that this KraTon dried oven hybrid machine was proper 
and possible to use in the small industry.  It should increase the revenue and improve the standard of 
KraTon production of gardeners in Lopburi Province and Thailand in general.    
 Nevertheless, we should further study to develop this dried oven hybrid machine to make it 
more efficiency. In the same way, this hybrid machine should be applied to dried oven the other kinds of 
available fruits more todays.    
keywords : dryer  machine, chilled Santol in scented syrup, Hybrid  System 

บทนํา 
 เทคโนโลยีของการอบแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจะต้องคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การใช้พลังงานที่มีต่อส่ิงแวดล้อม ได้มีการออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ แบบ
บังคับโดยพัดลมจนมาถึงการทําตู้อบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แต่เทคโนโลยีต่างๆ น้ันยังไม่สามารถใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้ 
เพราะไม่สามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่มากนักในงานอุตสาหกรรม 
 กระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างของเทคโนโลยีก็คือการใช้แหล่งของพลังงาน
ความร้อนที่ต่างกัน ยิ่งสภาวะปัจจุบันเชื้อเพลิงมีราคาสูงหากใช้แหล่งพลังงานที่มีราคาสูงมาใช้ในการอบแห้งจะทําให้ต้นทุนใน
การผลิตสูงขึ้นด้วย และยังเป็นการไม่อนุรักษ์พลังงานอีกด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ซ่ึงมีอยู่มากมายเป็นพลังงานหมุนเวียน และ
สะอาดเหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนในกระบวนการอบแห้งได้ การอบแห้งเป็นวิธีหน่ึงที่ใช้ในการถนอม
รักษาผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถเก็บให้ได้นานขึ้น เช่น ลําไย พริก ผลไม้แช่อ่ิม เป็นต้น ใช้หลักการลดความชื้นของ
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับที่สามารถยับยั้งการทํางานของแบคทีเรีย เอนไซม์และเชื้อราไม่ให้เจริญเติบโตได้ โดยอาศัยความร้อน
จากอากาศร้อนในการระเหยนํ้าออกจากผลิตภัณฑ์ เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาไว้ได้ระยะเวลาที่นาน (เข็มทอง น่ิมจินดา, 2538)  

กระท้อนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดลพบุรี ทุกๆปีได้มีการจัดกิจกรรมงานกระท้อนขึ้นในช่วงฤดูร้อนจะเป็น
ช่วงที่เก็บเก่ียวผลผลิตคือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่มีการเก็บเก่ียวผลกระท้อนเพื่อมาจําหน่าย 
ส่งผลให้ในฤดูกาลมีปริมาณผลผลิตในตลาดมากเกินไป เป็นเหตุให้ราคาต่ํา (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2535)  

การแปรรูปกระท้อนจึงเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงที่ช่วยลดการสูญเสีย และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ซ่ึงส่วนมาก
จะนิยมนํากระท้อนไปแปรรูปโดยการแช่อ่ิม ซ่ึงในกระบวนการผลิตกระท้อนแช่อ่ิมจะต้องนํามาแช่อ่ิมในนํ้าเชื่อม โดยการเพิ่ม
ความเข้มข้นของความหวานขึ้นไปเรื่อยๆเวลานาน 2 วัน โดยเริ่มจาก 30, 40 และ45 องศาบริกซ์ ตามลําดับ แล้วจึงนํามา
อบแห้งนาน 5 ชั่วโมง อุณหภูมิในการอบแห้งแช่อ่ิมของกระท้อน ประมาณ 50 องศาเซลเซียส ผลไม้ที่ได้จะมีเน้ือสัมผัสที่นุ่มไม่
แข็งกระด้าง การผลิตกระทอ้นแช่อ่ิมอบแห้ง เป็นวิธีการแปรรูปที่เพิ่มมูลค่า และยืดอายุการเก็บรักษาของเน้ือกระท้อนให้นาน
ขึ้น  ซ่ึงเกษตรกรนิยมอบแห้งโดยนําไปตากแดด ซ่ึงไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้  และตากแดดร่วมกับเตาอบด้วยไฟฟ้า ซึ่งทํา
ให้ค่าใช่จ่ายต้นทุนในการผลิตมีต้นทุนที่สูงขึ้น  

 (สมชาต ิ โสภณรณฤทธ์ิ, 2537) เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ทําอากาศร้อน โดยตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์ทําหน้าที่เป็นเครื่องแลกเปล่ียนความร้อนชนิดหน่ึง โดยเปล่ียนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน  ซ่ึง
ส่วนใหญ่เกษตรกรในจังหวัดลพบุรีจะนิยมใช้เครื่องอบแห้งที่ใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สหุงต้ม ไฟฟ้า และนํ้ามัน แต่เชื้อเพลิงที่นิยมใช้
น้ันเป็นพลังงานส้ินเปลือง และมีราคาแพง  

จากปัญหาดังกล่าวมาแล้วน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่ศึกษาการออกแบบพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบไฮบริดจ์ ให้สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน เพื่อลดข้อจํากัดดังกล่าว
ที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมได้ในทุกพื้นที่ เพื่อความสามารถอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิม
ได้ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อครั้ง ตามที่ต้องการของชุมชนเกษตรกรของจังหวัดลพบุร ี

วัตถุประสงค์ของวิจัย 
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์ 
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2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์ ที่สภาวะของอุณหภูมิอบแห้งที่แตกต่างกัน 
3) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฮบริดจ์ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1) วัสดุที่ใช้ในการทดลองในการดําเนินการวิจัย จะเลือกใช้กระท้อนที่ผ่านกรรมวิธีการแช่อ่ิมมาแล้ว 
2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินงานวิจัย สามารถแยกออกได้ดังน้ี     

 1) เครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์ที่ได้ออกแบบและพัฒนาสร้างขึ้น 
2) เครื่องชั่งนํ้าหนักสามารถชั่งนํ้าหนักได้ 20 กิโลกรัม  

  3) เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน  มีหน่วยเป็น m/s  
4) เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์  
5) เทอร์โมคับเปิล ชนิด T  
6) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Thermometer)  
7) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( Temperature Controller)  

3) วิธีการทดลอง 
1) นํากระท้อนที่ผ่านการดองมาปอกเปลือก ใช้มีดผ่าแบ่งครึ่ง ใช้ช้อนคว้านเอาเมล็ดออก และทํา 

การหั่นเป็นชิ้นๆตามแนวยาว โดยให้ได้ขนาดประมาณ 2x6x1 เซนติเมตร ขนาดความหนาไม่เกิน 1 เซนติเมตร แล้วทําการ
แปรรูปกระท้อนโดยการนําไปแช่อ่ิม (ดังภาพที่1)  

           
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะกระบวนการผลิตแปรรูปกระท้อนแช่อ่ิม 

2) นํากระท้อนที่ผ่านการแช่อ่ิมแล้วมาจัดวางเรียงที่ตะแกรงในแต่ละชั้น และนํามาชั่งกิโลกรัม 
ด้วยเครื่องชั่งนํ้าหนัก โดยให้ได้ชั้นละ 2 กิโลกรัมเปียก จํานวนกระท้อนแช่อ่ิมที่ทําการอบแห้ง10 ชั้น รวมทั้งส้ิน 20 กิโลกรัม
เปียก/การอบแห้งแช่อ่ิม1ครั้ง (ดังภาพที่2) 

  
ภาพที่ 2 แสดงการชั่งนํ้าหนักกระท้อนแช่อ่ิมถาดละ 2 กิโลกรัมเปียก 

3) นํากระท้อนที่ผ่านการชั่งนํ้าหนักแล้ว นํามาเข้าตู้อบแห้งที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น (ดังภาพที่3) 

      
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะเครื่องอบแห้งที่พัฒนาขึ้น และกระท้อนแช่อ่ิมที่อยู่ในตู้อบ 

4) เปิดสวิตซ์เครื่องอบแห้งให้ทํางาน พัดลมดูดอากาศก็ทํางานโดยดูดอากาศจากภายนอก ผ่าน 
มายังตัวรับแสงอาทิตย์ ลมร้อนก็จะไหลตามท่อ จะไหลเข้าสู่ด้านล่างของตู้อบแห้ง ไหลผ่านขดลวด Heater ที่มีความร้อน จะ
ได้ลมที่มีความร้อนไหลเข้าไปภายในตู้อบแห้ง การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง จะมีเทอร์โมคับเปิลเป็นตัวตรวจจับ
อุณหภูมิ  
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5) นํากระท้อนที่อบแห้งแช่อ่ิมแต่ละชั้นนํามาชั่งทุกๆ 30 นาที และทําการบันทึกค่านํ้าหนักที่ได ้
จากการทดลอง (ดังภาพที่4) 

    
ภาพที่ 4 การชั่งนํ้าหนักกระท้อนแช่อ่ิมหลังการอบแห้งทุกๆ30 นาที 

6) วัดปริมาณแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ และอัตราการไหลของอากาศขณะทําการทดลอง 
4) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) บันทึกค่านํ้าหนักก่อนทําการอบแห้งแช่อ่ิม และหลังทําการอบแห้งแช่อ่ิม ทุกๆ 30 นาที 
2) ปรับตั้งอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองอบแห้งแช่อ่ิมได้แก่ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส,ที่อุณหภูมิ  

45 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
3) บันทึกค่าอุณหภูมิ  ตามตําแหน่งต่างๆของเครื่องอบแห้งที่ต้องการทราบค่า โดยตําแหน่ง 

ต่างๆที่ได้ทําการฝังเทอร์โมคับเปิล และทําการบันทึกค่าต่างๆ ทุกๆ 30 นาที ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 นาฬิกา 

ผลการวิจัย 
1) การเปล่ียนแปลงปัจจัยต่างๆภายในระบบการอบแห้ง วิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆจากการทดลองได้ดังน้ี 

1) จากการทําการทดลอง อัตราการไหลของลมร้อนภายในตู้อบแห้งคือ3 เมตรต่อวินาที  โดยมี 
การวัดค่าอุณหภูมิของอากาศทั้งหมด 4 จุด ประกอบไปด้วยจุดที่ 1 คือ อุณหภูมิของอากาศแวดล้อม (Ambient  
Temperature, Tamb) จุดที่ 2 คืออุณหภูมิอากาศก่อนเข้าตัวรับแสงอาทิตย์ (T1) จุดที่ 3 คืออุณหภูมิอากาศหลังออกจากตัวรับ
แสงอาทิตย์ (T2) และจุดที่ 4 คืออุณหภูมิอากาศภายในตู้อบแห้ง (T3)  ซ่ึงอุณหภูมิทั้ง 4 จุดน้ี (ดังภาพที่5) พบว่าลักษณะการ
ถ่ายเทความร้อนมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกัน 

 
ภาพที่ 5 อุณหภูมิตําแหน่งต่างๆ ของเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมเทียบกับเวลา 
2) การเปล่ียนแปลงนํ้าหนัก และความชื้นของกระท้อนอบแห้งแช่อ่ิม (ดังภาพที่6) ผลการทดสอบ 

พบว่าการถ่ายเทความร้อนมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกัน คือ อบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จะใช้ระยะเวลารวมทั้งส้ิน 
7 ชั่วโมง,อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะใช้ระยะเวลารวมทั้งส้ิน 6.5 ชั่วโมง และอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จะใช้
ระยะเวลารวมทั้งส้ิน 6 ชั่วโมง โดยอัตราการระเหยตัวเริ่มคงที่สมํ่าเสมอ เม่ือเวลาผ่านไปประมาณ 5 ชั่วโมง 
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบนํ้าหนักของกระท้อนแช่อ่ิมเทียบกับเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง 

2) ผลการทดลองอบแห้งกระท้อนแช่อิ่ม 
1) อบแห้งแช่อ่ิมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (ดังภาพที่7) 

 
ภาพที่ 7 อัตราการไหลของอากาศที่มีผลต่ออุณหภูมิ 40 °C ในการอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิม 

จากภาพที่7 พบว่าจากกราฟในช่วงเวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา อัตราการไหลของอากาศจะมีอุณหภูมิต่ํากว่า 
เน่ืองจากค่าความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์มีค่าน้อย จนกระทั่งเวลา 12.00 – 13.00 นาฬิกาค่าความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์มี
ค่าสูงขึ้น โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 1025  วัตต์/ตารางเมตร ความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์ต่ําสุดอยู่ที่ 663วัตต์/ตารางเมตร และมี
อุณหภูมิแวดล้อม(T amb.) เฉล่ียที่ 34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์อยู่ที่  59 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์อยู่ที่ 63 องศาเซลเซียส  ผลจากการลดความชื้นเม่ือนํามาชั่งนํ้าหนัก 20 กิโลกรัมเปียก จะ
เหลือนํ้าหนัก 13 กิโลกรัมแห้งที่ระยะเวลาในการอบเฉล่ียประมาณ 7 ชั่วโมง 

2) อบแห้งแช่อ่ิมที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (ดังภาพที่8) 

 

ภาพที่ 8 อัตราการไหลของอากาศที่มีผลต่ออุณหภูมิ 45 °C ในการอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิม 
 จากภาพที่8 พบว่าจากกราฟในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา จนกระทั่งเวลา 11.30 – 13.30 นาฬิกาค่าความ
เข้มของรังสีแสงอาทิตย์มีค่าสูงขึ้น สูงสุดอยู่ที่ 1086 วัตต์/ตารางเมตร ความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์ต่ําสุดอยู่ที่ 665 วัตต์/
ตารางเมตร โดยมีอุณหภูมิแวดล้อม(T amb.) เฉล่ียที่ 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์อยู่ที่  58 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์อยู่ที่ 63 องศาเซลเซียส  ผลจากการลดความชื้นเม่ือนํามาชั่งนํ้าหนัก 20 
กิโลกรัมเปียก จะเหลือนํ้าหนัก 13.10 กิโลกรัมแห้งที่ระยะเวลาในการอบเฉล่ียประมาณ 6.5 ชั่วโมง 
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3) อบแห้งแช่อ่ิมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (ดังภาพที่9) 

 
ภาพที่ 9 อัตราการไหลของอากาศที่มีผลต่ออุณหภูมิ 50 °C ในการอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิม 

 จากภาพที่9 พบว่าจากกราฟในช่วงเวลา 09.00 – 10.15 นาฬิกา อัตราการไหลของอากาศจะมีอุณหภูมิต่ํา 
จนกระทั่งเวลา 12.30 – 13.00 นาฬิกาค่าความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์มีค่าสูงขึ้น โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 1086  วัตต์/ตาราง
เมตร ความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์ต่ําสุดอยู่ที่ 665วัตต์/ตารางเมตร โดยมีอุณหภูมิแวดล้อม(T amb.) เฉล่ียที่ 33 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์อยู่ที่  58 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์อยู่ที่ 64 องศา
เซลเซียส  ผลจากการลดความชื้นเม่ือนํามาชั่งนํ้าหนัก 20 กิโลกรัมเปียก จะเหลือนํ้าหนัก 29.90 กิโลกรัมแห้ง ที่ระยะเวลาใน
การอบเฉล่ียประมาณ 6 ชั่วโมง 

3) ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของเคร่ืองอบแห้งกระท้อนแช่อิ่ม 
 สําหรับการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์ จะไม่พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงาน โดยมีการกําหนดเงื่อนไขในการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี  
 1. เงินลงทุนในการสร้างเครื่องอบแห้งแบบไฮบริดจ์ 60,000 บาท 
 2. กําหนดการใช้งานของเครื่องอบแห้ง   5 ปี 
 3. ค่าบํารุงรักษารายป ี    5% ต่อปีของมูลค่าเครื่องอบแห้ง 
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้    10% 
 5. อัตราการผลิตเฉล่ีย    20 กิโลกรัมเปียกต่อครั้ง 
 6. ต้นทุนกระท้อนที่เปียกกิโลกรัมละ   20 บาท 
 7. ราคาจําหน่ายกระท้อนอบแห้งกิโลกรัม  100 บาท 
 8. เวลาอบแห้งเฉล่ีย    6.5 ชั่วโมงต่อครั้ง 
 9. ราคาไฟฟ้าต่อหน่วย    3.62 บาท 

10. ในการตากแดดใช้แรงงานคน   2 คน/การผลิตกระท้อนอบแห้ง 60 กิโลกรัม 
 11. ค่าแรงงานขั้นต่ํา    170 บาท/วัน/คน (กระทรวงแรงานป5ี3) 

จากเงื่อนไขที่กําหนดสามารถวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์  โดยกําหนดให้อัตราการทํางานที่ 2งวด/ครั้ง  (วันชัย    
ริจิวนิช และชอุ่ม พลอยมีค่า, 2531) 

1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายปี (Levelized  annual cost, LAC) 
 เงินลงทุนสร้างเครื่องอบแห้งรายปี (Capital) 

Cc   = 60,000 (CRF, 10%5) - 60,000 (0.2)  (SFF, 10%5) 
  = 60,000 (0.26380) - 60,000 (0.2)  (0.16380) 
  = 13,862  บาท/ป ี

 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ารายปี (Energy cost) 
CE  = 3.62 x 2,862 

= 10,360.4  บาท/ปี 
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษารายปี (Energy cost) 

CM  = 60,000 x 0.05 
  = 3,000  บาท/ปี 
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1.4 ค่าใช้จ่ายรายปีรวมทั้งหมด (Total cost) 
CT  =  Cc  +  CE +  CM 

   = 13,862 +10,360.4 + 3,000 
   = 27,222.4  บาท/ปี 

2. ผลตอบแทนรายปี 
 ต้นทุนการผลิต = (ปริมาณวัสดุเปียก x ราคาต้นทุน) + ค่าใช้จ่ายรายป ี

= (20 x 540 x 20 ) + 27,222.4 
= 243,222.4  บาท/ปี 

 รายรับรายปี = ปริมาณวัสดุ x ราคาจําหน่าย 
= 5.5 x 540 x 100 
= 297,000  บาท/ปี 

3. รายได้สุทธิรายป ี   = รายรับ – ต้นทุนการผลิต 
= 297,000 - 243,222.4 
= 53,777.6  บาท/ปี 

4. ระยะเวลาคืนทุนของเคร่ืองอบแห้งกระท้อนแช่อิ่ม 
=  ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง / รายได้สุทธิรายปี 
= 60,000 / 53,777.6 
= 1.12  ปี หรือ 605 งวด 

5. ต้นทุนในการผลิตกระท้อนอบแห้งแช่อิ่ม 
=  ผลรวมค่าใช้จ่ายรายปี / ปริมาณกระท้อนอบแห้งแช่อ่ิมที่ผลิตได ้
= 243,222.4/ 2,970 
= 81.89  บาท/กิโลกรัมแห้ง 

4) ผลการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการทํากระท้อนแช่อิ่มอบแห้งแบบดั้งเดิม 
 ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์น้ี คิดที่การทําแห้ง โดยการนําไปตากแดด ซ่ึงเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้ในปัจจุบัน 
โดยใช้แรงงานคน 2 คนต่อวัน คิดค่าแรง 170 บาท/วัน/คน สามารถที่จะผลิตกระท้อนอบแห้งแช่อ่ิมได้ 60 กิโลกรัม โดยใช้
พื้นที่ในการแตกแดด 1 ตารางเมตร ต่อปริมาณกระท้อนแช่อ่ิมอบแห้ง 1 กิโลกรัม จึงสามารถวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ได้
ดังต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายปี (Levelized  annual cost, LAC) 
ค่าใช้จ่ายรายปี = ค่าจ้างแรงงาน x เวลาทํางาน 
     = 170 x 2 x 30 x 9 
     = 91,800  บาท/ปี 

2.  ผลตอบแทนรายปี 
2.1 ต้นทุนการผลิต = (ปริมาณวัสดุเปียก x ราคาต้นทุน) + ค่าใช้จ่ายรายป ี

= (20 x 810 x 20 ) + 91,800 
= 415,800  บาท/ปี 

2.2 รายรับรายปี = ปริมาณวัสดุ x ราคาจําหน่าย 
= 5.5 x 810 x 100 
= 445,500  บาท/ปี 

3. รายได้สุทธิรายป ี 
= รายรับ – ต้นทุนการผลิต 
= 445,500 - 415,800 
= 29,700  บาท/ปี 

4. ต้นทุนในการผลิตกระท้อนอบแห้งแช่อิ่ม  
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=  ผลรวมค่าใช้จ่ายรายปี / ปริมาณกระท้อนอบแห้งแช่อ่ิมที่ผลิตได ้
= 415,800/ 4,455 
= 93.33  บาท/กิโลกรัมแห้ง 

สรุปและอภิปรายผล 
เครื่องอบแห้งผลิตผลกระท้อนแช่อ่ิมอบแห้งแบบไฮบริดจ์ ที่ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นน้ี เพื่อช่วยเพิ่มอุณหภูมิในการ

อบแห้งที่ได้รับจากพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้าให้สูงยิ่งขึ้น โดยพลังงานในระบบจะไปขับให้มอเตอร์พัดลมดูดอากาศทํางาน
และดูดอากาศจากภายนอก ผ่านตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ส่งผ่านไหลไปตามท่อ และมีการถ่ายเทความร้อนจากการไหลของ
อากาศผ่านขดลวด (Heater) เข้าด้านล่างของตู้อบเพื่อทําหน้าที่อบผลิตภัณฑ์กระท้อนแช่อ่ิม โดยจะทําการทดลองในวันที่
ท้องฟ้าโปร่งมีแสงอาทิตย์ที่ด ีทดลองที่อัตราความเร็วลม 3 เมตรต่อวินาที  

จากการออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิม พบว่าอุณหภูมิอากาศการอบแห้งอยู่ที่ 40 -50 องศา
เซลเซียส ซ่ึงถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก ทําให้ไม่ส้ินเปลืองพลังงานในการอบแห้งมากนัก อีกทั้งเป็นระบบปิดจะยัง
สามารถช่วยลดการปนเปื้อนของส่ิงไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทําให้คุณภาพของกระท้อนแช่อ่ิมดีขึ้น และราคาในการสร้างเครื่องต่ํา 
เกษตรกรรายย่อยสามารถลงทุนสรา้งได้ และนําหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานอ่ืนๆได้อีกด้วย 

จากผลการทดลองโดยการวิเคราะห์จากกราฟพบว่า การลดลงของความชื้นของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มีพฤติกรรม
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะแตกต่างกันที่ระยะเวลาในการอบแห้ง โดยนํ้าหนักและความชื้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว
เม่ืออุณหภูมิภายในตู้อบแห้งสูงขึ้น อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระหว่าง 40 - 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่ใช้
ในการอบแห้งที่มีความชื้น 60-70 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก ลดลงเหลือ 20 เปอร์เซ็นต์ฐานแห้ง ใช้เวลาในการอบแห้งนานอยู่
ระหว่าง 6-7ชั่วโมง โดยผลการศึกษาทดลองหาความเหมาะสม และปรับตั้งอุณหภูมิที่แตกต่างกันไว้ 3 ระดับ คือ อบแห้งที่

อุณหภูมิ 40 C° ผลการอบแห้งระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งส้ิน 7 ชั่วโมง, อบแห้งที่อุณหภูมิ 45 C° ผลการอบแห้งระยะเวลาที่

เหมาะสมทั้งส้ิน 6.5 ชั่วโมง และอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 C° ผลการอบแห้งระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งส้ิน 6 ชั่วโมง มีพฤติกรรม
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าต้นทุนในการผลิตกระท้อนแช่อ่ิมอบแห้งด้วย
เครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์จะมีค่าเท่ากับ 81.89 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมของ
เกษตรกรจะมีค่าเท่ากับ 93.33 บาทต่อกิโลกรัม  

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยน้ีเป็นการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งผลิตผลกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์น้ี ตู้อบแห้งถูก
ออกแบบให้มี 10 ชั้น อบได้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อครั้ง ซ่ึงจากการทดลองอบแห้งผลิตผลกระท้อนแช่อ่ิมมาแล้วน้ัน ควรมี
การศึกษาการแปรรูปผลไม้และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งแช่อ่ิมชนิดอ่ืนๆให้ครบทุกชนิดตามฤดูกาล โดยการนํา
ผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ มาทําการอบแห้งได้อีก เช่น ผลไม้ชนิดอ่ืนๆสมุนไพรต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปัญหาในบาง
เวลาที่ทําการทดลองได้มีอุปสรรคบางอย่าง เช่น เมฆหมอกที่มาบดบังแสงอาทิตย์ในบางช่วงเวลา ทําให้ค่าความเข้มของ
แสงอาทิตย์ลดลงได้ ส่งผลให้พลังงานความร้อนที่แผงรับแสงอาทิตย์ได้รับมีค่าลดลง ดังแสดงในกราฟของอุณหภูมิในบาง
ช่วงเวลา ดังน้ันจึงจําเป็นต้องศึกษาวิจัยเพิม่เติมในด้านการพัฒนาเครื่องอบแห้งให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  จากการที่ได้กล่าว
มาแล้วน้ัน สรุปได้ว่าควรมีการพัฒนาเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อ่ิมแบบไฮบริดจ์ ดังต่อไปน้ี 
 1) ควรมีการศึกษาเพิ่มขึ้นในส่วนของกระบวนการอบแห้งผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตรชนิดต่างๆ  เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ และผลของอัตราการอบแห้งที่สภาวะของอุณหภูมิต่างๆ 
 2) ควรมีการศึกษาเพิ่มในกรณีการอบไล่ความชื้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้อัตราการไหลเชิงมวลแบบ
บังคับ  เพื่อศึกษาหาอัตราการไหลเชิงมวลที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกระบวนการอบไล่ความชื้นของสารดูดซับความชื้นชนิดแข็ง
ต่างๆ 
 3) ควรมีการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มจํานวนเซลล์แสงอาทิตย์จาก 1แผง เพิ่มเป็น2แผง มาใช้เพื่อนําไปใช้ในการ
บังคับพัดลมดูดอากาศเข้าสู่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ให้มากขึ้น 
 4) ควรมีการติดตั้งพัดลมดูดระบายความร้อน ความชื้นของอากาศ ที่ด้านบนของตู้อบแห้งด้วย 
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 5) ควรมีการศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  เพื่อใช้ในการพยากรณ์การทํางานของระบบในสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ของเครื่องอบแห้ง โดยไม่ต้องทําการทดลองจริง ๆ 
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ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 
Genetic relationship of medicinal herb in Sub Lungka  

Wildlife Sanctuary 

นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ , พีระพงษ์  เคหัง 

สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

บทคัดย่อ 

 พืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นํามาศึกษา  ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
มีทั้งหมด 48 ตัวอย่าง สามารถแยกเป็นกลุ่มรักษาอาการลดไข้  โรคเก่ียวกับท้อง มะเร็ง และ เป็นยาบํารุง มีลักษณะเป็นไม้ยืน
ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา และไม้ล้มลุก ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรทั้งหมด 48 ตัวอย่างที่ต่างชนิดกัน 
โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี และวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  พบว่าสามารถสร้างแผนภาพและจําแนกพืชสมุนไพร
ตัวอย่างออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นพืชสมุนไพรที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มี สรรพคุณ ขับลม  ลดไข้ แก้ร้อนใน กระหายนํ้า และ
เป็นยาบํารุงกําลัง  ในขณะที่พืชสมุนไพรกลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มทีร่ักษาอาการลดไข้ และ เป็นยาบํารุง เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 แต่
จะมีสมุนไพรที่รักษาโรคเก่ียวกับท้องและรักษามะเร็ง อยู่ในกลุ่มน้ีด้วย 
คําสําคัญ:  พืชสมุนไพร  ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม  เทคนิคเอเอฟแอลพี  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 

Abstract 

 The research aims to study the genetic relationship of medical plant in Sub Lungka Wildlife 
Sanctuary. The 48 medical plants are discovered in the travel route which could be classified into 4 
groups; antipyretic drug, antidyspeptic drug, cancer and nourishment. The amplified fragment length 
polymorphism (AFLP) and the software programs NTSYS version 2.0 are used to construct the genetic 
relationship. From DNA fingerprint, the medical plants are classified into 2 groups by their property. The 
first group is abdominal distention resolves, antipyretic, apthousulcer - thirst resolve and nourishment. 
The second group is antipyretic and nourishment with antidyspeptic and cancer. 
Keywords:   medicinal herb,  genetic relationship, Sub Lungka Wildlife Sanctuary 

บทนํา 
 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาเป็นป่าแหล่งสุดท้ายของจังหวัดลพบุรี เดิมเป็นเน้ือที่ป่าตอนบนของป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าซับลังกามีเน้ือที่ประมาณ  96,875  ไร ่ ประกอบด้วยเทือกเขายาวจากเหนือมาใต้ขนาบไว้สองข้าง ตรงกลางเป็นที่ราบแคบ
โดยมีต้นนํ้าลําสนธิไหลผ่ากลางจากเหนือไปใต้ขนานกับเทือกเขาทั้งสอง เทือกเขาทางทิศตะวันออก คือ เขาพังเหย ซ่ึงเป็นแนว
เขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และเทือกเขาฝ่ังทางด้านชัยภูมิน้ันเปล่ียนสภาพเป็นที่ราบสูงอีสาน ส่วนเทือกเขาทางตะวันตกน้ัน
ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวเขตอยู่ติดกับอําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขาที่สําคัญคือ เขา
ลวด ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารและที่หลบภัยของสัตว์ป่าเป็นอย่างดี เทือกเขาทั้งสองห่างกันเพียง 5-6 กม. ในฤดูฝนประมาณเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ฝนตกชุกพอประมาณ ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตลอดปี 1,100-1,200  มม. อากาศหนาวในฤดูหนาว ลมพัดแรง
จัดเกือบตลอดเวลา เพราะอยู่ในที่ราบที่ขนาบด้วยเทือกเขาสองข้างทาง ตอนบนจะหนาวกว่าเพราะเป็นที่ราบสูง ฤดูร้อน
อากาศร้อนจัด  พื้นที่ตอนล่างเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง  เน่ืองจากเป็นป่าเบญจพรรณมีทุ่งหญ้าสลับกับป่าไผ่รวก บนเทือกเขาพังเหย
เป็นป่าเต็งรังกับป่าเบญจพรรณ นอกจากไม้เต็งรังแล้วมีประดู่ มะค่า แดง และไม้ไผ่รวกขึ้นอยู่ทั่วไป ระดับความสูงปานกลาง
ประมาณ 800 เมตร และตีนเขาเป็นป่าเบญจพรรณกับป่าดงดิบ โดยเฉพาะที่ราบริมห้วยจะเป็นป่าดงดิบ ไม้ที่มีค่ามีพวก ประดู่ 
มะค่า แดง ตะแบก สมพง และไม้ยาง ไม้พื้นล่างมีไม้ไผ่ป่า หวาย บอน และพวกว่านต่างๆ เทือกเขาทางตะวันตกติดกับจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณพบอยู่ตอนบนที่สูงกว่า ไม้ที่สําคัญๆ นอกจากที่กล่าวแล้วมีพวกไม้ยาง และตะแบก 
และมะค่าโมง ขึ้นอยู่มาก นอกจากน้ีตอนที่ราบระหว่างสองเทือกเขาตอนบนยังมีป่ายางเหลืออยู่ พบต้นยางขนาดใหญ่เหลืออยู่
มากพอสมควร ทางตอนล่างของเขตฯ เป็นทุ่งหญ้าที่เกิดจากการบุกรุกแผ้วถางป่าของชาวบ้านแต่เดิม 
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 จากการสํารวจเบื้องต้นพบความหลากหลายของพันธ์ุพืชสมุนไพรจํานวนมากในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ซ่ึงมี
กระจายทั่วไปในป่า จึงน่าที่จะนําเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่กําลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง 
สามารถจําแนกความแตกต่างของส่ิงมีชีวิตทั้งในชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันได้ มาใช้ในการศึกษา รูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
โดยอาศัยความแตกต่างรูปแบบดีเอ็นเอที่ถึงแม้ว่าลักษณะภายนอกจะคล้ายคลึงกันก็ตาม การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาหา
ข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อนําไปใช้ประกอบการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) และสรุป
ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสมุนไพรที่พบในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา  เพื่อนํามาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการหา
สาระสําคัญของพืชสมุนไพรต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.สร้างรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา โดยใช้เทคนิค เอเอฟแอลพี 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา  

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
1. อุปกรณ์  ได้แก่ ตัวอย่างใบสมุนไพรจํานวน 48 ตัวอย่าง สารเคมีและเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดีเอ็นเอ 

โปรแกรม NTSYS pc version 2.0e  ในการสร้าง phylogenetic tree จากลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
2. วิธีการ เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณนํ้าตกผาผ้ึง และนําตัวอย่างใบพืชมาสกัดดี

เอ็นเอด้วยเทคนิคของ  Agarwal et.al.(1999)  สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคของ Vos et al.(1995) และนําลายพิมพ์ดี
เอ็นเอที่ได้จากเทคนิคเอเอฟแอลพี  มาวิเคราะห์หาความหลากหลาย  โดยเปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอที่ตําแหน่งเดียวกันของแต่
ละตัวอย่างถ้ามีแถบดีเอ็นเอให้สัญลักษณ์ “1”  ถ้าไม่มีแถบดีเอ็นเอให้สัญลักษณ์ “0” แล้วนําข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบความ
เหมือน โดยใช้สูตรในการคํานวณหาดัชนีความเหมือนของ Nei and Lei (1979) 

ผลและอภิปรายผล 
1) สมุนไพรใน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาบริเวณนํ้าตกผาผ้ึง ที่นํามาศึกษามีทั้งหมด 48 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่ม

รักษาอาการลดไข้   โรคเก่ียวกับท้อง และ เป็นยาบํารุง  มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา และไม้ล้มลุก  พืชสมุนไพรจัด
อยู่ในวงศ์ต่างๆกัน รวมทั้งหมด 23 วงศ์ คือ  วงศ์  ALANGIACEAE:  ปรู๋, วงศ์ ANACEARDIACEAE:  มะปริง, พระเจ้า 5 
พระองค์, วงศ์ APOCYNACEAE: มวกขาว, วงศ์ ARACEAE: ว่านขันหมาก, วงศ์ ASTERACEAE : หญ้าไฟป่า, วงศ์  
Capparaceae: ชิงชี่, วงศ์ CELASTRACEAE: กําแพงเจ็ดชั้น, มะดูก,วงศ์ COMBRETACEAE: หูกวางป่า, วงศ์ 
CUCURBITACEAE : ขี้กาเครือ,ฟักข้าว,  วงศ์ DIPTEROCARPACEAE: ยางนา,ตะเคือนทอง, วงศ์ EUPHORBIACEAE, : มะฝ่อ
,ดีหมี,  วงศ์ FABACEAE: หางไหลแดง, คูน,  วงศ์   FLACOURTIACEAE: กระเบียน, กระเบา,  วงศ์  LEEACEAE:  กระตังใบ,  
วงศ์  LEGUMINOSAE: อโศกนํ้า, LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE:  กระพี้จ่ัน, วงศ์  MORACEAE : ข่อยหยอง, วงศ์  
PALMAE: ตาว, วงศ์ PIPERACEAE :  พญาไฟ, ชะพลู, วงศ์  POLYGONCEAE : เถาตะขาบหิน, ม้าแม่กลํ่า, วงศ์  
RUBIACEAE: เข็มป่า, วงศ ์SIMA-ROBACEAE : คนฑา,  วงศ์  SCORPHULARIACEAE:  หญ้านํ้าดับไฟ 
 2) จากการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอของสมุนไพร 48 ตัวอย่างจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาบริเวณนํ้าตกผาผ้ึง 
ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี โดยใช้ไพรเมอร์ จํานวน 11 คู่ คือ M-CAC / E-AAC, M-CTT / E-AGC, M-CAA / E-AAC,  M-CTC 
/ E-ACC M-CAC / E-AGG, M-CTT / E-ACA, M-CAT / E-AAC. M-CTC / E-AAC,  M-CAC / E-ACG,  M-CTT / E-AGG 
และ M-CTC / E-AGG  ให้ แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 458 แถบเฉล่ีย  50.88 แถบต่อคู่ไพรเมอร์ เปอร์เซ็นต์พอลีมอร์ฟิซึมเฉล่ีย  
98.53 เปอร์เซ็นต์ แถบดีเอ็นเอแต่ละคู่ไพรเมอร์ส่วนใหญ่ไม่เหมือนกันยกเว้นคู่ไพรเมอร์  M-CTC / E-ACC และ M-CTT / E-
AGG ที่ให้แถบดีเอ็นเอที่เหมือนกัน 
 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวอย่างสมุนไพรในพืชสมุนไพรในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซับลังกาทั้งหมด 48 ตัวอย่าง 
โดยใช้ข้อมูลจํานวนแถบของชิ้นดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได้จากเทคนิคเอเอฟแอลพี ซ่ึงมีจํานวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 458 แถบ
จากไพรเมอร ์11  คู่  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใชัสัญลักษณ์ “1”  แสดงการพบแถบดีเอ็นเอ และ “0” แสดงการไม่พบแถบดี
เอ็นเอที่ตําแหน่งน้ันๆ แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม NTSYS pc version 2.0e  คํานวณความเหมือนทีละคู่
สลับกัน (pairwise homoplassy matrix) สร้างเป็นตารางดัชนีความเหมือน จากน้ันนําค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบไปจัดกลุ่ม
ความสัมพันธ์ด้วยวิธี unweighted pair group method of average (UPGMA)  (Nei and Lei, 1979) แสดงผลในรูปแบบ
ของ phylogenetic tree  จากลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี พบว่าสามารถสร้างแผนภาพ และจําแนกสมุนไพร
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ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คือเป็นกลุ่มยาลดไข้ ยาบํารุงได้แก่ แดงดง  คนทา ตีนนก ย่านาง นางแย้ม มะเขือพวง ชะแป้ง  
กําแพงเจ็ดชั้น พญาไฟ ม้าแม่กลํ่า  เป็นมีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่ม 0.404-0.680   กลุ่มที่ 2 คือพืชสมุนไพร 
แก้ร้อนในลดไข้และรักษามะเร็งได้แก่เฟิร์นปีกนก ฟักข้าว มะฝ่อ  ตาว  กําแพงเจ็ดชั้น  พญาไฟ กระพี้จ่ัน เข็มป่า เถากระไดลิง  
หญ้าไฟป่า  มะดูก  หางไรแดง กระตังใบ ยางนา ปลู๋  ข่อยหยอง ราชพฤกษ์ อโศกนํ้า หญ้านํ้าดับไฟ ชิงชี่ เถาวัลย์นํ้า 
กระเบียน  ว่านขันหมาก  พระเจ้า 5 พระองค์  กระเบา มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่ม 0.216-0.548 และจาก 
phylogenetic tree  ที่ได้จากการศึกษาที่มีการจัดเป็นกลุ่มย่อยถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มกันมาก แต่ก็ยัง
สามารถจัดเป็นกลุ่มย่อยได้จึงน่าจะได้มีการสุ่มตัวอย่างสมุนไพรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันไปศึกษาหาสารสําคัญของสมุนไพร
ในกลุ่มอาการต่าง ๆ ซ่ึงจะทําให้การศึกษาสมุนไพรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 
 

ภาพที่ 1  Phylogenetic tree ของสมุนไพรในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซับลังกาที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของสมุนไพร 48 ตัวอย่างในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาตินํ้าตกผาผ้ึงด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี  โดยใช้ไพรเมอร์ จํานวน 11 คู่ คือ M-CAC / E-AAC,  M-CTT / E-AGC,  M-
CAA / E-AAC,  M-CTC / E-ACC,  M-CAC / E-AGG,  M-CTT / E-ACA, M-CAT / E-AAC. M-CTC / E-AAC,  M-CAC / E-
ACG,  M-CTT / E-AGG และ M-CTC / E-AGG   ให้แถบดีเอ็นเอ 41 แถบต่อคู่ไพรเมอร์ เปอร์เซ็นต์พอลีมอร์ฟิซึมเฉล่ีย  
98.53 เปอร์เซ็นต์       
 phylogenetic tree ของพืชสมุนไพรจากลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยเทคนิคเอเอฟแอลพี ที่สร้างด้วยโปรแกรม NTSYS 
pc version 2.0e  สามารถจําแนกสมุนไพรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือแดงดง  คนฑา  ย่านาง นางแย้ม ตีนนก  มะเขือ
พวง  พญาเสือโคร่ง พญาไฟ  ม้าแม่กลํ่า ชะแป้งซ่ึงเป็นพืชสมุนไพรที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มี สรรพคุณ  ขับลม  แก้ไข้   แก้ร้อนใน  
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หนาม ตะเคียนทอง ราชพฤกษ์  อโศกนํ้า หญ้านํ้าดับไฟ  ชิงชี่  เถาวัลย์นํ้า  หูกวางป่า ชะพลู ดีหมี และข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาจะเห็นได้ว่าสามารถจัดเป็นกลุ่มย่อยได้โดยเฉพาะกลุ่มรักษาโรคเก่ียวกับมะเร็งได้แก่ ว่านขันหมาก  กระเบียน  พระ
เจ้า 5 พระองค์ และกระเบา 
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ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คือเป็นกลุ่มยาลดไข้ ยาบํารุงได้แก่ แดงดง  คนทา ตีนนก ย่านาง นางแย้ม มะเขือพวง ชะแป้ง  
กําแพงเจ็ดชั้น พญาไฟ ม้าแม่กลํ่า  เป็นมีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่ม 0.404-0.680   กลุ่มที่ 2 คือพืชสมุนไพร 
แก้ร้อนในลดไข้และรักษามะเร็งได้แก่เฟิร์นปีกนก ฟักข้าว มะฝ่อ  ตาว  กําแพงเจ็ดชั้น  พญาไฟ กระพี้จ่ัน เข็มป่า เถากระไดลิง  
หญ้าไฟป่า  มะดูก  หางไรแดง กระตังใบ ยางนา ปลู๋  ข่อยหยอง ราชพฤกษ์ อโศกนํ้า หญ้านํ้าดับไฟ ชิงชี่ เถาวัลย์นํ้า 
กระเบียน  ว่านขันหมาก  พระเจ้า 5 พระองค์  กระเบา มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่ม 0.216-0.548 และจาก 
phylogenetic tree  ที่ได้จากการศึกษาที่มีการจัดเป็นกลุ่มย่อยถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มกันมาก แต่ก็ยัง
สามารถจัดเป็นกลุ่มย่อยได้จึงน่าจะได้มีการสุ่มตัวอย่างสมุนไพรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันไปศึกษาหาสารสําคัญของสมุนไพร
ในกลุ่มอาการต่าง ๆ ซ่ึงจะทําให้การศึกษาสมุนไพรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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พวง  พญาเสือโคร่ง พญาไฟ  ม้าแม่กลํ่า ชะแป้งซ่ึงเป็นพืชสมุนไพรที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มี สรรพคุณ  ขับลม  แก้ไข้   แก้ร้อนใน  
กระหายนํ้า และเป็นยาบํารุงกําลัง ในขณะที่พืชสมุนไพรกลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มที่รักษาอาการลดไข้ โรคเก่ียวกับท้อง รักษา
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ว่านตะขาบ หญ้าไฟป่า มะดูก หางไรแดง ว่านขันหมาก  กระเบียน กระตังใบ  ยางนา  ปรู๋ พระเจ้า 5 พระองค์  กระเบา  ข่อย
หนาม ตะเคียนทอง ราชพฤกษ์  อโศกนํ้า หญ้านํ้าดับไฟ  ชิงชี่  เถาวัลย์นํ้า  หูกวางป่า ชะพลู ดีหมี และข้อมูลที่ได้จาก
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การวิเคราะห์ปริมาณไอออนโลหะบางชนิดโดยใช้แนพธาซารินเป็น 
รีเอเจนต์ด้วยวิธีการประยุกต์เทคนิคโฟลอินเจคช่ันและการสกัดด้วยตัวทําละลาย 

Determination of   Metal ions using Naphthazarin reagent by Flow-injection 
Extraction Spectrophotometric. 

ดวงพร   ภู่ผะกา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการใช้แนพธาซาริน (naphthazarin, 5,8- dihydroxy-1,4-naphthoquinone) เป็นรีเอ
เจนต์ในการหาปริมาณไอออนโลหะต่างๆ โดยอาศัยการสกัดและวัดด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี ซ่ึงจะทําการศึกษาทั้งวิธี
พื้นฐานและวิธีโฟลอินเจคชั่น วิธีที่ได้พัฒนาขึ้นน้ีสามารถประยุกต์ใช้กับตัวอย่าง เช่น โลหะผสมชนิดต่างๆ อาหารสัตว์ หรือ
สารละลายโลหะชุบได้ผลด ี

การหาปริมาณทองแดงได้ทําการพัฒนาไว้ 2 วิธี วิธีแรกจะหาปริมาณทองแดงโดยการสกัดสารประกอบเชิงซ้อนใน
คลอโรฟอร์ม  แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 275 ,350 ,485 , 525 และ 555 nm  ได้กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรง

ในช่วงความเข้มข้นทองแดง 0-20 µg ml-1 ที่  275 nm, 0-60 µm ml-1  ที่ 350  nm , 0-80 µg ml-1 ที่ 485  nm, 0-250 

µg ml-1 ที่ 525 และ 0-270  µg ml-1 ที่ 555 nm ที่ความเข้มข้นของทองแดง 60  µg ml-1 (ที่ 545 nm) จะมี %RSD 
เท่ากับ 1.50 (n=10)  วิธีที่ 2  สามารถหาปริมาณทองแดงโดยการสกัดสารประกอบเชิงซ้อนในคลอโรฟอร์ม โดยทําการสกัด
ในระบบโฟลอินเจคชั่น และติดตามการดูดกลืนแสงของสารประกอบเชิงซ้อนที่ 370 nm ระบบจะมีกระแสของพาหะเป็นนํ้า
กล่ัน  และกระแสของรีเอเจนต์คือ สารละลายอะซิเตทบัฟเฟอร์ (pH=5)  สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ 25 ตัวอย่าง/ชั่วโมง 

กราฟมาตรฐานมีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นทองแดง 0-120 µm ml-1 ที่ความเข้มข้นทองแดง 30 µg ml-1 มี 
%RSD เท่ากับ  1.45 (n=10) งานวิจัยน้ีได้แสดงให้เห็นว่ารีเอเจนต์ที่ใช้มีความเหมาะสมกับวิธีโฟลอินเจคชั่น ส่ ว น ก า ร ห า
ปริมาณนิเกิลได้ทําการพัฒนาไว้ 3 วิธี วิธีแรกจะหาปริมาณนิกเกิลโดยการสกัดสารประกอบเชิงซ้อนเข้าไปอยู่ในไดคลอโรมีเทน 

วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน 370  nmได้กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นนิเกิล 0-10 µgml-1 ที่ความ

เข้มข้น 10 µg ml-1  จะมี %RSD เท่ากับ 1.65 ( n = 9)  วิธีที่ 2  สามารถหาปริมาณนิกเกิลโดยเทคนิคโฟรอินเจคชั่น ที่ 370 
nm  วิธีน้ีจะวัดการดูดกลืนแสงของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างนิเกิล และแนพธาซาริน ในนํ้ากล่ัน ระบบจะมีกระแสของ
พาหะเป็นนํ้ากล่ัน และกระแสของรีเอเจนต์คือ สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH = 7)  สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ 30   

ตัวอย่าง/ชั่วโมง   กราฟมาตรฐานมีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นนิเกิล 0-50 µg ml-1  ที่ความเข้มข้นนิเกิล 50  µg 
ml-1 จะมี%RSD เท่ากับ 0.226 (n=10)  วิธีที่ 3  สามารถหาปริมาณนิเกิลโดยเทคนิคโฟรอินเจคชั่น โดยสกัดสารประกอบ
เชิงซ้อน nickel (II) naphthazarin เข้าไปในไดคลอโรมีเทน  ระบบจะมีกระแสของพาหะเป็นนํ้ากล่ัน และกระแสของรีเอ
เจนต์คือ สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH = 7)  สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ 20 ตัวอย่าง/ชั่วโมง  กราฟมาตรฐานมีความ

เป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นนิเกิล 0-30 µg ml-1 ที่ความเข้มข้นนิเกิล 10 µg ml-1   จะมี %RSD เท่ากับ 0.946 (n = 10) 
 การหาปริมาณแมงกานีสได้ทําการพัฒนาไว้ 2 วิธี วิธีแรกจะหาปริมาณแมงกานีสโดยการสกัดสารประกอบเชิงซ้อน
เข้าไปอยู่ในคลอโรมีเทน วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน 370 nm ได้กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น

แมงกานีส  0-20  µg ml-1 ที่ความเข้มข้น 25 µg ml-1  จะมี %RSD เท่ากับ 1.50 ( n = 9)  วิธีที่ 2  สามารถหาปริมาณ
แมงกานีสโดยเทคนิคโฟรอินเจคชั่น ที่ 370 nm  วิธีน้ีจะวัดการดูดกลืนแสงของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแมงกานีส
และแนพธาซาริน ในนํ้ากล่ัน ระบบจะมีกระแสของพาหะเป็นนํ้ากล่ัน และกระแสของรีเอเจนต์คือ สารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ (pH = 7)  สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ 20 ตัวอย่าง/ชั่วโมง กราฟมาตรฐานมีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น

แมงกานีส 0-20 µg ml-1  ที่ความเข้มข้นนิเกิล 25 µg ml-1 จะมี%RSD เท่ากับ 0.35 (n=10)   
 จากการศึกษาการรบกวนของไอออนอ่ืนๆ พบว่าลําดับการรบกวนของไอออนบวกจะเป็น Cr (III)  >  Al (III) >  Zn 
(II)  >  Fe (III)  และไอออนลบ PO3

2-  >  Br-   >  Cl-     > F-   > I –   วิธีวิเคราะห์ที่เสนอให้ผลเป็นที่น่าพอใจกับตัวอย่าง
โลหะผสมมาตรฐาน Nickel Copper Alloy No.882 และ Leaded Bronze No.364 
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คําสําคัญ  : แนพธาซาริน  การวิเคราะห์หาปริมาณไอออนโลหะ  เทคนิคโฟลอินเจคชั่นและการสกัดด้วยตัวทํา 
                 ละลาย, 5,8- ไดไฮดรอกซี-1,4-แนพโธควิโนน 

Abstract 

The use of  naphthazarin (naphthazarin, 5,8- dihydroxy-1,4-naphthoquinone) ,for the extraction 
and spectrophotometric determination of copper  nickel and Manganese has been studied in both 
manual and flow injection system. The procedures have been successfully applied to copper-based 
alloys, pig feeds or electroplating solutions. 
 Two procedures have been developed for the determination of copper. Firstly, copper can be 
determined spectrophotometrically at 275  ,350 ,485 , 525 และ 555 nm   after  extraction of the chelate 

into chloroform. The calibration graph was linear up to 20 µg ml-1 copper at 275 nm, 0-60 µm ml-1 

copper at  350  nm,  0-80 µg ml-1 copper at 485  nm, 0-250 µg ml-1 copper at 525 และ 0-270 µg ml-1 

copper at 555 nm . The relative standard deviation for the determination of    60  µg ml-1 of   copper (at 
545 nm) was 1.50 % (n=10). Secondly, copper can be determined by flow injection spectrophotometry at 
370 nm after extraction of the chelate into chloroform. The carrier stream was deionised water and the 
reagent streams were acetate buffer (pH=5). The sampling rate was 20 h-1. The calibration graph was linear 

uo to 120 µg ml-1  copper. The percent relative standard deviation was 1.65% (n=9) for 20 µg ml-1 
Copper. The reagents used in this work have been shown to be most suitable for  the flow  injection 
systems. 
 Three methods have been developed for nickel. Firstly, nickel can be determined at 370 nm 

after extraction of the nickel chelate into dichloromethane. The calibration gragh was linear up to 10 µg 

ml-1 nickel. The relative standard deviation was 1.65% (n=9) for 10  µg ml-1 nickel.  Secondly, nickel can 
be determined spectrophotometrically at 370 nm based on the reaction of nickel (II) in aqueous phase 
using flow-injection analysis. The carrier stream was deionised water and the reagent streams were 
phosphate buffer (pH = 7) .  The sampling rated was 30 h-1.   The calibration graph was linear up  to 50 

µg ml-1 nickel.  The relative standard deviation was 0.226 (n=6) for 50 µg ml-1nickel.  Third nickel can be 
determine by flow injection extraction spectrophotometry after extraction of the chelate, nickel(II) 
naphthazarin into dichloromethane. The carrier stream was deionised  watwer and the reagent streams 
were phosphate buffer (pH=7). The sampling  rate was 20 h-1 nickel. The relative standard deviation was 

0.946 % (n=10) for 10 µg ml-1  for 10 µg ml-1 for 10 µg ml-1 nickel. 
 Two methods have been developed for manganese. Firstly, nickel can be determined at 370 nm 
after extraction of the manganese chelate into dichloromethane. The calibration gragh was linear up to 20 

µg ml-1 manganese. The relative standard deviation was 1.50% (n=9) for 25 µg ml-1 manganese.  
Secondly, manganese can be determined spectrophotometrically at 370 nm based on the reaction of 
nickel (II) in aqueous phase using flow-injection analysis. The carrier stream was deionised water and the 
reagent streams were phosphate buffer (pH = 7) . The sampling rated was 20 h-1.  The calibration graph 

was linear up  to 20 µg ml-1 manganese . The relative standard deviation was 0.226 (n=6) for 50 µg ml-1 
manganese. Third manganese can be determine by flow injection extraction spectrophotometry after 
extraction of the chelate, manganese (II) naphthazarin into dichloromethane. The carrier stream was 
deionised  water and the reagent streams were phosphate buffer (pH=7). The sampling  rate was 20 h-1 

manganese. The relative standard deviation was 0.35 % (n=10) for 10 µg ml-1  for 10 µg ml-1 for 10 µg ml-
1 nickel.  
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 From the ion interference studies, the cation effect were Cr (III)  >  Al (III) >  Zn (II)  >  Fe (III)  
while the anion effects were PO3

2-  >  Br-   >  Cl-     > F-   > I –   . Satisfactory results were obtained from the 
determination of metal ions in certified Nickel Copper Alloy No.882 and Leaded Bronze No.364.          
Keyword  : naphthazarin,  Determination of   Metal ions, Flow-injection Extraction Spectrophotometric,  
                  5,8- dihydroxy-1,4-naphthoquinone 

บทนํา 
 แนพธาซาริน (naphthazarin, 5,8- dihydroxy-1,4-naphthoquinone) มีลักษณะภายนอกเป็นผงสีแดงเข้ม 
สามารถละลายนํ้าได้น้อยแต่จะละลายในตัวทําละลายอินทรีย์ เช่น เอทานอล (ethanol) ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ 

(dimethylformamide) และคลอโรฟอร์ม (chloroform) มีจุดหลอมเหลว 220-230 ° C (95% pure) มวลโมเลกุลเท่ากับ 
190.16 สูตรโมเลกุล C10H6O4  มีสูตรโครงสร้างดังน้ี 

                                                         
รูปที่ 1.1   : รูปโครงสร้างของแนพธาซาริน (naphthazarin, 5,8- dihydroxy-1,4-naphthoquinone) 

และมีผู้เสนอโครงสร้างที่เป็นไปได้ 3 แบบ จากการเกิด resonance ดังน้ี 

 
แนพธาซารินเป็นสารสังเคราะห์แต่ในธรรมชาติสารที่เป็นอนุพันธ์ของแนพธาซาริน หลายชนิดเช่น alkannin (5,8-

dihydroxy-2-(1-hydroxy-a-methylpent-3-enyl)-1,4-naphthoquinone), acetylalkannin (5,8-dihydroxy-2-(1-
methylpent-3-enyl)-1,4-napthoquinone) และ isobutylshikonin (5,8-dihydroxy-2-(1-isobutyl-4-methylpent-3-
enyl)-1,4-naphthoquinone) สารอนุพันธ์เหล่าน้ีพบในพืชมากกว่า 150 ชนิดใน family Boraginaceae อนุพันธ์เหล่าน้ี
เป็นที่น่าสนใจในทางเภสัชวิทยาโดยพบว่าแสดงสมบัติต้านแบคทีเรีย (antibacterial), ต้านเน้ืองอก (antitumor), ยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม์ HIV-1 proteinase และรักษาบาดแผล (wound-healing activity) ดังน้ันแนพธาซาริน ซ่ึงเป็นแกน
โครงสร้างหลักของอนุพันธ์ุของธรรมชาติ จึงได้รับความสนใจในการศึกษา biological redox processes และสมบัติ 
cytotoxicity อีกด้วย  

สมบัติการดูดกลืนแสง UV-VIS ของแนพธาซาริน แสดงได้ดังรูปที่ 1.2 

 
 

รูปที่ 1.2   : สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแนพธาซารินและอนุพันธ์ในคลอโรฟอร์มของ 
(a) 1,4 – naphthoquinone 

(b) 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone 
(c) 5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone 
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แนพธาซารินในคลอโรฟอร์ม จะปรากฏพีคที่ λmax  275, 370, 485, 525 และ 555 nm จากโครงสร้าง a,b,c จะ
เห็นได้ว่าเม่ือมีการเพิ่มหมู่ไฮดรอกซิลในสารประกอบแนพโธควิโนน แถบการดูดกลืนแสงจะเคล่ือนไปยังความยาวคล่ืนที่มาก

ขึ้น สเปกตรัมที่ความยาวคล่ืน 270-485 nm เป็น combination แบบ π  π* transition ของ benzenoid และ quinoid, 
visible band ในช่วงความยาวคล่ืน 450-700 nm เป็น electronic transition แบบ  

n      π*  excitation  ซ่ึงเป็นของ non-bonding electron ของหมู่ไฮดรอกซิลทั้งสอง ไปยัง quinine carbonyl 
antibonding orbital 
 แนพธาซารินในสารละลายที่เป็น 50% (v/v) เอทานอล/บัฟเฟอร์ Brittion-Robinson ที่ pH ต่างๆ พบว่าเป็นสีแดง
ในช่วงที่เป็นกรด, เป็นสีม่วงแดงในช่วงเป็นกลาง, เป็นสีม่วงนํ้าเงินในเบสอ่อนและเป็นสีนํ้าเงินเข้มในเบสแก่ โดยให้สเปกตรัม
การดูดกลืนแสง แสดงในรูปที่ 1.3 

 
รูปที่ 1.3  : สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแนพธาซารินในสารละลายที่เป็น 50% (v/v) เอทานอล/บัฟเฟอร์ Britton-

Robinson pH 3.54-9.07 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  เพื่อการนําแนพธาซารินมาใช้เป็นรีเอเจนต์ ในการวิเคราะห์หาปริมาณของทองแดง, นิกเกิล และ แมงกานีสใน
ตัวอย่างทางอุตสาหกรรมและตัวอย่างทางธรรมชาติ ด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชั่นและการสกัดด้วยตัวทําละลาย เพื่อหาความ
เป็นไปได้และสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละเทคนิคในการนําแนพธาซารินมาใช้เป็นรีเอเจนต์เพื่อการวิเคราะห์ไอออนโลหะ
เหล่าน้ีกับตัวอย่างจริง 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
                อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์สําหรับเทคนิค manual solvent extraction spectroscopy 
1.1 บีกเกอร์    1.2  ปิเปต  1.3 ขวดวัดปริมาตร 
1.4 pH meter  1.5 กรวยแยก  1.6 Magnetic Stirrer 
1.7 Hot plate  1.8 Micro-Kjeldahl digestor 1.9 Analytical balance 
1.10 Quartz cells (1 cm) 1.11 UV-VIS Spectrophotometer (Shimadzu UV-240) 

 2. อุปกรณ์สําหรับเทคนิค Flow injection analysis – solvent extraction spectrophotometry 
  2.1 Micro-Kjeldahl digestor  2.2 Analytical balance          2.3 กระดาษกรอง 
  2.4 pH meter   2.5 Peristaltic pump (Ismatec)  2.6 Flow way injection  
          values 
  2.7 Three way connector     2.8 Flow cell (Hellma)          2.9 Membrane phase  
          separator 
  2.10 Thermo bath        2.11 Degaser       2.12 UV-VIS Spectrophotometer 
  2.13 Pharmacia recorder 
 3. เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (AAS) 
 4. เครื่อง Inductively coupled plasma emission spectrophotometer (ICP) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.การศึกษาหาปริมาณโลหะไอออนโดยเทคนิค Manual solvent extraction spectroscopy 
 ปิเปตสารละลายมาตรฐานทองแดง นิเกิล และแมงกานีส หรือสารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 5.00 ml ใส่กรวยแยก
ขนาด 100 ml ปิเปตสารละลายบัฟเฟอร์ 0.5 M CH3COOH/CH3COONa (pH 6.5) ปริมาตร 10.00 ml ปิเปตสารละลาย
แนพธาซารินเข้มข้น 0.20 % (w/v) ปริมาตร 5.00 ml ลงไป เขย่าสารละลายให้ผสมกันตั้งทิ้งไว้ 15 นาที จากน้ันเติม CHCl3 
ประมาณ 8 ml ลงไปเขย่าอย่างแรงประมาณ 1 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้เพื่อให้เกิดการแยกชั้นระหว่างนํ้ากับ CHCl3 ไขชั้น CHCl3 
ใส่บีกเกอร์ขนาด 50 ml เติม Na2SO4 anh. 1 g เพื่อกําจัดนํ้าที่ปนออกมา แล้วกรองสารละลายผ่านกระดาษกรองใส่ขวด
ปริมาตรขนาด 10.00 ml ปรับปริมาตรด้วย CHCl3 นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 250-700 nm เทียบกับ 

reagent blank สเปกตรัมของCu (Naph) Ni (Naph)และMn(NapH)แสดงดังรูปที่ 1.3 ซ่ึง λmax ที่ 343, 370และ545 nm 
 2. การตรวจสอบตัวแปรสําคัญในการทดลอง 
  2.1 การศึกษาผลของตัวทําละลายที่ใช้ในการสกัดสารประกอบเชิงซ้อน  
  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 100 ppm ปริมาตร 5.00 ml ใส่กรวยแยก
ขนาด 100 ml ปิเปตบัฟเฟอร์ 0.5 M CH3COOH/CH3COONa (pH 6.5) ปริมาตร 10.00 ml ปิเปตสารละลายแนพธาซาริน
เข้มข้น 0.20 % (w/v) ปริมาตร 5.00 ml ลงไป เขย่าสารละลายให้ผสมกันตั้งทิ้งไว้ 15 นาที จากน้ันทําการสกัด Cu (Naph) 
Ni (Naph) และ Mn(NapH) ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ ได้แก่ hexane, carbontetrachloride, dichloromethane, 
chloroform, dimethylether, ethylacetate, benzene และ methylisotutylketone ตามขั้นตอนการทดลองข้อ 1 วัด
ค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับตัวทําละลายบริสุทธ์ิ  
  2.2 การศึกษาผลของ pH ต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 
  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 100 ppm ปริมาตร 5.00 ml ใส่บีกเกอร์
ขนาด 50 ml เบอร์ 1-9 ตามลําดับ ปิเปตบัฟเฟอร์ 0.2 M CH3COOH/CH3COONa ปริมาตร 10.00 ml ลงไป นําสารละลาย
ไปปรับให้ได้ pH 3-11 ด้วย  5 M CH3COOH หรือ 6 M NaOH  เทสารละลายใส่กรวยแยกขนาด 100 ml เบอร์ 1-9 
ตามลําดับ แล้วจึงปิเปต 0.20 % (w/v) NapH ปริมาตร 5.00 ml ลงไปตั้งทิ้งไว้ 15 นาที จากน้ันทําการสกัด NapH ด้วย 
CHCl3 ตามขั้นตอนข้อ 1  
  2.3 การศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน  
  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 100 ppm ปริมาตร 5.00 ml ใส่กรวยแยก
ขนาด 100 ml เบอร์ 1-7 ตามลําดับ  ปิเปตบัฟเฟอร์ 0.5 M CH3COOH/CH3COONa (pH 6.5) ปริมาตร 10.00 ml ปิเปต
สารละลายแนพธาซารินเข้มข้น 0.20 % (w/v) ปริมาตร 5.00 ml ลงไป เขย่าให้ผสมกัน ตั้งทิ้งไว้ 0 , 5 ,10,15,20, 25 และ 
30 นาที ตามลําดับ จากน้ันทําการสกัด Naph ด้วย CHCl3 ตามขั้นตอนการทดลองข้อ 1  
  2.4 การศึกษาความเสถียร (Stability) ของสารประกอบเชิงซ้อน ใน CHCl3 
  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 100 ppm ปริมาตร 5.00 ml ใส่กรวยแยก
ขนาด 100 ml เบอร์ 1-10 ตามลําดับ  ปิเปตบัฟเฟอร์ 0.5 M CH3COOH/CH3COONa (pH 6.5) ปริมาตร 10.00 ml  ปิเปต
สารละลายแนพธาซารินเข้มข้น 0.20 % (w/v) ปริมาตร 5.00 ml ลงไป ตามลําดับ ตั้งทิ้งไว้ 0,1,2,3,24,48 และ 72 ชั่วโมง 
ก่อนนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง  
  2.5 การศึกษาจํานวนครั้งที่ใช้ในการสกัดสารประกอบเชิงซ้อน 
  ปิเปตสารละลาย Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 100 ppm ปริมาตร 5.00 ml ใส่กรวยแยกขนาด 100 
ml เบอร์ 1-4 ตามลําดับ ปิเปตบัฟเฟอร์ 0.5 M CH3COOH/CH3COONa (pH 6.5) ปริมาตร 10.00 ml ปิเปตสารละลาย
แนพธาซารินเข้มข้น 0.20 % (w/v) ปริมาตร 5.00 ml ลงไป จากน้ันทําการทดลองโดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรก (เบอร์ 1 และ 
2) ทําการสกัดด้วย Naph ด้วย CHCl3 ปริมาตร 8 ml ชุดที่สอง (เบอร์ 3 และ 4) ทําการสกัดด้วย Naph ด้วย CHCl3 2 ครั้งๆ
ละ 4 ml  
  2.6 การศึกษาปริมาณ Naph ที่ใช้ในการทําปฏิกิริยากับ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) 
  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 100 ppm ปริมาตร 5.00 ml ใส่กรวยแยก
ขนาด 100 ml เบอร์ 1-18 ตามลําดับ  ปิเปตบัฟเฟอร์ 0.5 M CH3COOH/CH3COONa (pH 6.5) ปริมาตร 10.00 ml  ปิเปต
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สารละลายแนพธาซารินเข้มข้นระหว่าง 4.0x10-3 – 8.0 x 10 -1 % (w/v) ในกรวยแยก เบอร์ 1-18 ตามลําดับ ตั้งทิ้งไว้ 15 
นาที จากน้ันทําการสกัด Naph ด้วย CHCl3  
  2.7 การศึกษา Calibration graph ของสารประกอบเชิงซ้อน ที่ความยาวคล่ืน 343,  370 และ 545 nm 
  2.8 การศึกษา Repeatability ของเทคนิค Manual solvent extraction spectroscopy ในการหา
ปริมาณ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) 
  2.9 การหาปริมาณทองแดงในตัวอย่างอาหารสัตว์ โดยเทคนิค Manual solvent extraction 
spectroscopy  
 3. การศึกษาหาปริมาณ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) โดยเทคนิค Flow injection analysis – solvent extraction 
spectrophotometry 
  3.1 ผลของความเข้มข้นของสารละลายต่างๆ 
   3.1.1 การศึกษาผลของ pH 
   จากการฉีดสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 40 ppm โดยปรับ 
peristaltic pump ให้มี flow rate 1.4 ml/min ในการลําเลียง deionized water, บัฟเฟอร์ 0.5 CH3COOH/CH3COONa 
เข้าสู่ระบบโดยการทดลองน้ีจะเปล่ียน pH ของบัฟเฟอร์ เป็น 2,3,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10 และ 11 ตามลําดับ  
   3.1.2 การศึกษาผลของความเข้มข้นของ Naph  
   จากการฉีดสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 20,40,60,80 และ 100 
ppm โดยปรับ peristaltic pump ให้มี flow rate 1.4 ml/min ในการลําเลียง deionized water, บัฟเฟอร์ 0.5 
CH3COOH/CH3COONa ในการทดลองน้ีเปล่ียนความเข้มข้นของ Naph เป็น 0.05,0.10,0.15,0.20,0.25 และ 0.30 % (w/v) 
ตามลําดับ  
  3.2 ผลของ Operating variables  
   3.2.1 การศึกษาผลของ Flow rate 
   จากการฉีดสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 20,40,60,80 และ 100 
ppm โดย peristaltic pump จะลําเลียง deionized water, บัฟเฟอร์ 0.5 CH3COOH/CH3COONa โดยการทดลองน้ีจะ
เปล่ียน flow rate ของ peristaltic pump เป็น 0.8,1.4,2.6 และ 3.4 ml/min ตามลําดับ 
   3.2.2 การศึกษาผลของความยาวของ Extraction coil  
   จากการฉีดสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 20,40,60,80 และ 100 
ppm โดย peristaltic pump ให้มี flow rate 1.4 ml/min ในการลําเลียง deionized water , บัฟเฟอร์ 0.5 
CH3COOH/CH3COONa โดยการทดลองน้ีจะเปล่ียน extraction coil เป็น 1,2,3,4 และ 5 
   3.2.3 การศึกษา Repeatability ของเทคนิค Flow injection analysis-solvent extraction 
spectrophotometry  
   จากการฉีดสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 20 ppm โดยปรับ 
peristaltic pump ให้มี flow rate 1.4 ml/min ในการลําเลียง deionized water, บัฟเฟอร์ 0.5 CH3COOH/CH3COONa 
โดยทําการทดลองฉีดซํ้า 12 ครั้ง  
   3.2.4 การศึกษา Calibration graph ของสารประกอบเชิงซ้อน 
   จากการฉีดสารละลายมาตรฐาน Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) เข้มข้น 20,40,60,80 และ 100 
ppm โดยปรับ peristaltic pump ให้มี flow rate 1.4 ml/min ในการลําเลียง deionized water , บัฟเฟอร์ 0.5 
CH3COOH/CH3COONa เข้าสู่ระบบ 
   3.2.5 การศึกษาผลของ Diverse cation และ anion 

ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาหาปริมาณโลหะไอออนโดยเทคนิค Manual solvent extraction spectroscopy 

สเปกตรัมของ Cu (Naph) Ni (Naph) และ Mn(NapH) แสดงดังรูปที่ 1.3 ซ่ึง λmax ที่ 343, 370 และ 545 nm  
 2. การตรวจสอบตัวแปรสําคัญในการทดลอง 
  2.1 การศึกษาผลของตัวทําละลายที่ใช้ในการสกัดสารประกอบเชิงซ้อน  
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  ผลการทดลองพบว่าตัวทําละลายที่สกัด Cu (Naph) Ni (Naph) และ Mn(NapH) ได้ดีที่สุดคือ 
carbontetrachloride, เน่ืองจากให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด รองลงมาคือ benzene, dichloromethane และ 
chloroform ซ่ึงกรณีที่ใช้ carbontetrachloride จะเกิดการแยกชัน้นาน ส่วน benzene จะเป็นตัวทําละลายที่เป็นพิษ และ 
dichloromethane จะเป็นตัวทําละลายที่ระเหยเร็ว ในการทดลองน้ีจึงเลือกใช้ chloroform 
  2.2 การศึกษาผลของ pH ต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 
  ผลการทดลองพบว่าเม่ือ pH ของสารละลายเพิ่มขึ้น ค่าการดูดกลืนแสงจะเพิ่มขึ้นจนมีค่าสูงสุดและ
ค่อนข้างคงที่ในช่วง pH 6-7 และค่าการดูดกลืนแสงจะลดลง เม่ือ pH สูงขึ้น ดังน้ันจึงเลือกใช้ pH 6.5  ตลอดการทดลอง 
เน่ืองจากอยู่ในช่วงที่ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด และอยู่ในช่วงที่ค่าการดูดกลืนแสงไม่เปล่ียนแปลงตามค่า pH มากนัก  
  2.3 การศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน  
  ผลการทดลองพบว่า ค่าการดูดกลืนแสงไม่ขึ้นกับเวลาในการผสมกันมากนักจนถึง 30 นาที ดังน้ันจึง
สามารถสกัด Naph ได้ทันทีหลังการเติมสารละลายทุกอย่างแล้ว แต่ในการทดลองน้ีจะตั้งสารละลายทิ้งไว้ก่อนทําการสกัด
ประมาณ 15 นาที เน่ืองจากในการทดลองแสดงค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด 
  2.4 การศึกษาความเสถียร (Stability) ของสารประกอบเชิงซ้อน ใน CHCl3 
  ผลการทดลองพบว่า ค่าการดูดกลืนแสงมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่า Naph ใน CHCl3 มี
ความเสถียรมากเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน 
  2.5 การศึกษาจํานวนครั้งที่ใช้ในการสกัดสารประกอบเชิงซ้อน 
  ผลการทดลองพบว่าค่าการดูดกลืนแสงของการสกัด Naph ด้วย CHCl3 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง มีค่าใกล้เคียง
มาก ดังน้ันในการทดลองจะเลือกการสกัด Naph ด้วย CHCl3 1 ครั้ง เพื่อประหยัดเวลา 
  2.6 การศึกษาปริมาณ Naph ที่ใช้ในการทําปฏิกิริยากับ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) 
  ผลการทดลองพบว่าเม่ือความเข้มข้น Naph เพิ่มขึ้น ค่าการดูดกลืนแสงจะเพิ่มขึ้นจนถึงค่าหน่ึงแล้วเริ่ม
คงที่ที่ความเข้มข้น 5.0 x 10-2 %(w/v) จนถึง 8.0 x 10-2 %(w/v) ดังน้ันในการทดลองจะเลือกใช้ความเข้มข้น Naph 2.0 x 
10-2 %(w/v) 
  2.7 การศึกษา Calibration graph ของสารประกอบเชิงซ้อน ที่ความยาวคล่ืน 343,  370 และ 545 nm 
  ผลการทดลองได้กราฟมาตรฐานเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0-22 ppm ใน CHCl3 
  2.8 การศึกษา Repeatability ของเทคนิค Manual solvent extraction spectroscopy ในการหา
ปริมาณ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) 
   ผลการทดลองพบว่า mean เท่ากับ 0.132, standard deviation (SD) เท่ากับ 0.003 และ 
percent relative standard deviation (%RSD) เท่ากับ 1.45 (ทําการทดลอง 10 ครั้ง) 
  2.9 การหาปริมาณทองแดงในตัวอย่างอาหารสัตว์ โดยเทคนิค Manual solvent extraction 
spectroscopy  
  ผลการทดลองพบว่าปริมาณ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) ที่วิเคราะห์ได้ในโลหะผสม มีค่าใกล้เคียงกับ 
certified values ที่ความยาวคล่ืน 370 nm จะวิเคราะห์หาปริมาณ Cu (II)ได้มากกว่า Ni (II) และ Mn(II) ที่ความยาวคล่ืน 
545 nm  อาจจะเป็นผลมาจาก NI (II) และ Mn(II) จะแข่งขันกับ Cu(II) ในการฟอร์มสารประกอบเชิงซ้อนกับ Naph 
สารประกอบเชิงซ้อนจะดูดกลืนแสงได้ดีที่ความยาวคล่ืน 370 nm และมี sensitivity สูงกว่า  Cu(II) 
 3. การศึกษาหาปริมาณ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) โดยเทคนิค Flow injection analysis – solvent extraction 
spectrophotometry 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาหาปริมาณ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) ในตัวอย่างสารละลายชุบโลหะ โดยเทคนิค FIA-solvent 
extraction spectrophotometry ซ่ึงอาศัยปฏิกิริยาระหว่าง Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) กับ Naph เกิดสารประกอบ
เชิงซ้อนซ่ึง calibration graph ของ Cu (II) Ni (II) และ Mn(II) จะเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0-20 ppm ค่า % 

RSD ที่ 50 µg Cu(II)  เท่ากับ 0.956 (ทําการทดลอง 10 ครั้ง) ที่ความเข้มข้น Cu(II) 20 ppm  , 0-40 ppm ค่า % 

RSD ที่ 20 µg Cu(II)  เท่ากับ 0.984 (ทําการทดลอง 10 ครั้ง) ที่ความเข้มข้น Ni (II) 20 ppm และ 0-25 ppm ค่า % 
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RSD ที่ 30 µg Cu(II)  เท่ากับ 0.967 (ทําการทดลอง 10 ครั้ง) ที่ความเข้มข้น Mn (II) 20 ppm  เทคนิค FIA-solvent 
extraction spectrophotometry จะให้ sensitivity สูงกว่าเทคนิค FIA ประมาณ 3 เท่า detection limit (3 เท่าของ 

baseline noise) เท่ากับ 0.35 µg ml-1 ,0.40 µg ml-1 และ 0.50 µg ml-1 ตามลําดับจะเห็นได้ว่า detection limit 

ของเทคนิค FIA-solvent extraction spectrophotometry จะใกล้เคียงกับเทคนิค FIA (0.31 µg ml-1, 0.50 µg ml-

1 และ 0.62 µg ml-1 ตามลําดับ) เน่ืองจากเทคนิค FIA-solvent extraction spectrophotometry มี baseline noise 
สูงกว่า เทคนิค FIA ประมาณ 3.5 เท่า  

จากการศึกษาการรบกวนของไอออนอ่ืนๆ พบว่าลําดับการรบกวนของไอออนบวกจะเป็น Cr (III)  >  Al (III) >  Zn 
(II)  >  Fe (III)  และไอออนลบ PO3

2-  >  Br-   >  Cl-     > F-   > I –   วิธีวิเคราะห์ที่เสนอให้ผลเป็นที่น่าพอใจกับตัวอย่าง
โลหะผสมมาตรฐาน Nickel Copper Alloy No.882 และ Leaded Bronze No.364 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ต่อค่าน้ําตาลสะสม 

Effects of Competency Promoting Program for Self-Management of Diabetes 
Mellitus Patients on Glycosylated Hemoglobin A1C 

ยุพิน  เมืองศิริ1,   วัลภา  คุณทรงเกียรติ2,  ภาวนา  กีรติยุตวงศ์2 
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังจันทร์ 2คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วย
เบาหวาน ต่อค่านํ้าตาลสะสมหลังการทดลองเดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่
คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังจันทร์ จํานวน 80 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 
40 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานตามปกติ และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวคิดการจัดการตนเองของแคนเฟอร์และเกร์ลิคส์ (Kanfer & Gaelick, 1991) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ โปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คู่มือการจัดการตนเองของผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน แบบบันทึกกราฟแสดงแนวโน้มระดับนํ้าตาลในเลือด และแบบบันทึกการติดตามตนเองสําหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ความแปรปรวนซํ้าแบบหน่ึงตัวแปรระหว่าง
กลุ่มและหน่ึงตัวแปรภายในกลุ่ม  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F  = 11.73, p = .001) 
 2. ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 มีอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(F  = 29.62, p < .001) 
 3. กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นมีผล
ต่อค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ (F  = 96.05, p < .001) 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีผลต่อค่า
นํ้าตาลสะสม จึงควรนําไปใช้ในคลินิกเบาหวานต่อไป 
คําสําคัญ:   โปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเอง/ การจัดการตนเอง/ ระดับนํ้าตาลสะสม/ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

Abstract 

 This quasi-experimental research aimed  to study  the effects of a self-management promotion 
program of diabetes mellitus patients on glycosylated hemoglobin A1C after 3 and 6 month at the 
Wangchan promoting health hospital. Eighty subjects with diabetes mellitus patients were equally divided 
into control and experimental groups which were 40 samples. The control group received  regular training 
while the experimental group received the  self-management promotion program of diabetes mellitus 
patients, which was developed based on  the concept of Kanfer and Gaelick. The instruments were the 
self-management promotion program, the self-management  hand book of diabetes’s patient, the 
individual graph  of blood sugar level record, and the self- management record.  Data  were analyzed by 
using descriptive and repeated-measure analysis of variance : one between-subject variable and one 
within-subject variable method. 
  The results revealed that  
 1. Glycosylated hemoglobin A1C of  the experimental group were significantly different from the 
control group (F  = 11.73, p = .001). 
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 2. Glycosylated hemoglobin A1C of  the experimental group before entry to program, three 
months and six months had at least one pair were significantly different (F = 29.62, p < .001). 
 3. The experimental group and increasing  time were significantly effect to glycosylated 
hemoglobin A1C (F = 96.05, p < .001). 
  The results of study indicate that the self-management promotion program of diabetes mellitus 
patients effected to glycosylated hemoglobin A1C. Therefore, it should be applied to diabetic patients in 
by nurses for improving quality of  care in diabetic clinic. 
Key Words : Self – Management Promotion Program/ Self-Management/  Glycosylated Hemoglobin A1C/ 
Diabetes Mellitus Patients. 

บทนํา 
 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญและพบบ่อยในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซ่ึงประเทศไทยใน
ปี พ.ศ.2550 และ 2551 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอัตรา 654.44 และ 844.90 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ (สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2550-2551) โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางเมตาบอลิ
ซึมของร่างกาย มีการดําเนินโรคอย่างช้า ๆ อาจใช้เวลาเป็นเดือน เป็นปี  ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเวลา ผู้ป่วย
เบาหวานไม่มีโอกาสทราบว่าภาวะแทรกซ้อนจะเกิดขึ้นเม่ือใด จะทราบเม่ือมีอาการแสดงจากการเส่ือมหน้าที่ของระบบต่าง ๆ 
ของร่างกาย ความเส่ือมน้ีไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ส่ิงสําคัญในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว คือ การควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด (มยุรา อินทรบุตร และเบญจา มุกดาพันธ์ุ, 2550) ต้อง
อาศัยการควบคุมอาหาร การออกกําลังกายและการใช้ยารักษาที่เหมาะสม (วิฑูรย์ โล่สุนทร และวิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, 2551) 
แต่การควบคุมให้ระดับนํ้าตาลในเลือดเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติตลอดเวลาทําได้ยาก และไม่สามารถทําได้ในผู้ป่วยทุกราย 
(สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2551) ซ่ึง
การที่ผู้ป่วยจะสามารถควบคุมตนเองในเรื่องดังกล่าวให้ได้ผลดีหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเอง ที่จะต้องเห็นความสําคัญและ
ยอมรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ัน ๆ (Kanfer & Gaelick, 1991) ดังน้ันการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด จึงเป็นบทบาท
ของผู้ป่วยที่จะจัดการตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
 การจัดการตนเอง (Self-Management) มีความเชื่อพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคล โดยเน้นที่ความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากบุคลากรทางสุขภาพ โดยการ
สร้างให้ผู้ป่วยยอมรับ ที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ัน ๆ (Kanfer & Gaelick, 1991) ซ่ึงแคนเฟอร์และเกร์ลิคส์ (Kanfer & 
Gaelick, 1991) ได้นําเสนอการจัดการตนเอง โดยอาศัยกระบวนการกํากับตนเอง (Self-Regulation) ซ่ึงเป็นกระบวนการที่
สามารถกระตุ้น จูงใจให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมตามเป้าหมายได้แก่ การติดตามตนเอง การประเมินตนเองและการเสริมแรง
ตนเอง การที่ผู้ป่วยจะกํากับกับตนเองได้ดีน้ัน ผู้ป่วยจะต้องมีทักษะในการเผชิญปัญหา รับรู้ความสามารถของตนเอง ได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคม และควบคุมปัจจัยด้านสรีรวิทยาเก่ียวกับโรคของตนเองได้ (Tobin et al.,1986) จากการศึกษาของ
รัชวรรณ ตู้แก้ว (2550) ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อการปฏิบัติการจัดการตนเอง และระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซีของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน พบว่า การปฏิบัติการจัดการตนเองในกลุ่มทดลองระยะหลังการทดลอง 
และระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) และระยะหลังทดลองกลุ่มทดลองมีระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซีต่ํากว่าก่อนทดลองและต่ํากว่ากลุ่มควบคุม (p<.05) จะเห็นได้ว่าการจัดการตนเองสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของตนเองให้ดีขึ้นได ้  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังจันทร์ เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐแห่งหน่ึงในตําบลวังจันทร์ อําเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง เปิดให้บรกิารในคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีการจัดรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยในคลินิกเบาหวานโดย
การตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด การพบแพทย์และรับยากลับบ้าน จากรูปแบบการให้บริการในคลินิกเบาหวานดังกล่าวพบว่า
ผู้ป่วยบางส่วนปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง และคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ไม่ดีเท่าทีค่วร จึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการโดยการ
ให้ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องของผู้ป่วยเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน หลังจากน้ัน
จึงให้ผู้ป่วยพบแพทย์ รับยาและคําแนะนําการใช้ยา หลังจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการ พบว่าการดําเนินงาน
ในช่วง 3-4 เดือนแรกสามารถลดระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ดีขึ้น แต่หลังจาก 3-4 เดือนไปแล้วพบว่าผู้ป่วย
เบาหวานร้อยละ 30.45 เริ่มคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้ เน่ืองจากขาดการกระตุ้นการจัดการตนเองที่ต่อเน่ือง ซ่ึงปัญหาที่
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สําคัญคือการคงอยู่ (Maintance) ของพฤติกรรมที่ถูกต้องของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการให้ความรู้แบบเดิมที่เป็นการให้
ความรู้แบบทางเดียวโดยผู้สอนเป็นผู้กําหนดเรื่องที่จะสอนเอง ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกับส่ิงที่ผู้ป่วยต้องการรู้ ทําให้การจัดการตนเอง
ของผู้ป่วยไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย จึงได้พัฒนาโปรแกรมส่ง เสริมความสามารถการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความสามารถในการจัดการตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยครอบคลุมเรื่อง
การควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย การใช้ยาเบาหวานที่ถูกต้อง ด้วยการใช้แนวคิดการจัดการตนเองของแคนเฟอร์และเกร์
ลิคส์ (Kanfer & Gaelick, 1991) โดยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับโรคเบาหวาน ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการใช้กราฟเส้นมาช่วยในการประเมินผลการจัดการตนเอง ซ่ึงจะนําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
และพัฒนาการจัดการตนเองที่ถูกต้อง ในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต่อค่านํ้าตาลสะสม 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบสองกลุ่มวัดซํ้า (Repeated 
Measures Design: Two Group) วัดผลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ต่อค่านํ้าตาลสะสม ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน
วังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
 ก่อนทดลองได้ทําการทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไป ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เก่ียวกับอายุ เพศ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน และค่านํ้าตาลสะสมก่อนทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p = 0.5 ) ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าก่อนทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่างกัน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
  1.1  โปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เป็นขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการตนเองโดยกระบวนการกลุ่ม (Maram, 1987) ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความสามารถในการ
จัดการตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเน่ือง โดยผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวคิดของ Kanfer & Gaelick (1991) 
ประกอบด้วยเทคนิคการกํากับตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3 ขั้นตอน คือการติดตามตนเอง ประเมินตนเองและการ
เสริมแรงตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมกับกระบวนการกลุ่ม (Maram,1978) และกราฟ ในเรื่องการควบคุมอาหาร การ
ออกกําลังกายและการรับประทานยาเบาหวานที่ถูกต้อง  
  1.2  คู่มือการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นเอกสารที่ให้ความรู้ผู้ป่วยเก่ียวกับโรคเบาหวาน โดย
ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากคู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ของ รัชวรรณ ตู้แก้ว (2550) เพื่อเป็น
ส่ือในการให้ความรู้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ ปัจจัยเส่ียง กลไกการเกิดโรค อาการ ภาวะแทรกซ้อน การปฏิบัติตน
เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดเรื่องการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการรับประทานยาเบาหวานที่ถูกต้องสําหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
  1.3  แบบบันทึกกราฟแสดงแนวโน้มระดับนํ้าตาลในเลือด เป็นแบบติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ซ่ึงดัดแปลงมาจากสมุดกราฟบันทึกระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานของ คุ้ง กิตติวัฒน์ ( 2539) เป็น
แบบบันทึกกราฟแสดงแนวโน้มระดับนํ้าตาลในเลือด ซ่ึงเป็นกราฟเชิงเส้นที่มีความต่อเน่ืองแสดงถึงระดับนํ้าตาลในเลือดแต่ละ
เดือน โดยมีสีแสดงระดับนํ้าตาล 3 ระดับ คือ ระดับสีเขียว หมายถึง ระดับนํ้าตาลในเลือดปกติ ระดับสีเหลือง หมายถึงระดับ
นํ้าตาลในเลือดเริ่มผิดปกติเส่ียงเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ และระดับสีแดง หมายถึง ระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ดีเส่ียงเกิดอันตราย
ต่อผู้ป่วยได้สูงควรพบแพทย์  
  1.4  แบบบันทึกการติดตามตนเองสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นแบบบันทึกการติดตามตนเองสําหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวกับโรคเบาหวาน เพื่อติดตามพฤติกรรม
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยบันทึกพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานในแต่ละวัน เรื่องการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย และการรับประทานยาเบาหวาน  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของ 
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ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประกอบด้วยอายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน และระดับนํ้าตาลในเลือด  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด 
แบบอัตโนมัติ  
  3.1 เครื่องพอร์เทเบิ้ลกลูโคสมิเตอร์ วัดระดับนํ้าตาลในเลือด (World Health Organization)  
  3.2 เครื่องเทคนิคคอน เป็นเครื่องที่ตรวจค่านํ้าตาลสะสม มีวิธีการตรวจคือนําเลือดจากหลอดเลือดดํา
ประมาณ 3 มิลลิลิตรใส่ในสาร EDTA ใส่ในเครื่องหลังจากน้ันเครื่องจะดําเนินการตรวจกลูโคสโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 
จะวัดประมาณฮีโมโกลบินทั้งหมด และส่วนที่ 2 จะวัดประมาณฮีโมโกลบินเอวันซี แล้วนําค่าที่ได้ทั้ง 2 ส่วนมาคํานวณเป็น
เปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินเอวันซี (เอกสารประกอบการใช้เครื่องเทคนิคคอน, 1998) 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวาน วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที และไคสแควร์  พบว่า  
 กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองมีอายุอยู่ระหว่าง 50-59 ปีมากที่สุด ร้อยละ 37.5 อายุเฉล่ีย 58.75 ปี (SD = 13.51) 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70  สถานภาพคู่ ร้อยละ 67.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 92.5 ประกอบอาชีพทําสวน
มากที่สุด ร้อยละ 35 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 32.5 และระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน 1-5 ปีมากที่สุด ร้อยละ 
40 ระยะเวลาเฉล่ียที่เป็นโรคเบาหวาน 7.35  ปี (SD = 4.81) 
 กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมมีอายุอยู่ระหว่างกลุ่มอายุ 60-69 ปีมากที่สุด ร้อยละ 35 อายุเฉล่ีย 57.90ปี (SD = 
11.76) เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.5  สถานภาพคู่ ร้อยละ 77.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพทํา
สวนมากที่สุด ร้อยละ 47.5 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 30 และระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน 1-5 ปีมากที่สุด 
ร้อยละ 42.5 ระยะเวลาเฉล่ียที่เป็นโรคเบาหวาน 8.20  ปี (SD = 5.30) 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไป ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เก่ียวกับอายุ ระยะเวลาที่เป็น
โรคเบาหวาน และค่านํ้าตาลสะสมก่อนทดลอง ทดสอบด้วยสถิติ Independent t -test พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่มีความแตกต่างกัน และข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเพศ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ ทดสอบด้วยสถิติ Chi-Square Test 
พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าก่อนทดลอง กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานระหว่างวิธีการทดลอง 
ระยะเวลาของการทดลอง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการกับระยะเวลาของการทดลอง ดังรายที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความ 
 แปรปรวนแบบสองทางวัดซํ้า (Two-Way Analysis of Variance: Repeated Measures)  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหว่างสมาชิก 139.205 79    

     วิธีการ 18.205 1 18.205 11.736* .001* 
     ความคลาดเคล่ือนภายในวิธีการ 121.000 78 1.551   
ความแปรปรวนภายในวิธีการ 22.094 160    

     ระยะเวลา 3.214 2 1.607 29.626* .000* 
     วิธีการ X ระยะเวลา 10.419 2 5.210 96.055* .000* 
     ระยะเวลา X ความคลาดเคล่ือนภายในวิธีการ 8.461 156 0.054   

รวม 161.299 239    
 F.05 (1, 78) =  11.376   , F.05 (2, 156) = 29.626, F.05 (2, 156) = 96.055  
จากตารางที่ 1 พบว่า  
 1. ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) 
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 2. ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 มีอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p < .05) 
 3. กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นมีผล
ต่อค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ (p < .05) 
     ผู้วิจัยได้นําเสนอปฏิสัมพนัธ์ของค่าเฉล่ียของระดับนํ้าตาลสะสมของทั้งสองกลุ่มในรูปแบบกราฟ ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กราฟเส้นแสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาต่อค่านํ้าตาลสะสมของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากภาพที่ 1 พบว่า ก่อนทดลองค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าใกล้เคียงกัน หลังได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมเดือนที่ 3 ลดลงต่ํากว่าก่อน
ทดลอง และเดือนที่ 6 ลดลงต่ํากว่าเดือนที่ 3 และต่ํากว่ากลุ่มควบคมุ ในขณะที่ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมในกลุ่มควบคุมเพิ่มสูงขึ้น
ในเดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 เม่ือเทียบกับก่อนการทดลอง  
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง เดือนที่ 3 และเดือน              
                  ที่ 6 ด้วยวิธี Pairwise Comparisons 

ระยะเวลา Mean Difference Standard Error p 

ก่อนทดลอง – ระยะทดลองเดือนที่ 3 .254 .041 .000* 
ก่อนทดลอง – ระยะทดลองเดือนที่ 6 .236 .041 .000* 
ระยะทดลองเดือนที่ 3 - ระยะทดลองเดือนที่ 6 -.017 .027 1.000 

*p <.05   
 จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมในกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง กับเดือนที่ 3 และก่อน
ทดลองกับเดือนที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)และค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมเดือนที่ 3 กับเดือนที่ 6 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่านํ้าตาลสะสม ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังจันทร์ จังหวัดระยอง สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 11.73, p < .01) 
 อธิบายได้ว่าในการศึกษาครั้งน้ี กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ซ่ึงพัฒนามาจากแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-Management) มีความเชื่อพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของ
บุคคล โดยเน้นที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงจาก
บุคลากรทางสุขภาพ โดยการสร้างให้ผู้ป่วยยอมรับ ที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ันๆ (Kanfer & Gaelick, 1991)  โดยอาศัย
กระบวนการกํากับตนเอง (Self-Regulation) ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซ่ึงเป็นกระบวนการที่สามารถกระตุ้น จูงใจให้เกิดการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามเป้าหมาย ได้แก่ การติดตามตนเอง ประเมินตนเองและการเสริมแรงตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเรื่อง
การควบคุมอาหาร การออกกําลังกายและการรับประทานยาเบาหวานที่ถูกต้อง ต่อเน่ือง ต่อเน่ือง กระบวนการกลุ่มทําให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ซ่ึงกันและกันเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
ทําให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปล่ียนทัศนคติ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ แนวคิดในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับบุคคลน้ันๆ และกราฟแสดงระดับนํ้าตาลในเลือดจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถติดตามผลการจัดการตนเองและ
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แนวโน้มของการจัดการตนเอง และพยายามหาแนวทางในการจัดการตนเอง เพื่อควบคุมนํ้าตาลในเลือดให้ดีขึ้น ทําให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสามารถในการจัดการตนเองที่ถูกต้อง ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยผู้ป่วยจะได้รับ
คําแนะนําในการปฏิบัติตนจากเจ้าหน้าที่ หลังจากน้ันจึงให้ผู้ป่วยดูแลตนเองที่บ้านและมีการกระตุ้นติดตามเป็นระยะๆ  ส่งผล
ให้ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  
 2. ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 มีอย่างน้อย 1 คู่ 
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 29.62, p < .001) และผลการเปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมในกลุ่ม
ทดลอง ก่อนทดลอง กับเดือนที่ 3 และก่อนทดลองกับเดือนที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และค่าเฉล่ีย
นํ้าตาลสะสมเดือนที่ 3 กับเดือนที่ 6 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 อธิบายได้ว่าในการศึกษาครั้งน้ี โปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งเสริมให้
ผู้ป่วยยอมรับและเห็นคุณค่าของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมด้วยตนเอง ซ่ึงจะทําให้ผู้ป่วยตั้งใจอย่างเต็มที่กับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมน้ันๆ เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจในการคงพฤติกรรมที่ถูกต้องน้ันไว้ สามารถจัดการตนเองให้สอดคล้อง
กับการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลได้อย่างต่อเน่ือง ในช่วงแรกของโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีความกระตือรือร้น และให้ความ
สนใจกับการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม มีการเสนอความคิดเห็นแลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการตนเอง ตลอดจนการซักถามข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับการจัดการตนเองที่ผ่านมาอย่างหลากหลาย 
จากการติดตามส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองเป็นรายบุคคลที่บ้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างแสดงความดีใจที่ได้รับความใส่
ใจจากผู้วิจัยในการติดตามที่บ้าน ส่งผลให้การเปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมในกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง กับเดือนที่ 3 
และก่อนทดลองกับเดือนที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) แต่ในเดือน 4-6 ของโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างอาจ
มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการตนเอง ซ่ึงจากการศึกษาอาจเน่ืองจากการจัดการตนเองในเรื่องการควบคุมอาหาร กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่าคุมเรื่องอาหารไม่ค่อยได้ หรืออาจเน่ืองจากการจัดการตนเองเก่ียวกับการออกกําลังกาย ซ่ึงกลุ่ม
ตัวอย่างบางรายมีปัญหาหลังออกกําลังกายแล้วรู้สึกปวดเข่ามากขึ้น ปวดเม่ือยร่างกาย และบางรายอ่อนล้าจากการประกอบ
อาชีพ จึงทําให้ออกกําลังกายไม่สมํ่าเสมอ 
 3. ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ (F = 96.05, p < .001) 
 อธิบายได้ว่าในการศึกษาครั้งน้ี โปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วยให้
ผู้ป่วยเบาหวานมีความสามารถในการจัดการตนเองได้อย่างถูกต้องในเรื่องเก่ียวกับการควบคุมอาหาร การออกกําลังกายและ
การรับประทานยาเบาหวานที่ถูกต้อง และในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ ความคิด 
ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการกับตนเองเก่ียวกับโรคเบาหวานได้ดีขึ้น สามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง วิธีจัดการ
ตนเองที่ถูกต้องได้ดีขึ้น ส่งผลให้กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ช่วงเวลาทีเ่พิ่มขึ้นมีผลต่อค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ (p < .05)  
 การศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวนา กีรติยุตวงศ์ และสมจิต หนุเจริญกุล (2553) ศึกษาการติดตาม
ประสิทธิภาพในระยะยาวของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่าก่อนทดลองค่าเฉล่ียนํ้าตาล
สะสมเท่ากับ 8.77 และหลังทดลองเดือนที่ 3 ค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมเท่ากับ 7.86 จะเห็นว่าค่าเฉล่ียนํ้าตาลสะสมหลังทดลอง
เดือนที่ 3 ลดลงต่ํากว่าก่อนทดลอง และ Keeratiyutawong, et al.(2005) ซ่ึงศึกษา Effectiveness of a Supportive-
Education Program on Diabetic Control, Perceived Self-Care Efficacy, and Body Mass Index in Persons with 
Type 2 Diabetes Mellitus พบค่าเฉล่ียระดับนํ้าตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose) หลังทดลองเดือนที่1 - 4 ลดลงต่ํา
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และมีอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) 
สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ (2544) ศึกษาประสิทธิภาพของโครงการสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อปรับปรุงการรับรู้สมรรถนะ
ในการดูแลตนเองและภาวการณ์ควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ควบคุมโรคไม่ได้ พบว่าค่าเฉล่ียระดับนํ้าตาลใน
เลือดก่อนอาหารเช้า (FBS) เดือนที่ 1-4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และการศึกษาของ รัชวรรณ ตู้แก้ว 
(2550) ซ่ึงศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อการปฏิบัติการจัดการตนเอง และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของ
ผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน พบว่าค่าเฉล่ียของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้สูงอายุโรคเบาหวานระหว่างระยะ
ก่อนทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
      1.1  สามารถนําโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานมาเป็นรูปแบบในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังจันทร์อย่างต่อเน่ือง   

     1.2  พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สามารถนําโปรแกรม 
ส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไปประยุกต์ใช้ในคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถจัดการตนเองในการควบคุมโรคเบาหวานได้อย่างเหมาะสม  
                2.  ด้านการศึกษา : การจัดหลักสูตรการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
สามารถเสนอแนวทางการส่งเสริมความสามรถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลได้ศึกษา 
                3.  ด้านการวิจัย : การวิจัยครั้งน้ีศึกษาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ในคลินิกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ดังน้ันจึงควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุขระดับอ่ืนต่อไป 
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ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดลพบุร ี
Diversity of Macro Algae in Lopburi Province 

พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ 

 การสํารวจความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ 11 อําเภอ ในจังหวัดลพบุรี พบสาหร่ายขนาดใหญ่
ทั้งหมด 12 genus ใน 4 Division ประกอบด้วย Division Cyanophyta ได้แก่  Aphanothece, Calothrix,  Oscillatoria 
และ Nostoc commone Division Chlorophyta ได้แก่ Cladophora, Chaetophora, Spirogyra, Microspora และ 
Oedogonium Division Carophyta ได้แก่ Chara และ Nitella  และDivision Rhodophyta ได้แก่ Compsopogon  
สาหร่ายที่พบกระจายมากที่สุดใน 10 อําเภอได้แก่ Spirogyra หรือเทานํ้า ซ่ึงพบได้ในช่วง pH 6.95–9.23 ค่าการนําไฟฟ้าของ
นํ้า 130–1,130 µs/cm และค่าออกซิเจนละลาย 2.00-11.00 mg/l  สาหร่ายที่พบกระจายรองลงไปได้แก่ Aphanothece 
พบกระจายใน 5 อําเภอ พบได้ในช่วง  pH 6.70–7.46 ค่าการนําไฟฟ้าของนํ้า 175–369 µs/cm และค่าออกซิเจนละลาย 
3.50-6.50 mg/l  ขณะที่ Chara และ Chaetophora พบกระจายใน 4 อําเภอ พบในช่วง pH 7.26–8.29 ค่าการนําไฟฟ้า 
175–476 µs/cm และค่าออกซิเจนละลาย 4.80-6.00 mg/l  และในช่วง pH 6.85–8.40 ค่าการนําไฟฟ้า 100–1,130 
µs/cm และค่าออกซิเจนละลาย 2.00-6.20 mg/l  ตามลําดับสาหร่ายเกือบทั้งหมดจะพบในแหล่งนํ้าใสและตื้นที่รับแสงได้
เต็มที่ มีทั้งที่เป็นแหล่งนํ้าน่ิงและนํ้าไหล บางชนิดลอยอยู่บนผิวนํ้าและบางชนิดเกาะอยู่กับพื้นดินหรือวัสดุใต้นํ้า ยกเว้น 
Nostoc commune ซ่ึงพบบนพื้นดินและบนก้อนหินขนาดใหญ่ 
คําสําคัญ: ความหลากหลาย, สาหร่ายขนาดใหญ่, จังหวัดลพบุรึ 

Abstract 

 A survey of macro  algae diversity in 11 Amphurs of Lopburi province. 12 genus of macro algae  
were found in 4 Divisions, consisted of Division Cyanophyta (Aphanothece, Calothrix,  Oscillatoria  and 
Nostoc commone, Dvision Chlorophyta (Cladophora, Chaetophora, Spirogyra, Microspora and 
Oedogonium), Division Carophyta (Chara and Nitella), Division Rhodophyta (Compsopogon). The most 
spread of macro algae in 10 Amphurs  was Spirogyra (pH 6.95–9.23, conductivity 130 – 1,130 µs/cm and 
DO 2.00-11.00  mg/l).  Follow by Aphanothece, which found in 5  Amphurs (pH 6.70–7.46, conductivity  
175–369 µs/cm and DO 3.50-6.50 mg/l), while Chara and Chaetophora were found in 4 Amphurs ( pH 
7.26–8.29, conductivity 175–476 µs/cm, DO 4.80-6.00 mg/l and pH 6.85–8.40, conductivity 100–1,130 
µs/cm , DO 2.00-6.20 mg/l, respectively). Most of them were found in open space of clear water and 
shallow in both lentic and lotic water. Whereas Nostoc commune was found on ground and big stones.  
Keywords: diversity, macro algae, Lopburi province 

บทนํา  
 จากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทําให้ประเทศไทยมีความจําเป็นที่ต้องศึกษา วิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีกระจัดกระจายอยู่ในระบบนิเวศที่หลากหลายใน
ประเทศไทย เป็นความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาของส่ิงมีชวิีตชนิดต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สําหรับการจัดการส่ิงมีชีวิตบางชนิดที่
หายากหรือบางชนิดที่ใกล้สูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติตลอดจนการนําทรัพยากรพันธุกรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติมาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ เน่ืองจากความหลากหลาย ทางชีวภาพมีความสําคัญต่อระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพืช  สัตว์หรือ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  
 สาหร่ายจัดเป็นส่ิงมีชีวิตชั้นต่ํามีความแตกต่างกันมากในด้านขนาด โครงสร้าง และที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย สาหร่าย
เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ  สามารถนํามาใช้เป็นอาหารมนุษย์ นอกจากน้ันสาหร่ายยังมีบทบาทด้านกสิกรรม ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีความพยายามที่จะนําศักยภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่มาใช้ให้
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เกิดประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น เทานํ้า (Spirogyra), ไก (Cladophora), สาหร่ายเห็ดลาบ (Nostoc commone) นํามาใช้
เป็นอาหาร เป็นต้น จังหวัดลพบุรีซ่ึงถึงแม้จะอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มภาคกลาง แต่ก็มีระบบนิเวศอันหลากหลาย มีทั้งเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและมีแหล่งนํ้ากระจายอยู่ทั่วไป จึงน่าจะมีการสํารวจรวบรวมความหลากหลายของสาหร่ายขนาด
ใหญ่ในจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ซ่ึงเป็นภารกิจรับผิดชอบหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติในเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดลพบุรี ในแง่สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน และ
นิเวศวิทยา บางประการ 

          2.  เพื่อศึกษาคุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมีบางประการในบริเวณที่พบสาหร่าย 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
 1. วางแผนการสํารวจ โดยศึกษาแผนที่จังหวัดลพบุรี และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สําหรับเก็บตัวอย่างสาหร่าย และตรวจ
คุณภาพนํ้าบางประการเพื่อสํารวจเส้นทางและกําหนดบริเวณที่จะทําการสํารวจสาหร่ายขนาดใหญ่ 
 2. สํารวจและเก็บตัวอย่างสาหร่าย โดยบันทึกข้อมูลดังต่อไปน้ี 

- สภาพนิเวศวิทยาบริเวณที่เก็บตัวอย่างสาหร่าย และบันทึกภาพสาหร่ายในสภาพธรรมชาต ิ 
- เก็บตัวอย่างสาหร่ายใส่ถุงพลาสติก เพื่อนํามาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ยังห้องปฏิบัติการ 
3.วัดคุณภาพนํ้า บางปัจจัย ได้แก่ 
-ความเป็นกรด-ด่าง  โดยใช้ pH meter 
-อุณหภูมินํ้า โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์  
-ออกซิเจนละลายนํ้า โดยใช้ DO meter 
-การนําไฟฟ้าของนํ้า  โดยใช้ conductivity meter 
4 บันทึกภาพสาหร่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยมีการวัดขนาดของสาหร่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ด้วย 

micrometer 
5. วินิจฉัยจัดจําแนกสาหร่าย ถึงระดับ Genus โดยการเทียบกับคู่มือวินิจฉัยสาหร่ายของ ยุวดี (2548), ลัดดา  

(2538), Desikachary (1959) และ Prescott (1978) 
6. สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ผลการวิจัย  
 จากการสํารวจสาหร่ายขนาดใหญ่ตามเส้นทางรถยนต์ใน 11 อําเภอของจังหวัดลพบุรี พบสาหร่ายขนาดใหญ่ทั้งส้ิน 
12 สกุล และคุณภาพนํ้าแสดงในตารางที่ 1 ดังน้ี 
1. Spirogyra 
Division Chlorophyta, Family Zygnemataceae 
 พบในแหล่งนํ้าน่ิงและไหลเอ่ือย ชื่อสามัญ เตา หรือเทา หรือเทานํ้าสีที่พบในธรรมชาติ เขียว ดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ 
เส้นสายค่อนข้างยาวไม่แตกแขนง เซลล์รูปทรงกระบอก กว้างประมาณ 40-75 µ ยาวประมาณ 80-340 µ ผนังเซลล์มีเมือก
หุ้ม มีคลอโรพลาสต์บิดเป็นเกลียวคล้ายริบบิ้นอยู่ทั่วทั้งเซลล์เป็นสาหร่ายที่นํามาเป็นอาหารพื้นบ้านในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพที่ 1 (1, 2) 
2. Cladophora 
Division Chlorophyta, Family Cladophoraceae 

พบในแหล่งนํ้าน่ิงและนํ้าไหลเอ่ือย ชือ่สามัญ สาหร่ายไก สีที่พบในธรรมชาติ เขียว ดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ เป็นเส้น
สายแตกแขนงแบบไม่เป็นพุ่มหรือแตกแขนงแบบสองง่าม เส้นสายประกอบด้วยเซลล์รูปร่างทรงกระบอก ยาวประมาณ 750-
1,500 µ กว้างประมาณ 85-100 µ ผนังเซลล์หนา เซลล์อาจมีนิวเคลียสมากกว่าหน่ึงอัน คลอโรพลาสต์มีรูปร่างเป็นร่างแห 
และมีไพรีนอยด์หลายอัน ภาพที่ 1 (3, 4)  
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3. Microspora 
Division Chrolophyta, Family Microsporaceae 

พบในแหล่งนํ้าไหล ชื่อสามัญ สาหร่ายไก พบเกาะกับโขดหิน และวัตถุใต้นํ้า สีที่พบในธรรมชาติ เขียว ดํารงชีวิตแบบ
ยึดเกาะ เส้นสายไม่แตกแขนง เซลล์มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 62.8- 82.5 µ กว้างประมาณ 20-25 µ ผนัง
เซลล์หนา ผนังตามยาวมีลักษณะเป็นตัว H ซ้อนกัน คลอโรพลาสต์อยู่ข้างเซลล์รูปร่างคล้ายตาข่าย เป็นสาหร่ายที่นํามาเป็น
อาหารพื้นบ้านในภาคเหนือแถบแม่นํ้าโขงและแม่นํ้าน่าน ภาพที่ 1 (5, 6) 
4. Chaetophora 
Division Chlorophyta, Family Chaetophoraceae 

พบในแหล่งนํ้าน่ิงและนํ้าไหลเอ่ือย สีที่พบในธรรมชาติ เขียว เขียวอ่อน ดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ กลุ่มเซลล์ขนาดใหญ่
ลักษณะคล้ายก้อนวุ้นหรือก้อนเจลลี ซ่ึงเป็นสารเมือก ก้อนอาจยาวหรือมีรูปร่างไม่แน่นอน กลุ่มเซลล์ภายในมีการแตกแขนง
ของเส้นสายเป็นแบบสองง่าม เป็นรัศมีคล้ายพุ่มไม้ เซลล์ยาวประมาณ 20-37.5 µ กว้างประมาณ 3.75-5 µ ภาพที่ 1 (7, 8) 
5. Oedogonium 
Division Chlorophyta, Family Oedogoniaceae 

พบในแหล่งนํ้าน่ิง  ยึดเกาะไม้ใต้นํ้า เส้นสายไม่แตกแขนง เซลล์ยาวประมาณ 17.5-25 µ กว้างประมาณ 10 µ 
บริเวณปลายของเซลล์บางเซลล์ผนังจะซ้อนทับกันเรียกว่าอะพิคอลแคพ มีคลอโรพลาสต์อยู่ข้างเซลล์และมีรูปร่างสานกัน
คล้ายตาข่าย มีไพรีนอยด์หลายอัน มักพบเซลล์ที่เกิดการผสมพันธ์ุแล้วเรียกว่าไซโกต มีรูปร่างกลม รี ผนังหนาขนาดใหญ่กว่า
เซลล์ปกติในเส้นสายที่แก่ ภาพที่ 2 (1, 2) 
6. Chara 
Division Charophyta, Family Characeae 

พบในแหล่งนํ้าน่ิงและนํ้าไหลเอ่ือย ชื่อสามัญ สาหร่ายไฟ สีที่พบในธรรมชาติ เขียว ดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ ทัลลัสมี
ขนาดใหญ่ แตกแขนงไม่เป็นระเบียบ เม่ือจับดูจะรู้สึกหยาบและสาก มีกล่ินโคน ลักษณะเฉพาะของสาหร่ายชนิดน้ีคือ มีโกลบูล
(เซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้) ค่อนข้างกลม  ขนาดกว้างประมาณ 100 - 120 µ และนูคูล (เซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย) รูปร่างกลมรีขนาด
กว้างประมาณ 100 µ ยาวประมาณ 180 µ ซ่ึงติดอยู่ที่แกนหลักของทัลลัส แกนหลักและก่ิงสาขามีเซลล์คอติเคติงหุ้มโดยรอบ 
สาหร่ายชนิดน้ีพบบ่อยในนํ้าที่มีความเป็นด่างสูง ภาพที่ 2 (3, 4) 
7. Nitella 
Division Charophyta, Family Nitellaceae 

พบในแหล่งนํ้าน่ิงและนํ้าไหลเอ่ือย ชื่อสามัญ สาหร่ายไฟ  สีที่พบในธรรมชาติสีเขียว ทัลลัสมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่
หยาบ มีการเจริญแบบไม่ตั้งตรง โกลบูล ค่อนข้างกลมขนาดกว้างประมาณ 200 µ นูคูล รูปร่างรีขนาดกว้างประมาณ 300 µ 
จะมีเพดิเซลล์รองรับ ทั้งทัลลัสหลักและสาขาจะไม่มีเซลล์คอร์ตเิคติงมาหุ้ม แขนงที่แตกออกมารอบๆ ปล้องจะมีการแตกแขนง
ที่บริเวณปลายอีก 2-3 แขนง ภาพที่ 2 (5, 6) 
8. Compsopogon 
Division Rhodophyta, Family Compsopogonaceae 

พบในแหล่งนํ้าไหล สีที่พบในธรรมชาติ เขียวเข้ม นํ้าตาล ดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ ทัลลัสเป็นเส้นสายยาวอ่อนนุ่ม ม่ี
การแตกแขนงเล็กน้อย เจริญเป็นกระจุก หรือคล้ายพุ่มไม้ ลักษณะของเส้นสายจะมีแกนกลาง ส่วนเซลล์ที่อยู่รอบๆ มีขนาด
เล็กรูปร่างเป็นเหล่ียม ภาพที่ 2 (7, 8) 
9. Aphanothece 
Division Cyanophyta, Family Chroococcaceae 

พบในแหล่งนํ้าน่ิง สีของเซลล์เขียวแกมนํ้าเงิน กลุ่มเซลล์ฝังอยู่ในวุ้น มีขอบเขตชัดเจน เซลล์มีรูปร่างเป็นท่อนส้ันๆ 
เกือบกลม เซลล์ยาวประมาณ 8.50- 10 µ กว้างประมาณ 5- 6.25 µ ภาพที่ 3 (1, 2) 
10. Calothrix 
Division Cyanophyta, Family Rivulariaceae 
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ดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ สีที่พบในธรรมชาติสีเขียวคลํ้า  นํ้าตาล เซลล์มีลักษณะเป็นเส้นสายไม่แตกแขนง น้อยครั้งที่
เกิดการแตกแขนงไม่แท้จริง ส่วนใหญ่เฮเทอโรซิสต์อยู่บริเวณฐานของเส้นสายมีเพียง 1 เซลล์ รูปร่างกลมหรือค่อนข้างกลม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 µ เส้นสายมีลักษณะเรียวยาวจากฐานถึงปลาย มีชีทหุ้มตลอดเส้นสาย ภาพที่ 3 (3, 4) 
11. Oscillatoria 
Division Cyanophyta, Family Oscillatoriaceae 

พบในแหล่งนํ้าน่ิง หรือนํ้าไหลเอ่ือย สีที่พบในธรรมชาติ เขียว  เขียวแกมนํ้าเงิน เทาเขียว ล่องลอยเป็นอิสระและ
ดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ เส้นสายเป็นแบบไม่แตกแขนงประกอบด้วยเซลล์มาเรียงต่อกันเรียกตรัยโคม รูปร่างทรงกระบอกเหยียด
ตรง ความกว้างของเซลล์ประมาณ 8.5 µ ยาวประมาณ 5 µ  โดยปกติแล้วตรัยโคมไม่มีเมือกหุ้ม ไม่มีเฮเทอโรซิสต์และอะคีนีท 
ภาพที่ 3 (5, 6) 
12. Nostoc commune 
Division Cyanophyta, Family Nostocaceae 

ในธรรมชาติมีลักษณะเป็นแผ่นบางหนาประมาณ 1.0 มิลลิเมตร มีสีตั้งแต่สีเขียวแกมนํ้าเงินจนถึงสีเหลืองอมเขียว 
ชื่อภาษาไทยคือ สาหร่ายไข่หิน ดอกหิน เห็ดหิน เห็ดยาควร สาหร่ายเห็ดลาบ ขนาดของแผ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นกับสถานที่ที่
พบ หากเป็นพื้นที่ที่มีนํ้าขังแฉะอยู่นานสาหร่ายที่พบจะมีลักษณะเป็นแผ่นขนาดใหญ่ ส่วนสาหรา่ยเห็ดลาบแห้งจะมีลักษณะหด
ตัวเป็นแผ่นแข็งสีนํ้าตาลถึงดํา มีลักษณะขรุขระ สัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์มีลักษณะของทัลลัส (thallus) 
ประกอบด้วยเซลล์ที่มีแคปซูลเจลใส ห่อหุ้มรวมตัวกันอย่างหนาแน่น และพันกันยุ่งเหยิง ทรัยโคมมีความกว้าง 5-7 µ เซลล์รูป
ถังถึงค่อนข้างกลม ขนาดกว้าง 6.69 µ ยาว 8.05 µ  ภาพที่ 3 (7, 8) 

ตารางที่ 1 จํานวนตัวอย่างสาหร่ายที่พบและคุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมีบริเวณที่พบสาหร่ายขนาดใหญ่ 
ชนิดสาหร่าย จํานวน

ตัวอย่างที่พบ 
คุณภาพน้ํา 

อุณหภูมิ 

(○C) 

pH ออกซิเจนละลาย 
(mg/l) 

การนําไฟฟ้า 
(µs/cm) 

Spirogyra 19 23.10 - 35.90 6.95 – 9.23 2.00 – 11.00 130 – 1,130 
Cladophora 3 24.00 – 31.00 7.55 – 8.16 5.60 – 8.00 236 – 707 
Microspora 1 27.70 8.60 5.80 163 
Chaetophora 7 24.60 – 34.00 6.85 – 8.40 2.00 – 6.20 100 – 1,130 
Oedogonium 1 24.10 7.55 5.60 707 
Chara 4 23.70 – 30.30 7.26 – 8.29 4.80 – 6.00 175 – 476 
Nitella 2 28.00 – 29.00 7.26 – 7.76 5.80 – 7.40 175 – 401 
Compsopogon 2 24.00 – 30.00 7.65 – 7.83 6.20 – 7.20 508 – 1,130 
Aphanothece 6 25.90 – 33.00 6.70 – 7.46 3.50 – 6.50 175 – 369 
Calothrix 2 26.90 – 29.00 6.80 – 7.28 4.20 – 4.60 177 – 272 
Oscillatoria 1 27.60 7.09 4.50 125 
Nostoc commune 1 - - - - 

 

 

 

ภาพที่ 1 สาหร่ายขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของสาหร่าย Spirogyra (1, 2), 
Cladophora (3, 4), Microspora (5, 6), Chaetophora (7, 8) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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ภาพที่ 2 สาหร่ายขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของสาหร่าย Oedogonium (1, 
2), Chara (3, 4), Nitella (5, 6), Compsopogon (7, 8) 

 

 

ภาพที่ 3 สาหร่ายขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของสาหร่าย Aphanothece (1, 
2), Calothrix (3, 4), Oscillatoria 5, 6), Nostoc commune (7, 8) 

 สาหร่ายขนาดใหญ่ที่สํารวจพบทั้งหมดสามารถจําแนกตามอําเภอที่พบได้ แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ชนิดของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละอําเภอของจังหวัดลพบุร ี
ชนิดสาหร่าย อําเภอที่พบสาหร่าย 

เมือง ท่า
วุ้ง 

บ้าน
หม่ี 

โคก
สําโรง 

พัฒนา
นิคม 

หนอง
ม่วง 

โคก
เจริญ 

สระ
โบสถ์ 

ชัย
บาดาล 

ท่า
หลวง 

ลํา
สนธิ 

Spirogyra / / / / / / /  / / / 
Cladophora     /    /  / 
Microspora /           
Chaetophora    / /  /  /   
Oedogonium           / 
Chara /   /  /   /   
Nitella    / /       
Compsopogon     /      / 
Aphanothece / / / /     /   
Calothrix /        /   
Oscillatoria         /   
Nostoc 
commune 

        /   

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการสํารวจตามเส้นทางถนนเป็นหลักพบสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดลพบุรีทั้งหมด 12 genus ได้แก่ 
Spirogyra, Cladophora, Microspora, Chaetophora, Oedogonium, Chara, Nitella, Compsopogon, 
Aphanothece, Calothrix,  Oscillatoria และ Nostoc commune  โดยอําเภอที่พบสาหร่ายมากที่สุดได้แก่อําเภอชัย
บาดาล และอําเภอที่ไม่พบสาหร่ายขนาดใหญ่เลยในช่วงที่ออกสํารวจได้แก่อําเภอสระโบสถ์ เหตุที่พบชนิดของสาหร่ายขนาด
ใหญ่มากที่สุดในเขตอําเภอชัยบาดาลอาจเน่ืองมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอําเภอน้ียังมีสภาพเป็นธรรมชาติมากมีทั้งป่า เขา และ
สภาพนํ้าไหล ขณะที่ไม่พบสาหร่ายขนาดใหญ่เลยในเขตอําเภอสระโบสถ์อาจเน่ืองจากแหล่งนํ้าที่พบส่วนใหญ่นํ้าค่อนข้างขุ่น
สาหร่ายจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้  

คุณภาพนํ้าที่พบสาหร่ายขนาดใหญ่มีอุณหภูมิ 23.10-35.90 ○C,  pH 6.70-9.23, ออกซิเจนละลาย 2.00-11.00 
mg/l, และค่าการนําไฟฟ้า 100-1,130 µs/cm โดยพบสาหร่าย Spirogyra และ Chaetophora กระจายในคุณภาพนํ้าที่มี
ความแตกต่างกันค่อนข้างมากดังแสดงในตารางที่ 1 
 ชนิดของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่สํารวจพบในครั้งน้ีส่วนใหญ่ก็จะสามารถพบได้ทั่วไปกระจายในภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย  จากรายงานของยุวดี (2548) ในภาคเหนือ และในภาคใต้ของ มัณฑนา (2547) พบสาหร่ายขนาดใหญ่ที่เหมือนกับ
งานวิจัย น้ีได้แ ก่ Oscillatoria, Nostoc commune, Cladophora, Spirogyra, Chaetophora, Microspora, 
Oedogonium, Chara, Nitella  และ Compsopogon ส่วนการสํารวจสาหร่ายขนาดใหญ่บริเวณแม่นํ้าโขงช่วงจังหวัด
อุบลราชธานี พบสาหร่ายขนาดใหญ่ชนิดที่มีมาก 4 อันดับแรกได้แก่ Spirogyra, Chaetophora,  Microspora และ 
Oscillatoria ตามลําดับ (ปริญญา, 2552) 

ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการแยกศึกษาการนําสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง  
มัณฑนา  นวลเจริญ. 2547. สาหร่ายส่ิงมหัศจรรย์ในแหล่งน้ํา. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
ปริญญา  มูลสิน. 2552. ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ในแม่น้ําโขง จังหวัดอุบลราชธาน.ี  

วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 65-72. 
ยุวดี  พีรพรพิศาล. 2548. สาหร่ายน้ําจืดในภาพเหนือของประเทศไทย. โครงการพัฒนาองค์  

ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT). 
ลัดดา  วงศ์รัตน์. 2538. แพลงก์ตอนพืช. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ, ภาควิชาชีววิทยาประมง  

คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Desikachary T.V. 1959. Cyanophyta. 1sted. New Delhi, Indian Council of Agricultural Research. 
Prescott G.W. 1978. How to know the freshwater algae. USA. Wm. C. Brown Company Publishers. 
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กระบวนการทําซํ้าอิชิกาวาสําหรับคู่ของการส่งค่าเดียวที่ไม่ขยายทั่วไปของซูซูก ิ
และการส่งหลายค่าที่ไม่ขยายในปริภูมิบานาค 

Ishikawa Iterative Process for a Pair of Suzuki Generalized Nonexpansive 
Single Valued Mapping and Multivalued Nonexpansive Mapping  

in Banach Spaces 

นาคนิมิตร อรรคศรีวร 1, กฤษณะ โสขุมา 2 

1 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

บทคัดย่อ 

กําหนดให้ E  ไม่ใช่เซตว่างกระชับนูนที่เป็นเซตย่อยของปริภูมิบานาคหน่ึงหน่วยนูน X  ให้ :t E E→  และ
: ( )T E KC E→ เป็นการส่งค่าเดียวที่ไม่ขยายทั่วไปของซูซูกิ และการส่งหลายค่าที่ไม่ขยายตามลําดับ สมมติเพิ่มเติมว่า 
( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  และ { }Tw w=  สําหรับทุก ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩  เราจะศึกษาว่าลําดับของวิธีการกระทําซํ้า

ปรับปรุงอิชิกาวา ซ่ึงก่อกําเนิดจาก 
0
x E∈ โดย (1 )n n n n ny x zβ β= − +

1
, (1 )n n n n nx x tyα α+ = − + เม่ือ n nz Tx∈  

และ { },{ }n nα β คือจํานวนบวกสอดคล้องกับ 0 , 1n na bα β< ≤ ≤ <  โดยที่ลําดับลู่เข้าอย่างเข้มสู่จุดตรึงร่วมของ t และ 

T  น่ันคือ มี x E∈  ซ่ึง x tx Tx= ∈  

Abstract 

 Let E  be a nonempty compact convex subset of a uniformly convex Banach space X , and 
:t E E→  and : ( )T E KC E→ be a Suzuki generalized nonexpansive single valued mapping and a 

multivalued nonexpansive mapping, respectively. Assume in addition that ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  and 

{ }Tw w=  for all ( ) ( ).w Fix t Fix T∈ ∩  We study that the sequence of the modified Ishikawa iteration 

method generated from an arbitrary 
0
x E∈  by (1 )n n n n ny x zβ β= − +

1
, (1 )n n n n nx x tyα α+ = − + , 

where n nz Tx∈  and { },{ }n nα β are sequences of positive numbers satisfying 0 , 1,n na bα β< ≤ ≤ <

converges strongly to a common fixed point of t  and T ; that is, there exists x E∈  such that 
.x tx Tx= ∈  

Keywords : Ishikawa iterative process, Suzuki generalized nonexpansive single valued mapping, 
multivalued nonexpansive mapping, Banach spaces. 

Introduction 
Let X  be a Banach space, and let E  be a nonempty subset of X . We shall denote by 

providing ( )FB E  the family of nonempty bounded closed subset of E  and ( )KC E the family of 

nonempty compact convex subsets of E . Let ( , )H ⋅ ⋅  be the Hausdorff distance on ( )FB E , that is, 

( , ) max{supdist ( , ), supdist ( , )}, , ( )

a A b B
H A B a B b A A B FB X

∈ ∈
= ∈ , where dist ( , ) inf{ : }a B a b b B= − ∈ is 

the distance from the point a  to the subset B . 
A point x  is called a fixed point of t  if tx x= .  Suzuki (2008) introduced a condition on 

mappings, called condition (C). Let t  be a mapping on a subset E  of a Banach space X . Then is said to 

satisfy condition (C) if 
1

2
x tx x y tx ty x y− ≤ − ⇒ − ≤ −  for all ,x y E∈ .  A point x  is called a fixed 
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point for a multivalued mapping T if x Tx∈ .  A multivalued mapping : ( )T E FB X→ is said to be 

nonexpansive if ( , ) , ,H Tx Ty x y x y E≤ −  ∈ .  

In 1991, Schu introduced lemma as follow. Let X be a uniformly convex Banach space, let { }nu
be a sequence of real numbers such that 0 1nb u c< ≤ ≤ <  for all 1n ≥ , and let { }nx and { }ny be 

sequence of X such that limsup ,limsupn n
n n

x a y a
→∞ →∞

≤ ≤ , and lim (1 )n n n nn
u x u y a

→∞
+ − =  for some 

0a ≥ . Then lim 0n nn
x y

→∞
− = . 

Sokhuma and Kaewkhao (2010) introduced this result. Let X be a Banach space, and let E be a 

nonempty closed convex subset of X .  Then dist ( , ) dist ( , ) ( , )y Ty y x x Tx H Tx Ty≤ − + + , where 

,x y E∈  and T is a multivalued nonexpansive mapping from E into ( )FB E . In 1968, Browder 

introduced this theorem. Let E be a nonempty closed convex subset of a uniformly convex Banach 
space X , and let :t E E→  be a nonexpansive mapping. If a sequence { }nx in E  converges weakly to 

p and { }n nx tx− converges to 0 as n→∞ , then ( ).p Fix t∈  

In 1974, Ishikawa introduced the following iteration. Let X be a Banach space, let E be a closed 
convex subset of X , and let t  be a selfmap on E . For 

0
x E∈ , the sequence { }nx of Ishikawa iterates 

of t  is defined by (1 )n n n n ny x txβ β= − + , 
1
(1 )n n n n nx x tyα α+ = − + , 0n ≥ , where { }nα and { }nβ are 

real sequence. A nonempty subset K of E is said to be proximinal if , for any x E∈ , there exists an 

element y K∈ such that dist( , )x y x K− = . We will denote ( )P K by the family of nonempty 

proximinal bounded subset of K . In 2005, Sastry and Babu defined the Ishikawa iterative scheme for 
multivalued mappings. Let E be a compact convex subset of Hilbert space X , and let : ( )T E P E→ be 

a multivalued mapping, and fix ( ),p Fix T∈
0
x E∈ , (1 )n n n n ny x zβ β= − + , /

1 (1 )n n n n nx x zα α+ = − + , 

0n ≥ , where { }nα and { }nβ are sequence in [0,1]  with n nz Tx∈  such that dist( , )n nz p p Tx− =

and /
dist( , )n nz p p Ty− = .          

In 2007, Panyanak extended the results of Sastry and Babu (2005) to a uniformly convex Banach 
space. Let E be a nonempty convex subset of a uniformly convex Banach space X , and let 

: ( )T E P E→ be a multivalued mapping 
0
x E∈ , (1 )n n n n ny x zβ β= − + , /

1 (1 )n n n n nx x zα α+ = − + , 

0n ≥ , where { }nα and { }nβ are sequence in [0,1]  with n nz Tx∈  and ( )nu Fix T∈ such that 

dist( , )n n n nz u u Tx− = and dist( , ( ))n n nx u x Fix T− = , respectively. Moreover, /

n nz Tx∈ and 

( )nv Fix T∈ such that /
dist( , )n n n nz v v Tx− = and dist( , ( ))n n ny v y Fix T− = , respectively.  

In 2007 and 2008, Song and Wang improved the obtains of Sastry and  Babu (2005) and Panyanak 
(2007) by means of the Ishikawa iterative scheme. Let : ( )T E FB E→ be a multivalued mapping, where 

{ },{ } [0,1)n nα β ∈ . The Ishikawa iterative scheme { }nx is defined by
0
x E∈ , (1 )n n n n ny x zβ β= − + , 

/

1 (1 )n n n n nx x zα α+ = − + , 0n ≥ , where n nz Tx∈  and /

n nz Ty∈ such that /
( , )n n n n nz z H Tx Ty γ− ≤ +  

and /

1 1( , )n n n n nz z H Tx Ty γ+ +− ≤ + , respectively. Moreover, (0, )nγ ∈ +∞ such that lim 0nn
γ

→∞
= . 

In 2009, Shahzad and Zegeye  modified the Ishikawa iterative scheme. Let K be a nonempty 
convex subset of a Banach space X , and let : ( )T E FB E→ be a multivalued mapping, where 

{ },{ } [0,1]n nα β ∈ . The Ishikawa iterative scheme { }nx  is defined by 
0
x E∈ , (1 )n n n n ny x zβ β= − + , 

/

1 (1 )n n n n nx x zα α+ = − + , 0n ≥ , where n nz Tx∈  and /

n nz Ty∈ . In 2010, Sokhuma and Kaewkhao  
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introduced a new modified Ishikawa iteration method. Let E be a nonempty closed bounded convex 
subset of a Banach space X , let :t E E→ be a single valued nonexpansive mapping, and let 
: ( )T E FB E→ be a multivalued nonexpansive mapping. The sequence { }nx of the modified Ishikawa 

iteration is defined by (1 )n n n n ny x zβ β= − + ,
1
(1 )n n n n nx x tyα α+ = − +       (1), where

0
x E∈ , n nz Tx∈ , 

and 0 , 1n na bα β< ≤ ≤ < . 

Objective of research 
The purposes of this study was to prove the sequence of the modified Ishikawa iteration method 

generated from an arbitrary 
0
x E∈  by (1 )n n n n ny x zβ β= − +

1
, (1 )n n n n nx x tyα α+ = − + , where 

n nz Tx∈  and { },{ }n nα β are sequences of positive numbers satisfying 0 , 1,n na bα β< ≤ ≤ < converges 

strongly to a common fixed point of t  and T . 

Research  methodology 
In this research, the researchers have the procedure as follows; 
1. To observe the activities research that relate to the topic of research.     
2. To consider the modify Ishikawa iteration method for single valued mapping satisfying the 

conditions (C) and multivalued nonexpansive mappings.          
3. To prove the convergence theorems for a common fixed point. 

 

Results of research 
1. Let E  be a nonempty compact convex subset of a uniformly convex Banach space X , and 

let :t E E→  be a single valued satisfying the conditions (C) and : ( )T E FB E→  be a multivalued 

nonexpansive mappings, and ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  satisfying { }Tw w= for all ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ .Let 

{ }nx be the sequence of the modified Ishikawa iteration defined by (1). Then, lim nn
x w

→∞
−  exists for all 

( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ . 

2. Let E  be a nonempty compact convex subset of a uniformly convex Banach space X , and 
let :t E E→  be a single valued satisfying the conditions (C) and : ( )T E FB E→  be a multivalued 

nonexpansive mappings, and ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  satisfying { }Tw w=  for all ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ . Let 

{ }nx  be the sequence of the modified Ishikawa iteration defined by (1). If 0 1na bα< ≤ ≤ <  for some 

,a b∈ , then lim 0.n nn
ty x

→∞
− =  

3. Let E  be a nonempty compact convex subset of a uniformly convex Banach space X , and 
let :t E E→  be a single valued satisfying the conditions (C) and : ( )T E FB E→  be a multivalued 

nonexpansive mappings, and ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  satisfying { }Tw w=  for all ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ . Let 

{ }nx  be the sequence of the modified Ishikawa iteration defined by (1). If 0 , 1n na bα β< ≤ ≤ <  for 

some ,a b∈ , then lim 0.n nn
x z

→∞
− =  

4. Let E  be a nonempty compact convex subset of a uniformly convex Banach space X , and 
let :t E E→  be a single valued satisfying the conditions (C) and : ( )T E FB E→  be a multivalued 

nonexpansive mappings, and ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  satisfying { }Tw w=  for all ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ . Let 

{ }nx  be the sequence of the modified Ishikawa iteration defined by (1). If 0 , 1n na bα β< ≤ ≤ <  , then 

lim 0.n nn
tx x

→∞
− =  
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5. Let E  be a nonempty compact convex subset of a uniformly convex Banach space X , and 
let :t E E→  be a single valued satisfying the conditions (C) and : ( )T E FB E→  be a multivalued 

nonexpansive mappings, and ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  satisfying { }Tw w=  for all ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ . Let 

{ }nx  be the sequence of the modified Ishikawa iteration defined by (1). If 0 , 1n na bα β< ≤ ≤ < , then 

inx y→  for some subsequence { }
inx of { }nx  implies ( ) ( ).y Fix t Fix T∈ ∩  

6. Let E  be a nonempty compact convex subset of a uniformly convex Banach space X , and 
let :t E E→  be a single valued satisfying the conditions (C) and : ( )T E FB E→  be a multivalued 

nonexpansive mappings, and ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  satisfying { }Tw w=  for all ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ . Let 

{ }nx  be the sequence of the modified Ishikawa iteration defined by (1). If 0 , 1n na bα β< ≤ ≤ <  Then 
{ }nx  converges strongly to a common fixed point of t  and T . 
 

Conclusion  
In this research, the researchers have results as follows; 
1. We considered the modify Ishikawa iteration as the follows. Let E  be a nonempty compact 

convex subset of a uniformly convex Banach space X , and let :t E E→  be a single valued satisfying 
the conditions (C) and : ( )T E FB E→  be a multivalued nonexpansive mappings . The sequence of the 

modified Ishikawa iterated is defined by
0

x E∈ , (1 )n n n n ny x zβ β= − + ,
1
(1 )n n n n nx x tyα α+ = − + , where 

n nz Tx∈  and , [ , ]n n a bα β ∈ for some ,a b∈  with 0 1a b< < < . 

2. Let E  be a nonempty compact convex subset of a uniformly convex Banach space X , and 
let :t E E→  be a single valued satisfying the conditions (C) and : ( )T E FB E→  be a multivalued 

nonexpansive mappings, and ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  satisfying { }Tw w=  for all ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ . Let 

{ }nx  be the sequence of the modified Ishikawa iteration defined by (1). If 0 , 1n na bα β< ≤ ≤ <  Then 
{ }nx  converges strongly to a common fixed point of t  and T . 

Suggestions for further research 
1. Define a new iteration method and used this method to find a common 

fixed point in a CAT(0) space or other space. 
2. Prove the convergence theorems for a common fixed point, i.e. let { }nx  be the sequence of 

the new iterates as defined converges strongly to a common fixed point of t  and T . 
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nonexpansive mappings, and ( ) ( )Fix t Fix T∩ ≠∅  satisfying { }Tw w=  for all ( ) ( )w Fix t Fix T∈ ∩ . Let 

{ }nx  be the sequence of the modified Ishikawa iteration defined by (1). If 0 , 1n na bα β< ≤ ≤ <  Then 
{ }nx  converges strongly to a common fixed point of t  and T . 

Suggestions for further research 
1. Define a new iteration method and used this method to find a common 

fixed point in a CAT(0) space or other space. 
2. Prove the convergence theorems for a common fixed point, i.e. let { }nx  be the sequence of 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุร ี

Biodiversity of Edible Mushrooms and Poisonous Mushrooms  
at Sab-Langka Wildlife Sanctuary in Lopburi Province 

จิราวรรณ  ฉายาวัฒน์ 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      

บทคัดย่อ 
 การสํารวจความหลากหลายของเห็ดที่พบในบริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 
โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างเห็ดระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2552 พบว่าสามารถรวบรวมได้  190 
ตัวอย่าง เม่ือนํามาจัดจําแนกหมวดหมู่พบว่าจัดอยู่ใน Division Ascomycota  จํานวน 2 อันดับ 3 วงศ ์ 8 สกุล 16 ชนิด และ 
Division Basidiomycota จํานวน 9 อันดับ 26 วงศ์  51 สกุล 113 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุดได้แก่ Polyporaceae, 
Tricholomataceae และ Marasmiaceae ตามลําดับ  ซ่ึงเห็ดที่พบน้ีที่สามารถรับประทานได้  มีจํานวน 16 ชนิด คือ  
Sarcoscypha  coccinea  (Scop. & Fr.) Lamb., Clavaria  zollingeri  Lev., Marasmius pellucidus Berk. & Br., 
Termitomyces sp., Auricularia  delicata (Fr.) Henn., Auricularia  polytricha (Mont.) Sacc., Auricularia  sp., 
Scleroderma verrucosum Pers, Cantharellus minor, Cantharellus odoratus (Schw.)  Fr., Clavulina cristata 
(Fr.) Schroet., Dictyophora  indusiata (Vent. : Pers.) Fisch., Lactarius  hygrophoroides Berk. and Curt., 
Russula  alboareolata  Hongo, Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Secr.) Fr. และ Russula emetica (Schaeff. 
& Fr.) S.F.Gray. และจําแนกเป็นเห็ดมีพิษจํานวน  1 ชนิด คือ Coprinus disseminatus (Pers. & Fr.) S.F. Gray 
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ, เห็ดกินได้, เห็ดมีพิษ, เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 

Abstract 
 A diversity of mushroom at Sab-Langka Wildlife Sanctuary in Lopburi Province was conducted 
during October 2008 to September 2009. The 190 mushroom samples were found in all seasons. These 
samples could classified in Division Ascomycota (2 Order,  3 Family,  8 Genus  and 16 Species) and 
Division Basidiomycota (9 Order, 26 Family, 51 Genus and 113 Species). Most common family were 
Polyporaceae, Tricholomataceae and Marasmiaceae respectively. Sixteen species of edible mushrooms 
were Sarcoscypha coccinea (Scop. & Fr.) Lamb., Clavaria  zollingeri  Lev.,  Marasmius pellucidus  Berk. & 
Br., Termitomyces sp., Auricularia delicata (Fr.) Henn., Auricularia polytricha (Mont.) Sacc., Auricularia  sp., 
Scleroderma verrucosum Pers, Cantharellus minor, Cantharellus odoratus (Schw.) Fr., Clavulina  cristata 
(Fr.) Schroet., Dictyophora indusiata (Vent. : Pers.) Fisch., Lactarius  hygrophoroides Berk. and Curt., 
Russula  alboareolata  Hongo, Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Secr.) Fr. และ Russula emetica (Schaeff. 
& Fr.) S.F.Gray. One species of poisonous mushroom was Coprinus disseminatus (Pers. & Fr.) S.F. Gray. 
Keywords: Biodiversity, Edible mushroom, Poisonous mushroom, Sab-Langka Wildlife Sanctuary 

บทนํา 
 ป่าซับลังกา ป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของจังหวัดลพบุรี เป็นป่าต้นนํ้าของแม่นํ้าลําสนธิที่ไหลลงสู่แม่นํ้า ป่าสัก
และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าโดยเฉพาะยังมีเลียงผาซ่ึงเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ ได้รับการประกาศเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ 
มีเน้ือที่ประมาณ  248,987 ไร ่ และบริเวณบ้านลังกาเชื่อม ตําบลกุดตาเพชร อําเภอสําสนธิ กําหนดเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ซ่ึงมีเน้ือที ่96,875 ไร ่จากคุณค่าความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติน้ีจึงสมควรต่อการอนุรักษ์และการศึกษาถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเขตพื้นที่ป่า โดยเฉพาะเห็ดซ่ึงเป็นทรัพยากรของป่าที่มีบทบาทสําคัญต่อความสมดุลและสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
รวมทั้งต่อการเป็นอาหารมนุษย์ที่สามารถพบได้ในทุกฤดูกาล แต่ด้วยเหตุที่เห็ดน้ันมีทั้งชนิดที่กินได้และเห็ดมีพิษ การเก็บเห็ด
จากป่าเพื่อมาบริโภคก็อาศัยความรู้จากการบอกกล่าวจากรุ่นต่อรุ่น อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ่ึงบางทีน้ันก็เกิดความผิดพลาด
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ในการเก็บและการนําไปบรโิภคจนทําให้ผู้ที่บริโภคเป็นอันตรายจนอาจเสียชีวิตได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าวการวิจัยครั้งน้ีจึงมุ่งเน้น
ที่จะศึกษาโดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดจําแนกว่าเป็นเห็ดชนิดที่กิน
ได้ หรือเห็ดมีพิษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เก็บเห็ดบริโภคที่จะสามารถเลือกเก็บเห็ดชนิดที่กินได้
และหลีกเล่ียงเก็บเห็ดมีพิษไปบริโภค  รวมทั้งเพื่อการจัดการและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของป่าให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากน้ียังเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดเห็ดที่กระจายพันธ์ุอยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 

อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี ในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน 
2. เพื่อจัดจําแนกชนิดของเห็ดที่พบกระจายพันธ์ุอยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ว่าเป็นเห็ดกินได้ เห็ดมีพิษ

หรือเห็ดที่ใช้ประโยชน์ในทางยา 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 สํารวจและเก็บตัวอย่างเห็ดบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี ตามเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาต ิ3 ฤดู ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงกันยายน  2552 โดยเก็บตัวอย่างทุกระยะการเจริญเติบโต เพื่อให้
ทราบถึงการเจริญแต่ละระยะ รวมทั้งการสังเกตและบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของลักษณะภายนอก  ได้แก่ หมวกดอก ก้าน 
และครีบ พร้อมทั้งบันทึกภาพถ่ายเพื่อแสดงสภาพธรรมชาติที่เห็ดเจริญอยู่ รวมถึงลักษณะต่างๆ ของเห็ด  การทําพิมพ์สปอร์ 
(spore print) และกรณีที่มีตัวอย่างมากจะเก็บรักษาในนํ้ายาฟอร์มาลีน (formalin) 10%  เพื่อใช้ศึกษาลักษณะภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ (ธีรวัฒน์ บุญทวีคุณและคณะ, 2547; อนงค์ จันทร์ศรีกุล, 2539) 
 การวิเคราะห์จําแนกชนิดของเห็ด ใช้ข้อมูลที่บันทึกได้จากภาคสนาม สปอร์และเน้ือเยื่อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นําไป
จําแนกเปรียบเทียบกับลักษณะใน Key จากเอกสารอ้างอิง รายงานวิจัยต่างๆ และหนังสือประกอบ ได้แก่ เกษม สร้อยทอง 
(2537) ปรเมศ รักษาวงษ์ (2544) พูนพิไล สุวรรณฤทธ์ิ และอุทัยวรรณ แสงวณิช (2552) และ อนงค์ จันทร์ศรีกุลและคณะ 
(2551) เป็นต้น  

ผลการวิจัย 
 การศึกษาความหลากหลายของเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2552 เก็บรวบรวมเห็ด
ได้  190 ตัวอย่าง โดยพบตัวอย่างมากที่สุดในฤดูฝน ซ่ึงพบจํานวน 103 ตัวอย่าง จําแนกเป็นเห็ดกินได้จํานวน  14  ชนิด เห็ด
มีพิษ จํานวน 1 ชนิด ในฤดูหนาว พบ 71 ตัวอย่าง เป็นเห็ดกินได้จํานวน 4 ชนิด เห็ดมีพิษ จํานวน 1 ชนิด และฤดูร้อน พบ 
16 ตัวอย่าง เป็นเห็ดกินได้จํานวน 2 ชนิด (ตารางที่ 1) สําหรับภาพเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษที่พบในบริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าซับลังกาน้ี แสดงในภาพที่ 1 และ 2 

ตารางที่ 1   รายการชนิดเห็ดตามลําดับอนุกรมวิธานของตัวอย่างเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษที่สํารวจพบตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2551 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 

ลําดับอนุกรมวิธาน ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น สถานที่พบ ฤดูที่พบ 
เห็ดกินได ้     
Division Ascomycota  
Order Pezizales     

 

Sarcoscyphaceae Sarcoscypha  coccinea   
(Scop. & Fr.) Lamb. 

เห็ดถ้วยแดงหรือ เห็ดถ้วย
แบน 

ก่ิงไม้แห้ง หนาว ฝน 

Division Basidiomycota  
Order Agaricales 

   

Clavariaceae Clavaria  zollingeri  Lev. เห็ดปะการังสีม่วง  บนพ้ืนดิน หนาว 
Marasmiaceae Marasmius  pellucidus  Berk. & Br. เห็ดร่มกระดาษไข ขอนไม ้ ฝน 
Tricholomataceae Termitomyces sp.  เห็ดโคน บนพ้ืนดิน ฝน 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)     

ลําดับอนุกรมวิธาน ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น สถานที่พบ ฤดูที่พบ 
เห็ดกินได ้     
Order Auriculariales 
Auriculariaceae Auricularia  delicata  (Fr.) Henn. เห็ดหูหนู ต้นไม ้ ฝน 
 Auricularia  polytricha (Mont.) Sacc. เห็ดหูหนูชนิดขน ต้นไม ้ หนาว  

ร้อน  ฝน 
 Auricularia  sp. เห็ดหูหนูป่า ก่ิงไมแ้ห้ง ร้อน  ฝน 
Order Boletales     
Sclerodermataceae Scleroderma  verrucosum Pers  บนพ้ืนดิน ฝน 
Order Cantharellales    
Cantharellaceae Cantharellus  minor  บนพ้ืนดิน ฝน 
 Cantharellus  odoratus  (Schw.)  Fr.  บนพ้ืนดิน ฝน 
Clavariaceae Clavulina  cristata  (Fr.) Schroet. เห็ดปะการังหงอนไก่ บนพ้ืนดิน หนาว ฝน 
Order  Phallales    
Phallaceae Dictyophora  indusiata  

(Vent. : Pers.) Fisch. 
ร่างแหกระโปรงยาว บนพ้ืนดิน ฝน 

Order Russulales    
Russulaceae Lactarius  hygrophoroides   

Berk. and Curt. 
เห็ดฟานเหลืองทอง บนพ้ืนดิน ฝน 

 Russula  alboareolata  Hongo เห็ดน้ําแป้ง บนพ้ืนดิน ฝน 
 Russula cyanoxantha    

(Schaeff. ex Secr.) Fr. 
หล่มหลายส ี บนพ้ืนดิน ฝน 

 Russula  emetica  
(Schaeff. & Fr.) S.F.Gray.   

แดงน้ําหมาก บนพ้ืนดิน ฝน 

เห็ดมีพิษ     
Division Basidiomycota  
Order Agaricales 

   

Coprinaceae Coprinus  disseminatus  
(Pers. & Fr.) S.F. Gray 

เห็ดหมวกคุ่ม ขอนไม ้ หนาว ฝน 
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Sarcoscypha  coccinea  
 (Scop. & Fr.) Lamb. 

Clavaria  zollingeri  Lev. 
 

Marasmius  pellucidus  
 Berk. & Br. 

 
 
 
 

 

  

Termitomyces sp. 
 

Auricularia  delicata  (Fr.) Henn. Auricularia  polytricha (Mont.) Sacc. 

 
 
 
 

 

  

Auricularia  sp. Scleroderma  verrucosum Pers Cantharellus  minor 
 
 
 
 

 

  

Cantharellus  odoratus  (Schw.)  Fr. Clavulina  cristata  
(Fr.) Schroet. 

Dictyophora  indusiata 
(Vent. : Pers.) Fisch. 

 
ภาพที่ 1   เห็ดกินได้ที่สํารวจพบตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อําเภอลําสนธิ   จังหวัดลพบุรี 

ช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2551 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 
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Russula  alboareolata  Hongo 
 

Russula cyanoxantha 
(Schaeff. ex Secr.) Fr. 

Russula  emetica 
(Schaeff. & Fr.) S.F.Gray. 

  

Lactarius  hygrophoroides 
Berk. and Curt. 

Coprinus  disseminatus 
(Pers. & Fr.) S.F. Gray 

 
ภาพที่  2  เห็ดกินได้และเห็ดมีพิษที่สํารวจพบตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อําเภอลําสนธิ   

จังหวัดลพบุรี ช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2551 ถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2552 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาความหลากหลายของเห็ดกินไดแ้ละเห็ดมีพิษตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่าซับลังกา อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2552 สามารถรวบรวม
ตัวอย่างเห็ดที่สํารวจพบได้  190 ตัวอย่าง โดยพบตัวอย่างเห็ดมากที่สุดในฤดูฝน สามารถจัดจําแนกหมวดหมู่ เป็น Division 
Ascomycota ได้จํานวน 2 อันดับ 3 วงศ์ 8 สกุล 16 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากคือ Xylariaceae  และ Division 
Basidiomycota จํานวน 9 อันดับ 26 วงศ์  51 สกุล 113 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุดได้แก่ Polyporaceae, 
Tricholomataceae และ Marasmiaceae ตามลําดับ  ชนิดของเห็ดที่พบน้ีที่สามารถกินได้มีจํานวน 16 ชนิด ดังน้ี 
Sarcoscypha  coccinea  (Scop. & Fr.) Lamb., Clavaria  zollingeri  Lev.,  Marasmius pellucidus  Berk. & Br., 
Termitomyces sp., Auricularia  delicata (Fr.) Henn., Auricularia  polytricha (Mont.) Sacc., Auricularia  sp., 
Scleroderma verrucosum Pers, Cantharellus minor, Cantharellus odoratus (Schw.)  Fr., Clavulina  cristata 
(Fr.) Schroet., Dictyophora  indusiata (Vent. : Pers.) Fisch., Lactarius  hygrophoroides Berk. and Curt., 
Russula  alboareolata  Hongo, Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Secr.) Fr. และ Russula emetica (Schaeff. 
& Fr.) S.F.Gray. ส่วนเห็ดมีพิษจําแนกได้จํานวน 1 ชนิด คือ Coprinus  disseminatus (Pers. & Fr.) S.F. Gray  และ
ตัวอย่างที่ยังไม่สามารถจัดจําแนกชนิดได้จํานวน 39 ตัวอย่าง 
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การพัฒนาต้นแบบเครื่องฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในดินสอพองสําหรับใช้ในครัวเรือนโดยประยุกต์ใช้
เตาเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีสูง 

Development original machine for sterilizing and sifting Marl   used at home 
by High - Frequency of Induction Heating. 

ปพณ สะอาดยวง1, รังสรรค์ พงษ์พัฒนอําไพ2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

2สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ 

 หมู่บ้านหินสองก้อน  ประกอบด้วยหมู่ที่  4  และ  5  ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีพื้นที่ดังกล่าว
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการผลิตดินสอพอง โดยผลิตเป็นสินค้าเป็นดินดอก ขายถุงละ 35 - 40 บาท ในปัจจุบัน  
ดินสอพองแผ่นที่ตากแห้งแล้วจะขายในราคากิโลกรัมละ 2.50-3.50 บาท  เป็นดินที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อใดๆ  ดินดังกล่าวไม่
สามารถนําไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางค์ไม่ได้ เพราะเป็นดินที่มีเชื้อแบคทีเรียปะปนมาด้วย และเม่ือผ่านการฆ่าเชื้อ 
อุณหภูมิระหว่าง 180-220  องศาเซลเซียส  ในเวลาที่เหมาะสม โดยการทดสอบจากห้องแลปแล้ว จึงจะมีความปลอดภัย และ
ราคาก็จะสูงขึ้น โดยราคาซ้ือขายต่อกิโลกรัมที่ราคา  45  บาท 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้วน้ัน  ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาออกแบบ  โดยการสร้างเครื่องตีดินให้
ละเอียด-เครื่องล่อนละเอียด  โดยผ่านตะแกรงกรองขนาด 75 ไมครอน และเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพองโดยใช้อุณหภูมิ 
ระหว่าง 180-220 องศาเซลเซียส โดยชาวบ้านสามารถนําไปติดตั้งใช้งานภายในชุมชนหรือครัวเรือนได ้ โดยฟังก์ชั่นการใช้งาน
ง่าย ผลผลิตที่ได้จะต้องมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบค่ามาตรฐาน  โดยจะส่งผลให้รายได้ของชุมชนสูงขึ้น 
คําสําคัญ : เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์, ดินสอพอง, 180-220 องศาเซลเซียส, 75  ไมครอน 

Abstract 

 The  two  stone village   are  compose  moo 4  and  moo 5  tombol  talasubsol  amphur  Mueng  
Lopburi  province.  the area aforementioned majority villagers occupation sifting Marl   production.  by 
produces are  clay  flowers  in presents    sale  at  twenty to fourty baths  Marl sheet is dried and sold at 
a price per kilogram 2.50 to 3.50 Baht.  The soil is not sterile any.  Soil can not be used as ingredients in 
cosmetics are not. And sterile. Temperatures between 180-200 degrees Celsius. In a timely manner. The 
test lab then. Therefore, it is safe. And prices will rise. The price per kilogram, the price of 45 Baht 
 From above me. The research aims to develop the design. By hitting the ground to create a 
profile - a fine flake. Filtered through a sieve size of 75 microns.  Marl and kill microorganisms  for  used   
a temperature between 180-220 degrees Celsius.  The villagers can be deployed within the community or 
household.  The function is easy to use. Products must meet the quality standard.   This will result in 
higher income communities, of course. 
Keywords:   kill microorganisms,  Marl, 180-220 degrees Celsius 

บทนํา 
 บริเวณหมู่บ้านหินสองก้อน (ริมคลองชลประทาน)  ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอเมือง (บริเวณสะพาน 6)  จังหวัด
ลพบุรี  เป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย  ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการทําดินสอพองกันแทบ
ทุกครัวเรือน และบริเวณน้ันจะมีดินสีขาว  หรือเรียกกันว่าดินมาร์ล  มีเน้ือเนียนสีขาวละเอียด แน่น ไม่เหมาะกับการทํา
เกษตรกรรม ราคาขายจากการผลิตดินสอพองดินเม็ด (ดินดอก)  ราคากิโลกรัมละ 0.12-0.15 บาท บรรจุขาย 1  ถุง นํ้าหนัก  
25  กิโลกรัม ขายถุงละ 30-35 บาท (ขาย 3 ถุงละ  100 บาท)  ดินสอพองแผ่นที่ตากแห้งแล้วจะขายในราคากิโลกรัมละ 
0.50-1.00 บาท  ส่วนดินสอพองที่เป็นแผ่นเม่ือนําไปโม่ให้เป็นผง (หยาบ) ขายกิโลกรัมละ 1.00-2.00 บาท 
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ภาพที่ 1  บริเวณหมู่ผลิตดินสอพอง (ริมคลองชลประทาน) ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง จ.ลพบุรี 

 
 ดินสอพอง หรือดินมาร์ล (marl) คือดินที่ประกอบด้วยสารแคลเซียมคาร์บอเนตประมาณ 80 – 97 เปอร์เซ็นต์ และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆได้แก่ SiO2   AI2O3   Fe203   MgO   CaO  และMgCO3  (ขนิษฐา, 2542)  มีแหล่งกําเนิดตามแหล่งนํ้าจืดที่
อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งหินปูน ลักษณะทั่วไปคล้ายยดินขาววหรือหินผุ  ดินสอพองสดจะมีสีขาวเทา  เทาอมฟ้า  นํ้าตาล  หรือ
นํ้าตาลแกมเหลือง แหล่งดินสอพองในประเทศไทยพบที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลําปาง 
ชลบุรี เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งผลิตดินสอพองแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญ 
และมีชื่อเสียงอย่างหน่ึงของจังหวัด  ที่จังหวัดลพบุรีดินสอพองมีมูลค่าซ้ือขายกิโลกรัมละ 0.15  บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าที่ต่ํามาก     
  ดินสอพองถูกนําไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมหลายอย่างได้แก่ แป้งฝุ่น โคลนพอกหน้า  โคลนพอกตัว ยาสีฟัน สบู่   
งานศิลปะ ปูนขาว  ผงขัดเฟอร์นิเจอร์ ผงขัดกระจก  หรือนําไปใช้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุช่วยแก้ความเป็นกรดของ
ดิน อย่างไรก็ตามการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพองก็มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยทําให้ผู้นําผลิตภัณฑ์ดินสอพองไปใช้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อก่อโรคที่อยู่ในดิน สําหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพองของชาวบ้านยังคงใช้วิธีการแบบโบราณคือ
ใช้ดินสอพองใส่ภาชนะตั้งไฟถ่านคั่วซ่ึงทําให้เสียเวลามาก ปัจจุบันมีผู้สร้างเครื่องสตุดินสอพองขนาดใหญ่ (ดวง, 2549) (0.80 
X  1.50 X 1.40 เมตร)   ต้องใช้คนดูแลกํากับ ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้  ไม่สะดวกในการใช้เครื่อง และเม่ือที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
แล้วจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ 25 บาท  ซ่ึงนับว่าราคาสูงเม่ือเทียบกับก่อนจะสตุหรือก่อนฆ่าเชื้อ  
             ปัจจุบันชาวบ้านหมู่บ้านหินสองก้อน (ริมคลองชลประทาน) ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอเมือง (บริเวณสะพาน 6)  
กระบวนผลิตดินสอพองยังคงเหมือนเดิม  เน่ืองจากยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้าไปผลักดัน หรือส่งเสริมเทคโนโลยีให้กระบวนการ
ผลิตเข้าสู่ในเชิงพาณิชย์ได้  คือค่าความละเอียด 30  ไมครอน  และในกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพอง  และ
แบคทีเรียต่างๆ  ที่ปะปนมากับผงดินได ้

วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย 
 1. เพื่อสร้างเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพอง   สําหรับใช้ในครัวเรือนโดยใช้เตาเหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง 
  2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพอง 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
             1. การออกแบบวงจรควบคุมเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  โดยใช้ IGBT (Insulated-Gate Bipolar  Transistor 
) เป็นสวิทชิ่ง  ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดความร้อน (Heating  Coil)   
             2. อุณหภูมิความร้อนในการให้ความร้อนโดยการเหน่ียวนําของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  ที่ส่งผ่านภาชนะที่ทําด้วยโลหะ  
โดยใช้กับแรงดันไฟภายในฟา้บ้านคือ 220  โวลต์  และมีตัวปรับอุณหภูมิ เพื่อต้องการควบคุมความร้อนตามการใช้งาน 
             3. เครื่องต้นแบบในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์  สามารถฆ่าเชื้อจุลลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย  ยีสต์  และ
เชื้อราทั้งหมด  เชื้อปรีซัมทีฟ  โคลิฟอร์ม  เชื้อฟีคัลโคโล เชื้อสตาฟิโลคอกคัส  ออเรอัส  สามารถกรองดินสอพองได้ขนาด
อนุภาค อย่างน้อย  75  ไมครอน 
             4. สามารฆ่าเชื้อโรคได้ที่อุณหภูมิ  ระหว่าง  180-220  องศาเซลเซียส 
             5. หน้าสัมผัสเตาไม่มีความร้อน  ไม่มีควันไฟ  ไม่มีประกายไฟ  อุณหภูมิคงที่ 
ข้ันตอนการออกแบบและวิธีดําเนินการวิจัย 
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              การพัฒนาชุดตีดินก้อน, เครื่องย่อย-เครื่องบด และเครื่องร่อน ให้อยู่ในเครื่องเดียวกัน สามารถเคล่ือนย้ายได้
สะดวก  รายละเอียดแสดงดังภาพที่   2   
 

 
ภาพที่   2  ขั้นตอนและกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพอง ค่าความละเอียด  75  ไมครอน 

 
 การออกแบบชุดเหล็กตีดินให้ละเอียด จากลักษาณะโครงสร้างการยึดติดกันของดินสอพองหรือชาวบ้านเรียกว่า
ดินดอกน้ัน โดยการยึดเกาะตัวติดกันเป็นเน้ือดินหลวมๆ ที่มีองค์ประกอบหลักของเน้ือผสมระหว่างดินเคลย์และแคลเซียม
คาร์บอเนตทําให้บดย่อยละเอียดได้ง่ายกว่าดินเหนียว  จากภาพซ้ายมือ  (ภาพที่ 3) การออกแบบ ชุดเหล็กตีดินให้หมุนไป
ตามแกนที่เชื่อมติดกับพูลเลย์ และจากภาพขวามือ (ภาพที่ 4) ออกแบบให้หมุนได้รอบ 360 องศา ทําให้เกิดแรงเหวี่ยงใน
ขณะที่มอเตอร์ทํางาน เมื่อนําทั้ง 2  ภาพมาประกอบรวมกัน  จะได้ดังภาพที่ 5และภาพที่ 6 เป็นเหล็กที่นํามาประกบ
ติดกัน และมีช่องสําหรับเปิด-ปิด  ในการปรับให้ผงมาเข้าตะแกรงร่อน 75 ไมครอน สามารถปรับให้ดินออกมากน้อยได้
ตามต้องการ และภาพที่  7 แสดงเครื่องต้นแบบชุดตีดินก้อน, เครื่องย่อย-เครื่องบด และเครื่องร่อน ให้อยู่ในเครื่องเดียวกัน 

  
ภาพที่  3  เหล็กตีดินอยู่กับที่ ภาพที่   4  เหล็กตีดินหมุนได้ 360 องศา 

  

ภาพที่  5  ประกอบเหล็กตีดินอยู่กับที่กับเหล็กตีดินหมุน
ได้รอบ 

ภาพที่   6  ฝาเหล็กพับในการตีดินสอพอง 

 
 

1.มอเตอร์ 1.5 Kw. 4 Pole ต้นกําลัง 5. แผ่นเหล็กเปิด-ปิด ในการตีละเอียด 
2.ลูกเบี้ยวหมุนล่อนดินสอพอง 6. แผ่นเหล็กเปิด-ปิด หลังจากตีละเอียด 
3. สปริงสําหรับตะแกรงล่อน 7.ถาดตะแกรงล่อนดิน  75  ไมครอน 
4. ใส่ดินสอพอง 8.ถาดดินสอพองผ่านตะแกรงล่อน  75  ไมครอน 
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ภาพที่  7 ชุดตีดินก้อน, เครื่องย่อย-เครื่องบด และเครื่องร่อน ให้อยู่ในเครื่องเดียวกัน  ความละเอียดดิน  

75 ไมครอน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เริ่มจากการเปิดเครื่องโดยการต่อกับเต้าเสียบไฟฟ้าในบ้านได้โดยตรง  โดยใช้มอเตอร์ต้นกําลัง ขนาด 1.5 Kw. หรือ  
2  แรงม้า 4 โพล  1500  รอบ/นาที กระแสมอเตอร์ขณะสตาร์ท 3.2  แอมแปร์  และกระแสขณะทํางาน 3.6 แอมแปร์  จาก
ผลการทดลองในการทดสอบการตีดินละเอียดและผ่านตะแกรงล่อนละเอียด  75  ไมครอน  โดยการชั่งนํ้าหนักดินสอพองก่อน
เข้าเครื่องเปรียบเทียบกับปริมาณผงดินสอพองที่ได้ออกมาและผ่านตะแกรงล่อนดิน  75  ไมครอน  โดยเริ่มจากนํ้าหนักที่  2, 
4, 6 จนถึง นํ้าหนัก  20  กิโลกรัม  แล้วทําการจับเวลาตั้งแต่เริ่มใส่ดินสอพอง  ใช้เวลาตีดินจนกระทั้งหมดใช้เวลาก่ีนาที  ใช้
เวลาในการล่อนก่ีนาที  แล้วทําการชั่งนํ้าหนักดินสอพอง พร้อมกับวัดกระแสมอเตอร์  เพื่อนําไปคิดอัตราค่ากระแสไฟฟ้า  โดย
สรุปผลกราฟได้ดังน้ี 

ผลการทดลอง 
        กราฟที่  1  สามารถนํามาพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักดินสอพอง (ดินดอก/ โลกรัม) ผงดินสอพอง 75 
ไมครอน 
         กราฟที่  2 ระยะเวลาในการตีดินละเอียด (¹) ระยะเวลาที่ผ่านตะแกรงล่อน (²) รวมเวลาทั้ง (¹) + (²) 
         กราฟที่  3 การใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเงื่อนไขในการทดสอบ 
 

ตารางที่  1   แสดงผลการทดสอบเครื่องตีดิน-การล่อนละเอียด 75  ไมครอนและการใช้พลังงานไฟฟ้า 
น้ําหนักดินสอพอง 
(ดินดอก/กิโลกรัม) 

ผงดิ นส อ
พอง 
75 
ไมครอน 

เวลาการตีดิน 
(¹)ละเอียด 

(นาท)ี 

เวลาที่ผ่าน
(²)ตะแกรง

ล่อน 

รวมเวลา 
(¹) + (²) 
 

แรงดัน 
220V.50 

Hz. 

กระแส
ขณะ

ทํางาน       
i(running) 

จํานวน
หน่วย
ไฟฟ้า
(unit) 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

2 1.55 1.05 3.02 4.07 220 3.61 0.047 0.14 
4 3.52 3.23 5.35 8.58 220 3.63 0.054 0.16 
6 5.30 4.51 6.54 11.05 220 3.65 0.146 0.44 
8 7.52 6.8 8.56 15.36 220 3.64 0.412 0.61 
10 9.41 8.1 11.45 19.55 220 3.65 0.524 0.78 
12 11.40 10.1 13.04 23.14 220 3.64 0.619 0.91 
14 13.56 12.2 14.48 27.23 220 3.65 0.742 1.08 
16 15.45 13.9 17.02 31.04 220 3.66 0.960 1.23 
18 17.44 15.53 18.89 34.53 220 3.65 1.064 1.37 
20 19.34 17.46 21.22 39.46 220 3.66 1.253 1.45 
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กราฟที่  1  สามารถนํามาพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักดินสอพอง (ดินดอก/ โลกรัม) ผงดินสอพอง 75 ไมครอน 

 
 

กราฟที่  2 ระยะเวลาในการตีดินละเอียด (¹) ระยะเวลาที่ผ่านตะแกรงล่อน (²) รวมเวลาทั้ง (¹) + (²) 

 
 

กราฟที่  3 การใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเงื่อนไขในการทดสอบ 

 
 
สูตรการคํานวนหากําลังงานไฟฟ้า 

* ( )......kw ei t hrs watt=  

 
 
 
 

กราฟความสัมพันธระหวางเวลากับปริมาณผงดินสอพอง
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การทํางานชุดตีดินและชุดตะแกรงลอน
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Cycle Time (min)

ดินสอพองความละเอียด 75 ไมครอนที่ไดยังไมผานการฆาเชื้อ/ปริมาณการใชไฟฟา

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ดินสอพอง 75 ไมครอน/จํานวน unit/จํานวนบาท

น้ํ
าห

นั
กดินส

อ
พ

อ
ง

 
7

5
 ไ

ม
ค

รอ
น

(k
g

) ก
ับ

ป
ริม

าณ
กา

รใ
ช

ไฟ
ฟ

า ผงดินสอพอง  75 ไมครอน (กิโลกรัม)

จํานวนหนวย ใชไฟฟา (unit)

จํานวนเงิน (บาท)



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

697697 

 

 

สูตรการคิดค่าไฟ/หน่วย  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
*

1
1 0 0 0

1 3

k w h r su n i t

u n i t b a t h

=

=

 

ตัวอย่าง การคํานวณนํ้าหนักดินดอก 2  kg. ได้ปริมาณดินสอพอง  1.55  kg.  ใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการดังกล่าว  
0.047  unit  คิดเป็นเงิน  โดยแทนค่าสูตร  คิดเป็นเงิน  0.14 บาท 
 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในการ 

4.07min
220 *3.61 * ( )

60
*3

1000

0.14

V A
kw bath

bath

⎡ ⎤
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

=

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
             จากผลการทดลองสมรรถนะ การทํางานของเครื่องตีดินละเอียด และเม่ือผ่านตะแกรงล่อน  75 ไมครอน  จากการ
เปรียบเทียบปริมาณดินที่ใส่เข้าไป (กิโลกรัม) และได้ปริมาณดินความละเอียด 75 ไมครอน  โดยคิดจากค่าเฉล่ีย  สามารถสรุป
ผลได้คือ นํ้าหนักปริมาณดินสอพอง(ดินดอก/กิโลกรัม) 11 กิโลกรัม จะได้ดินสอพองผ่านตะแกรงล่อน 75 ไมครอน 10.45  
กิโลกรัม คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ เวลาเฉล่ียในการตีดิน 9.29 นาที เวลาเฉล่ียที่ผ่านตะแกรงล่อน 12  นาที รวมเวลา (¹) + (²) 
เท่ากับ  21.40 นาที จํานวนหน่วยกําลังงานไฟฟ้า  0.5821  หน่วย (กิโลวัตต์/ชั่งโมง) คิดเป็นจํานวนเงินเฉล่ีย  0.817  บาท 

เอกสารอ้างอิง 
ขนิฐา  สุขเจือ และ คณะ. (2542).  การศึกษาองค์ประกอบและการนําไปใช้ประโยชน์ของดินสอพอง.       
 วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร.ี 
ดวง  ทองคําซุ่ยและคณะ. (2549: 64). การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองสตุและร่อนดินสอพอง. วิทยานิพนธ์ :   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร.ี 
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การพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพกึ่งอัตโนมัต ิ
An Efficiency Development of a Semi-Automatically Fertilizer Mixing Machine 

วยากร  อุดมโภชน์  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ  

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผสมปุ๋ย   ทั้งในด้านการลดเวลาในการทํางานของเครื่อง  การเพิ่มปริมาณการผสมปุ๋ย  และ
ลดปริมาณส่วนผสมของนํ้า  วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาภาคสนามโดยการศึกษาวิเคราะห์การทํางานของเครื่องผสมปุ๋ยของชาว
ตําบลบางกระแจะ  จังหวัดตราด เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ แล้วแยกแยะข้อบกพร่องเหล่าน้ัน
เพื่อหาทางขจัด และทดแทนใหม่ แล้วจึงสร้างเครื่องผสมปุ๋ยต้นแบบใหม่ และนําไปทดลองใช้  ผลการทดลองเครื่องผสมปุ๋ย
ต้นแบบพบว่า  

1. เวลาที่ใช้ในการที่หัวฉีดพ่นนํ้าเต็มถัง  6 ลิตร ใช้เวลาเฉล่ีย  1.38 วินาที  หรือหัวฉีดพ่นนํ้าออก 1 ลิตรใช้เวลา
เฉล่ีย 0.23 วินาท ี

2. ประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุ๋ยด้านเวลา  ปริมาณนํ้าด้านจุลินทรีย์ที่ใช้ผสม  และปริมาณปุ๋ยพบว่าในเวลาเฉล่ีย 
1.01 นาที  ใช้นํ้าจุลินทรีย์เฉล่ีย  3.81 ลิตร  กับปุ๋ย  10 กก. 

3. สมรรถนะด้านการทํางานของเครื่องผสมปุ๋ยและอัดเม็ดปุ๋ยสูงขึ้น  คือ เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียร้อยละ  25  และ
เครื่องจักรสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ืองโดยมีคนควบคุม  
คําสําคัญ  ; เครื่องผสมปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพ 

Abstract 

 The objective of the research area to develop an efficient semi-automatically fertilizer mixer for 
farmers to produce bio-fertilizer.  The method employed in this study was to analyze and test the existing 
fertilizer mixing machine to find out inefficient parts and working process  which could be replace or 
eliminated in particular to reduce time and substance water consuming in producing fertilizer. The  testing 
results of rebuilt fertilized mixing machine were followed; 

1. The average time spent of water injector for 6 liters was 1.38 seconds or 1 liter per 0.23 
second. 

2. The efficiency of the mixing machine in producing 10 Kilograms of fertilizer was in 1.01 minutes 
consumed 3.81 liters of substance water 

3. In overall, The capacity of fertilizer mixing machine had been improved 25 % and the machine 
could be worked continuously by human – controlled.    
Key words  ;  mixing machine , fertilizer mixing machine , fertilized 

บทนํา 
 จากอดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูกต่างๆมากมายทั้งพืชสวน  พืชไร่ 
และข้าว  ดังสุภาษิตที่ว่า “ในนํ้ามีปลาในนามีข้าว” แม้แต่ต่างประเทศยังยกย่องให้ประเทศไทยเป็น ครัวโลก ซ่ึงในอดีตได้มี
การเพาะปลูกแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือทําไว้เพื่อการอุปโภค  เหลือจึงนํามาขายเพื่อใช้แลกสินค้าประเภทอ่ืนๆ ต่อมาได้มีการ
พัฒนามาใช้เงินตราในการแลกเปล่ียนสินค้า มีการแข่งขันกันมากขึ้น รูปแบบสังคมเปล่ียนไป ความต้องการความสะดวกสบาย  
ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น  ทําให้มนุษย์มีความต้องการในความสบายมากขึ้น  รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา
รุมเร้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้มนุษย์ต้องดิ้นรนในการทํามาหากิน  
โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในระดับรากหญ้าได้รับความเดือดร้อนมาก ไมว่าจะเป็นในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ํา วัสดุทาง
การเกษตรมีราคาสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ส่งผลให้รูปแบบการทําเกษตรเปล่ียนไป  มี
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การเน้นปริมาณและหรือการผลิตมากขึ้น จนในบางช่วงเวลามีผลิตภัณฑ์ล้นตลาด  บางครั้งก็ขาดแคลน  ซ่ึงยังไม่มีหน่วยงาน
ทั้งของภาครัฐและเอกชนเข้ามายืน่มือให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
              จากผลของราคาที่สูงขึ้นของอุปกรณ์การเกษตรประกอบกับโครงการพระราชดําริ  ทําให้มีเกษตรกร หลายกลุ่ม  
หลายพื้นที่ได้หันมาใช้เกษตรธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนกันมากขึ้นและยังเป็นผลดีต่อส่ิงแวดล้อมและผู้บริโภคอีกด้วย ทฤษฎีใหม่
ในขั้นที่สอง คือ รวมพลังเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยสร้างความพอเพียงใน
ขั้นที่หน่ึง ทําให้เกิดความเข้มแข็งในแต่ละคนแต่ละครอบครัว จนเกิดกลุ่มกิจกรรมที่เข้มแข็งและเกิดพลัง ในขั้นที่สอง การ
รวมกลุ่ม จึงร่วมกันช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มิใช่มาขอความช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพียงฝ่ายเดียว การรวมกลุ่มให้เกิดพลังใน
การดํารงชีพ และดําเนินกิจกรรมการเกษตร โดยการร่วมแรงร่วมมือในการผลิต จัดระบบการผลิต การตลาด ร่วมคิดร่วม
วางแผน และระดมทรัพยากรในการผลิตร่วมกัน สร้างสวัสดิการความเป็นอยู่ ด้านการศึกษาและอนามัย ร่วมกันในชุมชนและ
กลุ่มเป็นอันดับแรก ทําให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มมีความเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้ เกิดความสามัคคีปรองดองกัน 
สามารถร่วมดําเนินธุรกิจด้วยกันโดยการร่วมกันซ้ือขาย ซ่ึงจะช่วยในการลดค่าขนส่ง ทําให้เกิดการเรียนรู้แหล่งผลิต ซ้ือขาย
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต นอกจากน้ีแล้ว การรวมกลุ่มและแปรรูปแบบสหกรณ์ ทําให้มีผลผลิตในปริมาณที่มากพอสามารถ
เพิ่มอํานาจในการรวมกลุ่ม และรูปแบบสหกรณ์ทําให้มีผลผลิตในปริมาณที่มากพอ สามารถเพิ่มอํานาจในการต่อรองราคาใน
การจําหน่ายพืชผลทางการเกษตร ทฤษฎีใหม่ : ขั้นทีส่ามร่วมค้าขายสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนในขั้นตอนที่สอง เม่ือองค์กร
หรือกลุ่มหรือสหกรณ์ เกิดความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือกันเองได้แล้ว จึงร่วมกับคนภายนอกค้าขาย ร่วมประสานประโยชน์
ร่วมกัน โดยร่วมมือกับแหล่งเงินทุน (ธนาคาร) และกับแหล่งพลังงาน ในขั้นตอนที่สาม โดยยึดหลักฐานการผลิตเดิม ระบบและ
รูปแบบการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และประสานผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดตั้งและบริหารโรงสี ร้านค้า
สหกรณ์ ในลักษณะบริษัทร่วมทุน ช่วยกันลงทุนในรูปแบบทรัพยากรการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ (ตัวบุคคลช่วยกันทํางาน) 
เงินทุน และ อุปกรณ์การผลิตการก่อสร้าง เป็นต้น ในการร่วมมือร่วมใจกับบุคคลภายนอก ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิด
หน่วยเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจท้องถิ่น จะตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ
ถนัด เช่น หน่วยการผลิต หน่วยขนส่ง หน่วยการจัดการ หน่วยติดต่อหาตลาด หน่วยการจําหน่าย หน่วยการลงทุน เป็นต้น แต่
ทุกหน่วยจะต้องทํางานเหมือนบริษัทเดียวกัน ทํางานเป็นทีมประสานงานร่วมกัน ทําให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
บริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจ เกิดขบวนการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ทําให้ทราบความต้องการทั้งชนิด ปริมาณ คุณภาพ 
และราคาสินค้า นิสัยการบริโภคและอุปโภคของลูกค้า ส่ิงสําคัญจะต้องมีกลไก กฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน การจัดสรรปันส่วน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต้องยุติธรรมและมีคุณธรรมซ่ึงการหันมาใช้เกษตรธรรมชาติแทนเกษตรเคมีเกษตรกรจําเป็นต้องใช้การ
หมักเองไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของฮอร์โมน  ยาขับไล่แมลง  ปุ๋ยชีวภาพ  เป็นต้น ซ่ึงการทําปุ๋ยชีวภาพน้ันเป็นกระบวนการในการ
หมักที่ค่อนข้างซับซ้อน และใช้แรงงานค่อนข้างมาก  และเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพที่มีวางขายในตลาดยังไม่สามารถนํามาใช้งาน
ได้ในปริมาณที่มากเพียงพอกับความต้องการใช้ (พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2542) 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการพัฒนาทางภาคเกษตรจึงเป็น
วิธีการหน่ึงที่จะทําให้ประชาชนมีรายได้ทดแทนจากภาคอุตสาหกรรม  การพัฒนาการเกษตรมีปัจจัยสําคัญที่ต้องพัฒนา
คือ  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ดังน้ันการใช้ปุ๋ยจึงเป็นวิธีการหน่ึงที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มการเจริญเติบโต และเพิ่ม
ผลผลิตของพืช นอกจากจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแล้วการนําเทคโนโลยีเก่ียวกับปุ๋ยชนิดอ่ืนเช่น  ปุ๋ยชีวภาพ  หรือ  ปุ๋ยอินทรีย์ก็
จะเป็นทิศทางหน่ึงที่ทําให้การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นไปอย่างยั่งยืน 
 ปุ๋ยชีวภาพ  หมายถึง การที่นําเอาจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ กายภาพ ทางเคมีชีวะ และย่อยสลาย
อินทรียวัตถุตลอดจนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากพืช จากอินทรีย์ หรืออนินทรีย์วัตถุ (ยุทธศาสตร์ปุ๋ยชีวภาพ กรมวิชาการ
เกษตร. 2548-2553) 
 ปุ๋ยชีวภาพนอกจากจะมีส่วนช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชและดินแล้วปุ๋ยชีวภาพยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ปุ๋ยเคมี ทําให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้และยังช่วยลดภาวะ  ปรับสภาพแวดล้อมให้อยูใ่นสมดุล  เพิ่มศักยภาพใน
การผลิตพืช (รุ่งเรืองการช่าง. เครื่องผสมปุ๋ยและเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ. [on line].)  
              ภาคตะวันออก ซ่ึงมีจังหวัด จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และชลบุรี ซ่ึงในหลายพื้นที่เป็น
เกษตรกรรม ปลูกพืชสวน เช่น เงาะ มังคดุ  ลองกอง ทุเรียน  ส้มโชกุน สละ ลําไย มันสําปะหลัง  ยางพารา ฯลฯ ซ่ึงในแต่ละ
สวนต้องใช้ปุ๋ยในจํานวนที่มาก และในปีหน่ึงๆ จะต้องใส่ปุ๋ยประมาณ 4 เที่ยว  ในแต่ละเที่ยวประมาณ  1-4 กระสอบปุ๋ย/ต้น 
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ถ้าใน 1 ไร่มีต้นพืชประมาณ 25 ต้น  ชาวสวนส่วนใหญ่มีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่ แสดงว่าชาวสวนส่วนใหญ่ต้องใช้ปุ๋ยโดยเฉล่ีย
หน่ึงเที่ยวประมาณ  2,000  กระสอบปุ๋ย  ถ้าต้องใส่ปุ๋ย 4 เที่ยวในรอบปี  ต้องใส่ปุ๋ยสวนละ  8,000 กระสอบปุ๋ย ซ่ึงเป็น
จํานวนมาก  ขณะเดียวกันชาวสวนก็ต้องใช้แรงงานและเวลาเพื่อการผลิตปุ๋ยจํานวนมาก  จึงจะสามารถผลิตปุ๋ยได้เพียงพอ  
ทันต่อความต้องการใช้  แม้กระน้ันก็อาจไม่สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ทันต่อการใช้  ทั้งน้ีเป็นเพราะการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
จําเป็นต้องมีการพักเพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากการหมักปุ๋ยอีกด้วย  ซ่ึงส่วนมากมีส่วนผสมโดยประมาณปุ๋ยมูลสัตว์ :  
แกลบ : รําละเอียด ดังน้ี  1 : 1 : 1 นํ้าจุลินทรีย์ และใส่วัสดุอ่ืนเพื่อเพิ่มคุณภาพ คลุกเคล้าให้มีความชื้นที่พอเหมาะ พึ่งให้แห้ง
และเย็นตัวก็สามารถนําไปใช้งานได้  (ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติคิวเซ.) 
 งานวิจัยน้ีเพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน วิธีการทดสอบประกอบด้วย การออกแบบ สร้าง
ต้นแบบ และทดสอบความสามารถของเครื่องในการผสมปุ๋ย ผลการทดสอบพบว่า ก) ต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ย หมักแบบถังหมุน
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 2) เกียร์ทดและชุดส่งกําลัง 3) ชุดควบคุมการทํางาน 4) ตะแกรงยึดถัง 
5) ถาดรับปุ๋ย 6) โครงเครื่อง และ 7) ถังพลาสติกสําหรับผสมปุ๋ยขนาด 100 ลิตร ที่สามารถถอดออกจากเครื่องได้ และ ข) 
ทดสอบทํางานเบื้องต้นด้วยการผสมปุ๋ยโดยการหมุนถังทวนและตามเข็มนาฬิกาสลับกันครั้งละ 1, 2, 5 รอบ และหมุนทาง
เดียวจนครบ 10, 20 และ 30 นาทีเม่ือประเมินผลการทํางานของเครื่องต้นแบบด้วยการให้คะแนน โดยพิจารณาจากลักษณะ
ของปุ๋ยที่ผสมแล้ว พบว่า การหมุนทางเดียว และหมุนถังทวนและตามเข็มสลับกัน 5 รอบ โดยใช้เวลาผสมปุ๋ย 20 นาทีเป็น
สภาวะการทํางานที่เหมาะสมที่สุดโดยปุ๋ยที่ผสมได้มีลักษณะผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดีมาก มีลักษณะร่วนซุยมาก สามารถนํา
ออกมาจากถังได้ง่าย (ศุภกิตต์ สายสุนทร และคณะ. การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน. 2553.) ในส่วน
งานวิจัยมีการประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดพลังก๊าซชีวภาพซ่ึงทําการประดิษฐ์เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยระบบแบบเกลียวโดยใช้
หัวอัดที่ทําขึ้นมาจากเหล็กหล่อทนทานต่อการใช้งานหนักในสภาพมีฝุ่นละอองขนาดเครื่องผลิต กxยxส 17x30x43 น้ิว ซ่ึงมี
ขนาดกระทัดรัดโดยใช้ต้นกําลังจากเครื่องรถไถนาเดินตามขนาด 7 – 9 แรงม้าโดยใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างก๊าซชีวภาพกับ
นํ้ามันดีเซล มีประสิทธิภาพในการอัดเม็ดปุ๋ยระบบหัวอัดแฝดได้ประมาณ 1,800 – 2,000 กิโลกรัมต่อวัน(36 – 40 กระสอบ/
วัน) เคล่ือนย้ายสะดวกเหมาะกับการผลิตของกลุ่มเกษตรกร (ผศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์และคณะ. การประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดพลังก๊าซชีวภาพ สําหรับ อบต. โดยกระบวนการมีส่วนร่วม.) 
             ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได้มีการส่งเสริมให้
คณาจารย์ทําการศึกษาวิวัย  ประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องจักร  ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการชุมชนหรือแก้ปัญหาของ
ชุมชน  ซ่ึงผู้วิจัยมีความสนใจถึงปัญหากลุ่มเกษตรกร จึงเป็นที่มาในการพัฒนาสร้างเครื่องผสมปุ๋ยก่ึงอัตโนมัติขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติต้นแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 สร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ(ต้นแบบ) จํานวน 1 เครื่อง มีถังผสม 2 ถัง  โดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลัง ระยะเวลา 12 เดือน โดยการศึกษาปัญหาจากชุมชนถึงความต้องการของรัฐวิสาหกิจชุมชน ตําบล
วังกระแจะ จังหวัดตราด  ทําการวิเคราะห์กระบวนการผสม ออกแบบเครื่องผสมปุ๋ย ดําเนินการสร้าง ทดลองใช้งานในคณะฯ 
และยังได้ส่งลงพื้นที่ให้กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนได้ทดลองใช้ โดยมีกระบวนการในการเก็บผล  ซ่ึงขั้นตอนการทํางานของเครื่อง
ผสมปุ๋ยชีวภาพมีขั้นตอนดังน้ีคือ นําส่วนผสมที่ป่นแล้วมาใส่ถังแรกตามอัตราส่วน เดินเครื่องผสมปุ๋ย จากน้ันดูว่าส่วนผสมเข้า
กันดีหรือยัง เม่ือเข้ากันแล้วเติมนํ้าจุลินทรีย์ลงในส่วนผสมโดยเปิดวาล์วนํ้าที่บนถัง ดูความชื้นของส่วนผสมว่าได้ที่หรือยัง  เม่ือ
ส่วนผสมมีความชื้นที่พอเหมาะ หมุนเปิดที่ก้นถังเพื่อส่งส่วนผสมที่เสร็จไปยังถังอัดเม็ดปุ๋ยและปั้นเม็ดปุ๋ย ในขณะที่ใส่ส่วนผสม
ในถังแรกเสร็จและเดินเครื่อง สามารถที่จะใส่ส่วนผสมลงในถังที่สอง และเดินเครื่อง โดยทําตามขั้นตอนเหมือนถังแรก เก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล โดยใช้กระบวนการจับเวลาในการทํางานของเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ จะเริ่มจากการนําวัสดุที่
จะใช้ผสมในแต่ละอย่างที่ทําการบดแล้ว  มาใส่ในถังผสมและเริ่มนับเวลาจากขั้นตอนน้ี ทําการจับเวลานํ้าเพื่อหาเวลาที่ใช้/นํ้า  
1 ลิตร จํานวน 5 ครั้ง จับเวลาการทํางานของการผสม เวลาทั้งกระบวนการ  เวลาที่ใช้ในการฉีดนํ้าและ เวลารวมที่เสร็จส้ิน
กระบวนการ โดยเริ่มต้นจับเวลาตั้งแต่ที่ใส่วัตถุลงในถังผสมเรียบร้อยแล้ว จนปั้นเม็ดปุ๋ยเสร็จ นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อ
คํานวณหาปริมาณต่อวัน   
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ภาพที่ 1  แบบร่างเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ 

 

 
ภาพที่ 2  ภาพเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัต(ิต้นแบบ) 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ(ต้นแบบ) ในการผสมและอัดเม็ดปุ๋ยที่ได้จากการ

ทํางานของเครื่องต้นแบบและเครื่องที่ใช้อยู่ของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 1  เวลาต่อปริมาตรนํ้าที่ออกที่หัวฉีด 
ครั้งที่ เวลา(นาท)ี/นํ้า 6ลิตร 
1 1.40 
2 1.36 
3 1.36 
4 1.38 
5 1.40 
เฉล่ีย 1.38 
 0.23 นาท/ีลิตร 

 
ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพในการผสมปุ๋ยและอัดเม็ดปุ๋ย 

ครั้งที่ เวลาในการผสมปุ๋ยกับนํ้า 
จุลินทรีย์(นาท)ี/ปุ๋ย10 กก. 

ปริมาณนํ้าจุลินทรีย์ที่ใช้ใน
การผสม (ลิตร) 

เวลาในการอัดเม็ดปุ๋ยที่ 
ผสมเสร็จ 10 กก.(นาที) 

1 1.08 4.7 5.20 
2 0.54 2.35 4.29 
3 1.01 4.39 5.15 
เฉล่ีย 1.01 3.81 5.02 
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ตารางที่  3  แสดงภาพรวมการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพที่มีใช้ในท้องตลาดกับเครื่องผสม
ปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัต ิ

ลําดับ รายการ เคร่ืองที่ใช้อยู่ เคร่ืองผสมปุ๋ยชีวภาพ
กึ่งอัตโนมัต ิ

1 การใส่นํ้าจุลินทรีย์ลงถังผสม ใช้คนตักใส่ ใช้คนเปิด-ปิดวาล์วนํ้า 
2 การผสมปุ๋ย ไม่ต่อเน่ือง ต่อเน่ือง 
3 การส่งส่วนผสมมาอัดเม็ดปุ๋ย ใช้คนตัก ต่อเน่ือง 
4 ปริมาณการผสม (กก./ครั้ง) 100 – 150  10 – 20  
5 เวลาที่ใช้ในการผสม (นาท)ี 25  1.01  
6 เวลารวมที่ใช้ถึงอัดเม็ดปุ๋ยเสร็จ 60 นาที/100 กก. 5.02 นาท/ี10 กก. 
7 จํานวนถังผสม      (ถัง) 1  2 

 

อภิปรายผล 
1. ปุ๋ยที่ปั้นออกมามีหลายส่วนแตกไม่เป็นเม็ด น่าจะเกิดจากถาดปั้นมีลักษณะราบต้องปรับเปล่ียนให้โค้งน่าจะลด

การแตกของเม็ดปุ๋ยลง และการส่ายของถาดปั้นมีความแรง ซ่ึงอาจส่งผลให้เม็ดปุ๋ยแตกตัวได ้  

2. ความสามารถในการปั้นปุ๋ยในภาพรวมของเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ ต้นแบบ สามารถปั้นเม็ดปุ๋ยได้
มากกว่า เน่ืองจากเครื่องที่มีใช้อยู่  เวลาที่อัดเม็ดปุ๋ยในปริมาณมากและทํางานนาน ๆ แล้วมอเตอร์ที่ใช้ขับไหม้ 

3. ความต่อเน่ืองในการผสมของเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติดีกว่าเครื่องที่กลุ่มเกษตรกรใช้อยู่ (ซ่ึงเป็น
เครื่องแบบแยกชิ้น และมีถังผสมเพียงถังเดียว)  โดยเฉพาะทําให้ประหยัดเวลา  แรงงาน ในการผสมปุ๋ย 

4. การคลุกเคล้าส่วนผสมของเครื่องต้นแบบ สามารถผสมให้เข้ากันได้ทั่วถึงและเร็วกว่าเครื่องที่ มีใช้อยู่ใน
ท้องตลาด อันเน่ืองจากถังผสมมีขนาดเล็กกว่าและยังส่งผลให้ใช้ต้นกําลังขับที่มีขนาดเล็กลงได ้

5. การผสมปุ๋ยของเครื่องต้นแบบสามารถผสมได้ปริมาณมากกว่าเครื่องที่มีใช้อยู่ในท้องตลาด เน่ืองจาก สามารถ
คลุกเคล้าเข้ากันในเวลาที่น้อยกว่า และยังผสมได้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่ต้องรอการผสมของถังแรก 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  พัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพที่เป็นอัตโนมัติ 
2. ควรศึกษาและสร้างเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพทั้งระบบและหรือทั้งกระบวนการ 
3. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการผ่ึงปุ๋ยให้แห้งเร็วว่ามีผลอย่างไรต่อจุลินทรีย์ 
4. ควรศึกษาถึงใบปาดและใบอัดว่ามุมใดเป็นมุมที่ดีที่สุด 
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การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน       
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี

The Study for the Skills of Administrators According to Their                                                                
Opinions of Administrators and Teachers  Under the Office of Chanthaburi 

Primary Educational Service Area. 
อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์  สุรีย์มาศ สุขกสิ  ,สายตา ประเสริฐภักดิ์  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  จําแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา  และ
ขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 459 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน และครูผู้สอน จํานวน 327 คน เครื่องมือที่ ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบ ความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจําแนกตามสถานภาพ
และวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและจําแนกตามขนาดสถานศึกษา  ทั้ง โดยรวมและ
รายด้านพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

Abstract 

  The purposes of this research were to study and compare the skill of  administrators to their 
opinions of administrators and teacher under the Chanthaburi Primary Educational Service Area 
Office. The independent variables were classified by status, educational revel  and school size. The research 
sample consisted of 459 administrators and teachers under the Chanthaburi Primary Educational Service 
Area Office. The research instrument was a five  rating  scale questionnaire with reliability at .96. The data were 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA and pair difference was 
tested by  Scheffe' Method. 
 The findings were : 1) The skill of  administrators to their opinions of administrators and teacher 
under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office for the overall aspects and sides almost all 
aspects were at  high level. 2) The skill of  administrators to their opinions of administrators and teacher 
under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office were classified by status and education 
revel for the overall aspects and sides almost all aspects showed a difference without statistical significance and 
school size for the overall aspects and sides found the skill of  administrators had statistically significant 
difference at the .01 level  
Keyword :   skill of  administrators 

บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่
สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีความสามารถ
และมีความสุข ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาที่เปล่ียนไปจากเดิม ได้มีการยุบรวมกรม ต่าง ๆ ในส่วนกลางเข้าด้วยกัน ทั้งน้ี
เพื่อขจัดความซํ้าซ้อนในการทํางานและเอ้ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษา ที่สังกัดแต่ละกรม โดยมุ่งหวังให้มีการ
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กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศกึษาที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มาตรา 39 ระบุว่าให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรง ซ่ึงหมายความว่าเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะมีอํานาจมีอิสระในการตัดสินใจเกี ่ยวกับการจัด
การศึกษามากขึ้นตามที่กฎหมายกําหนดโดยหวังว่าเม่ือมีการกระจายอํานาจออกจากกระทรวงไปแล้วขั้นตอนการบริหารจะน้อยลง 
เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องจะส้ันลงด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะพึ่งตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะ
สถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบัติงานที่มีความสําคัญมากที่สุดในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ข : 20)    
 การศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากแต่คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐได้ก็ต้องอาศัยการบริหารการศึกษาที่ดีและเหมาะสมแก่ชุมชนน้ัน ๆ  คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งใน  การบริหารสถานศึกษา  แต่การ
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามนโยบายและตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายนอกได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามความ
รับผิดชอบหลัก ได้แก่ งานบริหารบุคลากร  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณและการเงิน  งานบริหารทั่วไป(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ 2549  : 30) 
 การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามศักยภาพและสถานศึกษาน้ัน  การให้อิสระในการดําเนินการ
ด้วยตนเอง  จะทําให้เกิดความคล่องตัว  สามารถพัฒนาเปล่ียนแปลงได้ทันต่อเหตุการณ์ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
สถานศึกษาทุกคนที่เก่ียวข้องจะต้องรับผิดชอบ  ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การบริหารการศึกษาในปัจจุบัน  
เป็นการดําเนินการที่ประกอบด้วยการวางแผนการจัดรูปงานและระบบกําลังคน  การจูงใจและการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากร
ในหน่วยงานก็เพื่อให้การดําเนินงานน้ันบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะในการบริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้ทั้งหมด จะต้องมีทักษะการบริหาร 3 ด้าน ที่สําคัญที่ทําให้งาน
เกิดประสิทธิภาพ  คือ  ทักษะด้านเทคนิควิธี  ทักษะด้านมนุษย ์  และทักษะด้านความคิดรวบยอด  (Katz. 1971: 55-58)  ซ่ึงผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ทักษะตนเอง ให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพ คุณภาพ โดยต้องเป็นบุคคลที่ มี
ความรู ้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มีความสามารถ มีความเข้าใจ มีทักษะในเชิงการบริหารงานเป็นอย่างด ีกล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ เป็นนัก
ประสานงานที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นํา โดยเฉพาะความเป็นผู้นํา ทางด้านวิชาการ 
และ   ด้านวิชาชีพ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ อยู่เสมอโดย
สามารถเป็นผู้นําไปสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการ มีความคิดและการกระทําที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์และยืดหยุ่นรู้จักระดม
ทรัพยากรการบริหารทั้งมวลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานสูงสุดอันจะเป็นแบบอย่างเอ้ือให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีทักษะการบริหารสถานศึกษาไปด้วย    
 ด้วยความตระหนักของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของรัฐบาล และการระดม
ความร่วมมือขององค์กรทางการศึกษาและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อจัดทําโครงการการประเมินสมรรถนะ ความรู้และพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีคุณภาพในการบริหาร
จัดการ ตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการบริหารในด้านกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจและเกิดทักษะในการบริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา เครื่องมือที่
สําคัญในการบริหารสถานศึกษา  พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษาและสามารถปรับปรุง นําไปสู่การยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาให้มี
การปฏิบัติที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรที่สําคัญในการยกระดับคุณภาพทั้งระบบและให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาทีมีคุณภาพ 
จากผลสรุปผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจากที่ได้รับการประเมินตอบกลับของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับผลสรุปว่าผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับความรู้และประโยชน์อย่างมากในการอบรมครั้งน้ี ทั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1.2553:2) 
 จากความสําคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหารผู้วิจัยจึงสนใจและได้ศึกษาทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ทักษะในด้านที่สําคัญสําหรับการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิควิธีทักษะด้าน
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มนุษย ์  และทักษะด้านความคิดรวบยอด ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี    สําหรับนําผลไปใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
    2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรจํีาแนกตามสถานภาพ  วุฒิการศึกษา  และขนาดของสถานศึกษา 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2554 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 196 คน ครูผู้สอน จํานวน 2,196 คน รวมทั้งส้ิน จํานวน 
2,392 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2554  กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie  

and  Morgan.) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional  Stratified  Random  Sampling) โดยใช้ขนาด
สถานศึกษาเป็นชั้นในการแบ่งได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งส้ินจํานวน 459 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 132  คน 
และครูผู้สอน จํานวน 327 คน เคร่ืองมือการวิจัย 
              เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่  1   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษา 
 ตอนที่  2   เป็นแบบสอบถามทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  แบ่งเป็นทักษะ  3  ด้าน  คือ 1) ทักษะด้านเทคนิควิธี 2) 
ทักษะด้านมนุษย์  3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                          

ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิควิธี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 
 1.1 ด้านทักษะด้านเทคนิควิธี พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านทักษะด้านเทคนิควิธี โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรกคือ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ให้
ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ มีความสามารถรายงานและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา และมีความสามารถจัดทําสถิติและ
แผนภูมิข้อมูลทางการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะด้านมนุษย์ พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีด้านทักษะด้านมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรกคือ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม ตามรูปแบบ
วัฒนธรรมและค่านิยมอยู่ในระดับมากที่สุด มีมารยาทในสังคม วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ และการพูดชัดเจน ให้ความใส่ใจคู่
สนทนา 
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 1.3 ด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรกคือ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการกําหนดวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา และเห็น
ความสําคัญส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจําแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
 2.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2.2 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2.3  ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  โดยรวมและรายด้านพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาด
กลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมี
ทักษะการบริหารสูงกว่าผู้บริหารขนาดใหญ่นอกน้ันทักษะการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สรุปและอภิปรายผล  

 มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีดังต่อไปน้ี  
 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   
 3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
   4.  การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาด
กลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมี
ทักษะการบริหารสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่   
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การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านโดย 

กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการกับการสอนอ่านแบบปกต ิ
A comparison between using reading workshop instruction process and 

conventional instruction on Thai literature reading comprehension ability of 
Mathayom suksa 4 student 

ชณัฐา สุโข  

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการกับการสอนอ่านแบบปกติ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และ
โรงเรียนบางกะจะ ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียน 2 ห้องและจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน 
โดยดําเนินการทดลองให้กลุ่มทดลองได้รับการสอนอ่านโดยกระบวนการการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ และกลุ่มควบคุมได้รับการสอน
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบปกติ เป็นระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการและแบบ
ปกติ ซ่ึงมีแผนการจัดการเรียนรู ้8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 16 ชั่วโมง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจวรรณกรรมไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของนักเรียน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ียและค่าที(t-test ) แบบ dependent 
 ผลของการศึกษาพบว่าความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เช่นกัน อย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ: ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทย / การสอนอ่านโดยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ/ 
              การสอนอ่านแบบปกต ิ

Abstract 
 The purposes of this research is to compare Thai language reading comprehension ability of Mathayom 
suksa four students between groups taught by workshop instruction process and conventional instruction. The 
two sample classes of the two classes were randomly selected to be the experimental group and the control 
group. Each group consisted of 30 students. The first group was the experimental group taught by reading 
workshop instruction process. The second group was the control group taught by conventional instruction. The 
instruments used in this research was Thai language reading comprehension test that constructed by the 
researcher. The data were analyzed by means of arithmetic mean (x), standard derivation (S.D.) and t-test.  
 The results demonstrated that there was a significant difference between the pre-test and the post-test 
means scores of reading comprehension ability of the experimental group (p< 0.05). That was similar to the 
control group. However, Mathayom suksa four students taught by reading workshop instruction process had Thai 
reading comprehension ability higher than students taught by conventional instruction at the 0.05 level of 
significance. 
Keywords: Thai language reading comprehension ability / reading workshop instruction process / reading 
conventional instruction 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542 : 24) หมวดที่ 4 มาตราที่ 24 ข้อที่ 3 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นทําเป็น  รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 44 )  ซ่ึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของการอ่านไว้คือ ใช้การอ่าน
เป็นกระบวนการสร้างความรู้และความคิดเพื่อนําไปแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ดังน้ันในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายจึงกําหนดให้มีวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรมไทยเป็นรายวิชาการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างเป็น
รูปธรรมตามมติของคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้ มีการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ สร้างสังคมแห่งการเรียนร ู้ตลอดชีวิต โดย
กําหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่านตั้งแต่ปีพ.ศ.2552-2561(สํานักงานรัฐมนตรี.ออนไลน์.2552) แม้หลักสูตรจะให้
ความสําคัญกับการอ่าน  แต่การสอนทักษะการอ่านในระดับมัธยมศึกษายังไม่บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร จากรายงานของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่า การอ่านหนังสือของเด็กไทยเดิมอยู่ที่ 52 นาทีต่อวัน ขณะน้ีอยู่ที่ 39 นาทีต่อวันเท่าน้ัน โดยมีสาเหตุมาจากเด็กและ
เยาวชนหันไปให้ความสนใจกับการดูโทรทัศน์และเล่นเกมอินเทอร์เน็ตมากขึ้น (สํานักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์. ออนไลน์. 2553) 
จากข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของสํานักทดสอบทางการศึกษา (2553 : 1 ) สรุปไว้ว่า ผลการสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ระดับประเทศ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ42.80 และจากการที่
ผู้วิจัยสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ อ่านแล้วสรุปความ ตีความ แปลความ ขยายความ 
วิเคราะห์ และประเมินค่าจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ แสดงถึงความไม่ประสบผลสําเร็จในการอ่าน และพบว่านักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่านจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม มีคะแนน
สอบเฉล่ียร้อยละ 48.13 ซ่ึงยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  แต่เน่ืองจากการอ่านเป็นเครื่องมือพื้นฐานสําคัญในการแสวงหาความรู้ 
ซ่ึงก่อให้เกิดความคิดและวิสัยทัศน์ที่หลากหลายกว้างไกล สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาน้ี  ความล้มเหลวในการสอนทักษะการอ่านน้ีนอกจากจะเกิดจาก
ระดับสติปัญญาของนักเรียนแล้วปัญหาอาจมาจากตัวครูผู้สอนด้วย กลวิธีในการสอนอ่านที่ครูเลือกใช้อาจเป็นตัวแปรสําคัญหน่ึงที่ทํา
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนักเรียนต่ํา ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้ดีขึ้น ให้สามารถอ่านเรื่องและทําความเข้าใจโดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์  วิจารณ์ ประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจึงศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนที่จะนํามาพัฒนากระบวนการอ่านของนักเรียนให้รู้จักวิธีการอ่าน สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน ผู้วิจัยจึงได้นํากระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการตามแนวคิดของคอมส์ (Combs, 1996) มาปรับใช้
ในการสอนอ่านวรรณกรรมไทยกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเป็นแนวทางใน
การสอนอ่านวรรณกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ชี้ ให้เห็นว่ากลวิธีการสอนอ่านแบบปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการอ่านของนักเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญ เช่น เฮวิท  และคณะ  (Hewitt et al. 1996 : 
unpaged )ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนานักเรียนที่มีทักษะการอ่านระดับต่ําด้วยกระบวนการอ่านแบบปฏิบัติการ  โดยศึกษากับนักเรียน  
เกรด  1  เกรด  2  และเกรด  3  ที่มีทักษะการอ่านระดับต่ํา  พบว่า  นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะความเข้าใจในการอ่านดีขึ้นและ
เจตคติในการอ่านดีขึ้น และงานวิจัยของวรวัฒน์  รัตนา  (2547 :  บทคัดย่อ)  ศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
และเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามกระบวนการสอนอ่านแบบปฎิบัติการตามแนวคิดของ
คอมส์กับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการตามแนวคิดของคอมส์ กับนักเรียนที่ได้รับ
การสอนอ่านตามคู่มือครูมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการสอนตาม
กระบวนการสอนอ่านแบบปฏบิัติการตามแนวคิดของคอมส์ กับนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครูมีเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งจากการศึกษางานต่างๆที่เก่ียวข้องนอกเหนือไปจากน้ีจะเห็นได้ว่ากระบวนการ
สอนอ่านแบบปฏิบัติการเหมาะสมจะพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้ดีขึ้น เพราะกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนสามารถเลือกอ่านได้อย่างอิสระ และทํากิจกรรมหลังจาก
ได้อ่านหนังสือด้วยการเล่าเรื่อง  และมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านวรรณกรรมไทย
ได้อย่างเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตีความนําไปใช้ได้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกที่จะเปรียบเทียบกลวิธีการสอนอ่านโดยกระบวนการสอน
อ่านแบบปฏิบัติการกับการสอนอ่านแบบปกติว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เพียงใด  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอน
อ่านด้วยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการกับการสอนอ่านแบบปกต ิ

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1.การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างการศึกษา 

  -  กลุ่มประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 โรงเรียน  ได้แก่ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนศรียานุสรณ์  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และโรงเรียนบางกะจะ 
  - กลุ่มตัวอย่างการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีจํานวน 2 ห้องเรียนทั้งส้ิน 60 คน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากน้ันแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมด้วยวิธีการจับสลากระหว่างสองห้อง ได้ดังน้ี  

1) กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จํานวน 30 คน ที่ได้รับการสอนอ่านโดยกระบวนการการสอนอ่านแบบ
ปฏิบัติการ 
 2) กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 จํานวน 30 คน ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนอ่านแบบปกติ 
 2. เคร่ืองมือ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
   1.1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนอ่านด้วยวิธีการสอนอ่านแบบกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการตามแนวคิด
ของคอมส์ จํานวน 8 แผน 4 หน่วยการเรียนรู้   
   1.2)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธีสอนอ่านแบบปกติ จํานวน 8 แผน 4 หน่วยการเรียนรู้ 
  2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทย ซ่ึง
เป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 
 3.ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
    หลังจากทําความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และศึกษากระบวนการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ตลอดจนวิธีการสอนอ่านแบบปฏิบัติการตามแนวคิดของคอมส์เรียบร้อยแล้วจึงดําเนินตามกระบวนการดังน้ี 
    1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการตามแนวคิดของคอมส์จํานวน 8 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ซ่ึงมีขั้นตอนในการสอนอ่าน 3 ขั้นตอน ดังน้ี  
 ขั้นที่  1 ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์   
 ขั้นที่  2 ขั้นดําเนินการอ่าน    

ขั้นที่  3 ขั้นการขยายประสบการณ์การเรียนรู้   
2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนอ่านแบบปกติจํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ซ่ึงมีขั้นตอน ใน

การสอนอ่าน 3 ขั้นตอน ดังน้ี  
 ขั้นที่ 1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  
 ขั้นที่ 2 ขั้นสอน  
 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป  
 เม่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึง
นําไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จํานวน 30 คน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ หลังจาก
น้ันนําไปหาประสิทธิภาพของแผน ปรับปรุงแก้ไขจนเหมาะสมที่จะนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทย และนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องและนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  
 จากน้ันนําแบบทดสอบวัดความเข้าใจทางการการอ่านวรรณกรรมไทยไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จํานวน 30 คน แล้วหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) และหาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวัดความเข้าใจทางการการอ่านวรรณกรรมไทย ปรับปรุงแก้ไขจนเหมาะสมที่จะนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 นําแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยที่ถูกต้อง
เหมาะสมแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มตามที่กําหนดไว้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
จันทบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1)  หาค่าคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทย
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการและการสอนแบบปกต ิ
 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยก่อนเรียนและหลังเรียนของ กลุ่มทดลองที่ได้รับ
การสอนอ่านโดยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent  
 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยก่อนเรียนและหลังเรียนของ กลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การสอนแบบปกติโดยการทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ dependent  
 4) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยหลังเรียน ระหว่างกลุ่ม ทดลองที่ได้รับการสอน
อ่านโดยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนอ่านแบบ ปกติ โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
independent 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1)  สถิติพื้นฐาน 
      -  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
      -  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
  2)  สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

-  สถิติที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยก่อนและหลังการทดลอง  คือ  สถิติ
ทดสอบค่าที  (t-test ) แบบ dependent 
-  สถิติที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยก่อนและหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม คือ สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ independent 

ผลการวิจัย 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 

 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนอ่านด้วย

วิธีการสอนอ่านแบบกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการตามแนวคิดของคอมส์ กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนอ่านแบบ
ปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบกระบวนการสอนอ่านแบบ
ปฏิบัติการตามแนวคิดของคอมส์มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
อ่านแบบปกต ิ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการกับการสอนอ่านแบบปกติซ่ึงพบว่ากระบวนการสอนอ่านแบบ
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณไทยของนักเรียน เป็นกระบวนการสอนอ่านที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เลือกหนังสือที่ตนสนใจมาอ่าน ได้เล่าเรื่อง รวมทั้งได้อภิปรายเก่ียวกับหนังสือที่อ่าน โดยสามารถพัฒนาระดับความ
เข้าใจทั้งในระดับตามตัวอักษร ระดับการตีความ และระดับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีสามารถเป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนที่จะนํากระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่ากระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการมีผลต่อตัวแปรอ่ืนๆหรือไม่อย่างไร เช่น ความ 

พึงพอใจต่อรายวิชา ความคงทนในการจํา เป็นต้น เพื่อจะได้นําผลของการศึกษามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนต่อไป  
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พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

Transformational leadership behavior of school administrators under the Office  
of   Mukdahan  Primary Education  Service Area 

เผย   สุพรรณโมก , คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล , ศักดิ์สิทธ์ิ  ฤทธิลัน 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  เปรียบเทียบและข้อเสนอแนะพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู จํานวน 108 
คน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 108 คน  รวมทั้งหมด 216 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน 45 ข้อ  ค่า IOC ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.74  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ       
หาร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t – test 
(Independents)   ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา สุดท้ายคือด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
                2.  ความคิดเห็นของครูและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
                3.  ข้อเสนอแนะของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดังน้ี  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
คือ ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ คือ ผู้บริหารชักชวนโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติในส่ิง ทีด่ีงามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสังคม ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา คือผู้บริหารควรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทํางานโดยใช้ ข้อมูลและหลักฐาน การคํานึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือ
ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานได้รับผิดชอบอย่างทั่วถึง โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและความ เหมาะสมของ     
แต่ละบุคคล 

คําสําคัญ : พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 

Abstract        
  The purpose of this study is to compare and recommend for changes in leadership behavior of school 
administrators, according to teachers and chairmen of the Office of The Basic Education Commission (OBEC)’s 
opinions, in the development of transformational leadership behavior of school administrators under the 
Mukdahan’s OBEC. The study was conducted with 108 teachers and 108 chairmen of OBEC, in total of 216 
samples. A 5 level scale questionnaire was distributed to collect the data from them. It contains 45 questions. 
The IOC is between 0.60-1.00. Discrimination values are between 0.23-0.76 with the reliability of the 0.74. The 
data was analyzed by computer to determine the percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis test is 
using the t – test. (Independents) 
 The results showed that 
      1. The overall level of “high” was rated in the transformational leadership of school administrators at 
Mukdahan’s OBEC. The inspiration was rated as the highest level, the ideally influential, the intellectual 
stimulation, and finally the regard of the individual was rated respectively. 
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        2. The opinions comparison of teachers and chairmen of OBEC in transformational leadership 
behaviors of school administrators to Mukdahan’s OBEC is not significantly different. 
        3. The recommendations of teachers and chairmen of OBEC in transformational leadership behaviors 
of school administrators to Mukdahan’s OBEC are as follows: the ideally influential is when administrators can 
control their emotion in any situation, and also have moral for the sake of public morality. The inspiration is 
when administrators persuade and convince colleagues to be a model for good behaviors for students and 
community. The intellectual stimulation is when administrators should analyze the causes of problems by 
information and evidence. Finally, the regard of the individual is when administrators assign tasks thoroughly, 
regarding to knowledge, abilities and individuals’ appropriateness. 
Keywords :  transformational leadership behavior 

บทนํา 

 การศึกษา  เป็นงานที่มีความสําคัญอย่างหน่ึงของชาติ  ทั้งน้ีเพราะความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าและเสถียรภาพของชาติ 
ทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจและการทหารล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในชาติ การจัดการศึกษาของประเทศไทย ได้
กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคลและบริหารทั่วไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงให้สามารถระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินมาใช้จัดการศึกษา  โดยให้สถานศึกษาของรัฐเป็นนิติบุคคล  มีอํานาจในการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาและจากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 ที่ยึด 
“คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษารอบสองมีเป้าหมายประการเดียว  คือ ทําให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ   ปัจจุบันการบริหารการศึกษามีส่วนประกอบที่สําคัญหลายอย่าง  ที่จะทําให้องค์การหรือหน่วยงานประสบ
ความสําเร็จ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  การบริหารงานจะมีประสิทธิภาพน้ันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคณะในองค์การไม่
ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ล้วนจําเป็นต้องดําเนินการภายใต้การดูแลของผู้ที่ทําหน้าที ่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อระดับพฤติกรรมภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อระดับพฤติกรรมภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
 3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลือกโรงเรียนทั้งหมดจํานวน 246 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร แล้วเปิดตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอแกน (R.V.Krejcie & 
D.W.Morgan อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 43)  แล้วทําการเลือกแบบเจาะจงจากครูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 216 คน โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้ประธานคณะกรรมการจํานวน 108 คน และครูจํานวน 108 คน โดยเลือกจาก
ครูผู้ที่มีคุณสมบัติดังน้ี  
  1)  ผู้มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าคนอ่ืน 
  2)  เป็นผู้มีความรู้เรื่องพฤติกรรมภาวะผู้นําการบริหารงาน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นดังน้ี 
  2.1  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งน้ีมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
   1)  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด 
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   2)  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดของการวิจัย นําคํานิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ ที่จะใช้ใน
การศึกษา 
 3.  นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 4.  การตรวจสอบความตรง (Validity)  ด้านโครงสร้างด้านเน้ือหา (Content Validity) และด้านการใช้ภาษา(Wording)  
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC)  ที่คํานวณได้มากกว่า .60  
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 63-93) โดยนําแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
 5.  ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่เสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญแล้วนํามาหาค่า IOC โดยใช้เกณฑ์ค่า IOC มากกว่า 0.60  ขึ้นไป 
ปรากฏว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ทุกข้อและได้ปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาบางส่วนตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 6.  การตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ 
  6.1  นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลอง (Try out) กับครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คนเป็นครู 15 คนประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน 
  6.2  รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ทดลองใช้และวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็น  (Discrimination  Power)  
โดยใช้วิธี  Item-total  Correlation  โดยคัดเลือกแบบสอบถามที่มีค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่  20 ขึ้นไป ได้ค่าอยู่ระหว่าง  0.23 – 0.76  
โดยทุกข้ออยู่ในเกณฑ ์
  6.3  หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.74 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยหาคะแนนค่าเฉล่ีย 
(Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างครูกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ต่อผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยทดสอบค่าที 
(t - test)(Independents) 
  3. สรุปข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันและจัดกลุ่มหาค่าความถี่ (Frequency) ของผู้ตอบแบบสอบถาม /ร้อยละ 

ผลการวิจัย 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้วิจัยได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 216 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 178 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
82.41 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 178 คน แบ่งออกเป็นครู จํานวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 51.69 และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31 

 2.  ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  2.1  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  พบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจมากที่สุด ( X = 4.07) รองลงมาคือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( X = 4.01) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( X = 

3.87) สุดท้ายคือด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X = 3.65) 

  2.2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
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อุดมการณ์  พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X  = 4.01)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก เม่ือเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย 3 อับดับแรกคือผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ในทุกสถานการณ์ กับผู้บริหารอุทิศเวลาทุ่มเทเสียสละเพื่อความสําเร็จ ของ

กลุ่มมีค่าเท่ากันคือ ( X  = 4.46) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของ กลุ่ม ( X  = 4.41) และรายข้อที่อยู่ใน

ระดับปานกลางคือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายและสามารถ ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ไปยัง ผู้ร่วมงานทําให้เกิด ความเข้าใจร่วมกัน( X = 
3.11) 
  2.3  ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  
= 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก เมื่อเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อับดับแรกคือผู้บริหารตั้งมาตรฐานในการทํางานไว้สูง รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทุกคน กับผู้บริหารตั้งมาตรฐานในการทํางานไว้

สูง เพื่อกระตุ้นและท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน มีค่าเท่ากันคือ ( X = 4.47) ผู้บริหารสามารถชักชวนโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงาน 

ปฏิบัติในส่ิงที่ดีงามได้ ( X  = 4.44) และรายข้อที่อยู่ในระดับปานกลางคือผู้บริหารทําให้ผู้ร่วมงานทํางานอย่าง เพลิดเพลินด้วยใจรัก

( X = 3.20)  
  2.4  ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการกระตุ้นทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อับดับแรกดังน้ี คือ ผู้บริหาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติงาน ( X  = 4.43) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน มี

บทบาทเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเห็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ( X  = 4.16) และผู้บริหารวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหาในการทํางานโดยใช้ ข้อมูลและหลักฐาน ( X  = 3.99)   
  2.5  ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล  พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.65) พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมีมากที่สุด เม่ือ 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อับดับแรกดังน้ีคือผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคํานึงถึงความ แตกต่าง ระหว่างบุคคล 

( X = 4.52) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง ตาม ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ( X  = 4.17) และ

ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถ ของแต่ละบุคคล ( X  = 3.77) 
 3.  เปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารพบว่าค่า  t  คํานวณของทั้ง 4 ด้านและค่า T คํานวณรวม มีค่าน้อย
กว่าค่า t วิกฤติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้งโดยรวม
และรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 4.  ข้อเสนอแนะของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
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  4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ พบว่าข้อเสนอแนะในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ของครแูละประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
เรียงลําดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก คือผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ (70)  ผู้บริหารให้การ
ส่งเสริมคณะครูและบุคลากรปฏิบัติงาน โดยความไว้วางใจและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน (45) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
จนเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน (26) 
  4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ พบว่าข้อเสนอแนะในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เรียงลําดับตามความถี่
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารชักชวนโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติในส่ิงที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสังคม 
(64)  ผู้บริหารให้การส่งเสริมการทํางานโดยให้ผู้ร่วมงานคํานึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน (43)  ผู้บริหารสร้าง
แรงจูงใจภายในให้บุคลากร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (22) 
  4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา พบว่าข้อเสนอแนะในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการกระตุ้นทางปัญญา เรียงลําดับ
ตามความถี่จากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารควรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทํางานโดยใช้ ข้อมูลและหลักฐาน (62) 
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (35) ผู้บริหารให้การ
สนับสนุนผู้ร่วมงาน ได้คิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ (21) 
  4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการคํานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล  พบว่าข้อเสนอแนะในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล  เรียงลําดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ  ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานได้รับผิดชอบอย่างทั่วถึง 
โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและความ  เหมาะสมของแต่ละบุคคล (58) ผู้บริหารอํานวยความสะดวก คอยแนะนําให้ความ 
ช่วยเหลือ สนับสนุน วิธีการทํางานของบุคลากร (35)  ผู้บริหารมีการติดต่อส่ือสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล (21) 

สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลได้ดังน้ี 
    1.  ความคิดเห็นของครูและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหาค่าน้อยคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา สุดท้ายคือด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและมี
รายละเอียดความคิดเห็นในแต่ละด้านดังน้ี 
   1.1  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
เม่ือเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อับดับแรกคือผู้บริหารตั้งมาตรฐานในการทํางานไว้สูง รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทุกคน 
กับผู้บริหารตั้งมาตรฐานในการทํางานไว้สูง เพื่อกระตุ้นและท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน มีค่าเท่ากันคือ ผู้บริหารสามารถ
ชักชวนโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติในส่ิงที่ดีงามได้และรายข้อที่อยู่ในระดับปานกลางคือผู้บริหารทําให้ผู้ร่วมงานทํางานอย่าง 
เพลิดเพลินด้วยใจรัก  
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   1.2  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเกือบทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อับดับแรกคือผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ในทุกสถานการณ์ กับผู้บริหารอุทิศเวลาทุ่มเท
เสียสละเพื่อความสําเร็จ ของกลุ่มมีค่าเท่ากันคือ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของ กลุ่ม และรายข้อที่อยู่ใน
ระดับปานกลางคือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายและสามารถ ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ไปยัง ผู้ร่วมงานทําให้เกิด ความเข้าใจร่วมกัน  
   1.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อับดับแรกดังน้ีคือผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน มีบทบาทเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเห็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน และ
ผู้บริหารวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการ ทํางานโดยใช้ ข้อมูลและหลักฐาน  
   1.4  ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีมากที่สุด 1 ด้านคือผู้บริหารปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานโดยคํานึงถึงความ แตกต่าง ระหว่างบุคคล เม่ือเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อับดับแรกดังน้ีคือผู้บริหารปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานโดยคํานึงถึงความ แตกต่าง ระหว่างบุคคล ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง ตาม ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจและผู้บริหารมีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถ ของแต่ละบุคคล 
  2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวม
และรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
  3.  ข้อเสนอแนะของ ของครูและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายละเอียดดังน้ี 
   3.1  ความคิดเห็น ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์เรียงลําดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์เป็นผู้คุณธรรม จริยธรรมเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ผู้บริหารให้การส่งเสริมคณะครูแลบุคลากร
ปฏิบัติงาน โดยความไว้วางใจและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงานจนเปน็ที่ ยอมรับของผู้ร่วมงาน 
   3.2  ความคิดเห็น ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เรียงลําดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารชักชวนโน้มน้าวให้
ผู้ร่วมงานปฏิบัติในส่ิง ที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสังคม ผู้บริหารให้การส่งเสริมการทํางานโดยให้ผู้ร่วมงานคํานึงถึง 
ผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจภายในให้บุคลากร  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.3  ความคิดเห็น ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด้านการกระตุ้นทางปัญญา เรียงลําดับความถีจ่ากมากไปหาน้อย คือผู้บริหารควรวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาในการทํางานโดยใช้ ข้อมูลและหลักฐาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการหาวิธีป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารให้การสนับสนุนผู้ร่วมงาน ได้คิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
   3.4   ความคิดเห็น ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด้านการคํานึงความเป็นปัจเจกบุคคลเรียงลําดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือบริหารมีการมอบหมาย
งานให้ผู้ร่วมงานได้รับผิดชอบอยา่งทั่วถึง โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและความ เหมาะสมของแต่ละบุคคล ผู้บริหารอํานวยความ
สะดวก คอยแนะนําให้ความ ช่วยเหลือ สนับสนุน วิธีการทํางานของบุคลากร ผู้บริหารมีการติดต่อส่ือสารแบบสองทางและเป็น
รายบุคคล 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
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  1. ความคิดเห็นของครูและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา คือผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากในการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาความมุ่งหวังตามแนวคิดเห็นของครูและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นํา การทํางานในฐานะผู้นํากลุ่มให้คนในกลุ่มให้เกิดความศรัทธา
เชื่อถือและเต็มใจร่วมมืออย่างประสานสัมพันธ์เพื่อให้งานของกลุ่มสําเร็จลงได้ คุณลักษณะเฉพาะตัวและความสามารถพิเศษของผู้
บริหารงานเชื่อกันว่าความเป็นผู้นําและแบบของผู้นํา จะมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
องค์การทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้นําและประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย  เป็นตัวจักรสําคัญที่นําพาองค์การไปสู่
ความสําเร็จเกิดประสิทธิผลมากที่สุด คือ การมีพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารเอง 
  2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันน้ีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากทําให้การส่ือสารการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีมากขึ้น มีโอกาสแลกเปล่ียนแนวคิดและทัศนคติที่
สอดคล้องกัน 
  3. ข้อเสนอแนะของ ของครูและประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
   3.1  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ คือ ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ นักบริหารจะต้องมี
หลาย ๆส่ิงหลายอย่างซ่ึงบุคคลในทีมงานอาจจะไม่มีหรือมีน้อยน่ันคือ การเป็นผู้มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยเฉพาะภาวะผู้นํา
ในอันที่จะชักจูงหรือโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานให้คล้อยตามต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ๆขององค์กรเพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กําลังเปล่ียนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
   3.2  การสร้างแรงบันดาลใจ คือผู้บริหารชักชวนโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติในส่ิงที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียนและสังคม ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในทางบวกคอ่นข้างสูง 
   3.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  คือผู้บริหารควรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทํางานโดยใช้ ข้อมูลและหลักฐาน 
โดยด้านการกระตุ้นทางปัญญามีค่าเฉล่ียสูงสุด  
   3.4  ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือ ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานได้รับผิดชอบอย่าง
ทั่วถึง โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีการติดต่อส่ือสารแบบสอง
ทางและเป็นรายบุคคล  สนใจและเอาใจใส่ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามเป็นรายบุคคล  มีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละ
บุคคล  เป็นพี่เล้ียงสอนและให้คําแนะนํา  และส่งเสริมพัฒนาผู้รว่มงานให้พัฒนาตนเอง  มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานให้
ผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม 
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การศึกษาสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
A Study State of the Basic Education Standard Administation and 

 Education Management to the Practice in the School under  
Chanthaburi Educational Primary Service Area Office 

สุวรรณ์  เพ็ชรสมบัติ, วรญา  ภูเสตวงษ์, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย์ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2554 
จํานวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน         
เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก  เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา และความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 2)  สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจําแนกตามสถานภาพใน
การปฏิบัติงาน และจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ : มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารและการจัดการศึกษา 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare a study state of the basic education standard 
administation and  education management to the practice in the school under Chanthaburi Educational Primary 
Service Area Office. The independent varibles were classified by status in work practice,  size of the school and 
Educational Primary Service Area Office. The  samples consisted of 331 school executive and the teacher in 
Chanthaburi Educational Primary Service Area Office. This research instrument was the 5 - rating scale 
questionnaire and the reliability was 0.97. The data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, t-test and One-Way ANOVA.  
 The findings were : 1) A study state of the basic education standard administation and  education 
management to the practice in the school under Chanthaburi Educational Primary Service Area Office for the 
overall variables were at the hight level ranging from maximum to minimum, were leadership side and the ability 
in the administration manages to study, arrangement activity side encourages student variously quality and and 
arrangement environment side and the serve that encourage to give the student develop as its nature may full 
be the latency. 2) a study state of the basic education standard administation and  education management to 
the practice in the school under Chanthaburi Educational Primary Service Area Office. The independent varibles 
were classified by status in work practice and size of the school showed a difference without statistical significance  
and Educational Primary Service Area had statistically significant difference at the .05 level. 
Keywords : Basic Education Standard, Administation and Education Management 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดสิทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเก่ียวกับการศึกษา ให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยจัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา
แห่งชาติ  ซ่ึงได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม คือ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึง หมวด 6 ว่าด้วย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดอย่างชัดเจนถึงความมุ่ง
หมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยจัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นองค์กรของมหาชน 
เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน โดยโรงเรียนทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกระยะ 5 ปี  นับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้าย (รอบสอง) และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน  ซ่ึงในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม  ยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก  ซ่ึงสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 3 ว่าด้วยการประกันคุณภาพต้องคํานึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2554 : 1) การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพน้ัน จําเป็นที่โรงเรียนต้องมีมาตรฐานและตัว
บ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน พัฒนาการดําเนินการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และเปิดเผยผลการดําเนินงานต่อสาธารณชน
ได้ทราบโดยให้ความคิดในกลุ่มผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย กําหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้
บรรลุผล โดยได้ให้ความหมายของมาตรฐานการศึกษาว่า หมายถึง “ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในโรงเรียนทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา การกําหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาเป็นการให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ คือ โรงเรียน
ทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกันและมาตรฐานทําให้โรงเรียนเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปในทิศทางใด การกําหนดมาตรฐานเป็นการกําหนดความคาดหวังให้ชัดเจนสําหรับทั้งครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานทําให้สาธารณชนทราบสาระสําคัญที่แท้จริงของการจัดการศึกษา 
คุณภาพคนที่ชาติต้องการและ การจัดการเรียนการสอน คุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาแตกต่างกัน 
เน่ืองจากไม่มีเครื่องมือชี้วัดเทียบเคียง ทําให้ขาดการรับผิดชอบต่อสาธารณชน(Accountability) การกําหนดให้มีมาตรฐานทําให้
โรงเรียนต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
คุณภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนคุณภาพด้านการจัดโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกจากน้ีมาตรฐานยังนํามาใช้เป็น
แนวทางให้กับสาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้การสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนในด้านต่างๆได้ เพื่อให้คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนน้ันๆสูงขึ้นตามความคาดหวังของชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 3) 
 จากผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสอง พ.ศ.2549 - 2553)  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 20,534  แห่ง พบว่า มีมาตรฐานที่ไม่ได้มาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2553 : 21) คือ  มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน 1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 2) ความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 3) ทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 4) ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ส่วนมาตรฐานด้านผู้บริหาร พบว่า 1) การบริหารวิชาการ โดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) การส่งเสริมกิจกรรม และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมทั้ง 
มาตรฐานด้านครู พบว่า 1) ความเพียงพอของครู 2) ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  นอกจากน้ีผลประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนของระดับขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ้างอิงว่า 1) ได้มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก  จํานวน  3,628 โรงเรียน ร้อยละ 
19.03 ระดับดี จํานวน 14,918 โรงเรียน ร้อยละ 71.14  2) ไม่ได้มาตรฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับพอใช้ จํานวน 1,975 โรงเรียน ร้อยละ 9.62 ระดับปรับปรุง จํานวน 13 โรงเรียน ร้อยละ 0.08  พอใช้และปรับปรุง จํานวน 
1,988 โรงเรียน ร้อยละ 9.70 ผลการประเมินภายนอกโรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
ปรากฏว่า ค่าเฉล่ีย 14 มาตรฐาน เพียงร้อยละ 2.63 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2553 : 2)    
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 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อนําผลที่ได้จากการทําวิจัยไปเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงจะส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
ตลอดจนเป็นข้อมูล และแนวทางสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและพัฒนาคนให้มีคุณภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพในการ
ปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

วิธีการดําเนินวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ปีการศึกษา 2554 จํานวน 331 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถามสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยจัดแบ่งแบบสอบถามออกเป็น       
2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ สถานภาพในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน 
และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check-Lists)  
 ตอนที่ 2  เป็นคําถามเก่ียวกับสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จําแนกเป็น 5 ด้าน รวม 33 ข้อ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีถึงผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการทําวิจัย 
 2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัยถึงผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอยา่งในการตอบแบบสอบถาม   
 3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ซ่ึงจํานวน
แบบสอบถามที่ส่งไปจํานวน 242 ฉบับ  ได้รับกลับคืนมาจํานวน 242 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ   
 2. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  วิเคราะห์โดยค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. เปรียบเทียบสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกสถานภาพในการปฏิบัติงาน และ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยหาค่าที (t-test) 
             4. เปรียบเทียบสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้ One-way ANOVA กรณีพบความ
แตกต่างใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe')   
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ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไป        
สู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี สรุปสาระสําคัญของการศึกษา ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่สถานภาพในการปฏิบัติงานตําแหน่งครู  คิดเป็นร้อยละ  90.94  โรงเรียน
ขนาดเล็ก  คิดเป็นร้อยละ 76.74 และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2   คิดเป็นร้อยละ 58.91 
        ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (Χ  = 4.15) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.04 - 4.25) 
  1. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีด้านภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (Χ = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (Χ = 4.10 - 4.44) 
  2. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น

ระบบครบวงจรโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  (Χ = 3.92 - 4.26) 
  3. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(Χ = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (Χ = 3.89 - 4.22) 
  4. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (Χ = 4.04)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (Χ = 3.89 – 4.21) 
  5. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (Χ = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (Χ = 4.01 - 4.31) 
  6. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ

เต็มศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (Χ = 4.04 - 4.31) 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี     
                    1. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
  2. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  3. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนกล่าวคือ ขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภปิราย ดังน้ี 

 1. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
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ในระดับมาก   เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย  3  อันดับแรก ได้แก่  ด้านภาวะผู้นํา และความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  ส่วนสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   ซ่ึงในแต่ละด้านมีประเด็นสําคัญดังน้ี 
  1.1 ด้านภาวะผู้นํา และความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  สภาพการนํามาตรฐานการศึกษา  ขั้นพื้นฐานด้าน
การบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ เรียงลําดับข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังน้ี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  รองลงมามีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้นําทางวิชาการ และมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
  1.2 ด้านการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจรสภาพการนํา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังน้ี ผู้รับบริการและ
ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน รองลงมามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง  และมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
  1.3 ด้านการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  สภาพการนํามาตรฐานการศึกษา  ขั้นพื้นฐานด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ เรียงลําดับข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังน้ีมีคณะกรรมการโรงเรียนร่วมพัฒนา รองลงมามีการกระจาย
อํานาจการบริหาร  และมีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  1.4 ด้านการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก  ดังน้ี  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน รองลงมามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ และ
มีการจัดระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน   
  1.5 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ เรียงลําดับข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังน้ี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  รองลงมามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึงอย่าง และมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านศิลปะ ดนตร/ี นาฏศิลป์ หรือกีฬา/นันทนาการ 
  1.6 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพสภาพการนํา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังน้ี  มีการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  รองลงมามีมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม  และมีการจัดและใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ทั้งน้ีเพราะมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนน้ันมี
ความสําคัญคือ เป็นกลไกในการขับเคล่ือนให้เกิดการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย กําหนดทิศทางการทํางานให้มีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน
ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นําทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความสามารถในการจัดโครงสร้าง และจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน 
บริหารโดยใช้หลักการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐานในการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  มี
การตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานทุกด้าน ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรโรงเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม  การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
เหล่าน้ีเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องบริหารและจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการนํามาตรฐานการศึกษาขั ้นพื้นฐานไปสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. 2551 : 9 - 14) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ  บุตรสําราญ (2547 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 
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เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ทั้งโดยภาพรวมทุกด้าน
และโดยภาพรวมแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ขนาดของโรงเรียน พบว่า 
  2.1 สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่มีสถานภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมและ  รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า  การดําเนินงานภายในโรงเรียนน้ันผู้บริหารโรงเรียน ไม่สามารถปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารงาน
บริหารทั่วไป การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน จึง
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจากบุคลากร ทุกฝ่าย ทุกหมวดวิชา และทุกงาน ร่วมกันวางแผนหาเทคนิค 
วิธีการและกระบวนการ ที่จะร่วมดําเนินการให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 3-1) 
สอดคล้องกับ สมพร  ตันเงิน (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา เรื่องปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแกลง จังหวัดระยอง  จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
และรายด้านแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิสอดคล้องกับประภาส ปิยะทัศน์ศรี (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการ
พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
  2.2 สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่มีสังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาต่างกัน  โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ทั้งสองเขตน้ันแม้ว่าจะต้อง
มีการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
คุณภาพที่เหมือนกัน แต่ว่าโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างกันก็มีบริบท เอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 6 - 7) สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย  
เรื่องโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จําแนกตามสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
           2.3 การเปรียบเทียบสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจําแนกตามขนาดของโรงเรียน   โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิต ิทั้งน้ีเป็นเพราะว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องดําเนินการตามภารกิจในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาที่มีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
จัดทําสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการ  จัดให้มีคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ก : 3-10)  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกียรติศักดิ์  ทันจันทร์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทําการ
วิจัย  เรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากําแพงเพชร  
ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากําแพงเพชร 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมพร  ตันเงิน 
(2544 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย  เรื่องปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกัญญา  สถาวร  (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่องผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า  ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
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ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิต ิ   
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การศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 

A  Comparative  Study on  State of Internal Supervision Activities  Between  
Private Schools and Public  Schools  under  Nakhonratchasima Primary Education  

Service  Area  Office  2 
ภัทราวรรณ  การัมย์ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี  มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  2)  เปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในระหว่างโรงเรียน
ของรัฐและเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ตามตัวแปรคือโรงเรียนของรัฐและเอกชน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  โดยใช้ครูจํานวน  1,948  คน  กลุ่มตัวอย่างได้จากการกําหนด
ขนาดตัวอย่างของเคอลินเจอร ์ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  235 คน  แบ่งออกเป็นครูโรงเรียนของรัฐจํานวน 167 คน และครู
ในโรงเรียนของเอกชนจํานวน 68 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  
ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า  t แบบ Independent  Sample  t-test  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  ผลการวิจัยพบว่า 

1.  สภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  2  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. สภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  
การประชุมระดมความคิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  ส่ือการสอนและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  การสังเกตการสอน  การสาธิตการสอน  การอบรมสัมมนา  และการศึกษาดูงาน  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิจัย  คือ  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนช่วยสร้างความตระหนัก  และกระตุ้น
ให้ครูเกิดความตื่นตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  แต่มีข้อเสียคือขาดการกํากับติดตามผลการนิเทศ  เป็นการเพิ่ม
ภาระงานให้แก่ครูทั้งที่ครูมีจํานวนไม่พอ  ควรมีการวางแผนและดําเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ  ให้การสนับสนุนด้านบุคลากรและ
งบประมาณ  ดําเนินกิจกรรมการนิเทศตามบริบทของแต่ละโรงเรียนที่สามารถทําได้ 

4. ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าอุปสรรค์ในการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนคือบุคลากรไม่เพียงพอ  ครูมีภาระงานมาก  ไม่
มีเวลา  งบประมาณไม่เพียงพอ  แต่ละโรงเรียนจะต้องปรับเปล่ียนการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามบริบทของตนเอง  เพื่อให้การ
ดําเนินกิจกรรมสําเร็จลุล่วง 

Abstract 
The  purposes of this research were  to: 1) study  state of internal supervision activities between  

private schools and public schools under Nakhonratchasima  Primary  Education  Service  Area  Office  2  and  2)  
compare the state of internal supervision activities between private schools and public schools under  
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 2 according to school types and research respondents.  
The  population for this study consisted  of teachers  (N=1,948)  from public  schools  and private  schools  
under  Nakhonratchasima Primary Education Service  Area  Office 2. Kerlinger sizing was  used to determine the 
sample  size. The sample comprised 167 public school teachers and 68 private school teachers. Data were  
collected from questionnaire and interview and analyzed by means of percentage, mean, standard deviation and  
Independent Sample  t-test. The research findings were: 
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1. The state of internal supervision activities  between private schools and public schools under  
Nakhonratchasima Primary Education Service  Area Office  2 for both overall  and each aspect  are  high. 

2. The overall aspect of the state of internal supervision activities of schools under  
Nakhonratchasima  Primary  Education Service  Area  Office  2 between  private  schools  and  public  schools  
were  significantly  different  at  the level  of .01 . The aspects of brainstorming  meeting were significantly   
different  at  the  level  of  .05 . The  aspects of study about the technical documentation, instructional media 
and technology, observation of teaching, demonstration of  teaching,  seminar, and  make  a study  trip were  
significantly   different  at  the  level  of  .01 . 

3. The  results  of  the  research  commented  and  suggested  were  that.. 
3.1 the  internal  supervision  make  awareness  and encourage  teacher  to  develop  

themselves  constantly and consistently  but  the  schools  do  not  monitor  the  result.  
3.2  the internal supervision increases task for teachers and staffs  but  the  teachers and 

staffs are not enough.   
3.3 the  internal  supervision  should  be  planned  and  implemented  in   

a systematic  manner,  supporting  personnel  and  budget  and  operating   in  the  context  of  each school. 
4. The  finding  of  interview the internal supervision troubles, schools do not have staff enough but 

they have a lot of task, less of time and lack of budget. Schools should be modified the internal supervision 
activities in other context. 

บทนํา 

กระบวนการจัดการศึกษาประกอบด้วย 3 กระบวนการหลักคือ  กระบวนการบริหารการศึกษา  กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษา  ซ่ึงจะต้องอาศัยความร่วมมือและประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี  กระบวนการ
นิเทศการศึกษาซ่ึงประกอบไปด้วยการนิเทศภายนอกหรือการนิเทศจากบุคลากรภายนอกและการนิเทศภายในเป็นการนิเทศช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน  เป็นกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหน่ึงที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จในการรวมพลังครู  
การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ  ตลอดทั้งการสร้างขวัญกําลังใจและความม่ันใจให้เกิดกับครูผู้สอน  ส่งผลให้การดําเนินงาน  ทางการศึกษาบรรลุผลและ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ดังกล่าว  ซ่ึงการนิเทศติดตามผลการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัด  พบว่า  การนิเทศของโรงเรียนโดยทั่วไปยังไม่ส่งผลให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตนให้ดีขึ้นได้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต.ิ  2541: 53) 

การนิเทศภายในจึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจากสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาน้ันๆ  เน่ืองจากปัญหาและความ
ต้องการของแต่ละสถานศึกษาไม่เหมือนกันจึงต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีความรู้
ความสามารถและมีความเข้าใจเก่ียวกับการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง  ดังน้ันการนิเทศจึง
เป็นการพัฒนาที่ต่อเน่ืองกัน  กระทําอย่างสมํ่าเสมอ  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ชักจูงและโน้มน้าวให้ครูได้รู้แจ้งเห็นจริง  และที่สําคัญที่สุด  
ครูต้องลงมือกระทํา  ทดลองและปฏิบัติเพื่อหาทางแก้ไข  ผู้บริหารจึงเป็นตัวแทนการเปล่ียนแปลง  ที่จะนําพาสถานศึกษาให้
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 1)   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ประกอบด้วยโรงเรียนของรัฐ  177  โรงเรียน  โรงเรียน
เอกชน  10  โรงเรียน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2. 2553 : ไม่มีเลขหน้า)  ผู้ปกครองที่มีทางเลือก
มักสนใจที่จะส่ง บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน  สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่กล่าวไว้ว่าปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้มีกระบวนการใน 
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศประกอบดว้ย  2  ขั้นตอนหลัก  ได้แก่   
การประกันคุณภาพ   และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนได้หันมาสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.  2541 : 4)   การนิเทศภายในโรงเรียนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกิจกรรมสําคัญที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ให้ความสําคัญ  
และสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน  ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมี  การดําเนินกิจกรรมการนิเทศ



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

730 730 
 

 

ภายในอย่างต่อเน่ือง และมีการกํากับดูแลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2  อีกครั้งเพื่อให้การ
ดําเนินการประสบความสําเร็จและสามารถนําผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้ลุล่วงตามความมุ่งหมายของการศึกษาชาติ  เป็น
กระบวนการที่มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเน่ือง  อาจแตกต่างกันไปตามเทคนิคและวิธีการที่นํามาใช้  ดังจะเห็นได้จากเม่ือปี  2543  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาได้สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดยการจัดทํา
โครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีระบบ  และมีการติดตาม  โดยสํานักงาน  การประถมศึกษาอําเภอ  และให้มี
การรายงานการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนด้วย  แต่ผล  การประเมินผลโครงการนิเทศภายในโรงเรียนของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนคราชสีมา  ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลการดําเนินงานนิเทศ
ภายในดังกล่าว (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. 2544 : 17)  และจากรายงานการวิจัยและประเมินคุณภาพของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปีการศึกษา  2541  ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  (สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.  2542 : 156-157)  พบว่า  องค์ประกอบด้านปัจจัยและด้านกระบวนการของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  มีส่ิงที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่  ส่ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือประกอบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  คุณภาพของส่ือและ
อุปกรณ์การสอน  ด้านกระบวนการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและ 
การแสวงหาความรู้  การบริหารหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากน้ียังได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาไว้ว่า  
ควรได้ดําเนินการนิเทศ  ติดตามและกํากับดูแลให้โรงเรียนสามารถบริหารและจัดการในโรงเรียนทั้งการบริหารหลักสูตร  กระบวนการ
เรียนการสอน การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากปัจจัยที่เหมาะสมอีกด้วย 

จากสภาพและเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูในโรงเรียนของรัฐจึงเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศภายในอัน
เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  เป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา  และอาจส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตกต่างกัน  จึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรม
การนิเทศภายในระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  เพื่อจะได้
ทราบสภาพในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในรวมถึงเปรียบเทียบ  ข้อแตกต่างในการดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในระหว่างโรงเรียน
รัฐและเอกชน  ในความคิดเห็นของครูผู้สอน  ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบที่ได้น้ัน  จะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน  
กําหนดนโยบาย  ปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับความต้องการ  อัน
จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในระหว่างโรงเรียนของรัฐ  และเอกชน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ตามหลักการของการสร้างเครื่องมือเพื่อ 

การวิจัย  และยึดเน้ือหาตามสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
ตอนที่  1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทของโรงเรียน ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน   เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน แบ่งเป็น  8  
กิจกรรม  ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  โดยจําแนกข้อคําถามตาม 
ตัวแปรย่อย  

 ตอนที่ 3 เป็นคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
8  กิจกรรม เป็นแบบปลายเปิด (Open Form) 
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ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  โดยได้รับคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญให้
คําแนะนําในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face  Validity)  แล้วนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับครูในโรงเรียนของรัฐและเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน  
30  คน  เป็นครูโรงเรียนของรัฐจํานวน  20 คน  ครูโรงเรียนเอกชนจํานวน  10 คน  เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็น
รายข้อ  โดยทดสอบด้วย  t-test  ที่ระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติ .05  หรือ  มีค่า  1.75  ขึ้นไป  ผลปรากฏว่า  แบบสอบถามจํานวน  48  ข้อ  ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  โดยมีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง  1.752-11.006 และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ  .977   

2. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น  3  ตอนดังน้ี 
ตอนที่  1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่  2 ความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตอนที่  3 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 8 กิจกรรม 

 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  โดยได้รับคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญให้
คําแนะนําในการพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) 
ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.99 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.ผู้ทําวิจัยประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อขอให้ออกหนังสือส่งถึงผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
2.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม ส่งถึงผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา  เขต  2  เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  และกําหนดวัน
รับแบบสอบถามคืน  โดยผู้วิจัย  เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง  ได้รับคืนทุกฉบับ   
ใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติดังน้ี  ด้านสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  หาค่าร้อยละ (Percentage)  เสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจํานวนร้อยละ  ความคิดเห็นของครูโรงเรียนของรัฐและ
เอกชนเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean)  การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชนเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน วิเคราะห์ด้วยค่า t-test  
Independent กําหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05  ข้อเสนอแนะที่เป็นคําถามปลายเปิด  ใช้การวิเคราะห์ เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis)  โดยจัดคําตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจง ความถี่  หาค่าร้อยละ  เสนอข้อมูล เป็นตารางประกอบคําอธิบาย 

3.  แบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือจากบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  ซ่ึงผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านเป็นผู้กําหนดวัน  
เวลา  และสถานที่ในการให้สัมภาษณ์  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์  แบบมีโครงสร้างที่สร้างขึ้น  และบันทึกเสียงสัมภาษณ์  
โดยทําการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนของรัฐจํานวน 10  คน  และครูโรงเรียนเอกชน  จํานวน  10  คน  ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ (Percentage)  และนําเสนอเปรียบเทียบในรูปตารางประกอบความเรียง และวิเคราะห์ผลเป็นความเรียงเพิ่มเติม 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ผลการวิจัยพบว่า 
   1.สภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของรัฐและเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
   2. สภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต  2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประชุมระดม
ความคิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ ส่ือการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การสังเกตการสอน การสาธิตการสอน การอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

3.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิจัย  คือ  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนช่วยสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้
ครูเกิดความตื่นตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  แต่มีข้อเสียคือขาดการกํากับติดตามผลการนิเทศ  เป็นการเพิ่มภาระ
งานให้แก่ครูทั้งที่ครูมีจํานวนไม่พอ  ควรมีการวางแผนและดําเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ ให้การสนับสนุนด้านบุคลากรและ
งบประมาณ  ดําเนินกิจกรรมการนิเทศตามบริบทของแต่ละโรงเรียนที่สามารถทําได ้   
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 4.ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าอุปสรรค์ในการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนคือบุคลากรไม่เพียงพอ  ครูมีภาระงานมาก ไม่มี
เวลา งบประมาณไม่เพียงพอ  แต่ละโรงเรียนจะต้องปรับเปล่ียนการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามบริบทของตนเอง  เพื่อให้การดําเนิน
กิจกรรมสําเร็จลุล่วง 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 ผู้วิจัยได้นําประเด็นที่ค้นพบมาสรุปและ 
อภิปรายผล  ดังน้ี 

1.  สภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
ผลการวิจัยออกมาเช่นน้ีเน่ืองจากการนิเทศภายในโรงเรียน  มีการกํากับจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต  2 และต้องรายงานผลเป็นเอกสารหลักฐาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิชิต  ขุราศี  (2546 :  บทคัดย่อ)  ศึกษาพบว่า  ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  ข้อที่มีการปฏิบัติมาก คือ  กําหนดจุดมุ่งหมายของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน  เตรียมวาระการประชุมแต่ละ
ครั้งและเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้าปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหา  การปฏิบัติงานและปัญหาส่วนตัว  ซ่ึงส่งผลให้การนิเทศ
ภายในโรงเรียนเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์แต่ผลจากการสัมภาษณ์กลับพบว่าหลายโรงเรียนไม่สามารถดําเนินการกิจกรรม  การ
นิเทศภายในได้อย่างครอบคลุมทุกกิจกรรม  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลัก  คือ บุคลากรไม่เพียงพอ  ภารกิจของโรงเรียนมีจํานวน
มาก  ขาดงบประมาณ  ซ่ึงสอดคล้องกับ รุ่งนภา  บุญกลาง  (2540 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษากระบวนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)  
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ยังไม่ครอบคลุมทุกสภาพปัญหา 
เน่ืองจาก  คร ูห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องประชุม  และวัสดอุุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ครูมีชั่วโมงสอนมาก 

2. การเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน ของรัฐและเอกชน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 พบว่า  ทุกข้อมีความแตกต่างกัน  โดยโรงเรียนเอกชนมองว่าการจัดกิจกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน  มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากกว่าโรงเรียนของรัฐ  อาจเน่ืองด้วยโรงเรียนของรัฐมี
ข้อจํากัดในเรื่องจํานวนของบุคลากร  และงบประมาณ  จึงทําให้การดําเนินกิจกรรม  การนิเทศภายในโรงเรียนไม่ครอบคลุมทุก
กิจกรรม  ครูโรงเรียนของรัฐขาดความตระหนักในเรื่องของ การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  รวมถึงการติดตามผล  จึงทําให้
การดําเนินกิจกรรม  บางกิจกรรมไม่สามารถนําผลที่ได้มาดําเนินการต่อได้  และแม้จะมีการสรุปและรายงานผล  ส่วนมากจะเป็นไป
เพื่อให้มีหลักฐานในการตรวจสอบจากหน่วยงานอ่ืน  ผลที่ได้จึงไม่มีการนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเหตุผลส่วน
ใหญ่ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์  คือ  ครูมีภาระงานมาก  ไม่มีเวลาที่จะดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนให้ครบทุกขั้นตอน  และ  
บางกิจกรรมก็ไม่มีการปฏิบัติ  สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต.ิ  2541 : 53)  กล่าวไว้ว่าการนิเทศติดตาม  ผลการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด  
พบว่า  การนิเทศของโรงเรียนโดยทั่วไปยังไม่ส่งผลให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนให้ดีขึ้นได้  ในขณะที่
โรงเรียนเอกชน  ครูจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานเพราะมีการแข่งขันสูง  ที่เป็นเช่นน้ันอาจเน่ืองมาจากปัจจุบันมีโรงเรียน
เอกชนเป็นจํานวนมาก  และยังมีโรงเรียนของรัฐอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่  ทําให้แต่ละโรงเรียนต้องแข่งขันกันเพื่อดึงนักเรียนให้เข้ามาเรียน
ในโรงเรียนของตนเอง  ดังเช่นที่  ประเวศ  วะสี  (ประเวศ  วะสี.  2541 : 26)  กล่าวไว้ว่า  โดยทั่วไปแล้ว  การตัดสินใจของผู้ปกครอง
สําหรับการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานของตนน้ัน  จะต้องมีปัจจัยประกอบการพิจารณาหลายด้าน  เพื่อให้บุตรหลานของตนกลายเป็น
ผลผลิตที่มีคุณภาพ  จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้โรงเรียนเอกชนที่ต้องการจะอยู่รอดต่อไป  จะต้องเร่งสร้างผลงานออกมา ให้มี
คุณภาพ  และโดดเด่นในสายตาของผู้ปกครอง  เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้ปกครองเลือกตน  ดังน้ันบุคลากรในโรงเรียนเอกชนจึงต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างขยันขันแข็ง  และร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล  สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.  2545 : 2) กล่าวไว้ว่า  โรงเรียนเอกชนที่มีศักยภาพสูง  จําเป็นจะต้องมี
บทบาท  และเริ่มพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้ทันต่อ   การเปล่ียนแปลงโดยการนําส่ิงใหม่มาใช้  การจะทําให้โรงเรียนมี
ความเป็นเลิศ  จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  เหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วน้ันจึงอาจส่งผลทําให้ครูโรงเรียนเอกชนมีความ
กระตือรือร้น  และมองว่าการนิเทศภายในโรงเรียนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากกว่าโรงเรียนของรัฐ  ในด้าน
ของการนิเทศในชั้นเรียน  และการให้คําปรึกษาแนะนํา  พบว่า  โรงเรียนของรัฐและเอกชนมีสภาพการจัดกิจกรรมไม่แตกต่างกัน  อาจ
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เป็นเพราะว่ากิจกรรมการนิเทศชั้นเรียนน้ัน  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  จะต้อง
ดําเนินการและรายงานต่อตน้สังกัด  โดยแต่ละภาคเรียนจะมีคณะกรรมการจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต  2  และบุคลากรจากโรงเรียนอ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้งในนามศูนย์เครือข่ายเข้านิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียน เรียกว่าการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม จึงทําให้การปฏิบัติของโรงเรียนทั้ง  2  ประเภทไม่ต่างกัน  และในด้านของการให้คําปรึกษา  แนะนําน้ัน  ทุกโรงเรียนถือ
ปฏิบัติตลอดเวลาเน่ืองด้วยบุคลากรในโรงเรียนมีความสนิทสนมกัน  ซ่ึงโรงเรียนของรัฐจะมีลักษณ์ดังกล่าวมากกว่าโรงเรียนเอกชน   จึง
ทําให้เกิดการปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการ 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ครูโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ได้เสนอแนะไว้  3  ประเด็นหลักๆ  ดังน้ี 

3.1  ข้อดีหรือจุดเด่นในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  3  อันดับแรก  ได้แก่  ช่วยสร้างความตระหนัก  
และกระตุ้นให้ครูเกิดความตื่นตัว  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร  ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูทุกคน  และ
ดําเนินกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ  หลากหลาย  ชัดเจนและต่อเน่ือง  พร้อมนําผลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  สมยศ  ไชยโย  (2547 : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเหล่าขาว  อําเภอโพนทราย  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนากระบวนการสังเกตการสอน  ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าปรับปรุงวิธีการ
สอน  โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละสายงาน  เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ  ทิลาฮัน (Tilahun.  1983 :  2168-A)  ได้ทําการ
วิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่พึงประสงค์ของการพัฒนาประเทศเอธิโอเปีย  ใช้กลุ่มตัวอย่างครู  ศึกษานิเทศก์
และนักวิชาการ  พบว่า  การนิเทศในลักษณะร่วมมือกันปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาก่อให้เกิดผลดีกว่าการนิเทศที่ใช้อํานาจและการ
บังคับ  และงานวิจัยของ  ฮอล์สเตอร์  (Holster.  1999 :  2306-A)  ได้ศึกษาครูผู้สอนที่ได้รับผลกระทบจากการนิเทศ  พบว่า  
ผู้บริหารและครูให้ความสนใจต่อการนิเทศแบบเพื่อนร่วมงานและมีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  ดังน้ัน  การประสานความ
ร่วมมือกันในการดําเนินการนิเทศจึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงทีจ่ะทําให้บุคคลผู้เก่ียวข้องและดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ 

1.2 ข้อเสียหรือจุดด้อยในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  3  อันดับแรก  ได้แก่  ขาด 
การกํากับติดตามผลการนิเทศอย่างต่อเน่ือง  เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่ครู  และบุคลากรไม่เพียงพอ  ขาดการสนับสนุนด้านเครื่องมือ
และงบประมาณ  ทําให้บางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้  เพราะโรงเรียนขนาดเล็ก  บุคลากรมีน้อยย่อมส่งผลต่องบประมาณและ
การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ  จึงทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมการนิเทศ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประดิษฐ์  ญาณกาย  (2545 
:  บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่องการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  พบว่า  ปัญหาในการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียน
ขนาดเล็กขาดบุคลากรและปฏิบัติการนิเทศไม่ได้ตามที่กําหนดไว้ในปฏิทิน  ซ่ึงแนวทางในการแก้ปัญหาน้ัน  โรงเรียนควรจัดให้มีการ
สนทนาอย่างไม่เป็นทางการตามความเหมาะสม  เช่นเดียวกัน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2541 : 84-85)  
ได้สรุปผลการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  ด้านปัญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  มีงานวิจัยที่
นํามาสังเคราะห์  จํานวน  21  เรื่อง  และด้านความต้องการรับการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  มีงานวิจัย
ที่นํามาสังเคราะห์  จํานวน  19  เรื่อง  สรุปได้ว่า  ปัญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนได้แก่  บุคลากรไม่เห็นความสําคัญ  ไม่มี
ส่วนร่วมในการวางแผน  การวางแผนไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ขาดส่ือและเครื่องมือในการนิเทศภายในโรงเรียน  ขาด
งบประมาณเพื่อการนิเทศภายในโรงเรียน  บุคลากรมีภารกิจมาก  ไม่มีเวลา  การปฏิบัติกิจกรรมไม่สมํ่าเสมอ  และบุคลากรมีความรู้
ความเข้าในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนน้อย 

1.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  และกิจกรรมที่ต้องการให้เพิ่ม  3  อันดับแรก  ได้แก่  ควรมีการนิเทศอย่างเป็นระบบ  
ต่อเน่ืองและจริงจัง  ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร  และงบประมาณในการดําเนินงาน  เช่น  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การ
จัดหาและผลิตส่ือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  และการสนับสนุนด้านส่ือ  ICT  ในการจัดการเรียนการสอน  และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนๆของครู  สาเหตุที่ครูเสนอแนะมาเช่นน้ีอาจเน่ืองจากหลายๆโรงเรียน มีการกําหนดให้ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศบางอย่าง  
เช่น  การรายงานผลการอบรม  สัมมนา  หรือการศึกษาดูงานต่อผู้บริหารเป็นรูปเล่ม  แต่ไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง  จึงถูกละเลยไป
เป็นต้น  ส่วนในด้านของการจัดหาและผลิตส่ือต่างๆ  รวมถึงส่ือ  ICT ล้วนเป็นปัญหาในหลายๆโรงเรียนซ่ึงเก่ียวข้องกับงบประมาณ 
ส่วนที่จะแก้ไขได้คือการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจากหน่วยงานภายนอกและชุมชน 

2. การประมวลผลจากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนของรัฐและเอกชน  พบว่ากิจกรรมการนิเทศภายในมีการปฏิบัติในทุก
โรงเรียน  แต่ละโรงเรียนอาจไม่ได้ดําเนินการทุกกิจกรรม   เพราะมีอุปสรรค์ที่คล้ายกัน  เช่น  บุคลากรไม่เพียงพอ  ครูมีภาระงานมาก  
ไม่มีเวลา  งบประมาณ ไม่เพียงพอ  เป็นต้น  โดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐ  แต่ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าข้อดีอย่างหน่ึงของโรงเรียนของ
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รัฐ  แม้จะมีบุคลากรน้อย  แต่มีความใกล้ชิด  ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีกิจกรรมการพูดคุย  ปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ
บ่อยครั้ง  จึงถือเป็นข้อได้เปรียบของโรงเรียนของรัฐในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนต่อไป  ดังน้ันแต่ละ
โรงเรียนจะต้องปรับเปล่ียนการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามบริบทของตนเอง  เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆสําเร็จลุล่วงไปได ้

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ.  2546.  แนวทางการนิเทศช่วยเหลือโรงเรียน  ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง.  กรุงเทพฯ  :   
  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ประดิษฐ์  ญาณกาย.  2545.  การดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ .  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).  
มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประเวศ  วะสี.  2541.  การปฏิรูปการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน. 
รุ่งนภา  บุญกลาง.  2540.  การศึกษากระบวนการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านบิง  (สุประชาจูงกลางนุสสรณ)์   
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  
(การบริหารการศึกษา).  มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

วิชิต  ขุราษี.  2540.  การปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
ธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด.  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).  มหาสารคาม : บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สมยศ  ไชยโย.  2547.  การพัฒนาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเหล่าข้าว  อําเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด.รายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).  มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.  2542.  รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา   
    2541  กลุ่มทักษะที่เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้(ภาษาไทยและคณิตศาสตร์.  นครราชสีมา : สปจ.นครราชสีมา. 

_________ 2544.  รายงานการนิเทศภายในสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา  2533.  นครราชสีมา :  
   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 2.  2553.  ข้อมูลอัตรากําลัง (10 มิถุนายน) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 นครราชสีมา  เขต  2.  นครราชสีมา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2.  (ถ่ายสําเนา) 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  2541.  คู่มือนิเทศการศึกษาการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  เพื่อครู...สู่เด็ก.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.  2541.  แนวดําเนินการเพื่อการประกันคุณภาพและการรับรองมารฐานคุณภาพ 

    การศึกษาของโรงเรียนเอกชน.  กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา. 
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.  2545.  รายงานการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษาเอกชน 
 ในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ : สํานักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 
Holster, R.H.  1999, June.  “Teacher at Work : The Effect of Supervision, and Effort on Teachers’ perception of  
     Flow and Student Learning,” Dissertation Abstracts International. 60 (7) : 2306-A. 
Tilahun, B.  1983, July.  “The Kind of School Supervision Needed in Developing Countries : A Case Study of  
     Ethiopia,”  Dissertation Abstracts International. 42 (3) : 21680-A. 
 

 

 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

735
735 

 

 

การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความคดิเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   

A  Study  in  the  Condition  of Personnel Administration  in  Basic Education 
Institution According to their Opinion of  Administrators and Teachers under the 

Secondary Educational   Service   Area   Office  17. 

พิชิต  สุดโต   สุรีย์มาศ    สุขกสิ ธีรศักดิ์    อินทรมาตย์  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี       

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2554 จํานวน  302  
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้  
ได้แก่ค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละ  (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบค่าที (t-test)  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตรวจสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

 ผลการวิจัยพบว่า 1)  สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย เรียงตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การดําเนินงานธุรการ
ของสถานศึกษา  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง  วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ  2)  การ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน  และจังหวัดโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  3)  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  เ มื่อพิจารณาเป็นโดยรวม
และรายด้านพบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
คําสําคัญ :   การบริหารงานบุคคล 

Abstract 
 This study purpose to study and compared the school’s personal management as viewed by 
administrator and teacher of the Secondary Educational Service  Area Office 17.   The samples consisted of 302 
secondary school administrators and teachers of the Secondary Educational Service  Area Office 17.  The 
equipment to included the data is the standard of 5 rating scale  questionnaire with reliability at 0.98.  The 

researcher used mean (Χ )  standard divination (S.D.)  t – test and One – way ANOVA and Scheffe’ method to 
analyses the data.  
 The study result : 1)  The school’s personal management as viewed by administrator and teacher of 
the Secondary Educational Service  Area Office 17, was rated at high level. The moderate level ranking from high 
to low scores were recruitment, staff development, school administrative tasks, manpower planning, discipline 
control, staff termination.  2)  The school’s personal management as viewed by administrator and teacher of the 
Secondary Educational Service  Area Office 17 compared by  status and provincewere not significantly.  3)  The 
school’s personal management as viewed by administrator and teacher of the Secondary Educational Service  
Area Office 17  compared by  school size were found significantly different at .05 level. 
Keyword :   personnel administration   
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บทนํา 
 องค์ประกอบที่สําคัญสูงสุดที่ทําให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรดังกล่าว
จะต้องประกอบไปด้วยคนที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและ
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคน สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม 
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตลอดชีวิตเป็นการ เริ่มวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถต่าง ๆ ทั้งการดํารงชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนได้  ปัจจัยสําคัญที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและท้าทายดังกล่าวได้แก่ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพทําให้ศักยภาพของแต่ละคนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที ่ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ 2540 : 2) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545  กําหนดให้
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไป
ยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 1)  
องค์ประกอบสําคัญของการบริหารงานในสถานศึกษา  คือ คนและงาน งานเป็นภารกิจที่จะต้องดําเนินการให้สําเร็จ แต่ในการที่จะ
ดําเนินการให้ภารกิจสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่าง 
ๆ   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่สําคัญยิ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้
เป็นคนดี   สํานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2553 ทําหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับติดตามการ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อ
บริการประชาชนทั้งสองจังหวัดให้เป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย  จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศและ
ตรงตามความต้องการของประชาชนทัง้สองจังหวัด เหตุผลที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตน้ีิคือ  โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการ
ในเขตพื้นที่การศึกษากําหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซ่ึงมีการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  ทําให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหาร
ราชการ  สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อให้การ
บริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้
สัมฤทธิผลและมีคุณค่ายิง่ขึ้น  ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี   
ส่งผลทําให้เกิดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   ซ่ึงประกอบไปด้วยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษา  เฉพาะช่วงชั้น
ที่  3  และช่วงชั้นที่ 4  ในสังกัดจํานวน  39   แห่ง  ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
กระจายอยู่ในพื้นที ่ 2  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดตราด จากการสํารวจสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พบว่าการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากแผนปฏบิัติการประจําปีงบประมาณ 2554  ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ  พบว่าการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ยังไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร มีการจัด
แบบเหมารวม  การให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ  การเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ
นักเรียน  โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์  โรงเรียนขาดแคลนครูในสาระวิชาหลักและครูมีภาระงานอ่ืนมากนอกเหนือจากงาน
สอน  แม้จะมีโครงการคืนครูให้นักเรียนแต่อัตราที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับโรงเรียน ธุรการโรงเรียนคนหน่ึงต้องปฏิบัติหน้าที่
มากกว่าหน่ึงโรงเรียน  การได้มาซ่ึงบุคลากรมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของสถานศึกษา  ครูอาจารย์มีวุฒิไม่ตรงกับความ
ต้องการของสถานศึกษา  ครูไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหาร  บุคลากรไม่ได้รับการบริการด้านสวัสดิการที่ดี  สถานศึกษาขาด
การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง  ขาดการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ บุคลากรในสถานศึกษา
ขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการและเม่ือออกจากราชการแล้วไม่มีการส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ที่ออกจากราชการ
ตลอดจนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  17  มีความแตกต่างทั้งสภาพภูมิศาสตร์สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจซ่ึงเป็น
ส่ิงที่ทําให้คุณภาพของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกันจึงจําเป็นต้องให้การส่งเสริม ปรับปรุงแลพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17.  2554 : 8-9) 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
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ครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  เพื่อจะได้นําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้พัฒนาและเป็นแนว
ทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   จําแนกตามสถานภาพ  จังหวัด  และขนาดสถานศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 17  ใน  6 ด้าน คือ  การดําเนินงานธุรการของสถานศึกษาการวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดตําแหน่ง  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย  
และการออกจากราชการ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   ปีการศึกษา 2554   จํานวน  1,358  คน    แบ่งเป็น  ผู้บริหาร   จํานวน  58 คน ครูผู้สอน  
จํานวน 1,300  คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2554 จํานวน  302  คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบ
หากลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan. 1970 : 607-610) และทําการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของ
ประชากร (Proportional  Stratified  Random  Sampling)โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นของการแบ่ง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหาร จํานวน 13คน ครูผู้สอน จํานวน 289  คน   
เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพ  จังหวัด  และขนาด
สถานศึกษา  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
            ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17   ซ่ึงครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงานบุคคล  6  ด้าน  
มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค่า
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.90  และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ส่งถึงผู้อํานวยโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  17  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมด้วย
ตนเอง  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานบุคคลเปรียบเทียบตามสถานภาพและจังหวัดโดยการทดสอบค่าที (t-test)  วิเคราะห์
ข้อมูลสภาพการบรหิารงานบุคคลเปรียบเทียบตามขนาดสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -  way ANOVA) เม่ือพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติ ง านเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  
13 คน คิด เป็นร้อยละ 4.30 เป็นครู ผู้สอน จํานวน 289 คน คิด เป็นร้อยละ 95.70  อยู่ในจังหวัดจันทบุรี  จํานวน  155 
คน คิดเป็นร้อยละ  51.30  อยู่ในจังหวัดตราด   จํานวน 147  คน คิดเป็นร้อยละ 48.70  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 
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64  คน คิดเป็นร้อยละ 21.10  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 
 2. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย คือ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง   การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การดําเนินงานธุรการของสถานศึกษา  
การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง   วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ  ตามลําดับ 
 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิต ิ    
 4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามจังหวัด โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 5. การเปรียบเทียบสภาพการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  เ มื่อพิจารณาเป็นโดยรวมและ
รายด้านพบว่า สภาพการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก
กับสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  โดยการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่มี
สภาพการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง  ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย เรียงตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การดําเนินงานธุรการของ
สถานศึกษา  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง  วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นว่า การที่จะดําเนินการให้ภารกิจสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ต้องอาศัยคนที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่สําคัญยิ่ง มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนดี คือ คนที่ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพมีจิตใจที่ดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกเช่น มีวินัย มีความเอ้ือเฟื้อเก้ือกูล มีเหตุผล รู้
หน้าที ่มีจิตใจประชาธิปไตย มีความเสียสละรักษาส่ิงแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  เป็นคนเก่ง  คนเก่ง คือ  คนที่มี
สมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความ
เป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและทําประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 
: 1) สอดคล้องกับแนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก (2543 : 82-83) ที่กล่าวว่า  องค์การหรือหน่วยงานใดๆ จะเจริญก้าวหน้าและมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพและคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับความรู้
ความสามารถของผู้บริหารด้วย หากผู้บรหิารสามารถจัดกาเก่ียวกับเรื่องคนได้แล้ว ปัญหาอ่ืนๆแทบจะหมดไป ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
องค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพของผู้บริหาร การบริหารงาน
บุคคลที่ดีจะ ช่วยแก้และลดปัญหาได ้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรินทร์ ทองเกล้ียง (2543 : 96) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชายแดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว  ผลการวิจัยพบว่า พฤติ
กรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พเยาว์  แสน
บุราณ  (2547 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น  เขต  1 -  5   ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถม  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  1 -  5  โดยภาพรวม  พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน   
ได้แก่  ด้านการจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ด้านการพัฒนาและการธํารงรักษาบุคลากร  ด้านการรักษาระเบียบวินัยและด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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 2.  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามี  กฎ  ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่นการ
สรรหา ครูมีระบบการสอบคัดเลือก  ผู้บริหารก็มีระบบการสอบคัดเลือกเช่นกัน  ระเบียบด้านธุรการ การลาต่างๆ  การไปราชการ  
การต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ การรักษาหน้าที่ ตลอดจนการออกจากราชการ ซ่ึงทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนต่างก็ต้องปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเช่นกัน  พิชัย เสงี่ยมจิตร (2542 : 110-112)  ดังน้ันจึงส่งผลให้สภาพการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนก
ตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  
(2548 : 6) ที่ได้กําหนดเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2546  ไว้ว่าการบริหารงานในสถานศึกษา  เป็นภารกิจที่สําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้ความสามารถ มีขวัญ
กําลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
สําคัญ  โดยผู้บริหารโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดําเนินการในภารกิจหลักคือ  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง  
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ  
แต่การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ยุ่งยากที่ซับซ้อน  เพราะต้องทํางานเก่ียวกับคน  ซ่ึงมีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความสํานึก
แตกต่างกัน  และที่สําคัญคนเป็นส่ิงที่มีชีวิตจิตใจ  มีอารมณ์  ผู้บริหารจึงต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารบุคคล  ซ่ึงปัญหาที่
สําคัญ  ได้แก่  ปัญหาการวางแผนการบริหารงานบุคคล  ปัญหาการสรรหาและการแต่งตั้งบุคคล  ปัญหาการพัฒนาบุคคลปัญหาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาการให้บุคคลพ้นจากงาน  และปัญหาการควบคุมกํากับ  ติดตามและนิเทศบุคคล  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุพิช สมคะเนย  (2549 : 97)  ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ  ผลการศึกษาพบว่า   การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ 
จําแนกตามตําแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนวทัศน์ แนวสุข  (2548 :  
108-109)  ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน และเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างกลุ่มผู้แทนฝ่ายบริหารและกลุ่มผู้แทนฝ่ายชุมชนต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
ภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามจังหวัด โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ต่างก็สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17  เช่นเดียวกัน  ซ่ึงมีนโยบาย มีแผนการปฏิบัติงานบุคคล  มีกฎ  ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล
เช่นเดียวกัน  สํานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  (2554 : 8-9)  ดังน้ัน  จึงส่งผลให้การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
จําแนกตามจังหวัด โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 171) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานบุคคลแผนใหม่โดย หลักการสําคัญ
ของการบริหารงานบุคคลเป็นการจัดให้บุคคลที่เลือกสรรมาเป็นอย่างดีแล้วได้ทํางานในตําแหน่งที่เหมาะสม ให้เขามีจิตใจทุ่มเทและ
รับผิดชอบงานโดยการให้ความเป็นธรรมในการกําหนดเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งการเล่ือนตําแหน่งฐานะและเงินเดือน ฝึกอบรมให้
เขามีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นตลอดจนจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เก้ือกูลให้เขามีขวัญกําลังใจดี  การบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน 
ได้วิวัฒนาการมาจากแนวความคิดแบบเก่าจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดเป็นผู้ออกคําส่ังแต่เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาขององค์   สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สงเคราะห์   ปัสนานนท์ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ผล
การศึกษาพบว่า  ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านการกําหนดความต้องการบุคลากรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  และการควบคุมกํากับ  ติดตาม  และนิเทศบุคลากร  มีปัญหาในระดับปานกลาง และ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์มาก มีปัญหาในการบริหารงานบุคลากรน้อยกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์น้อย 
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 4.  การเปรียบเทียบสภาพการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  เ มื่อพิจารณาเป็น
โดยรวมและรายด้านพบว่า สภาพการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วน
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาด
กลาง  ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งน้ีเน่ืองจากขนาดของ
โรงเรียนล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกับจํานวนบุคลากร  จํานวนนักเรียน งบประมาณ  งานวิชาการ  งานอาคารสถานที่  ซ่ึงถ้าโรงเรียนมีขนาด
ใหญ่ส่ิงต่าง ๆ ข้างต้นก็จะมากตามไปด้วย  ดังน้ัน เม่ือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่มีจํานวนบุคลากร น้อยกว่า  งานที่เก่ียวข้อง คือ  ด้านการ
ดําเนินงานธุรการของสถานศึกษา  ด้านการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง  ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ด้านวินัยและการรักษาวินัย  ด้านการออกจากราชการ  น้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่  (กระทรวงศึกษาธิการ.2552 : 26)   ดังน้ันจึงส่งผลใหก้ารเปรียบเทียบสภาพการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาเป็นโดยรวมและรายด้านพบว่าสภาพการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรพันธ์  เพชรางกูล  (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จําแนกตามประสบการณ์ใน
การบริหาร และจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ด้านการออกจากราชการ ควรปรับปรุงเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผู้สอน มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและยับยั้งการลาออกชั่วคราวของ
ข้าราชการครูเพื่อประโยชน์แก่สถานศึกษาในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด   
 1.2  ด้านวินัยและการรักษาวินัย  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดสินการกระทํา
ความผิดวินัยในเรื่องต่าง ๆ สามารถทําการอุทธรณ์ได้  ควรปรับปรุงเรื่องการให้ข้าราชการครูรักษาวินัยเคร่งครัดอยู่เสมอและการรับข้อ
ร้องเรียนข้าราชการครู  กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง
การศึกษาต่อไป 
 2.2  ควรทําการศึกษาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาเนื้อหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ในพื้นที่อําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ 

The study of Problem in Mathematics Contents of Mattayomsuksa 4 students in 
Areas of Fang, Mae-ei and Chaiprakran 

อํานาจ   อนุวงศ์เจริญ  
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

บทคัดย่อ  
การศึกษาเน้ือหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในพื้นที่อําเภอฝาง แม่อาย ไชย

ปราการ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเน้ือหาทีเ่ป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในพื้นที่อําเภอฝาง แม่อาย 
ไชยปราการ ประชากร ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ  
จํานวน   654  คน  และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ  
จํานวน  26  คน สุ่มตัวอย่างนักเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ขนาดตัวอย่าง 389 คน เครื่องมือที่ ใช้ เก็บรวมรวบข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และใช้สถิติ
ทดสอบ t-test เปรียบเทียบระดับปัญหาระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง   ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า 

1.  ระดับปัญหาตามความเห็นของครู ในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ทั้งเล่ม 1  และเล่ม 2  เป็นปัญหาในระดับปาน
กลาง และเน้ือหาในเล่ม 1 บทที่ 1 เซต  เรื่องการประยุกต์ใช้งานเป็นปัญหาระดับมาก  

2.  ระดับปัญหาตามความเห็นของนักเรียน ในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ทั้งเล่ม 1  และเล่ม 2  เป็นปัญหาใน
ระดับปานกลาง  และเน้ือหาที่เป็นปัญหาในระดับมาก ได้แก่ เน้ือหาในเล่ม 1 บทที่ 1  เซต เรื่อง  คอมพลีเมนต์และผลต่างของเซต  
แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์  และการประยุกต์ใช้งาน  บทที่ 2  การให้เหตุผล  บทที่ 3  จํานวนจริง  เรื่องการนําสมบัติของจํานวน
จริงไปใช้ในการแก้สมการกําลังสอง  การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การไม่เท่ากัน  อสมการและการแก้อสมการ  การแก้สมการ
และอสมการค่าสัมบูรณ์  และเน้ือหาในเล่ม2  บทที่ 1  การนํากราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ  การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เรื่องฟังก์ชันกําลังสองและกราฟ  ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล  และบทที่ 2 เรื่องการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ    

3.  การเปรียบเทียบระดับปัญหาระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง พบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีระดับปัญหาใน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกันทั้งในเน้ือหาคณิตศาสตร์เล่ม 1 และเล่ม 2 เม่ือทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05 
คําสําคัญ : ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ 

Abstract 
The purpose of this study was study the problems in Mathematics contents of Mattayomsuksa 4 

students in Fang, Mae-ai and Chaiprakarn area. The population consisted of 654 Mattayomsuksa 5 students and 
26 Mathematics teachers from upper-secondary schools in Fang, Mae-ai and Chaiprakarn area. The sample group 
was 389 students selected by simple random sampling. The research instrument was questionnaire. The data 
obtained was analyzed by descriptive statistics; mean and standard deviation. T-test was used to compare the 
problem levels between male and female students. The results of the study were as follows: 

1. The problem level from teachers’ opinion on the core Mathematics textbooks 1 and 2 were in the 

middle level. The content in lesson 1: Set of textbook 1 on Application was in the high level. 

2. The problem level from students’ opinion on the core Mathematics textbook 1 and 2 were in the 

middle level and the contents that were problems on the core Mathematics textbooks 1 and 2 in the high level 

were the contents in lesson 1: Set of textbook 1 on Complement and Difference of Sets, Venn-Euler Diagram and 

Application, lesson 2: Reasoning, lesson 3: Real Number on Solving  Quadratic Equation by Equality of Real 

Number, Solving One Variable Quadratic Equation, Inequality and Solving the Inequality, Solving Absolute 

Equation and Absolute Inequality, and lesson 1: Function of textbook 2 on Solving Equation and Inequality by 
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Graph, Solving Problem by Quadratic Function and Graph, Exponential Function, and the contents in lesson 2: 

Application of Trigonometry Ratio. 

3. The comparison of the problem  level between male and female students were found that male 

and female students had the same problem level in the contents of Mathematics textbooks 1 and 2 when 

tested at the significance level of .05. 

Keyword : problem in mathematics contents      

บทนํา 
 คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นพื้นฐาน
สําหรับการค้นคว้าวิจัยทุกประเภท เป็นที่ยอมรับว่าคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ วิชาคณิตศาสตร์ได้
ถูกบรรจุเป็นวิชาบังคับเรียนไว้ในหลักสูตร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงที่กําหนดไว้ให้นักเรียนทุกคนเรียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง  สามารถนําความรู้  ทักษะ  กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่จําเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถนําไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  และเป็นพื้นฐาน
สําหรับการศึกษาต่อ  ดังน้ันจึงจําเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ต้องจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักเรียนแต่ละคน (กรม
วิชาการ, 2544, หน้า 2)   

จากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ทําให้ผู้วิจัยมีมุมมองหรือแง่คิดหลายประการ แง่คิดประการหน่ึงคือ 
ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  ผู้วิจัยขอเสนอปัญหาเป็น 3 ประเด็น คือ ปัญหาจากตัวนักเรียน กล่าวคือ ถ้า
นักเรียนมีลักษณะเป็นคนสนใจ เอาใจใส่ต่อการเรียนคณิตศาสตร์จะช่วยให้เรียนวิชาน้ีได้ผล  ปัญหาจากครูผู้สอน กล่าวคือ ต้องเอาใจ
ใส่ต่อการสอน เตรียมการสอนจัดกิจกรรมการสอนอย่างมีระบบ และประการสําคัญ คือ ครูผู้สอนต้องมีความคิดรวบยอดในเน้ือหา
สาระของวิชาน้ีอย่างด ีไม่ใช่สอนตามหนังสือคู่มือครูหรือตามหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียน นอกจากน้ี หากครูผู้สอนไม่มีความถนัดใน
วิชาน้ี หรือไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอกหรือ วิชาโท ยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มากขึ้นหรือจะทําให้
นักเรียนขาดหลักแห่งตรรกะของความสมเหตุสมผล  และปัญหาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน กล่าวคือ หนังสือคู่มือครู 
หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือหลักสูตรย่อมมีความบกพร่องบ้างเป็นธรรมดา และยังมีปัญหาความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างเอกสาร
เหล่าน้ี แม้ว่า สสวท. และกรมวิชาการจะพยายามปรับปรุงพัฒนาอย่างไรก็ตาม นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังได้พบข้อมูลสถิติจากผล
การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น (LAS) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553  ของโรงเรียน ฝางชนูป
ถัมภ์ พบว่า จากนักเรียนที่เข้าสอบ 315 คน มีคะแนนเฉล่ีย 12.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.37  และมีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
เพียงร้อยละ 2.24  จากการที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการพูดคุย ปรึกษากับเพื่อนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทั้ง
ในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และโรงเรียนใกล้เคียง ทําให้ทราบว่าการที่นักเรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ดี
เท่าที่ควร สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ทําให้เน้ือหาวิชายากต่อการอธิบายหรือสอนให้
นักเรียนเข้าใจได้  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเน้ือหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  ในพื้นที่
อําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ   เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ บรรลุจุดประสงค์ตาม
หลักสูตรต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเน้ือหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในพื้นที่อําเภอฝางแม่อาย ไชยปราการ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตของเน้ือหา 
การศึกษาครั้งน้ีมุ่งที่จะศึกษาเน้ือหาที่เป็นปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง

เล่ม 1 และเล่ม 2  
2.  ขอบเขตประชากร  ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 
   2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จํานวน 654   คน 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

744 744 
 

 

     2.2 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอฝางอําเภอแม่อายและอําเภอไชย
ปราการ จํานวน 26   คน 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปัญหาของเน้ือหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ของนักเรียนและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งที่จะศึกษาเน้ือหาที่เป็นปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม- ศึกษาปีที่ 4   
ดังน้ัน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน จึงต้องเก็บจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงได้เรียนเน้ือหาในสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ผ่านมาแล้ว 

วิธีดําเนินการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาเน้ือหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ในพื้นที่ อําเภอฝาง แม่อาย ไชย
ปราการ  เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวิธีการดําเนินงานศึกษาค้นคว้า ดังน้ี 

1. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 
   1.1  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ  จํานวน   654  คน 
   1.2  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ  จํานวน  

26 คน 
 ในการเก็บรวบรวมจากประชากรในกลุ่มที่ 2  ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรได้ครบสมบูรณ์ จํานวน  26 ชุด   
 ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในกลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ  จํานวน   654  คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คํานวณขนาด
ตัวอย่างจากตาราง Darwin Hendel ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (นิโลบล  น่ิมก่ิงรัตน์, 2543, หน้า 249) ได้จํานวนตัวอย่าง 389 คน  
แสดงดังตาราง 1 

ตาราง 1  จํานวนตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ    
โรงเรียน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ฝางชนูปถัมภ์ 382 191 
แม่อายวิทยาคม   114 85 

ไชยปราการ 158 113 
รวม 654 389 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2 ชุด สําหรับครูและ
นักเรียน ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละชุดแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเน้ือหาที่เป็นปัญหาของวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า ชนิด 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามคือ 

 เน้ือหาเป็นปัญหาระดับมาก     ให้ระดับคะแนน 3 
 เน้ือหาเป็นปัญหาระดับปานกลาง  ให้ระดับคะแนน   2 
 เน้ือหาเป็นปัญหาระดับน้อย   ให้ระดับคะแนน   1 

3. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี  ผู้วิจัยไดด้ําเนินการสร้างแบบสอบถาม  ตามขั้นตอน  ดังน้ี   

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์         

2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามประเภทต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ผู้วิจัยได้นําแนวคิดมาสร้างแบบสอบถามให้ 

ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
3. นําแบบสอบถามร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ควบคุมงานวิจัยเพื่อพิจารณาแก้ไข 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

745
745 

 

 

4.  นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญดังรายชื่อต่อไปน้ีพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  
 1) นางทิพากร  ทิพจร  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 2) นางบุษยาภรณ์  ขันพล  ครู ค.ศ. 3 หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 
      5. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วนําไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรังษีวิทยา จํานวน 15 ฉบับ 

ทดสอบหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีของคอนบารค์  ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน  α = 0 .975  หมายถึง แบบสอบถามมี
คุณภาพด้านความเชื่อม่ัน สามารถนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามได้ 

4. วิธีดําเนินการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

         1.  ติดต่อขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  ในเขต
พื้นที่อําเภอฝาง  แม่อายและอําเภอไชยปราการ  และนําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากครูและนักเรียนที่เป็นประชากร  ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2454              

          2.  นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลทั้งส้ิน 415  ฉบับ  ได้รับคืนทุกฉบับ       
          3.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด  เพื่อคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์แล้วพบว่า  

แบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดเป็นฉบับที่สมบูรณ์   
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี  ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Window Version 
11.5 ได้วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติดังต่อไปน้ี 
 1.  วิเคราะห์ระดับปัญหาของเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของนักเรียนและครูในอําเภอฝาง  แม่อาย 
และไชยปราการ  โดยรวมรายด้านและรายข้อโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
(บุญชม  ศรีสะอาด , 2535)   
      เกณฑ์ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังน้ี 
      1.00 -  1.59 หมายถึง  มีปัญหาระดับน้อย 
      1.60  -  2.49  หมายถึง  มีปัญหาระดับปานกลาง 
      2.50  -  3.00 หมายถึง  มีปัญหาระดับมาก 
 2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง  ใช้สถิติทดสอบ t-test 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเน้ือหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ในพื้นที่
อําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ   ผลการศึกษาแสดงเป็น 3 ส่วน  ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ระดับปัญหาตามความเห็นของคร ู
 ส่วนที่ 2 ระดับปัญหาตามความเห็นของนักเรียน 
 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบระดับปัญหาของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 
1.  ระดับปัญหาตามความเห็นของคร ู  
 ระดับปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  เล่ม 1  ตามความเห็นของครู  พบว่า  ในภาพรวมเน้ือหาในเล่ม 1  เป็น
ปัญหาในระดับปานกลาง (Mean = 1.70)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  พบว่า  ในบทที่ 1 เซต  เน้ือหาเรื่องการประยุกต์ใช้งานเป็น
ปัญหาระดับมาก  (Mean = 2.53)  และเน้ือหาเรื่องแผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์  เป็นปัญหาระดับปานกลาง (Mean = 1.74)  
นอกน้ันเป็นปัญหาระดับน้อย  เน้ือหาในบทที่ 2  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย  เป็นปัญหาในระดับปานกลาง  
ในบทที่ 3  จํานวนจริง  เน้ือหาเรื่องสมบัตขิองจํานวนจริงเก่ียวกับการบวกและการคูณ  การเท่ากันในระบบจํานวน  การบวกและการ
คูณในระบบจํานวนจริง  เป็นปัญหาในระดับน้อย  นอกเหนือจากน้ี  เน้ือหาในบทที่ 4  เลขยกกําลังเป็นปัญหาในระดับปานกลาง
ทั้งหมด 

ระดับปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2  ตามความเห็นของครู  พบว่า  ในภาพรวมเน้ือหาในเล่ม 2  เป็น
ปัญหาในระดับปานกลาง  (Mean = 1.88) เพื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เน้ือหาเรื่องความสัมพันธ์ และเรื่องฟังก์ชั่นเชิงเส้นใน
บทที่ 1 เป็นปัญหาในระดับน้อย (Mean =1.47 และ Mean = 1.58 ตามลําดับ) นอกน้ันเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 
2.  ระดับปัญหาตามความเห็นของนักเรียน 
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 ระดับปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1  ตามความเห็นของนักเรียน  พบว่า  ในภาพรวมเน้ือหาเล่ม 1  
เป็นปัญหาในระดับปานกลาง (Mean = 2.12)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  พบว่า  ในบทที่ 1  เซต  เน้ือหาเรื่อง  คอมพลีเมนต์และ
ผลต่างของเซต  แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์  และการประยุกต์ใช้งานเป็นปัญหาในระดับมาก  เน้ือหาเรื่องเซตจํากัดและเซตอนันต์  
สับเซต  เพาเวอร์เซต  เอกภพสัมพันธ์  ยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  เป็นปัญหาในระดับปานกลาง  นอกน้ันเป็นปัญหาในระดับน้อย  
เน้ือหาในบทที่ 2  การให้เหตุผลเป็นปัญหาในระดับมากทั้งการให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย  ในบทที่ 3  จํานวน
จริง  เน้ือหาเรื่องการนําสมบัติของจํานวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกําลังสอง  การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  การไม่เท่ากัน  
อสมการและการแก้อสมการ  และการแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์  เป็นปัญหาในระดับมาก  ส่วนเรื่องการเท่ากันในระบบ
จํานวนเป็นปัญหาระดับน้อย  นอกน้ันเป็นปัญหาในระดับปานกลาง  และในบทที่ 4  เลขยกกําลัง  เน้ือหาเรื่องการหาผลบวก  ผลต่าง  
และผลคูณของจํานวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์  เป็นปัญหาในระดับมาก  นอกนน้ันเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 
 ระดับปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2  ตามความเห็นของนักเรียน  พบว่า  ในภาพรวมเน้ือหาในเล่ม 2  
เป็นปัญหาในระดับปานกลาง (Mean = 2.19)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  พบว่า  เน้ือหา บทที่ 1  การนํากราฟไปใช้ในการแก้
สมการและอสมการ  การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกําลังสองและกราฟ  รวมทั้งเน้ือหาเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล  และ
เน้ือหาในบทที่ 2  เรื่องการประยุกต์ของอัตราส่วน  ตรีโกณมิติเป็นปัญหาในระดับมาก  ส่วนเน้ือหาในบทที่ 1  เรื่องความสัมพันธ์และ
เรื่องโดรเมนและเรนจ์  เป็นปัญหาในระดับน้อย  นอกน้ันเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 
3.  เปรียบเทียบระดับปัญหาของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 
 การเปรียบเทียบระดับปัญหาของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง  พบว่า  นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง  มีระดับปัญหาใน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  ทั้งในเน้ือหาคณิตศาสตร์ เล่ม 1  และเล่ม 2  เม่ือทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05  แสดงผลใน
ตาราง 6 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 

เน้ือหา เพศ Mean S.D t-test Sig 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชาย   (117 คน) 2.08 0.41 1.245 0.215 

 หญิง (272 คน) 2.15 0.38   
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชาย   (117 คน) 2.12 0.42 1.640 0.103 

 หญิง (272 คน) 2.22 0.43   
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสรุปได้ ดังน้ี 

1. ระดับปัญหาตามความเห็นของครู พบว่า ระดับปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ทั้งเล่ม 1  และเล่ม 2  
เป็นปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 1.70  และ1.88  ตามลําดับ  และเน้ือหาในเล่ม 1 บทที่ 1 เซต  เรื่องการประยุกต์ใช้
งานเป็นปัญหาระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 2.53   เน้ือหาในเล่ม 2 บทที่ 1 เรื่องความสัมพันธ์ และเรื่องฟังก์ชั่นเชิงเส้น   เป็นปัญหาใน
ระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 1.47 และ 1.58 ตามลําดับ นอกน้ันเป็นปัญหาในระดับปานกลาง   

2.  ระดับปัญหาตามความเห็นของนักเรียน พบว่า ระดับปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ทั้งเล่ม 1  และ
เล่ม 2  เป็นปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 2.12  และ 2.19 ตามลําดับ และเน้ือหาในเล่ม 1 บทที่ 1  เซต เรื่อง  คอมพลี
เมนต์และผลต่างของเซต  แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์  และการประยุกต์ใช้งาน   เน้ือหาในบทที่ 2  การให้เหตุผลเป็นปัญหาใน
ระดับมากทั้งการให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย  ในบทที่ 3  จํานวนจริง  เน้ือหาเรื่องการนําสมบัติของจํานวนจริง
ไปใช้ในการแก้สมการกําลังสอง  การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  การไม่เท่ากัน  อสมการและการแก้อสมการ  และการแก้สมการ
และอสมการค่าสัมบูรณ์  เป็นปัญหาในระดับมากเช่นกัน   ส่วนเน้ือหาในเล่ม 2  พบว่า  เน้ือหาบทที่ 1  การนํากราฟไปใช้ในการแก้
สมการและอสมการ  การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกําลังสองและกราฟ  รวมทั้งเน้ือหาเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล และ
เน้ือหาในบทที่ 2 เรื่องการประยุกต์ของอัตราส่วน  ตรีโกณมิติเป็นปัญหาในระดับมาก   

3.  การเปรียบเทียบระดับปัญหาระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง พบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีระดับปัญหาใน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  ทั้งในเน้ือหาคณิตศาสตร์เล่ม 1 และเล่ม 2 เม่ือทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05    
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในพื้นที่อําเภอฝาง แม่อาย  
ไชยปราการ แม้จะพบว่า ระดับปัญหาตามความเห็นของครูและนักเรียนในภาพรวม เน้ือหาที่เป็นปัญหาในสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 
ทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2  เป็นปัญหาในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่าระดับปัญหาตามความเห็นของครู มีเพียงเน้ือหา
ในเล่ม 1 บทที่ 1 เซต  เรื่องการประยุกต์ใช้งานที่เป็นปัญหาระดับมาก  ในขณะที่นักเรียนเห็นว่าเน้ือหาเป็นปัญหาอยู่ในระดับมากหลาย
เน้ือหา ได้แก่ ในเล่ม 1 บทที่ 1  เซต เรื่อง  คอมพลีเมนต์และผลต่างของเซต  แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์  และการประยุกต์ใช้งาน    
เน้ือหาในบทที่ 2  การให้เหตุผลเป็นปัญหาในระดับมากทั้งการให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย  ในบทที่ 3  
จํานวนจริง  เน้ือหาเรื่องการนําสมบัติของจํานวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกําลังสอง การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การไม่
เท่ากัน  อสมการและการแก้อสมการ และการแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์  และเน้ือหาในเล่ม 2  บทที่ 1  การนํากราฟไปใช้ใน
การแก้สมการและอสมการ  การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกําลังสองและกราฟ  ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล และเน้ือหาในบทที่ 
2 เรื่องการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ซ่ึงความไม่สอดคล้องของระดับปัญหาตามความเห็นของครูและนักเรียนน้ี อาจทําให้ครูไม่
สามารถวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

อน่ึง  เน้ือหาที่เป็นปัญหาวิชาคณิตศาสตร์  อาจเกิดจากตัวนักเรียนเอง เช่น ข้อบกพร่องด้านทักษะการคิดคํานวณ  โดย
นักเรียนขาดทักษะการคิดคํานวณเบื้องต้น  ไม่ตรวจสอบคําตอบ  ตลอดจนขั้นตอนของการแก้ปัญหาโจทย์  และมีความรู้พื้นฐานที่ใช้
ในการเรียนเน้ือหาเรื่องน้ัน ๆ  ไม่เพียงพอ และข้อบกพร่องด้านการนํากฎ  นิยาม  สูตรหรือทฤษฎีไปใช้  โดยนักเรียนมีความเข้าใจและ
ใช้กฎ  นิยาม  สูตรหรือทฤษฎียังไม่ถูกต้อง  หรืออาจเกิดจากข้อบกพร่องด้านพฤติกรรมการเรียนที่พบ  คือ  นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบคําถามและขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ( มาลา  ปาจุวัง,  2542)  ส่วนสาเหตุอีกประการหน่ึงอาจเกิดจากตัวครู เช่น   
ครูผู้สอนขาดหลักวิชาหรือไม่มีความคิดรวบยอดในเชิงคณิตศาสตร์ (สมนึก ภัททิยธนี, 2539 )  ประสบการณ์ในการสอนของครู และ
คุณภาพการสอนของครู (ปกรณ์ ประจัญบาน,2542 )  

ข้อเสนอแนะ 

 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ควรมีการสํารวจเน้ือหาที่เป็นปัญหาอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเก่ียวกับเน้ือหาที่เป็นปัญหาระหว่างครูกับนักเรียน 

ข้อเสนอในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะได้ทําการวิจัยต่อไปในประเด็นที่เก่ียวกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 ให้มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาถึงรูปแบบวิธีสอนแต่ละเน้ือหาที่สามารถทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

The Development of 4 MAT Lesson Plans on the Addition, 
Subtraction,Multiplication and  Division Combined for Prathomsuksa 3 Students 

นวพร คุ้มวงค์ 1  จารุวรรณ สิงห์ม่วง 2
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่อง  การบวก  ลบ  คณู  หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT  เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 22  
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง  การ
บวก  ลบ  คูณ  หารระคน  สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4 
MAT  เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.19/83.63  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80  ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT  มีค่าเท่ากับ 0.77 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด   
คําสําคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT, ประสิทธิภาพ, ดัชนีประสิทธิผล, ความพึงพอใจ 

Abstract 

  The purposes of this study were to develop 4 MAT lesson plans on the addition, subtraction, multiplication 
and division combined for Prathomsuksa 3 students with an efficiency criterion of 80/80, to study the effectiveness 
index of 4 MAT lesson plans, and to study the students’ satisfaction after learning using 4 MAT. The subjects were 
22 students of Prathomsuksa 3 of Wat Nongsue school in semester 2, academic year 2010. The instruments used in 
this study were 4 MAT lesson plans, mathematics achievement test, and the questionnaire on students’ satisfaction 
towards 4 MAT. The data were statistically analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The results of 
this study revealed that the efficiency of 4 MAT lesson plans was 87.19/83.63 that higher than the criterion 80/80, 

the effectiveness index of 4 MAT learning activity management was at the 0.77, and the students’ satisfactions 
towards the 4 MAT learning activities were at the highest level.    
Keywords : 4 MAT lesson plan, Efficiency, Effectiveness index, Satisfaction 

บทนํา 
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิด

อย่างมีเหตุผล  เป็นระบบระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  สภาพปัจจุบันพบว่าการเรียน
คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาของประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยพบว่านักเรียนไทยมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ําจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)   ในปีการศึกษา 2552  พบว่า  มีผลคะแนนเฉล่ีย 57.22% ไม่ถึงร้อยละ 
60 ตามเกณฑ์ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กําหนดไว้   โดยเน้ือหาที่เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนรู้
คือ เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิด
คํานวณ  เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  ให้ความสนใจในการเรียนน้อย  ไม่อยากทําแบบฝึกหัดเน่ืองจากมีหลายจํานวน
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และหลายหลัก  คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนไม่ได้ต้องแก้ปัญหาโจทย์หลายขั้นตอน  เน้ือหายุ่งยากซับซ้อน ไม่
เกิดความคิดรวบยอด ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ทําให้ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเองได้ 
ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  เกิดการพัฒนาการทางสมองเพื่อการคิด  นักเรียนเกิดความสนใจกิจกรรมมีการเคล่ือนไหว
สนุกสนาน เช่น เกม  เพลง มาเป็นส่ือ ในการจัดการเรียนรู้ (ศิรินุช รัตนประสบ, 2550, หน้า 2) ในด้านโจทย์ปัญหา  ครูจะต้องฝึกให้
นักเรียนทําโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง  อาจทําเป็นรายบุคคลหรือใช้กระบวนการกลุ่มในการช่วยกันคิดแก้โจทย์ปัญหาและหา
คําตอบ (จรรยา  อาจหาญ, 2548, หน้า 42)   
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ผู้วิจัยพบว่าการเรียนรู้แบบ  4 MAT ของเบอร์นิส  แมคคาร์ธี (Bernice 
McCarthy)  ให้ความสําคัญกับศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผู้เรียนแต่ละประเภทจะประสบความสําเร็จใน
การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภท   การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

เป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เพื่อพัฒนานําความรู้  วิธีการเรียนรู้  ความสามารถในการคิด   การ
แก้ปัญหา  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองและการเรียนรู้อย่างมีความสุข   การจัดการเรียนรู้จะต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริม
พัฒนาการใช้สมองทั้ง 2 ซีกอย่างเท่าเทียมกัน (วัชรา เล่าเรียนดี, 2553, หน้า 86-87) ซ่ึงสามารถพัฒนาผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างกัน  

สามารถใช้สมองทุกส่วนของตนในการพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ (ทิศนา  แขมมณี, 2552, หน้า 262)  โดยนําวิธีการเรียนรู้
ของมนุษย์มาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับการทํางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา  ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าถูกท้า
ทาย  ทําให้ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระที่น่าเบื่อที่จะต้องเรียน  แต่เรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  เน่ืองจากเป็น
กระบวนการที่สอดคล้องกับการทํางานของสมอง เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ของตนเองอย่างมีความสุขโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  นอกจากน้ียังพบว่า  การ
นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  เพราะมีการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างหลากหลายและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามความถนัด และความสนใจผู้เรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู ้(เธียร พานิช, 2544, หน้า 22) 

ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  เพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ 4 MAT  ซ่ึงผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาในด้านทักษะกระบวนการคิดและการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT เรื่อง  การบวก ลบ  คูณ  หารระคน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ  4 MAT  
เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT  เรื่อง  การบวก ลบ  คูณ  หารระคน 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือกโดยยึดจุดมุ่
งหมายของการศึกษาเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553 เป็นนักเรียนชาย จํานวน 10 คน นักเรียนหญิงจํานวน 
12 คน ที่มีปัญหาด้านทักษะคิดคํานวณ และการแก้โจทย์ปัญหา ใช้เวลาสอน 18 ชั่วโมง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4 MAT ดําเนินการดังน้ี ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ 
คูณ หารระคน  ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 จํานวน  30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.43-0.78  ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.40-0.85 และ
ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.93  หลังจากน้ันจึงให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ  4 MAT  จํานวน 9 แผน ตามลําดับระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ถึง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 18 ชั่วโมง  
บันทึกคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุด
เดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และประเมินความพึงพอใจของ
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นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ด้วยแบบวัดความพึงพอใจจํานวน 15 ข้อ ที่มีค่าอํานาจ
จําแนกตั้งแต่ 2.21- 5.66 และค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 

ผลการวิจัย 
 1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  เรื่อง  การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80    
 ผลคะแนนในการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT  จากการทํากิจกรรมในแบบประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใบงาน  ชิ้นงาน  และแบบทดสอบย่อยระหว่าง
เรียน  จํานวน  9  แผน และให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน นําคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร 

1
E /

2
E กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน  

22  คน ดังตาราง  1 
ตาราง  1  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ตามเกณฑ ์80/80 

จํานวน
นักเรียน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย (
1
E ) 

คะแนนจากการทํากิจกรรมระหว่างเรียน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย (
2
E ) 

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนรวม
ระหว่าง
เรียน 

คะแนน
เฉลี่ย 

S ร้อยละ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

S ร้อยละ 

22 540 10,358 470.82 36.30 87.19 30 552 25.09 4.32 83.63 
 

 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียจากการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 470.82  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  36.30  คิดเป็นร้อยละ 87.19 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.09 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.32 คิดเป็น ร้อยละ 83.63  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.19/83.63 
(

21
/ EE ) ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้เท่ากับ  80/80  

2) การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การบวก  ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3   

ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีพ่ัฒนาขึ้นทําการทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงทําการจัดการเรียนรู้ และทําการ
ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน นํามาตรวจให้คะแนนและนํามาหาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยมี
ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 193 คะแนน ผลรวมของคะแนนหลังเรียนของทุกคนเท่ากับ 552 คะแนน จํานวนนักเรียน 22 คน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  เรื่อง  การบวก  ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  มีค่าเท่ากับ 0.77 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความก้าวหน้า
ทางพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.00 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ .50  ที่ตั้งไว้  
 3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การ
บวก ลบ คูณ หารระคน   ผู้วิจัยได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบวัดความพึงพอใจจํานวน 15 ข้อ ผลแสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเสือ     
(รัฐราษฎร์พัฒนา) ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  

รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (22 คน) 

คะแนน
รวม X  S  ระดับ ลําดับ 

1. ข้าพเจ้ารู้ว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  มีความต่อเนื่องกัน  ต้องทํา
ความเข้าใจทุกเร่ือง 
2. ข้าพเจ้าค้นคว้าหาความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมนอกเหนือกว่าที่
เรียนในชั้นเรียน 
3. การเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าใจง่าย  เพราะมีขั้นตอน 
4. ข้าพเจ้าเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น  เพราะรู้วิธีคิดอย่างมีขั้นตอน 
5. ข้าพเจ้าชอบตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
6. เมื่อถึงชัว่โมงคณิตศาสตร์  ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีความสุข 
7. ในการตัดสินใจทําโจทย์คณิตศาสตร์  ข้าพเจ้ามักจะทําด้วยความ
มั่นใจ 
8. ข้าพเจ้ารู้สึกมีกําลังใจและเชื่อมั่นในการทํางานร่วมกับเพ่ือนๆ 
9. ในการทําข้อสอบคณิตศาสตร์  ข้าพเจ้าจะเลือกทําเร่ืองที่เข้าใจก่อน
เสมอ 
10. ข้าพเจ้าชอบคณิตศาสตร์  เพราะคําตอบของปัญหาคณิตศาสตร์
แน่นอน 
11. ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้อธิบายคณิตศาสตร์  ให้เพ่ือนที่ไม่เข้าใจฟัง 
12. ข้าพเจ้าชอบคิดถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว  ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่
เสมอ 
13. ข้าพเจ้าชอบนําความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจําวัน เสมอ 
14. ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 
15. ข้าพเจ้านําทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ เสมอ 
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  จากตาราง 2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง  การบวก 
ลบ คูณ หารระคน ปรากฏว่าความคิดเห็นของนักเรียนมีค่าเฉล่ีย  ( X ) เท่ากับ 4.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เท่ากับ 0.52 ซ่ึงอยู่
ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ 3,4,8 มีค่าเฉล่ีย  ( X ) เท่ากับ 4.91  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S) เท่ากับ 0.29  

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT  เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.19/83.63  ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด 80/80  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT  มีค่าเท่ากับ 0.77 และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  เรื่อง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน โดยรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด  
อภิปรายผลการวิจัย 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.19/83.63  ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80  จึงอาจกล่าวได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายการวิจัยที่ตั้งไว้ การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT เรื่อง การ
บวก ลบ คูณ หารระคน ขึ้นโดยผ่านกระบวนการ ขั้นตอนการสร้างที่มีระบบ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนของการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพัชรียา  เสนีย์ (2551, หน้า 80)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง  เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านปากแพรก อําเภอบาง
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ขัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 27 คน ซ่ึงพบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ เรื่อง 
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.89/84.44 คะแนนเฉล่ียของนักเรียน
จากการประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม การตรวจผลงาน และการทําแบบทดสอบย่อยประจําแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 86.81 และคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็น  ร้อยละ 84.44  

2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเท่ากับ 0.77 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 77.00 ทั้งน้ี
เน่ืองจากผู้วิจัยได้ทําการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขณะเรียน
มุ่งม่ันในการทํากิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างตั้งใจ และพยายามให้ผลงานถูกต้อง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง สร้างชิ ้นงาน
อย่างเต็มความสามารถ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเน้ือหาการเรียนในเรื่องน้ัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะชีวิต เกิดความสนุกสนานมีความเข้าใจในบทเรียน มีกิจกรรมที่
เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ทําให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายซํ้าซาก ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเองจนเกิดความสําเร็จ 
นําเสนอชิ้นงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทิวาพร  เศรษฐโสภณ (2550, หน้า 68) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบ 4 
MAT และการสอนแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จํานวน 2 ห้อง ห้องละ 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT  มีค่าเท่ากับ 0.8092 คิดเป็นร้อยละ 80.92 และการ
สอนแบบปกต ิมีค่าเท่ากับ 0.49 คิดเป็นร้อยละ 49.00   

3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT เรื่อง การบวก  ลบ  คูณ  
หารระคน  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 
15 ข้อ ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ข้อที่ 3,4,8 เป็นเรื่องเก่ียวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าใจง่ายเพราะมีขั้นตอนเรียน
คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น เพราะรู้วิธีคิดอย่างมีขั้นตอน และรู้สึกมีกําลังใจเชื่อม่ันในการทํางานร่วมกับเพื่อนๆ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความ
เชื่อม่ันในการคิดอย่างเป็นขั้นตอน และม่ันใจในการทํางานร่วมกับเพื่อนๆ เก่ียวกับแนวความคิดในการทํากิจกรรมของตนเอง กล้า
แสดงความคิดเห็นและแสดงออก เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ นอกจากน้ียังมีความพึงพอใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความต่อเน่ืองกัน 
ต้องทําความเข้าใจทุกเรื่อง ในการตัดสินใจทําโจทย์คณิตศาสตร์มักจะทําด้วยความม่ันใจ การทําข้อสอบคณิตศาสตร์จะเลือกทําเรื่องที่
เข้าใจก่อนเสมอ มีความชอบในวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคําตอบของปัญหาคณิตศาสตร์แน่นอน หาคําตอบได้อย่างม่ันใจ รวมทั้งนําไป
เชื่อมโยงกับส่ิงที่อยู่รอบตัวและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเสมอ นอกจากน้ียังเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ ชอบตอบ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเม่ือถึงชั่วโมงคณิตศาสตร์ มีความสุข และค้นคว้าหาความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนอกเหนือกว่าเรื่องที่
เรียนในชั้นเรียน แสดงถึงทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เกิดความพึงพอใจในการเรียนจึงทําให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับฉวีวรรณ บุตรศรีภูมิ (2551, หน้า 108) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกสําโรงตําบลศรีละกอ 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน ที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจจํานวน 20 ข้อ มีความพึงพอใจโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT มีลักษณะสําคัญคือ มีการจัดกิจกรรม
โดยให้ความสนใจวิธีการคิด และวิธีการเรียนของนักเรียน โดยสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จรัสศรี   ทองมี  (2552, หน้า 111) ได้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม  ปีการศึกษา 2551  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5  จํานวน  30 คน จาก 1 ห้องเรียนได้มาโดยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  นักเรียนที่เรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 73.83ได้ระดับคุณภาพดี  นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT จัดให้กับผู้เรียน 4 แบบ ผู้เรียนแบบที่ 1 ผู้เรียนที่ถนัดใช้จินตนาการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และเฝ้าสังเกตอย่างไตร่ตรอง ชอบการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน ผู้เรียนแบบที่ 2 ผู้เรียนที่เป็นนักวิเคราะห์ ชอบแสวงหา
ข้อเท็จจริง  สนุกกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและในบรรยากาศต่างๆ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สร้างความคิดรวบยอดรูปแบบใหม่จน
เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนที่เป็นผู้ที่ใช้สามัญสํานึก ผู้เรียนใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริงมาสร้างความคิดรวบยอด ผู้เรียนแบบที่ 4 
ผู้เรียนที่ชอบการเคล่ือนไหวชอบปฏิบัติ มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผน เพื่อสร้างความคิดรวบยอด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4 MAT มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของส่ิงที่เรียน ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์  ขั้นที่ 3 ขั้น
ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด  ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด  ขั้นที่ 5  ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด  
ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง  ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้  ขั้นที่ 8 การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน ฉะน้ันการจัดประสบการณ์จึงเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าและใหม่ ให้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องที่
จะเรียน กิจกรรมต้องจัดให้น่าสนใจ ตื่นเต้น ติดตาม และจะเป็นส่วนกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ ติดตามการเรียนว่าจะมีกิจกรรมใดอีกที่
จะต้องปฏิบัติต่อเน่ืองตามมา ครูควรดูแลการทํางานของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนของแต่ละขั้นตอน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ชิ้นงาน และความคงทนในการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
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ความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์   
ในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  และตราด 

Students’ Needs to Conservative Mathematics Camp Activities 
in Chanthaburi, Rayong  and Trat Provinces 

สงกรานต์  ปล้ืมปรีดาพร,  ชนิดาพร  ปล้ืมปรีดาพร    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 2) 
ศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  และตราด  3)  ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 4) ศึกษาระดับความต้องการของนักเรียนต่อการ
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพของนักเรียน  กับระดับความต้องการของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ  นักเรียนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ครั้ง
ที่ 56  และ 58  ซ่ึงกําลังศึกษาอยู่โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  และตราด  จํานวน  2,069 คน  สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
(stratified random sampling) จําแนกตามโรงเรียน  ซ่ึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  336 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ  ซ่ึงมี 4 ตอน ประกอบด้วย  ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  พฤติกรรมของ
นักเรียนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  ตอนที่ 4  ความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ในจังหวัดจันทบุรี  
ระยอง  และตราด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และไคสแควร์   

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนให้ระดับความสําคัญของความต้องการในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับดังน้ี  
1) ด้านความรู้  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45  2) ด้านการบริหารงานของบุคลากร  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40  3) ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 4) ด้านการอํานวยความสะดวกสบาย ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35  5) ด้านความเหมาะสมของกิจกรรม  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.34  และเม่ือทดสอบความสัมพันธ์ด้วยตัวสถิตไิคสแควร์พบว่า  ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับด้านความรู้ที่ระดับนัยสําคัญ .05 คือ 
เกรดเฉล่ียภาคเรียนล่าสุดของนักเรียน  ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับด้านบริหารงานบุคลากรที่ระดับนัยสําคัญ .05 คือ  จังหวัดที่
นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับด้านความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ระดับนัยสําคัญ .05 ได้แก่  การ
เคยเข้าร่วมกิจกรรม  เพศ  และชั้นปีที่กําลังศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับด้านการอํานวย
ความสะดวกสบายที่ระดับนัยสําคัญ .05  คือชั้นปีที่กําลังศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับ
ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมที่ระดับนัยสําคัญ .01 ได้แก่  การเคยเข้าร่วมกิจกรรม  และเพศของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คําสําคัญ: ความต้องการ, ความพึงพอใจ 

Abstract 

The objectives of this study are 1) study the status of the students who join the conservative 
mathematics camp activities 2) study the behaviors of students in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces when 
they join the conservative mathematics camp activities 3) study the students’ contentment level with the 
administrative managements of the conservative mathematics camp activities 4) study the students’ needs level 
of the conservative mathematics camp activities 5) study the relations between the status of the students and 
the students’ needs level of the conservative mathematics camp activities. The populations of this study are the 
2069 students who studying in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces and join the 56th and 58th conservative 
mathematics camp activities. The 336 samples were collected by stratified random sampling, the questionnaire 
has 4 parts: 1) the status of the students who answer the questionnaire 2) the behaviors when they join the 
conservative mathematics camp activities 3) the contentment level with the administrative managements of the 
conservative mathematics camp activities 4) needs level of the conservative mathematics camp activities in 
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Chanthaburi, Rayong and Trat provinces, the statistical methods that used in data analysis is percentage value, 
arithmetic mean, standard deviation Chi square test 

The research results is the sequences from the highest level are 1) knowledgements with the arithmetic 
mean = 4.45  2) the administrative managements of the conservative mathematics camp activities with the 
arithmetic mean = 4.40  3) the amused entertainment with the arithmetic mean = 4.38  4) the facility with the 
arithmetic mean = 4.35  5) the suitability of the activities with the arithmetic mean = 4.34, and the Chi square 
test are 1) the grade point average is the independent variable related with knowledgements with .05 significance 
level 2) the provinces that they are studying is the independent variable related with the administrative 
managements of the conservative mathematics camp activities with .05 significance level  3) the activities joining, 
gender and their studying levels are the independent variables related with the amused entertainment with .05 
significance level  4) the studying levels is the independent variable related with the facility with .05 significance 
level 5) the activities joining and gender are the independent variables related with the suitability of the activities 
with .05 significance level. 
Keywords: Needs, Contentment 

บทนํา 
การศึกษาเป็นเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสําคัญที่ทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดํารงอยู่ในสังคมได้

อย่างปกติสุข  เก้ือหนุนต่อการพัฒนาประเทศ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  สังคมและวัฒนธรรม  นอกจากน้ันยังมุ่ง
พัฒนาตนและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข  
การศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่สําคัญที่สุดอย่างหน่ึง  การศึกษาไม่ควรจะพัฒนาเฉพาะทรัพยากรมนุษย์เพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเท่าน้ัน  แต่ควรจะพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต  เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกับการเรียนรู้  ช่วยให้คนเรา
สามารถทําอะไรได้นอกเหนือจากธรรมชาติหรือที่เป็นสัญชาตญาณ  ส่ิงที่ได้จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาของคนให้ไปได้ตลอดชีวิต  
การศึกษาของไทยมีหลายระดับและเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมทั้งส้ิน  โดยเฉพาะการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาน่าจะเป็นไปตามศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพและทําประโยชน์แก่สังคมหรือว่าอยู่ได้อย่างมีความสุข(สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 2538)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้บัญญัติสาระในหมวด 4 มาตรา 22 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” ดังน้ันการศึกษานับว่าเป็นส่ิงที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนนําความรู้ความสามารถที่มีไป
พัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียนโดยภาควิชา
คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยเน้นจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในภาคตะวันออก 
ซ่ึงมีการสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   นอกจากน้ียังเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป 

ในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูอาจารย์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักเรียนซ่ึงเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ดังน้ันแนวทางในการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันจะต้องคํานึงถึงการจัดกิจกรรมทั้งทางด้านการดําเนินการ  ด้าน
การจัดบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมแต่ละฐาน  ด้านการให้สาระความรู้ และด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ซ่ึงความต้องการตามแนวความคิดของมาสโลว์ (Dr. Abraham H. Maslow) 
นักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมได้อธิบายเรื่อง ความต้องการของมนุษย์ว่าเป็นลําดับทั้งหมด 5 ขั้น (Five general system of needs) 
โดยเขียนเป็นรูปพีระมิดแห่งความต้องการไว้ แสดงความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์ (Basic needs) เป็นทฤษฎีการจูงใจ ซ่ึงเป็นคน
แรกที่ได้เขียนขึ้น เรียกว่า "Maslow's General theory of human motivation" (เสถียร เหลืองอร่าม, 2519: 325) Maslow 
กําหนดหลักการว่าบุคคลพยายามสนองความต้องการของตนเพือ่ความอยู่รอดและความสําเร็จของชีวิต 

Needs หมายถึงความต้องการอันจําเป็น ซ่ึงชีวิตจะขาดเสียมิได้ ผลจากการศึกษาทราบว่าทุกกริยาท่าทาง หรืออาการที่
มนุษย์แสดงออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมน้ีก็เพราะแรงผลักดันจากความต้องการเป็นกําลังสําคัญให้แสดงออกมา ความต้องการอาจ
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เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ที่ได้มาภายหลัง และจากส่ิงที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียนรู้เป็นความต้องการทางชีววิทยา ทั้งที่เป็นส่ิงที่แสดง
ออกมาให้เห็นได้และเป็นส่ิงที่ซ่อนตัวอยู ่

ทฤษฎีแห่งการจูงใจของ Maslow กล่าวถึง ความต้องการของมนุษย์ โดยมีสมมุติฐาน กล่าวถึงความสําคัญเก่ียวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ดังน้ี (กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์, 2530: 227) 
  1) ความต้องการจําเป็นทางร่างกาย สามารถแยกออกเป็นประเภทหน่ึงต่างหาก เป็นเอกเทศ จากการจูงใจประเภทอ่ืนๆ ได้
เพราะเป็นความต้องการพื้นฐานที่ทุกคนต้องการเหมือนกัน 

2) ความต้องการทางกายเป็นความต้องการหลักของทุกคน 
             3) ความต้องการอย่างอ่ืนๆ จะอันตรธานไป ตราบใดที่ความต้องการมนุษย์ทางกายยังไม่ได้รับการตอบสนองตาม
ความพอใจ เพราะยังถูกครอบงําด้วยความจําเป็นทางสรีระอยู่ 
            4) ความต้องการอย่างอ่ืนที่สูงขึ้นไปจะเริ่มปรากฏเม่ือความต้องการทางร่างกายได้รับการสนองตอบเพียงพอแล้ว ขณะที่
ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเข้ามาแทนที่  

5) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองเพียงพอแล้ว จะไม่เป็นอุปสรรคต่อความต้องการระดับสูงกว่าความต้องการที่ได้รับ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมน้ันอีกต่อไป และอินทรีย์น้ันจะถูกครอบงําด้วยความต้องการอ่ืนที่ยังไม่เพียงพอ 
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าน้ันเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมมนุษย ์

6) บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์ต้องการโลกที่มีแต่ความปลอดภัยมีระเบียบแบบแผน และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได ้
7) คนที่ทําลายความต้องการทางด้านความรัก และการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม หมายถึงคนที่ไม่ต้องการความรักและไม่ชอบ

การเข้าสังคมเป็นการกระทําของบุคคลที่ปรับตัวเองไม่ได้ และเป็นโรคประสาท 
8) ทุกๆ คนในสังคมย่อมต้องการและปรารถนาที่จะมีความเป็นอยู่อย่างม่ันคง  ได้รับการเคารพนับถือ  ยกย่อง  สรรเสริญ  

ประเมินค่าตน และมีความต้องการความแข็งแรง  ความสําเร็จ  ฉลาดปราดเปรื่อง  ต้องการมีเกียรติยศ  ชื่อเสียง  มีฐานะ  มีเกียรติภูมิ  
มีความสําคัญ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

9) มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ และความต้องการน้ีมีอยู่ตลอดเวลาเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่ส้ินสุด  เริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
ตาย  ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดขึ้นมาแทนที ่

10) ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ(A hierarchy of needs) จากต่ําไปหาสูงกล่าวคือ 
เม่ือความต้องการในระดับต่ําได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันท ี

เม่ือนักเรียนมีความต้องการและมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  จะมีผลให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสูงสุด 

จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น  จึงเป็นมูลเหตุและแรงจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดกิจกรรม และการปรับปรุง
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาสถานภาพของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 

2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

3)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 

4)  เพื่อศึกษาระดับความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 

5)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของนักเรียนกับระดับความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีคือ  นักเรียนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 56  และ 58  จํานวน  

2,069 คน  สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจําแนกตามโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  336 คน  สําหรับเครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถามซ่ึงมี 4 ตอน ประกอบด้วย   

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2   พฤติกรรมของนักเรียนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์   
ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 
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ตอนที่ 4  ความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  
และตราด 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นที่ 1  ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและรับแบบสอบถามกลับคืน 

 ขั้นที่ 2  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ในแต่ละข้อ และนับจํานวนแบบสอบถามให้ครบตามจํานวน
ขนาดตัวอย่างที่กําหนดไว้  เม่ือได้แบบสอบถามครบ 336 ชุดแล้ว  ผู้วิจัยนําข้อมูลแบบสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  แยกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปน้ี 

   1.  สถานภาพของนักเรียน  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

2.  พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  และตราด  วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่าร้อยละ 

3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.  ระดับความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       5.  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของนักเรียน  กับระดับความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิง
อนุรักษ์  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยตัวสถิติไคสแควร์ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ในจังหวัดจันทบุรี  
ระยอง  และตราด  สรุปสาระสําคัญของการวิจัยดังน้ี 

ตอนที่ 1 นักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  คิดเป็นร้อยละ 24.7  เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 29.5  
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69.9  ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 13 - 15 ปีคิดเป็นร้อยละ 60.7  เกรดเฉล่ียในภาคเรียนล่าสุด 3.01 – 4.00  
คิดเป็นร้อยละ 71.1  เรียนอยู่ในระดับชั้น ม.1 – ม.3  คิดเป็นร้อยละ 48.8  นักเรียนกําลังศึกษาในจังหวัดจันทบุรีคิดเป็นร้อยละ 89.3   
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง  
และตราด  พบว่าจําแนกตามเหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่สมัครใจเองคิดเป็นร้อยละ 61.0  ส่วนใหญ่ได้ความรู้คิดเป็นร้อยละ 

84.2  และได้นําความรู้ไปใชป้ระโยชน์คิดเป็นร้อยละ 74.4 
ตอนที่ 3  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์  พบว่า

นักเรียนให้ระดับความสําคัญของความพึงพอใจในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุดและมากเรียงตามลําดับดังน้ี 

1. ด้านการให้สาระความรู้  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.43 
2. ด้านการจัดบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.42   
3. ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.38  
4. ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมแต่ละฐาน  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.21 
5. ด้านการดําเนินการ  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.98 

      ตอนที่ 4  นักเรียนให้ระดับความสําคัญของความต้องการในด้านต่างๆ  อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับดังน้ี 
1. ด้านความรู้  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.45 
2. ด้านการบริหารงานของบุคลากร  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.40  
3. ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.38 
4. ด้านการอํานวยความสะดวกสบาย  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.35 
5. ด้านความเหมาะสมของกิจกรรม  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.34 
ตอนที่ 5  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของนักเรียน  กับระดับความต้องการของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่าย

คณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์โดยพิจารณาจากตัวสถิติไคสแควร์พบว่า 

    การเคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านการบริหารงานของ
บุคลากร  ด้านความรู้  และด้านการอํานวยความสะดวกสบายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การเคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
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คณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เพศของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านการบริหารงาน
ของบุคลากร  ด้านความรู้  และด้านการอํานวยความสะดวกสบายอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพศของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และเพศมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อายุของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านการบริหารงาน
ของบุคลากร  ด้านความรู้  ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ด้านความเหมาะสมของกิจกรรม  และด้านการอํานวยความสะดวกสบาย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เกรดเฉล่ียภาคเรียนล่าสุดของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการ
ด้านการบริหารงานของบุคลากร  ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ด้านความเหมาะสมของกิจกรรม  และด้านการอํานวยความ
สะดวกสบายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเกรดเฉล่ียภาคเรียนล่าสุดของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิง
อนุรักษ์มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชั้นปีที่กําลังศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านการ
บริหารงานของบุคลากร  ด้านความรู้  และด้านความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และชั้นปีที่กําลัง
ศึกษาของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
และด้านการอํานวยความสะดวกสบายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จังหวัดที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความรู้   ด้านความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  ด้านความเหมาะสมของกิจกรรม  และด้านการอํานวยความสะดวกสบายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ
จังหวัดที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านการบริหารงานของบุคลากรอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าสถานภาพของนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความรู้ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 คือ เกรดเฉล่ียภาคเรียนล่าสุดของนักเรียน  สถานภาพของนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
บริหารงานบุคลากรที่ระดับนัยสําคัญ .05 คือ  จังหวัดที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  สถานภาพของนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความต้องการด้านความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ระดับนัยสําคัญ .05 ได้แก่  การเคยเข้าร่วมกิจกรรม  เพศ  และชั้นปีที่กําลังศึกษา
ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  สถานภาพของนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านการอํานวยความสะดวกสบายที่
ระดับนัยสําคัญ .05  คือชั้นปีที่กําลังศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  และสถานภาพของนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับระดับความ
ต้องการด้านความเหมาะสมของกิจกรรมที่ระดับนัยสําคัญ .01 ได้แก่  การเคยเข้าร่วมกิจกรรม  และเพศของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1)  ในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ควรศึกษาสถานภาพของนักเรียนก่อน  ซ่ึงจะช่วยตอบสนองความต้องการ

ของนักเรียนได้ถูกต้อง  และตรงกับสถานภาพของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 
2)  ส่ืออุปกรณ์ต่างๆ ที่แปลก  และน่าสนใจ  จะช่วยดึงดูดความสนใจ  และความตั้งใจของนักเรียนมากขึ้น 

3)  นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความต้องการด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และด้านความรู้รองลงมา  ดังน้ัน
บุคลากรที่ดําเนินการในฐานต่างๆ  ควรมีกลวิธีที่จะสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ซ่ึงจะทําให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ  สนุก  และเพลิดเพลินไปกับการเข้าร่วมกิจกรรม 

4)  จากการวิจัยพบว่า  เพศ  และชั้นปีที่ กําลังศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการด้านความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  น้ันน่าสนใจว่าปัจจัยที่มีผลให้
นักเรียนมีความต้องการในด้านน้ีมีปัจจัยอะไรบ้าง 
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การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ระหว่างวิธี เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส  

และวิธีการเรียนรู้แบบปกต ิ
A Comparision of Analytical Thinking Skills and Learning Achievements in Information 

Technology Subject of Mathayomsuksa 4 Students Between Using KWL Plus and 
Traditional Teaching Method  

ปวีณ  สุวรรณรัตน ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยวิธี  
เค ดับเบิลยู แอล พลัส และวิธีการเรียนรู้แบบปกติ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิลยู แอล พลัสและวิธีการเรียนรู้แบบปกติ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส และวิธีการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 ห้อง โดยใช้วิธีการจับฉลากเลือกแผนการเรียนแล้ว
จับฉลากเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างละ 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบเค 
ดับเบิ้ลยู แอล พลัส จํานวน 8 แผน  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t - test Independent)  
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ 3) การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.52  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  ความคิดเห็นของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.70   
คําสําคัญ : เค ดับเบิลยู แอล พลัส, ทักษะการคิด, ทักษะการคิดวิเคราะห์, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Abstract 
  The  purposes of  this  research were to : (a) compare the learners’ analytical thinking skills after being 
taught by the KWL- Plus with the learners’ analytical thinking skills  after being taught by traditional teaching 
method ; (b) compare the learners’ achievements after being taught by the KWL- Plus method with the learners’ 
achievements after being taught by traditional teaching method ; and (c) study the learners’ opinions  towards 
the KWL- Plus and towards the traditional teaching method. The subjects  were Mathayomsuksa IV students of 
Benjamanusorn School in Chanthaburi who were studying in the second semester of academic year 2010.  Two 
classes of mathayomsuksa IV students were randomly selected as controlled group and experimental group 
through the learning programme. The research instruments  used in this research consisted of 8 lesson plans 
based on KWL- Plus ,  8 lesson plans based on traditional teaching method, analytical thinking skills test, 
achievement test, and the opinion questionnaire. The statistical analysis included  t-test independent, mean and 
standard deviation. 
  The results of the study were as follows.  (1) The students who were taught by the KWL-Plus showed 
their analytical thinking skills after the experiment significantly higher than those taught by the traditional 
teaching method at the .01 level ; (2) The students who were taught by the KWL-Plus showed their learning 
achievement after the experiment significantly higher than those taught  by the traditional teaching method at 
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the .01 level; and (3) The mean and standard deviation of the opinion score in the KWL-Plus group were 4.52 
and 0.52, meanwhile, The mean and standard deviation of the opinion score in the group were 4.05 and 0.70. 
Keywords : KWL-Plus, thinking skills, analytical thinking skills. 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้การคิดเป็นส่วนสําคัญต่อการเรียนรู้ โดยได้กําหนดไว้ในมาตรา 
24 (2) ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และ ในมาตรา 24 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  (“พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542”, 2542 : 8)   และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงสมรรถนะของผู้เรียน 
ทั้ง 5 ด้าน คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   โดยความสามารถในการคิดเป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม   เม่ือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษามาระยะ
หน่ึงพบว่าปัญหาสําคัญอย่างหน่ึงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือปัญหาในเรื่องการคิด โดยจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทั่ว
ประเทศ รอบ 2  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พบว่า การประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้านผู้เรียนทั้งหมด 7 มาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์คิดไตร่ตรองร้อยละ 10.4 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไทย. 2552 : 2 - 3) 
 การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการคิดได้น้ัน ผู้เรียนจําเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ันส่วนหน่ึง
ได้มาจากการอ่าน สุกัญญา  ศรีสืบสาย (2551 : 14)  กล่าวว่าการอ่านและการคิดเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งน้ีเพราะการ
อ่านที่มีประสิทธิภาพมิใช่การอ่านตรงตามตัวอักษร แต่เป็นการอ่านโดยใช้ความคิด สามารถประเมินค่าเรื่องที่อ่านและใช้ประโยชน์จาก
การอ่านได้ ซ่ึงการอ่านจะเกิดไม่ได้ถ้าปราศจากการคิด ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องการคิดและการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดจึงเป็นเรื่องที่
ผู้สอนควรจัดควบคู่กันไปกับการพัฒนาการอ่าน  เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านหนังสือเป็นปัจจัยและมูลเหตุสําคัญที่ทํา
ให้เกิดองค์ความรู้ การรับรู้ข่าวสารต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสามารถนํามาปรับใช้กับการดํารงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น  และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหน่ึงที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ข้อมูลความรู้จากการอ่านคือ วิธีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิลยู แอล 
พลัส (Carr and Ogle. Online. 1987.)   ซ่ึงเป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างกิจกรรมด้านการอ่านและการคิดให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
วิธีจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซ่ึงสอดคล้องกับการฝึก
ทักษะการคิดอย่างรู้ตัว กล่าวคือ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการทําความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย 
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของตน และมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส จึงมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เขียนสรุปและนําเสนอ ซ่ึงเป็นทักษะที่
จําเป็น ทําให้ผู้เรียนเกิดความคงทนทางการเรียนที่ยาวนานมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   
 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิลยู แอล พลัส (สุวิทย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา. 2545 : 89 – 90)  มี 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 1)  ขั้น K (What you know) เป็นขั้นตรวจสอบประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนมีพื้นฐานใน
ส่ิงที่จะเรียนเพียงใด ขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมผู้เรียนในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่  2)  ขั้น W (What you want to know) เป็นขั้นตอนที่
ผู้เรียนตั้งคําถามที่ต้องการรู้เก่ียวกับเรื่องที่กําลังจะอ่านการจัดการเรียนรู้ขั้นน้ีเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าต้องการเรียนรู้อะไรในเรื่องที่จะอ่าน จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการอ่าน 3) ขั้น L (What you have learned) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสํารวจตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่
อ่านบ้าง โดยผู้เรียนหาคําตอบจากคําถามที่ตนเองตั้งขึ้นแล้วจดบันทึกส่ิงที่รู ้ 4) ขั้น Plus เป็นการเพิ่มกิจกรรมการเขียนผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย (Semantic Mapping) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อใช้สรุปความหลังการอ่าน ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น  
 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากการประเมินภายนอกของของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) รอบ 2 พบว่า ด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 
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(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. ออนไลน์. 2551)  จากข้อมูลข้างต้นเพื่อที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน
การคิด มีนิสัยรักการอ่าน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยมีจึงความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิ้ล ยู แอล 
พลัส  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัด
จันทบุร ี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิลยู แอล พลัสและวิธีการ

เรียนรู้แบบปกติ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยวิธี เค 
ดับเบิลยู แอล พลัสและวิธีการเรียนรู้แบบปกติ 
   3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสและวิธีการ
เรียนรู้แบบปกติ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  ของโรงเรียนขนาดใหญ่
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จํานวน 3 โรงเรียน  รวม 1,206 คน 
 1.2  กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเบญจมา
นุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  จํานวน  2  ห้อง  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเลือกโรงเรียนแล้วจับฉลากเลือกแผนการเรียน
จากน้ันจับฉลากเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 1 ห้อง 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1  ตัวแปรต้น   1)  วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิลยู แอล พลัส  
     2)  วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.2  ตัวแปรตาม 1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์  
                               2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
             3)  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู ้
3.  เคร่ืองมือและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 3.1  แผนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีเค ดับเบิลยู แอล พลัส เรื่อง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 8  แผน  
  3.2  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 8  แผน        
 3.3  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 
 3.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 3.5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ 
4.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน 
 ค่าทดสอบทีแบบเป็นอิสระ (t - test Independent)  

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง สรุปผลได้ดังน้ี   
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิลยู แอล พลัส

และวิธีการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ค่าคะแนนเฉล่ียทักษะการ
คิดวิเคราะห์เท่ากับ 26.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.14 ส่วนหลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ค่าคะแนน
เฉล่ียทักษะการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 23.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.21 สรุปได้ว่าหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค 
ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ค่าคะแนนเฉล่ียทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่
เรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิลยู แอล พลัสและวิธีการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู 
แอล พลัส ค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 19.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.72 ส่วนหลังจากที่นักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 15.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.49  สรุปได้ว่าหลังจาก
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ตอนที่ 3  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส และ
วิธีการเรียนรู้แบบปกติ  พบว่า หลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
แล้ว ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสจะมีระดับความคิดเห็นสูงกว่าความเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติทุกด้านโดยในภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.52 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติจะอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70  และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ส่วน
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีความเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 รองลงมาคือด้านบรรยากาศ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสมี
ความเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดโดย มีค่าเฉล่ีย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่าง วิธี เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส และวิธีการเรียนรู้แบบปกติ  ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งน้ี 
ดังต่อไปน้ี 
 1.  การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส และการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส มีค่าคะแนนเฉล่ียทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน โดยมีกรอบในการคิดเชื่อมโยงต่อเน่ืองกันตามลําดับ เริ่มจากขั้นตรวจสอบความรู้ (K) ซ่ึงเป็นการตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องราว
ที่เป็นความรู้ คิดทบทวนประสบการณ์เดิมเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน นักเรียนต้องคิดแยกแยะประเด็นเพื่อนํามาสนทนาแลกเปล่ียนกับ
เพื่อนในกลุ่ม ซ่ึงความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นส่ิงสําคัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด ขั้นตั้งคําถาม (W) เป็นการตั้ง
คําถามในส่ิงที่นักเรียนอยากเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการตั้งเป้าหมายในการเรียนทําให้นักเรียนมีสมาธิ ใจจดจ่อในเรื่องที่เรียน ขั้นเรียนรู้ (L) เป็น
การทําความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาที่อ่าน ทําให้นักเรียนได้คิดเก่ียวกับเรื่องที่อ่านตลอดเวลาเพื่อที่ได้ข้อมูล ต้องมีการเลือกข้อมูล จําแนก
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเพื่อนําไปใช้ในการตอบคําถามที่ตั้งไว้ และขั้นสรุป (Plus) นักเรียนยังได้ใช้ทักษะการคิดร่วมกับ
ความเข้าใจในการที่จะสรุปเพื่อเขียนผังสัมพันธ์ของเน้ือเรื่องที่ได้เรียนรู้ ซ่ึงการทําแผนผังสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และช่วยให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เน้ือหาได้ง่ายขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ ดุสิตา แดงประเสริฐ 
(2549 : 160 - 161) ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีเค ดับเบิลยู แอล พลัส พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีเค ดับเบิ้ล ยู แอล พลัส  ค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิ้ล ยู แอล พลัส สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู ้ สอดคล้องกับ วิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร (2551 : บทคดัย่อ) ได้จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส 
เพื่อศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับมีความสามารถในการประยุกต์และนําไปใช้  สอดคล้องกับมนภรณ์  ใจรอบรู้ (2551 : 92) ที่ได้ทําการศึกษาผล
การเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิ้ล ยู แอล พลัส พบว่า
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หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิ้ล ยู แอล พลัส นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้านบอกความสําคัญของเรื่องและด้านการอ่านนิทาน อยู่ในระดับสูงมากและยังสอดคล้องกับ 
ชลธิชา จันทร์แก้ว (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ล ยู แอล พลัส ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิ้ล ยู แอล พลัส แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู ้
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสและการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ พบว่าหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส มีค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค 
ดับเบิ้ลยู แอล พลัส สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ขั้นตรวจสอบความรู้ (K) ซ่ึงเป็นการทบทวนความรู้ ประสบการณ์เดิมเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน ซ่ึงความรู้และประสบการณ์
เดิมเป็นส่ิงสําคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาจากความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ ขั้นตั้งคําถาม (W) เป็นการตั้งคําถามในส่ิงที่นักเรียนอยาก
เรียนรู้ ซ่ึงการตั้งเป้าหมายในการเรียนทําให้นักเรียนมีใจจดจ่อในเรื่องที่เรียน ในขั้นเรียนรู้ (L) เป็นการทําความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาที่
อ่าน ทําให้นักเรียนได้คิดเก่ียวกับเรื่องที่อ่านตลอดเวลาเพื่อที่ได้ข้อมูลและนําไปใช้ในการตอบคําถามที่ตั้งไว้ และขั้นสรุป(Plus) นักเรียน
ได้ใช้ทักษะการคิดร่วมกับความรู้ที่ได้จากการอ่านเพื่อที่จะเขียนผังสัมพันธ์ของเน้ือเรื่องที่ได้เรียนซึ่งเป็นขั้นตอนในการสรุปเป็นองค์
ความรู้  จากขั้นตอนของเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่กล่าวมาทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ มีขั้นตอนวิธีการคิด
เป็นระบบทําให้เกิดความคงทนในการเรียน สอดคล้องกับ คาร์และโอเก้ิล (Carr and Ogle. Online. 1987.) ได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส เพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าใจและการสรุปความโดยทดลองกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ซ่ึงเป็นผู้เรียนที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและสามารถถ่ายโอนการใช้วิธี เค ดับเบิ้ลยู 
แอล พลัส ไปสู่สถานการณ์การอ่านเรื่องใหม่ได้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมากขึน้ สอดคล้องกับเกเยล (Gayle. 1992 : Abstract) ได้
นําวิธีการจัดการเรียนรู้เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ไปทดลองกับผู้เรียนเกรด 6 พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล 
พลัส แล้วมีทักษะความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนได้พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ อนงค์นาฏ เวชกิจ (2547 : 33) ที่นําวิธีการจัดการเรียนรู้เค 
ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ไปศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พบว่าผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับ
ใจความสําคัญของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคล้องกับ จินตนา มงคลไชยสิทธ์ิ (2548 : บทคัดย่อ) ได้จัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ร่วมกับบทอ่านที่ได้รับการเพิ่มเติมรายละเอียดและเพื่อศึกษาความเข้าใจในการอ่านความรู้
คําศัพท์และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบิ้ลยู 
แอล พลัส ร่วมกับบทอ่านที่ได้รับการเพิ่มเติมรายละเอียดมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถ
ในการเรียนรู้คําศัพท์ของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ จิตรลดา คนยืน (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส พบว่า ความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส อยู่ในระดับดีมาก และผลการ
เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้อง
กับ พรรณี เศวตมาลย์ (2543 : 55) ที่ได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส กับการสอนตามคู่มือครู พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส มี
ผลสัมฤทธ์ิความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส และการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.52  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติจะอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70  สอดคล้องกับ ดุสิตา แดงประเสริฐ (2549 : บทคัดย่อ) ที่พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยนักเรียนเห็นด้วยมากด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมสมองช่วยส่งเสริมทักษะการ
คิด ด้านบรรยากาศ ทําให้นักเรียนสนุกสนาน กระตือรือร้นที่จะเรียน และด้านประโยชน์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเค ดับเบิ้ลยู แอล 
พลัส ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนสรุปความได้ดี  สอดคล้องกับ ชลธิชา จันทร์แก้ว (2549 : 
บทคัดย่อ) ที่พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยนักเรียนเห็นด้วยมาก ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
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คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ศุภร จินดาเวชช(์2549 : บทคัดย่อ) ที่พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนตั้งคําถามและค้นหาคําตอบในส่ิงที่เรียนรู้และส่ิงทีอ่ยากรู้ ด้านบรรยากาศนักเรียนมีความเห็นว่า ครูคอยช่วยเหลือนักเรียนใน
การปฏิบัติกิจกรรมและด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น และ
สอดคล้อง มนภรณ์  ใจรอบรู้ (2551 : 92)  ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากและเม่ือพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส มีความเห็นอยูใ่นระดับเห็นด้วยมากที่สุดมีค่าเฉล่ีย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีความเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  ซ่ึงอาจเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ ไม่ซับซ้อน 
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนง่ายและยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ระดมสมองในการคิด มีเป้าหมายในการเรียน  นักเรียนได้
ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รองลงมาคือด้านบรรยากาศ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดโดย มีค่าเฉล่ีย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  ส่วนความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูได้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ นําเข้าสู่บทเรียน ใช้คําถามกระตุ้นให้
คิด มีการเสริมแรงด้วยการให้คําชมเชย นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน รวมทั้งมีการ
นําเสนอผลงานนักเรียนทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส อยู่ระดับเห็นด้วยมากที่สุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.53 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนมีการ
ลําดับตอนการคิดตั้งแต่การทบทวนความรู้ ประสบการณ์เดิม การตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ การอ่านเพื่อที่จะได้นําข้อมูลและนําข้อมูล
มาแยกแยะวิเคราะห์เพื่อที่จะใช้ในการตอบคําถามที่ตั้งไว้ การสรุปความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรม การเขียนผังสัมพันธ์ ซ่ึงขั้นตอน
เหล่าน้ีจะช่วยฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ กล้าที่จะแสดงออกและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได ้

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้ด้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส และวิธีการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ตั้งข้อเสนอแนะไว้ดังน้ี 

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1  ผู้สอนควรให้ความรู้ แนะนําวิธีการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส เพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดและขั้นตอน
การเรียนรู้ 
 1.2  เน้ือหาที่ใช้ในการเรียน ควรเป็นเน้ือหาที่เป็นความรู้ ทฤษฎี อยู่ในความสนใจของนักเรียน ทันสมัย น่าสนใจ ไม่ยาว
เกินไป เพื่อให้นักเรียนได้อ่านเพื่อที่จะได้ข้อมูลจากการอ่าน 

 1.3  ผู้สอนควรเปิดกว้างสําหรับวิธีนําเสนอแผนผังความคิดของนักเรียน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีวิธีการนําเสนอแผนผัง
ความคิดที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 1.4  ควรมีการอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีเค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส เพื่อเป็นการ
ขยายวิธีจัดการเรียนรู้แบบน้ีให้แก่ครูผู้สอนเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้
 1.5  ผู้สอนควรแนะนําแหล่งความรู้อ่ืนให้กับผู้เรียน เช่น จากอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด เป็นต้น 

2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสใน
การที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 2.2  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับสูงขึ้น 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูก้ับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดจันทบุร ี

Studying to Relation between Learning Organization Disciplines and Work 
Efficiency of Teacher officer in the Municipal School in Chanthaburi. 

กณิศนันท์   ดีดวง  วิมล  เอมโอช  ปาหนัน  กนกวงศ์นุวัฒน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2552 จํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ .94 และ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียสัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรีมีวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
2) พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 3) วินัยในการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ : วินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี 

Abstract 
 The objective of this research was to study the level of learning organization disciplines and work 
efficiency of teacher officer in the Municipal School in Chanthaburi, as well as to studied the relationship 
between learning organization disciplines and work efficiency of teacher officer in the Municipal school in 
Chanthaburi. The sample used for the study was 169 personnel in the municipal schools. The instruments used 
for the study were 5 rating scale guestionnaire. Cronbach’s coefficient alpha measurements of reliability were .94 
and .96 respectively. Statistics for analyzing the data were percentage, mean , standard deviation and Pearson’s 
product moment correlation. 
 The results of the study were : 1) Learning Organization Disciplines of Teacher Officer in the Municipal 
School was rated at a high level. 2) Work Efficiency of Teacher Officer in the Municipal School was rated at a high 
level. 3) The relationship between leaning organization disciplines and work efficiency of teacher officer in the 
municipal school were in total at a high level. It was significantly statistic at a level of  .01   
Keywords : learning organization disciplines  work efficiency  Municipal School in chanthaburi 

บทนํา 
 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อมต่าง  ๆส่งผลกระทบให้ทุกองค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด องค์การ
ทุกองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมุ่งหาแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่สามารถพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับตามความต้องการของสังคมปัจจุบัน  
 ในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ จําเป็นต้อง
อาศัยการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ (สมใจ   
ลักษณะ.  2549 : 15) ด้วยเหตุน้ีทําให้องค์การทุกองค์การต้องหันกลับมาให้ความสําคัญกับความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่
ในบุคลากรทุกคนมาสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ซ่ึงรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของคนในองค์การ คือ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
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ตามแนวคิดของเซงเจ้ (Senge) ถือเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและนํามาใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาองค์การกันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน 
 อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ มี ต้ น กํ า เ นิ ด ม า จ า ก ท ฤ ษ ฎี ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง                                                    
เดชน์ เทียมรัตน์ และ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท(์ 2545 : 11) ได้กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของเซงเจ้ (Senge )  ว่า
องค์การแห่งการเรียนรู้คือ องค์การที่สมาชิกได้รับการพัฒนา ขยายขีดความสามารถของตน เพื่อสร้างสรรค์งาน และการบรรลุ
เป้าหมายแห่งงานอย่างต่อเน่ือง ใช้แนวคิดใหม่ๆ กระตุ้นให้สมาชิกได้แสดงออก และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน โดยเสนอ
แนวทางสําคัญ 5 ประการที่องค์การควรกระทําหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากร ที่เรียกว่า “วินัยพื้นฐานสําหรับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้” ได้แก่ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ(Personal Mastery) รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง(Mental Models Thinking) การสร้าง
และสานวิสัยทัศน์(Share Vision Thinking) การเรียนรู้กันเป็นทีม(Team Learning) และความคิดความเข้าใจเชิงระบบ(Systems Thinking) และ
ส่ิงสําคัญของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้คือการที่สามารถนําศักยภาพของบุคคลในองค์การมาใช้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์
ขององค์การ บุคคลเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ เน่ืองจากบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูล และทักษะที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้จึงให้คุณค่าของความเป็นปัจเจกชนของบุคคลและตระหนักว่าบุคคลเป็น
แหล่งกําเนิดความได้เปรียบขององค์การ ส่วนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการเป็นองค์การเรียนรู ้ 
 ประเทศไทยได้นําแนวคิดเก่ียวกับองค์การแห่งการเรียนรู้เข้ามาใช้ในการพัฒนาองค์การให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ซ่ึงจะเห็นได้จากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 ข้อ 3 
ที่ระบุว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ และด้วยพระ
ราชกฤษฎีกาน้ี จึงเป็นผลให้หน่วยงานของภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนา
คน ได้นําแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์การ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้นํามาใช้พัฒนากันอย่าง
จริงจังเท่าที่ควร และหน่วยงานทางการศึกษาที่ควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรูม้ากที่สุดก็คือโรงเรียน เพราะโรงเรียนถือเป็นองค์การที่
ให้บริการผูกพันกับเรื่องการสอน การเรียนรู้เป็นหลัก และเป้าหมายสุดท้ายของโรงเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน (วิโรจน์   สารรัตนะ.  
2544 : 14) ดังน้ันโรงเรียนจึงควรพัฒนาใหเ้ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และผลสืบเนื่องจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่
ผ่านมาตั้งแต่พ .ศ. 2542 ถึงปัจจุบันพบว่า เรื ่องที ่เป็นปัญหาที ่ต ้องรีบเร่งพัฒนา ปรับปรุงคือ ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน ครู 
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  
2552 : 2) จากปัญหาที่ต้องรีบเร่งพัฒนาดังกล่าวเป็นผลมาจากโรงเรียนโดยตรง ดังน้ันโรงเรียนจึงต้องตระหนักและหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ครู และระบบการบริหารจัดการในองค์การให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของบริบททางสังคม
ปัจจุบัน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างจริงจังจะเป็นแนวทางการ
บริหารหน่ึงที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้  ส่วนปัจจัยที่โรงเรียนควรให้ความสําคัญในการพัฒนามากที่สุดคือครู เพราะครูจะเป็นผู้
ขับเคล่ือนความมีคุณภาพของผู้เรยีน ทีมงาน และระบบงานต่างๆของโรงเรียน โดยการนําความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญา ศักยภาพที่มี
อยู่ในตัวครูมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของโรงเรียน
เทศบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซ่ึงเป็นองค์กรหน่ึงที่ให้บริการด้านการจัดการศึกษา และมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของประเทศ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ เซงเจ้ 
(Senge) ด้วยการศึกษาวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรีว่ามีวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ เซงเจ้ (Senge)และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลอยู่ในระดับใด และศึกษาว่าวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูหรือไม่ เพื่อนําผลการวิจัยทีไ่ด้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปลูกฝังและพัฒนาวินัย 5 ประการ สําหรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของเซงเจ้ 
(Senge) ให้เกิดขึ้นกับพนักงานครู ส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามอุดมการณ์ และหลักการจัดการศึกษาของชาติ
ที่ได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และนโยบายด้านการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุร ี
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุร ี
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครู โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี 

ประโยชน์ของการวิจัย 
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครโูรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

สมมุติฐานในการวิจัย 
วินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี

มีความสัมพันธ์กัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรได้แก่ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ปี 2552 จํานวน 296 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 8 โรง 
2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ปี 2552 จํานวน 8 โรงเรียน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบง่ายตามสัดส่วนของครูในโรงเรียน จํานวน 169 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาครั้งน้ีมี 2 ตัวแปร 

1. ตัวแปรที่ 1 วินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวความคิดของ เซงเจ้(Senge) จําแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ(Personal Mastery) ด้านรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง(Mental Models Thinking)  ด้าน
การสร้างและการสานวิสัยทัศน์(Share Vision Thinking) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม(Team Learning) และด้านความคิดความ
เข้าใจเชิงระบบ(Systems Thinking) 

 2.  ตัวแปรที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ตอน ดังน้ี 

1. แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
จํานวน 2 ข้อ 

2. แบบสอบถามเก่ียวกับวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานครู จํานวน 34 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยวัดวินัยในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ ด้านรูปแบบวิธีการคิด
และมุมมองที่เปิดกว้าง ด้านการสร้างและการสานวิสัยทัศน์ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านความคิดความเข้าใจเชิงระบบ 

3. แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครู จํานวน 34 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

โดยนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ทดลองแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ .94 และ .96 ตามลําดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยนําแบบสอบถามให้พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตําบลทับ
ช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง(บุรวิทยาคาร) จํานวน 169 ฉบับ ได้รับกลับคืน 
169 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1.  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างหาค่าเฉล่ียของวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางานของพนักงานครู ทําการ

วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี ่และค่าร้อยละ 
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2.  ระดับของวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(r)ของเพียร์สัน (Pearson)  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. วินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
3. วินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

จันทบุรีมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายได้ดังน้ี 

1. วินัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานครูโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ(Personal Mastery) ด้านรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง(Mental Models Thinking)  ด้านการ
สร้างและการสานวิสัยทัศน์(Share Vision Thinking) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม(Team Learning) และด้านความคิดความเข้าใจ
เชิงระบบ(Systems Thinking) ทั้งน้ีเน่ืองจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลักดันให้โรงเรียนในสังกัด บริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการ พัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ซ่ึงเป้าหมายในอุดมคติของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานก็คือการ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการทําให้สถานศึกษาสามารถสร้างผลผลิต คือนักเรียนให้สําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร พัฒนาครู ทําให้ครูเก่ง มีปัญญา รอบรู้ และสร้างศาสตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้นักเรียนเป็นคนดี มี
ความรู้ที่พึงประสงค์ (เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม. 2550 : 63) ซ่ึงจะทําให้โรงเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในปัจจุบันให้ได้ ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําองค์การ ที่ให้บริการทางด้านการเรียนรู้ มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหาร เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงานครู ซ่ึง
เป็นหัวใจสําคัญต่อความสําเร็จของโรงเรียน(สมใจ  ลักษณะ. 2549 : 15) สอดคล้องกับแนวความคิดของเซงเจ้(Senge) ที่กล่าวว่า ส่ิง
สําคัญของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือการที่สามารถนําศักยภาพของบุคคลในองค์การมาใช้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์
ขององค์การ บุคคลเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ เ น่ืองจากบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูลและทักษะที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ โดยเสนอวินัยพื้นฐานสําหรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ เพื่อพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรในองค์การ(เดชน์ เทียมรัตน์ และกานต์สุดา  มาฆะศิรานนท์. 2545 : 11) และสอดคล้องกับการวิจัยของวิโรจน์ สารรัตนะและ
อัญชลี สารรัตนะ (2545 : 15) ที่พบว่า ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับปาน
กลาง และพบว่ากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับการวิจัยของสมคิด  สร้อยนํ้า(2547 : 
บทคัดย่อ)ที่พบว่า ปัจจัยทางการบริหารทางตรง และทางอ้อมมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง คือ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครูและทีมงาน เทคโนโลยีและระบบงาน 
เป้าหมาย และข้อมูลย้อนกลับจากการปฏิบัติงาน การจูงใจ การปฏิบัติด้านการจัดการ และการปฏิบัติด้านการบริหาร สอดคล้องกับการ
วิจัยของดารุวรรณ  ศรีแก้ว (2549 : 67-68) ที่พบว่า ปัจจัยระดับครูที่ส่งผลต่อวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน พบว่า ปัจจัยระดับครู ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พฤติกรรมการส่ือสาร และการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี
อิทธิพลทางบวกต่อวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และสอดคล้องการวิจัยของธิดารักษ์  วงษาจันทร์ 
(2551 : 61) ที่พบว่า ระดับการบริหารพฤติกรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ซาร์ตร เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักการของเซงเจ้ (Senge) วินัย 5 ประการ  ประกอบด้วย บุคคลใฝ่เรียนรู้ รูปแบบความคิด 
การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดเชิงระบบ พบว่า การบริหารพฤติกรรมองค์การแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก 
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2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครู โดยรวม และรายด้าน ทั้ง 2 ด้าน คือด้านผลการปฏิบัติงาน และด้าน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากพนักงานครูมีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับงาน และพนักงานครูส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทํางานเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป ทําให้เข้าใจระบบงาน มีส่วนร่วมในการกําหนดและเป็นผู้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆของโรงเรียน  โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูขึ้นอยู ่กับ ขอบข่าย 
นโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มีการแบ่งงานไว้อย่างชัดเจน นโยบายสามารถปฏิบัติได้จริง และให้ความอิสระในการ
ปฏิบัติงาน ให้อํานาจในการตัดสินใจ สามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้เต็มที่ งานที่ได้รับมอบหมายมีลักษณะงานที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ เป็นงานที่น่าสนใจ ท้าทายใหล้งมือทํา มีสถานที่ งบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ เหมาะสมกับงาน 
ทีมงานเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานได้ มีการช่วยเหลือยกย่องชมเชยกันภายในทีม ได้รับความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช้เหตุผล
และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน พนักงานครูต้องปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้ถูกต้องตามคําส่ัง ส่งก่อนหรือตามกําหนด 
ปริมาณมีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ต้องพยายามพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในงาน เตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านผลการปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน เพื่อความกว้าหน้าในหน้าที่การงาน โดยได้รับ
การเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนตําแหน่ง หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น รวมถึง มีความรู้สึกไว้วางใจ ในความน่าเชื่อถือ ความยุติธรรม ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ของผู้บริหารและหัวหน้างานที่เป็นผู้นําทางวิชาการของโรงเรียน ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีส่งผลทําให้ พนักงานครูเต็มใจ 
และมุ่งม่ันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทําให้พนักงานครูมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งด้านผลการปฏิบัติงาน และ
ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงทั้งโดยรวมและรายด้าน สอดคล้องกับการวิจัยของอนงเยา  พูลเพิ่ม (2552 : 86)ที่
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจ้ิงจํากัด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ปัจจัย 
ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายบริหารจดการ ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงก้าวหน้า ด้านเพื่อน
ร่วมงาน และด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ สอดคล้องกับการวิจัยของพรวรรณ  จันทรสุข (2547 : 63-65) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง อยู่ในระดับสูง คือ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
ฝึกอบรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ดา้นการจัดสวัสดิการ และการมีโอกาสได้เล่ือนตําแหน่งตามความรู้ความสามารถ และ
ได้รับโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ จะทําให้พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และร่วมมือกันทํางานเป็นทีม และ
สอดคล้องกับการวิจัยของพัฐสุดา โรจน์ทองคํา(2546 : 55) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย ที่เก่ียวกับทรัพยากรในการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และนโยบายองค์การ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างวินัย ใ นการ เป็นองค ์การ แห่ง การ เ รียนรู ้กับ ประสิทธิภ าพ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี  โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยูใ่นระดับสูง (r = 0.803) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า วินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง (r=0.647)อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง(r=0.588)อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
การวิจัยของสมคิด  สร้อยนํ้า (2547 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา และทีมงานเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ อยู่ในระดับมาก และเป็นปัจจัยลําดับแรกจากปัจจัยที่ศึกษาทั้งหมด 11 
ปัจจัย สอดคล้องกับการวิจัยของ ปิติพงษ์  วรรณรี (2551 : 159) ที่พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับการวิจัยของศิริพร  จินดาพงษ์ (2549 : 77) ที่พบว่าพฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเป็นเพราะโรงเรียนเทศบาลบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นไปตามเป้าหมายในอุดมคติคือการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาชาต ิโรงเรียนเทศบาลจึงเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยลักษณะอยู่แล้ว สอดคล้อง
กับการวิจัยของซิลินส์  ซารินส์ และมัลฟอร์ด (Silins, Zarins and Mulford.  2002 : 28) ที่พบว่าโรงเรียนมีคุณลักษณะด้าน บรรยากาศ
ความไว้วางใจและความร่วมมือ (Trusting and Collaborative Climate) ความคิดริเริ่มและการยอมรับความเส่ียง (Taking 
Initiatives and Risks) พันธกิจร่วม (Shared and Monitored Mission) การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development)ที่
แสดงถึงความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการวิจัยของอํานวย  คงสาคร (2550 : 69-71) ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สห
วิทยาเขตบวรวิทย์บางประกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 มีพฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ตามวินัย
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พื้นฐานสําหรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ประการของเซงเจ้(Senge) อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับคํากล่าวของ
วิโรจน์ สารัตนะ(2544 : 14)ที่กล่าวว่า หน่วยงานทางการศึกษาที่ควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุดคือโรงเรียน เพราะโรงเรียน
ถือเป็นองค์การที่ให้บริการผูกพันกับเรื่องการสอน การเรียนรู้เป็นหลัก และเป้าหมายสุดท้ายของโรงเรียนคือ การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผนวกกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลให้พนักงานครูต้องมีความมุ่งม่ันสู่
ความเป็นเลิศ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน เป็นแบบอย่างด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มี
รูปแบบวิธีการคิด และมุมมองที่เปิดกว้าง ให้ความไว้วางใจ เพื่อนร่วมงาน ผู้เรียน วางแผนสร้างผังความคิดในการปฏิบัติงาน ทํางานอยู่
บนพื้นฐานแห่งเหตุผล รู้และมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ซ่ึงเป็นภาพในอนาคตของผู้เรียน และโรงเรียน ทําให้วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนมีความเป็นไปได้ ใช้การปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันเป็นทีม แก้ปัญหาร่วมกัน เป็น
การสร้างทีมแห่งการเรียนรู้ มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ รู้จักมองปัญหา และแก้ปัญหา แบบองค์รวม ส่งผลให้พนักงานครูสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และทันกับเวลา จึงทําให้วินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล สอดคล้องกับแนวคิดของ เซงเจ้ (Senge. 1990 : 3) ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององค์การจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรทําความเข้าใจเก่ียวกับวินัยพื้นฐานสําหรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึง โดยเฉพาะ
วินัยด้านความคิดความเข้าใจเชิงระบบ เพื่อนําไปใช้พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้งานต่างๆของโรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารท้องถิ่น ควรจัดประชุมเชิงวิชาการ สัมมนา บรรยาย อภิปราย ให้กับบุคลากรภายใน
โรงเรียน และส่งบุคลากรไปอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 
กล้าแสดงความคิดเห็น และร่วมกันวางแผนพัฒนางานของโรงเรียนให้อย่างเป็นระบบต่อไป 

3.  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุน การใช้งบประมาณ และทรัพยากร สําหรับสร้างส่ือนวัตกรรมที่
สามารถใช้ได้จริง คุ้มค่า มีประโยชน์ และมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานพิเศษของโรงเรียน เพื่อสร้างความมี
คุณค่า และความมีคุณภาพให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

5.  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารท้องถิ่น ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เก่ียวกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานใน
หน้าที่ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล การนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้วิจัยพัฒนางานจริง 

6.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุม มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ของบุคลากร โดยให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3. ควรทําการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กับ ความเป็นองค์การแห่ง      
การเรียนรู้ 
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ผลการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องตารางธาต ุ
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุร ี

The Results of the Application Used Online Social Network for Innovation for 
Periodic Table Subject for upper secondary student, grade 11   

at Benjamanusorn School, Chanthaburi 
 

ณัฏฐิกา สมัยมงคล1, ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล2 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ สําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 2) จํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก
ทุกธาตขุองตารางธาตุ ได้ถูกต้อง 3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง
ตารางธาตุ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน  เบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 จํานวน 21 คน ที่ได้จากการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook 2) class.in.th ซ่ึงเป็นระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Learning Managment System, 
LMS) 3) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 2 ชุด 4) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องตารางธาตุ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบประเมินแบบ Likert Scale  5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องตารางธาตุผ่านการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถทําให้นักเรียนร้อยละ 85.71 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก ของตารางธาตุทุกธาตุได้

ถูกต้อง และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากสุด ( = 4.56 , S.D. = 0.518) 

คําสําคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์, กิจกรรมการเรียนรู้, ตารางธาต,ุ ความพึงพอใจ 

Abstract 

 The purpose of the research were 1) Develop online social network for innovation for periodic table 
subject 2) Not less than 80 percent of students can be remember among group, atomic number, symbol and the 
full name of 36 atom of the periodic table was correct 3) Inquire the students' satisfaction with to online social 
network for innovation for periodic table subject. The sample was 21 students of upper secondary student, grade 
11 at Benjamanusorn school, Chanthaburi in the first semester in 2011 from advertise and recruit. The instrument 
were 1) Facebook 2) class.in.th 3) The exercises 4) Post Test 5) Questionnaire. The statistics used were 
percentage, mean, standard deviation and 5 rating scale questionnaire. The results were 1) For used online social 
network for innovation for periodic table subject can improvement 85.71 percent of students can be remember 
among group, atomic number, symbol and the full name of 36 atom of the periodic table was correct 2) the 

students' satisfaction at high level ( = 4.56 , S.D. = 0.518).  

Keywords : Facebook, innovation, periodic table, satisfaction 

บทนํา    
 การศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เครื่องมือในการเตรียมประชากร
ให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา การจัดการศึกษาของชาติน้ันจะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัจจุบัน
ประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดจุดหมายมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซ่ึงจะมุ่ง
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พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการคือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) 
ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในโลกสังคมปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี   การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันน้ันจะต้องมีการศึกษา
หลายวิชา ซ่ึงวิชาเคมีถือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนวิชาเคมีผู้เรียนจะต้องทราบรายละเอียดของธาตุ
ต่างๆ  เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสารประกอบเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสารเคมีต่างๆ หรือเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการ
เรียนในระดับสูงต่อไป โดยในวิชาเคมีจะมีการจัดหมวดหมู่ของธาตุต่างชนิดที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายกันตามลําดับ จะจัดให้อยู่ใน
รูปแบบของตาราง เรียกว่า ตารางธาตุ ซ่ึงทําให้สามารถศึกษาสมบัติของธาตุต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ จากความสําคัญดังกล่าว จะเห็น
ว่าตารางธาตุ เป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้าผู้เรียนขาดทักษะด้านการจําตารางธาตุ จะทําให้มีปัญหาในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษา  

การท่องจําเป็นส่ิงที่จําเป็นและสําคัญมากต่อการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเรียนรู้แล้วไม่จดจํา ส่ิงที่เรียนรู้น้ันก็จะไม่มี
ประโยชน์เลย การเรียนรู้ถ้าปราศจากการทําซํ้าๆ หรือปฏิบัติซํ้าๆ กันแล้ว เม่ือถึงจุดๆ หน่ึงส่ิงที่ได้เรียนรู้มาก็จะเส่ือมสลายลงไปตาม
กาลเวลาด้วย (Benjamin S. Bloom อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26-28) การเรียนรู้มิได้มีเพียงในห้องเรียนเท่าน้ันผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้หลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ปัจจุบันระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook กําลังเป็นที่สนใจกับบุคคลทุกวัย 
จุดเด่นของ Facebook ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ได้คือ 1) Facebook สามารถสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีเงื่อนไขด้านสถานที่ และเวลา 2) สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการเรียนอย่างต่อเน่ือง
สามารถติดตามข่าวสารไดต้ลอดเวลา 3) ผู้เรียนได้เรียนรู้พร้อมกับเพื่อนๆ และแลกเปล่ียนความรู้ได้รวดเร็ว  จากข้อดีของ Facebook 
ทําให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการนําระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้ความจําใน เรื่องตารางธาตุ และเพื่อสร้างสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ประการ โดยจะนําระบบ Facebook มาใช้ร่วมกับระบบ
บริหารการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Learning Managment System, LMS) ซ่ึงเป็นระบบที่ช่วยในการจัดการเรียน
การสอนผ่านเครือข่าย Internet ผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียน แบบฝึกหัด และสามารถให้คะแนนได้ทันที (รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์, 
2549)  และใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Collaborative Learning) ซ่ึงเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายรวมของกลุ่ม โดยจะส่งผลต่อ
การพัฒนาวุฒิภาวะ และทักษะด้านสังคม อารมณ์ ในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ (สุภณิดา ปุสุรินทร์คํา, 2552) 

ดังน้ันผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการจะพัฒนาความรู้ความจําในเรื่องตารางธาตุได้น้ันจะต้องใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้นักเรียนเกิดการทบทวนด้วยตนเองและทบทวนระหว่างเพื่อนต่างสถานศึกษาและต่างวัย
เพื่อให้เกิดการจดจําตารางธาตุที่มีประสิทธิภาพได้ ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
2. จํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก ของตาราง

ธาตุทุกธาตุได้ถูกต้อง 
3. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ สําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เรียนตารางธาตุ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2554 จํานวน 21 คน ที่ได้จากการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 
2. class.in.th ของ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นระบบการบริหารการ

จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Learning Management System, LMS)  
3. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 2 ชุด ชุดที่ 1 จํานวน 15 ข้อ ชุดที่ 2 จํานวน 36 ข้อ 
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4. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง “ตารางธาต”ุ 
ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบตามข้อ 3-4  มีขั้นตอนดังน้ี  

  1. ศึกษาวิเคราะห์ เน้ือหา กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเรื่องตารางธาตุ 
  2. ร่างแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ โดยเป็นชนิดเติมคํา  
  3. นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ปรับปรุงตามคําแนะนํา  
    4. ทดลองใช ้
  5.   แบบสอบถามความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร กําหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อย ของความพึงพอใจ 
2. ร่างแบบสอบถามจํานวน 3 ด้านในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์, ด้านเน้ือหาความรู้ และด้านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมดจํานวน 9 ข้อ  เป็นแบบ Likert Scale  5 ระดับ  

  3. นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คน ตรวจสอบความตรง ปรับปรุงตามคําแนะนํา  
วิธีการทดลอง 

 งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยร่วมกันของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
รําไพพรรณี จํานวน 3 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 3 โรงเรียน คือ นางสาวอุรา เริกชัย ซ่ึงควบคุมนักเรียนโรงเรียนบุญสมวิทยา 
นางสาวศิริพร ปาเชน ซ่ึงควบคุมนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) และข้าพเจ้า นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล ซ่ึงควบคุม
นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีขั้นตอนในการทดลองดังน้ี 
1. ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาต ุ
1.1 ศึกษาบริบทด้านเน้ือหา บริบทด้านผู้เรียน  และบริบทด้านเทคโนโลยี (Facebook และ Class.in.th) 
1.2 ออกแบบกิจกรรมทบทวนเรื่อง ตารางธาตุ แล้วนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อให้คําแนะนําและปรับปรุง 

ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน และ ด้าน Social media  
1.3 ติดตั้ง(Setup) กิจกรรมทบทวนเรื่อง ตารางธาตุ จํานวน 2 กิจกรรมบน Class.in.th และ  Facebook และทดสอบ/

ตรวจสอบ/แก้ไข/ปรับปรุง ระบบให้สมบูรณ์ เพื่อนําไปใชใ้นขั้นตอนการทดลอง ต่อไป 
2.  ขั้นตอนทดลองและเก็บข้อมูล  
2.1 ประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบุญสมวิทยา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน

เบญจมานุสรณ์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เพื่อหากลุ่มนักเรียน 3 
โรงเรียนที่ความพร้อมทางด้าน คอมพิวเตอร์ และ Internet ประมาณโรงเรียนละ 20 คนที่มีความสนใจที่จะทบทวน
ความรูเ้รื่องตารางธาต ุ

2.2 กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ  
2.2.1 นักเรียนทําความรู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนผ่าน Facebook และแนะนําตัวในกระดานสนทนาใน class.in.th  
2.2.2 ทบทวนความรู้เรื่องตารางธาตุ โดยใช้เกมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ  ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชมงคล (http://www.rmutphysics.com/CHARUD/oldnews/145/Game/game7.htm)  
2.2.3 ทําแบบฝึกหัดที่ 1 ผ่าน class.in.th โดยแบบฝึกหัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้และรู้พัฒนาการของ

ตนเองเพราะระบบ class.in.th จะมีการแจ้งคะแนนได้ทันที เพื่อนําไปสู่ความกระตือรือร้นในการเรียนต่อไป 
2.2.4 ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อนต่างโรงเรียนกลุ่มละ 6 คน โดยจะต้องมีเพื่อนต่างโรงเรียน 3 โรงเรียนใน 1 กลุ่มและแจ้ง

รายชื่อกลุ่มผ่าน class.in.th กิจกรรมน้ีเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้ทักษะในการส่ือสาร 
2.2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยจําตารางธาตุ

จากส่ือออนไลน์ เช่น youtube.com หรือ webpage และนํา URL มานําเสนอผ่าน Facebook.com โดยมี
เพื่อนต่างกลุ่มและครูผู้สอนช่วยแสดงความคิดเห็นกับวิธีการช่วยจําที่นักเรียนร่วมกันหามานําเสนอ 

2.26 ทําแบบฝึกหัดที่ 2 ผ่าน class.in.th โดยแบบฝึกหัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้และรู้พัฒนาการของ
ตนเองเพราะระบบ class.in.th จะมีการแจ้งคะแนนได้ทันที เพื่อนําไปสู่ความกระตือรือร้นในการเรียนต่อไป 

2.3 ทดสอบหลังเรียน 
2.4 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาต ุ
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3. ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผล 
3.1 จํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรกของ

ตารางธาตุ ได้ถูกต้องหรือไม่ จะนับจํานวนนักเรียนที่จดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก
ของตารางธาตุได้ถูกต้องทุกธาตุ แล้วมาหาร้อยละเทียบกับจํานวนนักเรียนทัง้หมด              

3.2  หาค่าเฉล่ีย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องตารางธาตุ เพื่อใช้

ดูพัฒนาการของนักเรียนเม่ือเข้าสู่การเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

3.3 นําตัวเลขซ่ึงแทนระดับความพึงพอใจ มาหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   แล้วนํามาแปลเป็นผลระดับ

ความพึงพอใจตามเกณฑ์ ต่อไปน้ี  
  1.00-1.49 ระดับพึงพอใจ น้อยมาก 
  1.50-2.49   น้อย 
  2.50-3.49   ปานกลาง 

   3.50-4.49   มาก 
  4.50-5.00   มากสุด 

ผลการวิจัย 
1. ได้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นกิจกรรมที่ไม่มี

เงื่อนไขด้านเวลาผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ  

1) ขั้นส่ือสาร ขั้นน้ีนักเรียนจะต้องใช้ทักษะในการส่ือสารเพื่อทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และเป็น
ขั้นที่ให้นักเรียนศึกษาปฏิทินการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนใหม่และแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมเพื่อนําไปสู่การพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสม 

2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม นักเรียนจะได้ทบทวนความรู้เดิมด้วยเกมจากส่ือใน Internet โดยนักเรียนจะเป็นผู้ทบทวนความรู้
ด้วยตนเองและฝึกทําแบบฝึกหัดที่ 1 เพื่อดูพัฒนาการและเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ต่อไป   

3) ขั้นสร้างความจํา นักเรียนจะเป็นผู้สร้างความจําด้วยตนเองโดยมีเพื่อนร่วมกลุ่มต่างวัยและต่างสถานศึกษามาช่วยกัน
สืบค้นส่ือที่ช่วยในการจดจําในเรื่องตารางธาตุ ในขั้นน้ีผู้เรียนจะได้เป็นผู้ท่องจําจากส่ือที่แต่ละกลุ่มสืบค้นมาและช่วยกันสร้าง
ความจําด้วยตนเอง โดยมีเพื่อนร่วมกลุ่มและครูเป็นผู้ช่วยให้คําปรึกษาผ่านระบบ Facebookและทําแบบฝึกหัดที่ 2 เพื่อดู
พัฒนาการของตนเอง  
2. ผลการทดสอบหลังร่วมกิจกรรมโดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุ

แรกของตารางธาตุได้ถูกต้องทั้งหมดไม่ผิดพลาดแม้เพียงธาตุเดียว พบว่านักเรียนจากจํานวนนักเรียน 21 คนของโรงเรียนเบญจมา
นุสรณ์ มีนักเรียน 18 คน สามารถจดจําธาตุได้ครบทั้ง 36 ธาตุ  นักเรียน 2 คนจดจําธาตุได้เพียง 33 ธาตุ และนักเรียน 1 คนจดจําธาตุ
ได้เพียง 30 ธาตุ   สรุปได้ว่าจํานวนนักเรียนทีส่ามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรกของตารางธาตุ
ได้ถูกต้องทั้งหมดไม่ผิดพลาดแม้เพียงธาตุเดียว คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ที่ 35.43 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค่า 1.535 เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนที่มีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ที่ 11.62 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค่า 5.045 พบว่านักเรียนได้มีพัฒนาการการจดจําตารางธาตุมากขึ้นเม่ือใช้การเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากผล
การทดสอบหลังเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านมีทั้งหมด 3 คนซ่ึงคะแนนในการสอบของทั้ง 3 คนน้ีได้มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมทําให้เห็นว่า
นักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้ขึ้นถึงแม้ว่าจะสอบไม่ผ่าน 
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3. ผลการสอบถามความพึงพอใจได้ดังตารางที่ 1 

การเรียนรู้ 
ค่าเฉล่ีย 

푥 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 4.62 0.498 มากสุด 
  1.2 สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ด้วย
ตนเองตามศักยภาพของบุคคล 

4.57 0.507 มากสุด 

  1.3 กิจกรรมมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 4.29 0.717 มาก 
รวมด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4.49 0.534 มาก 
2. ด้านเน้ือหาความรู้ 
  2.1 เน้ือหามีความเหมาะสม 4.52 0.512 มากสุด 
  2.2 มีความรู้ความจํา เรื่องตารางธาตุ  4.52 0.750 มากสุด 
  2.3 เทคนิคการจดจําตารางธาตุ 4.57 0.507 มากสุด 

รวมด้านเน้ือหาความรู้ 4.54 0.542 มากสุด 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (class.in.th และ Facebook) 
  3.1 มีทักษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.57 0.507 มากสุด 
  3.2 เข้าสู่ระบบและใช้งานได้ง่าย 4.67 0.577 มากสุด 
  3.3 ระบบมีการตอบสนองผู้ใช้งาน 4.67 0.577 มากสุด 
รวมด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.63 0.515 มากสุด 

รวม 4.56 0.518 มากสุด 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
            สังคมออนไลน์  

จากตารางที่ 1    นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = 0.518 ) เม่ือพิจารณาราย

ด้านพบว่าด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.49 , S.D. = 0.534 ) ด้าน

เน้ือหาความรู้มีระดับความถึงพอใจอยู่ในระดับมากสุด ( = 4.54 , S.D. = 0.542 ) และด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีระดับความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากสุด ( = 4.63 , S.D. = 0.515 ) 

สรุปและอภิปรายผล   
ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องตารางธาตุผ่านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook และ class.in.th) 

สามารถทําให้นักเรียนร้อยละ 85.71 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จดจําหมู่ เลขอะตอม 
สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก ของตารางธาตุทุกธาตุได้ถูกต้อง และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากสุด 

( = 4.56 , S.D. = 0.518 )  

จากการวิจัยพบว่าการที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นักเรียนให้ความสนใจอยู่แล้วคือ Facebook มาประยุกต์ใช้ในการช่วย
ทบทวนและจดจําตารางธาตุ ทําให้นักเรียนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างขั้นทดสอบ 
พบว่านักเรียนมีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอนและโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเอง ทําให้เห็นว่าการที่ผู้วิจัยได้นํา
การเรียนผ่าน Facebook มาใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยทําให้นักเรียนมีการจดจําในเรื่องตารางธาตุดีขึ้น ซ่ึงการที่จะจดจําส่ิง
ใดได้น้ันผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่สร้างการจดจําน้ันด้วยตนเองและจะต้องมีการทบทวนอยู่สมํ่าเสมอ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 
(Benjamin S. Bloom อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26-28)  

 กิจกรรมน้ีนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้แล้วยังได้สมรรถนะสําคัญ 5 ประการตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คือ 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

779
779 

 

 

 1) ความสามารถในการส่ือสาร นักเรียนจะมีความกล้าในการแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง ส่ือสารเพื่อหาเพื่อนใหม่ และหา
ความรู้ใหม่ได้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 2) ความสามารถในการคิด นักเรียนจะได้รู้จักใช้ความคิดมากขึ้นเพราะการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ันนักเรียนจะ
ได้รับความรู้จากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ และนักเรียนจะเป็นผู้สืบค้นและใช้ความคิดในการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่
ถูกต้อง โดยมีครูเป็นผู้ให้คําปรึกษา 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนจะได้รู้จักการแก้ปัญหาในระหว่างเรียนอาจเป็นปัญหาในด้านความรู้หรือปัญหา
ทางด้านเทคโนโลยี จากการสังเกตขณะทํากิจกรรม พบว่าการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีถ้าเกิดปัญหาขึ้นนักเรียนจะต้องเป็นผู้
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยมีครูและเพื่อนเป็นที่ปรึกษาในการช่วยแก้ไขปัญหาเท่าน้ัน จึงทําให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เม่ือนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองก็จะช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตได้ นักเรียนสามารถเลือกที่จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องได้เม่ือนักเรียนได้ผ่านการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
สังคมออนไลน์น้ีกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างความรู ้

5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี นักเรียนจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีและถูกต้องมากขึ้น จากการสังเกตพบว่าจากเดิมมี
นักเรียนบางคนไม่สามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้หรือใช้ได้น้อยได้มีการพัฒนามากขึ้นโดยได้เรียนรู้จากนักเรียนที่มีประสบการณ์
ในด้านน้ีมากกว่าช่วยในการใช้ให้ถูกต้องและมีครชู่วยให้คําปรึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีน้ันจะต้องทําให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี “ความฉลาดรู”้ คือรู้แล้วสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ไม่เป็นพิษเป็นโทษ ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,2524 ซ่ึงทําให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ช่วยทําให้นักเรียนเป็นผู้ฉลาดรู้มากขึ้น 

เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้น้ันไม่ได้จัดเพื่อให้นักเรียนได้รับเพียงความรู้เท่าน้ัน ครูผู้สอนควรคํานึงถึงส่ิงต่าง ๆ ที่นักเรียนจะ
ได้รับจากการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอีกด้วย จาก
กิจกรรมทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (สุภณิดา ปุสุรินทร์คํา, 2552) มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเกิดการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า แต่พบว่า
ในการทําทําแบบฝึกหัดที่ 1 และ 2 นักเรียนมีคะแนนค่อนข้างดี ซ่ึงจากการตรวจพบว่าอาจจะมีนักเรียนบางคนที่นํางานของเพื่อนมาส่ง 
ทําให้ทราบว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กนักเรียนยังคงรักความสะดวกสบายและง่ายมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่มากไปอาจทําให้
ไม่สามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้จริง ซ่ึงผู้วิจัยได้นําแบบฝึกหัดมาเพื่อใช้เป็นตัวเสริมแรงจูงใจให้กับนักเรียน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ไม่ได้นํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความรู้ความจําของนักเรียน โดยเม่ือนักเรียนผ่าน
กระบวนการทดสอบเรยีบร้อยก็จะทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่ามีนักเรียน ร้อยละ 
85.71 ที่สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก ของตารางธาตุทุกธาตุได้ถูกต้อง ทําให้เห็นว่าการ
เรียนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้นักเรียนมีการใฝ่รู้และสร้างการจดจําด้วยตนเองได้ และยัง
สร้างความแปลกใหม่และสนุกสนานในการเรียนได้อีกด้วย และยังพบว่านักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันจะช่วยทําให้เพื่อนมี
ความสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยผู้ที่มีความรู้มากแล้วก็จะยิ่งมีความรู้มากขึ้นส่วนที่มีน้อยก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นด้วย   
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับความต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการคร ู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

The Relationship Between Styles and Need for Internal Supervision of Teachers 
under Secondary Educational Service Area Office 18 

ธนนันท์  คณะรมย์1   ถาวร  ฉิมเล้ียง2   สุริสา บุญโชติหิรัญ3 
1คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

   3ร.ร. ปลวกแดงพิทยาคม 

บทคัดย่อ 
           การวิจัยครั้ง น้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในความต้องการการนิเทศภายในและ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับความต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 343 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
            ผลการวิจัยพบว่า  1)  การปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารูปแบบการนิเทศแต่ละรูปแบบ พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก  ส่วนรูปแบบการนิเทศผู้บริหาร 
และรูปแบบการนิเทศแบบคลินิก  อยู่ในระดับปานกลาง  2)  ความต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาความต้องการการนิเทศภายใน แต่ละด้านพบว่า 
ข้าราชการครูมีความต้องการการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากทุกด้าน  3)  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับความต้องการการนิเทศ
ภายใน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ําถึงระดับปานกลาง 
คําสําคัญ: การนิเทศภายใน  ข้าราชการครู 

Abstract 
          The purposes of this research were to study the practice of internal supervision styles, the needs for 
internal supervision and relationship between the styles and the needs for internal supervision of teachers under 
Secondary Educational Service Area Office 18. The samples of this research were 343 teachers. The instruments 
used were 5 – rating scale questionnaires The statistics used for data analysis included mean, standard deviation 
and Pearson’s correlation coefficient. 
          The results of this research were as follow : 1) the practice of teachers under the Secondary Educational 
Service Area Office 18 followed school internal supervision styles was at high level for the overall aspects. When 
each school internal supervision styles was considered, it was found that peer coaching supervision style, 
corporative professional development supervision style and collaboration supervision style were at high level, 
however, the administrative monitoring supervision style, and clinical supervision Style at moderate level. 2) The 
need for school internal supervision was at high level foe the overall  aspects and individual aspects. 3) The 
relationship between the school internal supervision styles and the needs for school internal supervision was 
positive and statistical significant at 0.01 but the relationship was at low to moderate level.   
Keywords :   Internal supervision  Teachers 

บทนํา 
          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติเพื่อที่จะรองรับความเปล่ียนแปลงและสังคมที่พึงประสงค์ในอนาคต  มีความ
จําเป็นที่ต้องมุ่งเน้นปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ตาม
จุดประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทของการศึกษา โดยมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่ดี เข้มแข็งพอที่จะ
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ออกไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่การเรียนรู้ มีระเบียบวินัย และมี
คุณธรรมในอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม และมุ่งพัฒนาครูให้มีศกัยภาพเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และอบรมส่ังสอนผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
สามารถดํารงชีวิตในสังคมที่เปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข ให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบการจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ (พวงรัตน์ เกสรแพทย์. 2544 : 206, 217-218)  
          การนิเทศเป็นระบบหน่ึงของระบบการจัดและการบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการ ปรับปรุงการเรียนการสอน การ
ชี้แนะการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่ เ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือคุณภาพ
ของ ผู้ เ ร ีย น การนิเทศการ สอน  เป ็นกระบวนการของผู้นิเทศที ่มุ ่งปรับปรุงและพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งที่
พฤติกรรมของครูที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เนื่องจากการสอนเป็นพฤติกรรมที ่เร ียนรู ้ได้ การเรียนรู ้จะก่อให้เก ิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการสอนได้ ซ่ึงจะนําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เพราะครูซ่ึงอยู่ในโรงเรียน
และประกอบอาชีพการสอนต้องมีความรู้ใหม่ ๆ ทั ้งทางด้านเนื้อหาวิชาและด้านวิธีการสอน ซึ่งการนิเทศการสอนจะเป็นการ
พัฒนาวิชาชีพครูได้อีกทางหน่ึง ถึงแม้ว่าการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจะ
มีร ูปแบบวิธีการหลากหลายวิธีก็ตาม แต่ก็มีวิธีที่โ รงเรียนนิยมใช้กันมากที ่สุด ในปัจจุบัน ที่ถือว่าเป็นวิธีที่โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งประหยัดงบประมาณในการดําเนินการ น่ันคือ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน เพราะการนิเทศภายในเป็นกระบวนการทํางานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ. 2542 : 
6) ผลการศึกษาที่ผ่านมาถ้านําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาเป็นตัวชี้วัดถึงความรู้ ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
แล้ว จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน ยังไม่สามารถทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนเป็นที่น่าพอใจได้ดังที่ อมรวิชธ์ นาค
รทรรพ (2545 : 38-61) ได้กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาของคนไทยว่า ในรอบปีที่ผ่านมาความพยายามแก้ไขเรื่องคุณภาพ
การศึกษายังไม่กระเตื้องขึ้นนัก แม้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายต่าง ๆ มาโดยตลอด ตั้งแต่กลุ่ม พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่กังวล
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้ความสามารถของบุตรหลาน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาการศึกษาสู่การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ การนิเทศภายใน การนิเทศภายในจะประสบผลสําเร็จหรือไม่น้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ครู ย่อมรู้สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี และการนิเทศภายใน คือ การพัฒนาคนและงาน
ประสานสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน สําหรับรูปแบบการนิเทศมีหลาย
รูปแบบ และที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน(Peering Coaching Supervision) การนิเทศแบบ
เพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development Supervision)  ก าร นิเทศแบบม ีส ่วนร ่วม 
(Collaborative Supervision) การนิเทศโดยผู้บริหาร (Administrative Monitoring Supervision) และการนิเทศแบบคลินิก 
(Clinical Supervision) หากผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้รูปแบบการจัดการนิเทศภายในให้เหมาะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
ก็จะช่วยให้การศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
          จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี 2553 ของโรงเร ียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผล และการวิจัยในชั้นเร ียน
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. 2553 ข : 41-42) 
        ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี ไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารโรงเรียน และพัฒนาการนิเทศภายในให้ตรงตามความต้องการ
ของครูและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตามจุดเน้นและมาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยไดต้ั้งวัตถุประสงค์  ไว้ดังน้ี 
 1. เพื ่อศึกษาการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
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 2. เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและความต้องการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปี
การศึกษา 2554 จํานวน 343 คน สุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้
เกณฑ์ในการแบ่งชั้นจากตารางสุ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามครูผู้สอน โดยจัดแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน  ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายใน และตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอน โดยสอบถามระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scales) ของ ลิเคิร์ท (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2538 : 107-108) มีจํานวนทั้งหมด  60  ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยไปยังกลุ่มตัวอย่างและกําหนด
วันที่รับคืน โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรง หรือส่งคืนที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม นําไปวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิSPSS PC Windows จะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  (Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient)   

ผลการวิจัย 
          การวิจัยครั้งน้ี สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารูปแบบการนิเทศแต่ละรูปแบบพบว่า รูปแบบการนิเทศที่ปฏิบัติกันอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ และรูปแบบการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม ส่วนรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ รูปแบบการนิเทศโดยผู้บริหารและรูปแบบการ
นิเทศแบบคลินิก 

2  ระดับความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาความต้องการการนิเทศภายในแต่ละด้านพบว่า ข้าราชการครูมีความต้องการ
การนิเทศภายในอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

3 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ําถึงปานกลาง 

อภิปรายผลการวิจัย 
          จากผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและความต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในของข้าราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 18 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการนิเทศภายในเป็นกิจกรรมที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึง
ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เม่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย ระบบการนิเทศที่จะ
นํามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ก็จะต้องมีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน การเลือกรูปแบบการนิเทศไปใช้ให้ได้ผลน้ัน จึงควร
เลือกรูปแบบของการนิเทศที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิไลลักษณ์  บุญสวัสดิ์ (2538 : 24 -
25) ซ่ึงกล่าวถึงรูปแบบการนิเทศเอาไว้ ดังน้ี การนิเทศแบบต่าง ๆ น้ัน ๆ มีแบบความเชื่อแต่ละสมัยแตกต่างกันออกไป สังเกตให้ดีจะ
เห็นว่า แนวทางการนิเทศน้ัน มักจะคล้อยไปตามพัฒนาการ หรือวิธีการทางการบริหารการศึกษาเหมือนกัน เช่น เม่ือมีการบริหารแบบ
ดั้งเดิม แนวโน้มการนิเทศก็จะเป็นลักษณะบีบบังคับ ตรวจตรา ดูแล และส่ังให้ทํามากกว่าเป็นการนิเทศแบบประชาธิปไตย สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 456) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียน
ตามฐานะผู้นํา และเป็นผู้บริหารหน่วยงาน ควรสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในอย่างจริงจัง ทําหน้าที่เป็นวิทยากรที่ดีทุกโอกาสให้
คําแนะนําชี้แหล่งวิทยากรให้แก่คร ูบริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกด้าน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ และสรุปผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําของ
โรงเรียนเสนอประธาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5 – 6) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารและ
คณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องมีบทบาทและภารกิจสําคัญคือ การส่งเสริมและจัดให้มีการนิเทศภายใน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาตนเอง สามารถดําเนินงานตามนโยบายได้ถูกต้อง ทําหน้าที่นิเทศภายในได้อย่างสมบูรณ์ บทบาทในการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มี
ประสิทธิภาพนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับครูในโรงเรียน บทบาทในการจัดประชุมอบรม มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม เป็นต้น นอกจากน้ี ยังต้องส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเข้ารับการอบรมในการพัฒนาวิชาชีพ 
นําทักษะความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทในการติดตามประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้ครูพัฒนาศักยภาพได้ดีขึ้น การ
ประเมินเพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ บทบาทในการใช้กลุ่มโรงเรียน สมาคมวิชาชีพหรือเครือข่าย
เป็นแนวทาง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครูในโรงเรียน โดยใช้กลุ่มหรือเครือข่ายช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมทางวิชาการ
การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ บทบาทในการสร้างครูต้นแบบในสาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาและเป็น
แบบอย่างแก่ครูทั่วไปได้สอดคล้องกับงานวิจัยของประนอม ทรงสะอาด (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ผลการใช้กระบวนการนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ครูปฐมวัยทุกระดับชั้นที่ได้รับการ
นิเทศภายใน โดยการใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ผลการวิจัย
พบว่า ครูปฐมวัยทุกระดับชั้นที่ได้รับการนิเทศภายใน โดยการใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม พบว่า การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูปฐมวัย มีการเปล่ียนแปลงไปในทางบวก ตลอดระยะเวลาของการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม และความ
เปล่ียนแปลงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จรูญพร ลําไย (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน และการนิเทศโดยผู้บริหารเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา พบว่า หลังจากครูได้รับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศ
ด้วยผู้บริหาร ครูมีความรู้ มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน และโดย
ผู้บริหาร มีความเห็นว่า การนิเทศการสอน ช่วยให้ครูมีความสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนได้ประสบผลสําเร็จ ส่วนการจัดการเรียน
การสอนของครูที่ได้รับการนิเทศน้ัน นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเห็นว่า ครูสอนตามลําดับ
ขั้นตอนและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย บ่อคํา (2547 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสม
งานของครูประถมศึกษา พบว่า มีความสามารถในการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก และมีความคิดเห็นว่าการนิเทศแบบเพื่อนร่วม
พัฒนาวิชาชีพ ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองและทีมงาน ช่วยให้เกิดความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบและมี
ศักยภาพมากขึ้นและช่วยให้โรงเรียนมีศักยภาพในการทํางานสูง 

2. ความต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ในภาพรวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก  อาจเป็นเพราะ ครูมีความต้องการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
ตลอดเวลา ทั้งในด้านหลักสูตรและการนําไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล 
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งมีความต้องการ คําแนะนําที่เป็นประโยชน์สําหรับมาพัฒนาตนเอง และการนิเทศภายใน ทําให้ครูรู้สึก
ว่าได้รับการช่วยเหลือดูแลจากผู้ที่มีความชํานาญในด้านต่าง ๆ และเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ความสามารถระหว่างผู้บริหารกับครู 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5) กล่าวถึงหลักการนิเทศภายใน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศภายใน
โรงเรียนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ ความจําเป็นในการพัฒนาครูและนักเรียน สอดคล้องกับภารกิจของผู้นิเทศการศึกษา คือ 
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การพัฒนาการเรียนการสอน งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการและส่ือ งานพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน งาน
สนับสนุนการนิเทศ งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ การจัดทําแผนการพัฒนางานวิชาการและการนิเทศทางการศึกษา งาน
วิเคราะห์ วิจัย งานทดสอบวัดและประเมินผล งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา งานผลิตการจัดหาส่ือเครื่องมือการเรียนการสอน การ
บริการและการนิเทศ การบริการและเผยแพร่ส่ือการเรียนการสอน และการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 18 - 22) และสอดคล้องกับแนวคิดของ กู๊ด (Good. 1975 : 574) อ้างถึงใน 
สมศักดิ์  ป้อมบุปผา. 2544 : 30 – 31) ได้กําหนดขอบข่ายการนิเทศไว้ 6 งาน เพื่อช่วยเหลือครูในการเลือกและปรับปรุงในด้าน
จุดประสงค์การสอน คือ ความตอ้งการหรือส่ิงที่ต้องการให้นักเรียนได้รับหรือทําได้ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมการสอนแต่ละครั้ง 
ครูต้องดูจุดประสงค์ว่า ต้องการให้นักเรียนเป็นอย่างไร หรือทําอะไรได้ นักเรียนเองก็ต้องรู้จุดประสงค์ว่า เม่ือเรียนจบแล้วแต่ละบทแล้ว 
ตนเองจะเป็นอย่างไร หรือทําอะไรได้บ้าง เน้ือหาการสอน คือ ส่ิงที่กําหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
เรียงลําดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับวัย และให้สัมพันธ์กับสภาพปัญหากับความต้องการของผู้เรียน การใช้วิธีการสอน กิจกรรมที่ครู
เป็นผู้กําหนดในการสอนแต่ละเรื่อง ที่เป็นแนวทางทําให้นักเรียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์และความคิดรวบยอดที่กําหนดไว้ การใช้ส่ือการ
เรียนการสอน เป็นการใช้เครื่องช่วยในการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ กิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ  เพ่อที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียน มี
ความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียนการ
สอน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้สอนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน รู้จักและเข้าใจนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชนี วิสุทธิมรรค (2543 : 72) ได้ศึกษาความต้องการการนิเทศการศึกษาของครูอยู่ใน
ระดับมาก และมากที่สุดรวมกันเป็น ดังน้ี ด้านการพัฒนาหลักสูตร ครูต้องการการจัดทําแผนการสอน ที่เน้นทักษะกระบวนการ การ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการสอน และการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของครู ต้องการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ครูต้องการผลิตส่ือให้เหมาะสมกับเน้ือหา และวิธี
สอนเทคนิคการผลิตส่ือแบบง่าย ๆ และสาธิตการใช้ส่ือการสอนประเภทนวัตกรรม ด้านการพัฒนาการวัดและประเมินผล ครูต้องการ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชุมพร ลายผ่องแผ้ว (2543 : 119 -129) ได้ศึกษาค้นคว้าความต้องการการนิเทศการสอนของอาจารย์เกษตร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีภาคกลาง พบว่า ความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริการและอาจารย์เกษตร โดยภาพรวมมีความต้องการ 
อยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายด้าน 
พบว่า ที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านวิธีการสอนและเทคนิคการสอน และ
ด้านส่ือการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทิศ  ผิวขํา (2543 : 150 – 156) ได้ศึกษาความต้องการรับการนิเทศภายใน งาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พบว่า โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ความต้องการการนิเทศภายใน งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ด้าน
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และด้านส่ือการเรียนการสอนมีความต้องการรับการนิเทศภายในระดับมาก ซ่ึงจากผลงานวิจัยของ 
ไข่มุก ชนะสิทธ์ิ (2546 : บทคัดย่อ) ทําการวิจัยความต้องการนิเทศภายในของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดจันทบุรี ด้านหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา จริตธรรม (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการการนิเทศภายใน ด้านงานวิชาการของครูผู้สอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี มี
ความต้องการนิเทศภายในด้านงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน เรียงลําดับดังน้ี ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและด้านส่ือการเรียนการสอน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ ประยูรสุข (2551 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอน โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอน โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมมีความต้องการการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการวัดประเมินผลและอยู่ในระดับมาก 4 
ด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านส่ือการเรียนการสอน
และด้านการพัฒนาหลักสูตรตามลําดับ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและความต้องการการนิเทศภายในมีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้าน อย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ์ทุกด้านพบว่า  มีความสัมพันธ์ระดับต่ําถึงระดับปานกลาง อาจเป็น
เพราะโรงเรียนได้พยายามที่จะใช้รูปแบบการนิเทศส่งเสริม พัฒนาปรับปรุง แก้ไข พฤติกรรมการสอนของครู และสร้างแรงจูงใจให้ครู 
เพื่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และครูต้องการพัฒนาศักยภาพการสอน
ของตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ (2542 : 202 
– 203) ได้กล่าวว่า หลักการสําคัญในการจัดการนิเทศภายใน ผู้บริหารต้องถือการนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรง 
ซ่ึงจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง 3  ฝ่าย  คือ ฝ่ายบริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหา หรือสนองความ
ต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และนิกร เพ็ญเวียง (อ้างถึงใน บุญเลิศ  ชัยเดช. 2548 : 43) ได้กําหนด
กระบวนการนิเทศภายในไว้ 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ การวางแผนและกําหนดทางเลือก การ
สร้างส่ือและเครื่องมือ โดยการจัดหาจัดสร้างส่ือและเครื่องมือในการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับยุทธวิธีที่กําหนดไว้ การปฏิบัติการ
นิเทศภายในตามยุทธวิธีที่กําหนดไว้ ซ่ึงได้แก่ การประชุม การพาครูไปศึกษานอกสถานที่ การให้ศึกษาจากตํารา และการประเมินผล 
และรายงานผล หมายถึง การตรวจสอบหรือประเมินว่าการดําเนินการที่ผ่านมาสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีส่วนใดที่จะต้อง
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การประเมินผลมักดําเนินการในสามระยะ คือ ก่อนดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และ
หลังดําเนินการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด ขุนทอง (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง การนิเทศภายใน
ของผู้บริหารกับความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติงานการ
นิเทศภายในของผู้บริหารตามทัศนะของครูอาจารย์ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และระดับความต้องการการนิเทศนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง ตามทัศนะ
ของครูอาจารย์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เช่นกัน โดยที่ระดับความสัมพันธ์ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับต่ํา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ สรารักษ์ (2541 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียน กับประสิทธิภาพการสอนของครู ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า วิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนโดยการเยี่ยม
ห้องเรียน การสังเกตการสอนของครู และการสาธิตการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (2546 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาทุกด้าน ในลักษณะของความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ .50 - .80 มีค่าปานกลางถึงสูง โดยภาพรวม
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก ที่ระดับ .90   

สรุปและข้อเสนอแนะ 
1. สรุป 

 รูปแบบการนิเทศภายใน มีความสัมพันธ์กับความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู ดังน้ัน โรงเรียนต้องให้ความสําคัญ
และดําเนินการนิเทศภายในมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนําไปใช้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการ
สอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
            2.  ข้อเสนอแนะ 
                 ดังน้ันผู้บริหารหรือผู้ให้การนิเทศ ควรศึกษาเรื่องความต้องการของคน โดยศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื ่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนจัดการนิเทศอย่างมีระบบ ให้ตรงกับความต้องการของครู จะทําให้โรงเรียนมีการดําเนินงานนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการนิเทศภายในกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
2.2 ควรมีการวิจัย เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศภายในกับขวัญและกําลังใจในการทํางานของคร ู
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่เน้นการเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์สู่
สถานการณ์ในโลกจริง ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 

Affects of Using  Mathematics Learning Activities on Conic Sections Connecting 
The Mathematical Contents to Real – Word Situations on Mathematical  

Problem  Solving Ablities  
กฤษดา นรินทร์ 1, ธเนศร์  โรจน์ศิรพิศาล 2, จารุวรรณ  สิงห์ม่วง 3 

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในโลกจริงจะช่วยให้นักเรียน

มองเห็นประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ได้  ดังน้ันในงานวิจัยน้ีต้องการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่
เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ในโลกจริง โดยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหา
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในโลกจริง แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t – test dependent sample โดยใช้โปรแกรม SPSS  
 ผลการวิจัยปรากฏว่า 
 1.  ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวยของนักเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
คําสําคัญ:   การเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ในโลกจริง/ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

Abstract 
 Learning activities that could connect mathematics to real-world situation would lead students to 
realize the use of mathematics to real – world situation. In this research, a set of mathematical learning activities 
on conic sections that connect the mathematical contents to some of the real – world situations was 
constructed. The purpose of this research was compare mathematics problem solving abilities of students in the 
experimental group before and after learned via the experimental activities. 
 The sample group was a group of grade 11 students from Science and Technology program at 
Kasetsart University Laboratory School, Multi – lingual program, Center for Educational Research and 
Development studying during the second semester of 2010 academic year. The research instruments included a 
set of lesson plans using mathematics learning activities on conic sections connecting the mathematical contents 
to   real – world situations, a set of mathematics problem solving on conic sections connecting the mathematical 
contents to real – world situations test. The data was analyzed by using t – test dependent sample via the SPSS. 
 The results indicated that   
 1.  The mathematics problem solving abilities of the experimental group after learned by using the 
experimental activities was better than before taking class with statistical significant at .01. 
 2.  The mathematics problem solving abilities of the experimental group after learned by using the 
experimental activities were higher than minimum criteria 0f 50 percent. 
Keywords:  Connecting the mathematical contents to real – world situations / Mathematical problem solving abilities 
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บทนํา 
ทักษะและกระบวนการเชื่อมโยงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 

เน่ืองจากการเชื่อมโยงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนได้ดีขึ้น และมองเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร์ในแง่ของ
การเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนําไปใช้กับศาสตร์สาขาอ่ืนได้ (อัมพร ม้าคะนอง, 2547, หน้า 101) ดังที่ ยูซิสกิน (Usiskin, 
2001, p.8) ได้กล่าวไว้ว่า การนําเสนอคณิตศาสตร์ในบริบทที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจัดบริบทให้เชื่อมโยง
กับวิชาอ่ืนจะทําให้นักเรียนเรียนได้ดแีละสนุกกับการเรียน ดังน้ันเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจคณิตศาสตร์และเห็นถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตร์ในแงก่ารเป็นเครื่องมือที่สามารถนําไปใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน และในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  และเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้น้ัน ครูจึงจําเป็นต้องต้อง
รู้จักเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ ไม่ใช่
เป็นเพียงวิชาที่เรียนทฤษฎีบท  กฎ  สูตรนิยาม เพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะในห้องเรียน  โดยตัดขาดจากความรู้ของส่ิงอ่ืน ๆ รอบตัวผู้เรียน 

นอกจากน้ัน  การสอนคณิตศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงยังมีความสําคัญ  ในแง่ของการนําไปใช้ใน
การประเมินการพัฒนาทางการศึกษาเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ซ่ึงเป็นองค์กรหน่ึงที่ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกเพื่อป้อนข้อมูลกลับให้ประเทศสมาชิกให้ทราบว่าระบบการศึกษาได้เตรียมเยาวชนเพียงพอ
หรือไม่ โดยถือเอาคุณภาพของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การมองไป
ในอนาคต เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ในโรงเรียน ซ่ึง OCED/PISA เรียกสมรรถนะน้ันว่า การรู้เรื่อง (Literacy)  และเลือกประเมินสมรรถนะการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การ
อ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   

ในส่วนของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามนัยของ  OCED/PISA น้ันมองไปที่ความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะห์ การใช้
เหตุผลและการส่ือสารแนวคิด ในขณะที่นักเรียนตั้งปัญหา แก้ปัญหาและตีความโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
หลากหลาย การประเมินผลของ PISA ได้ออกไปไกลจากโจทย์ปัญหาตามแบบฉบับดั้งเดิมที่พบในชั้นเรียน แต่ได้ให้ความสําคัญกับ
ปัญหาในชีวิตจริง ในสถานการณ์จริงในโลก (สุนีย์ คล้ายนิล, 2547, หน้า 14) 

จากแนวคิดของ OCED/PISA ที่ว่าคณิตศาสตร์ในชีวิตโลกของความเป็นจริงน้ัน ไม่ใช่เพียงนําความรู้คณิตศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างง่าย ๆ เท่าน้ัน แต่ให้ความสําคัญกับปัญหาในชีวิตจริงในสถานการณ์จริงในโลก ซ่ึงปกติเราต้องพบสถานการณ์ต่าง 
ๆ เช่น การจับจ่ายใช้สอย การเดินทางการทําอาหาร การจัดระเบียบทางการเงิน การประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจประเด็นปัญหา
ทางสังคมการเมือง ซ่ึงความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถเข้ามาช่วยทําให้การมองประเด็น การตั้งปัญหา หรือการแก้ปัญหามีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น การใช้คณิตศาสตร์ดังกล่าวน้ัน แม้ว่าจะมีรากฐานมาจากทักษะคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน แต่จําเป็นต้องมีความสามารถในการใช้
ทักษะน้ัน ๆ ในสถานการณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากสถานการณ์ของคณิตศาสตร์ล้วน ๆ หรือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถคิด
อยู่ในวงจํากัดของเน้ือหาวิชา โดยไม่คํานึงถึงความจริงมากนัก แต่การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง นักเรียนต้องรู้จักสถานการณ์ หรือ
ส่ิงแวดล้อมของปัญหา ต้องเลือกตัดสินใจว่าจะใช้ความรู้คณิตศาสตร์อย่างไร  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจําเป็นต้องรู้จักจัดกิจกรรมโดยบูรณาการเน้ือหาต่าง ๆ ใน
วิชาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน มีการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และใช้ในการ
แก้ปัญหา มีการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในวิชาชีพ รวมทั้งมีการนําคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลก
แห่งความเป็นจริง เพื่อให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ของ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้ ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการนําคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกจริงและมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะสําหรับชีวิตจริงให้สอดคล้องกับแนวคิดของ
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยเลือกเน้ือหาเรื่อง ภาคตัดกรวย ซ่ึงมีความสําคัญและเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษา
คณิตศาสตร์ขั้นสูง อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างหลากหลาย มีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และตระหนักเห็นคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง ผู้วิจัยคาดหวังว่า การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสสืบเสาะความรู้และเน้นการเชื่อมโยงความรู้มาใช้จริงน้ัน 
จะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติของเน้ือหา มากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปกติ และผลของการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็น
แนวทางที่สําคัญสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกจริงในหัวข้ออ่ืน ๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนก่อนและ
หลังเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 50 ของคะแนนที่ขาดหายไปจากคะแนนเต็ม 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ในโลกจริงสูงกว่าก่อนเรียน 
 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ในโลกจริงผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนที่ขาดหายไปจาก
คะแนนเต็ม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ในโลกจริง ใน
หัวข้ออ่ืน ๆ ต่อไป 
 2.  เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง รวมถึงทักษะ
และกระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์
 3.  เป็นแนวทางสําหรับพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแผนการเรียนมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (คณิตศาสตร์) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2553 รวมจํานวน 65 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
จํานวน 1 กลุ่ม จํานวน 20 คน 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ภาคตัด
กรวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา จังหวัดชลบุร ีใช้เวลาในการดําเนินการทั้งหมด 25 คาบ คาบละ 50 นาที แบ่งเป็นทดสอบ 2 คาบ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
23 คาบโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1   กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ ในโลกจริง 
คาบเรียนที่ เนื้อหา กิจกรรม 

1 ความเป็นมาของ 
ภาคตัดกรวย 

- ความเป็นมาของภาคตัดกรวย 

- ลักษณะการเกิดภาคตัดกรวยแบบต่าง ๆ 

- ประโยชน์ของภาคตัดกรวยในชีวิตจริง 
2 วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ 

จุด (0, 0) 
- กิจกรรมที่ 1  สร้างวงกลม (กําหนดอุปกรณ์  ได้แก่ ดินสอ 

เชือก และกระดาษ เท่าน้ัน) เพื่อสรุปบทนิยามของวงกลม 
3 - วงกลมที่มีจุดศนูย์ที่ 

จุด (h, k) 

- การหาจุดศูนย์กลางและรัศมี
ของวงกลม 

- กิจกรรมที่  2  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายใน หัวข้อ “วงกลม
เป็นโค้งที่สมบูรณ์ที่สุด”  

4  สมการของเส้นสัมผัส - กิจกรรมที่  3  ให้นักเรียนส่งรูปถ่ายเก่ียวกับวงกลมที่พบใน
ชีวิตจริงเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “ความสวยงามของ
วงกลม” พร้อมคําบรรยาย 

5 - 6 โจทย์ปัญหาและการประยุกต์ใช้
วงกลมในชีวิตจริง 

- กิจกรรมที่  4 ปริศนาอัศจรรย์ครอปเซอร์เคิล 

- ใบความรู้   การหาตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว 
7 วงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 

จุด (0, 0) 
- กิจกรรมที่  5  “จากกรวยสู่วงรี” เพื่อนําไปสู่บทนิยามของ

วงร ี
8 - วงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 

จุด (h, k) 

เลตัสเรกตัมของวงรี 

- กิจกรรมที่  6   “มาเล่นบิลเลียดกัน” เพื่ออธิบายจุดโฟกัส
ของวงรี 

9 ความเยื้องสู่ศูนย์กลาง
(Eccentricity)ของวงรี 

- ใบความรู้ ความเยื้องสู่ศูนย์กลางของวงรีและการโคจรของ
ดาวเคราะห์ 

10 - 11 โจทย์ปัญหาและการประยุกต์ใช้
วงรี ในชีวิตจริง 

- ใบความรู้ วงรีกับสุขภาพ 

        � เครื่องสลายน่ิวไต      � เครื่องสแกนสมอง      
12 พาราโบลาที่มีจุดยอดที่ 

จุด (0, 0) 
- กิจกรรมที่  7  กําเนิดพาราโบลา เพื่อนําไปสู่บทนิยามของ

พาราโบลา 
13 พาราโบลาที่มีจุดยอดที่ 

จุด(h, k) 
- กิจกรรมที่  8  พาราโบลากับการเคล่ือนที่ของวัตถุ 

14 การหาสมการของพาราโบลา - ใบความรู้ พาราโบลากับประโยชน์นานัปการ 

- กิจกรรมที่ 9  ลุงเหลือยอดนักประดิษฐ์ 
15 - 16 โจทย์ปัญหาและการประยุกต์ของ

พาราโบลาในชีวิตจริง 
- ใบความรู้ พลังงานแสงอาทิตย์ : พลังงานทางเลือกสําหรบั

โลกอนาคต 
17 ไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ 

ที่จุด  (0,0) 
- กิจกรรมที่ 10  การสร้างไฮเพอร์โบลา เพื่อนําไปสู่บทนิยาม

ของไฮเพอร์โบลา 
18  - ไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลาง

อยู่ที่จุด (h, k) 

- เลตัสเรกตัมของไฮเพอร์โบลา 

- ใบความรู้  ทําไมเตาปฏิกรณ์นิเคลียร์ต้องเป็นรูป
ไฮเพอร์โบลา 
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ตารางที่  1  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในโลกจริง (ต่อ) 

คาบเรียนที่ เนื้อหา กิจกรรม 
19  การหาสมการของไฮเพอร์โบลา - ใบความรู้ ไฮเพอร์โบลากับการหาตําแหน่งของพายุ 

20 - 21 โจทย์ปัญหาและการประยุกต์ของ
ไฮเพอร์โบลาในชีวิตจริง 

- ใบความรู้ วิถีโคจรของดาวหาง 

22 - 23 กิจกรรมนําคณิตศาสตร์สู่โลกจริง - ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เก่ียวการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในโลกจริง 

- มอบหมายงาน ให้นักเรียนนําเสนอแนวคิดการนําความรู้
เรื่อง ภาคตัดกรวยไปใช้ในชีวิตจริง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การทําสารคดี การทําโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์  เป็นต้น 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่
สถานการณ์ในโลกจริง  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย  
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ใน
โลกจริง แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาการทํางานและการแก้ปัญหานักเรียน และแบบบันทึกผลการทําแบบฝึกหัดและผลงาน
นักเรียน 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ซ่ึงเป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จํานวน 4 ข้อ มีค่าความยาก ( EP ) ระหว่าง .35 - .72 ค่าอํานาจจําแนก (D ) ระหว่าง 0.43 – 0.70 และมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 0.726 

การดําเนินการวิจัย 
 ในการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์
ในโลกจริง ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ผู้วิจัยจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  ส่ือ อุปกรณ์ และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
 2.  ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย   
 3.  ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในโลก
จริง โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 23 คาบ คาบละ 50 นาที  และทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 2 คาบ
โดยผู้วิจัยจะทําการสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษากระบวนการทํางานและการแก้ปัญหาของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 4.  เม่ือดําเนินการสอนเสร็จส้ิน ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลก
จริง จากน้ันนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐานการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงด้วยสถิติสําหรับการ
วิเคราะห์แบบ t – test dependent sample และการตั้งเกณฑ์ผ่านสําหรับคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลก
จริงตามแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.อําพล  ธรรมเจริญ (อ้างถึงใน สุวรรณา จุ้ยทอง, 2552, หน้า 395 – 399) คิดจากสูตรดังน้ี 
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     เม่ือ  a   แทน  คะแนนสอบก่อนเรียน 
       z แทน คะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์สําหรับเปรียบเทียบ 
       n แทน คะแนนเต็ม 
       r แทน เปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่เป็นเกณฑ์เป้าหมาย 
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ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงของนักเรียนก่อน
และหลังเรียน ด้วยสถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t – test dependent sample โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows  
และผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ผ่านของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงไว้ที่ 10.90 คะแนน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 50 
ของคะแนนที่ขาดไปจากคะแนนเต็ม ผลการวิจัยปรากฏดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงของนักเรียนก่อนและหลัง 
  เรียนด้วยสถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t – test dependent sample 

คะแนน n X SD t sig. 

ก่อนทดลอง 20 1.80 2.04 
21.416* 0.000 

หลังทดลอง 20 14.75 3.52 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตารางที่ 2   แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลก
จริง เรื่อง ภาคตัดกรวย ก่อนและหลังเรียนซ่ึงมีคะแนนเต็ม 20  คะแนน  พบว่าค่า t เท่ากับ 21.416  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.01  แสดงว่าคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง เรื่อง ภาคตัดกรวย
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ในโลกจริงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียหลังการเรียนกับเกณฑ์ผ่านของคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนที่หายไปจากคะแนนเต็ม ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดไว้ที่ 10.90 
คะแนน พบว่าคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงหลังเรียนเท่ากับ 14.75 คะแนน ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ กําหนดไว้ จึงสรุปว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ กิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ในโลกจริงมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ทําการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงของนักเรียนหลังการ
ทดลองโดยวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง ตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยนําเสนอ ได้แก่ 
 ขัน้ตอนที่ 1 ทําความเข้าใจปัญหาจากสถานการณ์จริง 
 ขั้นตอนที่ 2 การเชื่อมโยงปัญหาจากสถานการณ์จริงสู่ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
 ขั้นตอนที่ 3 การเชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์ไปสู่สถานการณ์จริง 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปแนวคิดและเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงทั้งหมด 4 ข้อ แยกเป็นรายข้อ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 3    ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาจาก 
  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาข้อที่ 1 - 4 

 

ข้ันตอนการ
แก้ปัญหา 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ข้อที่ 1 
วงกลม 
(ร้อยละ) 

ข้อที่ 2 
พาราโบลา 
(ร้อยละ) 

ข้อที่ 3  
วงรี 

(ร้อยละ) 

ข้อที่ 4 
ไฮเพอร์โบลา 

(ร้อยละ) 
ขั้นตอนที่ 1 - วิเคราะห์ส่ิงที่ต้องการศึกษา 

ส่ิงที่ถูกกําหนดขึ้นใน
สถานการณ์ 

100 100 100 100 

ขั้นตอนที่ 2 - สร้างสมมติฐานจากข้อมูลที่ได้ 
แล้วเปล่ียนสมมติฐานให้อยู่ใน
รูปของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
ในรูปของฟังก์ชัน สมการ หรือ 
กราฟ 

80 85 95 100 
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ขั้นตอนที่ 3 - หาคําตอบและสรุปคําตอบ
จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

55 20 70 65 

ขั้นตอนที่ 4 - นําคําตอบเชิงคณิตศาสตร์ที่ได้
ไปอธิบายความสัมพันธ์กับ
ปัญหาจริง 

50 15 60 55 

 
  จากแนวคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง เรื่อง ภาคตัดกรวยจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทั้ง 4 ข้อ พบว่า นักเรียนทุกคนสามารถทําความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา มีการพิจารณาส่ิงที่โจทย์กําหนดให้ว่ามีอะไรบ้าง 
และใช้แบบจําลองซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นกราฟและสมการของภาคตัดกรวย เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นไปได้ของปัญหา หลังจาก
น้ันจึงทําเลือกตัวแบบ ซ่ึงก็คือสมการภาคตัดกรวยและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในกราฟของภาคตัดกรวยมาใช้ในการแก้ปัญหา 
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเลือกได้อย่างถูกต้อง และก็มีนักเรียนบางส่วนที่มีข้อผิดพลาดในการเลือกใช้รูปแบบความสัมพันธ์เช่นกัน 
จากน้ันเป็นขั้นตอนของการคํานวณเพือ่แก้สมการจากรูปแบบที่เลือกมา ซ่ึงนักเรียนประมาณร้อยละ 50 สามารถทําได้ แต่ก็มีนักเรียน
จํานวนไม่น้อยที่มีข้อผิดพลาดจาการคํานวณ จึงทําให้คําตอบผิดพลาด และสุดท้ายนักเรียนส่วนใหญ่สามารถนําคําตอบที่ได้ไปอธิบาย
สถานการณ์ปัญหาที่โจทย์ต้องการทราบได ้

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ในโลกจริง มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ทีกํ่าหนด สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมโดยเริ่มตั้งแต่การจัดการเรียนรู้พื้นฐานของภาคตัดกรวย ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง วงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลา  
เพื่อนํามาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการแก้ปัญหาโดยมีการสอดแทรกกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในโลกจริงในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการทําความเข้าใจปัญหาจากสถานการณ์จริง ขั้นการเชื่อมโยงปัญหาจาก
สถานการณ์จริงสู่ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ขั้นการเชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์ไปสู่สถานการณ์จริง และขั้นสรุปแนวคิดและเชื่อมโยง
สู่ชีวิตจริง จึงทําให้นักเรียนมีลําดับการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ทําให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา อีกทั้งมีการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย ซ่ึงครู
ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกและให้คําแนะนําเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ซ่ึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ยุพิน พิพิธกุล, 2543, หน้า 1–10  และวิชัย วงศ์ ใหญ่ 2542, หน้า 22 - 
32)  จึงทําให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาดีขึ้น และอาจเน่ืองมาจากก่อนเรียนนักเรียนยังไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่อง ภาคตัด
กรวย ซ่ึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยจัดขึ้นทําให้
นักเรียนเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ได้ง่ายทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย และช่วยให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์และปัญหาใหม่
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสถานการณ์ในโลกจริงมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และ
เข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซ้ึง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงดีขึ้น 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรสาล ผาสุก (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสามารถและการคิด
เก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และผลในด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ จํานวน 32 คน ซ่ึงผู้วิจัยก็ใช้แนวคิดของการนําตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มา
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงในครั้งน้ีเช่นกัน ผลการวิจัยของสุรสาล ผาสุข พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและสังเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวข้องมาสร้างตัว
แบบที่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลได้ดี คิดหาข้อสรุปจากตัวแบบในรูปฟังก์ชันและทดสอบความเหมาะสมของตัว
แบบได้  แต่การคิดเชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์ไปสู่สถานการณ์จริงยังทําได้ไม่ดีนัก   
 และงานวิจัยของอนันตนิจ โพธ์ิถาวร (2547, หน้า 95 - 97) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลก
จริงที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซ่ึงมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนถลาง จังหวัดภูเก็ต จํานวน  88  คน แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงจํานวน 46 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติจํานวน 42 คน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้  คือสูงกว่าร้อยละ 50 นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ทุกด้านในระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสัมพันธไมตรีด้านการสนับสนุนจากครูด้านเป้าหมายการทํางาน ด้านความเป็น
ระเบียบในชั้นเรียน ด้านการชี้แจงกฎระเบียบและด้านความพึงพอใจในการทํางาน 
 และงานวิจัยของ สุภัคตรา เผียงสูงเนิน (2549, บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่องพาราโบลา
โดยใช้ปัญหาจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ที่เลือกเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2549 จํานวน 51 คน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องพาราโบลา โดยใช้ปัญหาจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามที่กําหนด
ไว้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ใน
โลกจริง  ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงดีขึ้นหลังจากเรียนด้วยกิจกรรมดังกล่าว 
ทั้งน้ีการนําสถานการณ์ในโลกจริงมาเชื่อมโยงกับเน้ือหาคณิตศาสตร์ รวมถึงการสอดแทรกแนวคิดของการประยุกต์เน้ือหาคณิตศาสตร์
ไปใช้จริง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และทําให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาได้มีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ทําให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนแนวคิดใน
การแก้ปัญหาระหว่างกัน ช่วยให้นักเรียนทําความเข้าใจกับปัญหาจากสถานการณ์จริงได้ดีขึ้น จึงทําให้การแก้ปัญหาเหล่าน้ีไม่ใช่เรื่อง
ยากอีกต่อไป ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในโลกจริง ครูจะต้องสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อมากระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย อีกทั้งการ
สอดแทรกแนวคิดการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริงจะใช้เวลามากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ดังน้ันครูต้องมีการ
วางแผนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาที่มี 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกจริง โดยมีการนําแนวคิดของการใช้ตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยจัดขึ้น ช่วยให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นมีการทํากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย เน้นให้นักเรียนเป็นผู้สืบค้น แลกเปล่ียนอภิปรายแนวคิดในการแก้ปัญหา 
ช่วยให้นักเรียนทําความเข้าใจปัญหาได้เป็นอย่างดี และยังสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ ทําให้นักเรียนเข้าใจถึงความ
เก่ียวโยงของเน้ือหา และสามารถพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได ้
  
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการเชื่อมโยงเน้ือหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริง ในหัวข้ออ่ืน ๆ เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และเน้ือหาทางคณิตศาสตร์อ่ืน 
 2. ควรมีการเชื่อมโยงเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ กับวิชาอ่ืน หรือชีวิตจริงที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงมากขึ้น 
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ผลการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลต์  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตารางธาตุ 
สําหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนลาซาล(จันทบุรีมารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี 

The Results of the Application Used Online Social Network for Innovation 
for Periodic Table Subject for upper secondary student, grade 13 

at Lasalle Chanthaburi  School, Chanthaburi 

ศิริพร  ปาเชน  ฉลองชัย  ธีวสุนทรสกุล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ตารางธาตุ สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  2) นักเรียน สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรกโดยเรียงตามเลข
อะตอม ของตารางธาตุ ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ตารางธาตุ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ลาซาลจันทบุร(ีมารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุร(ีมาดาพิทักษ์)  
จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 9 คน ที่ได้จากการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยวิธีประชาสัมพันธ์ เครื่องมือที่
ใช้ คือ1) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต facebook.com และ  class.in.th ของ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 3) แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจมาตรตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook.com และ class.in.th  ) สามารถ
ทําให้นักเรียนร้อยละ 88.88 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทัษ์) จังหวัดจันทบุรีจดจําหมู่เลขอะตอม 
สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรกโดยเรียงตามเลขอะตอมของตารางธาตุ ได้ถูกต้อง และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับมาก 
คําสําคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์ , กิจกรรมการเรียนรู้ , ตารางธาตุ , ความพึงพอใจ 

Abstract 
 The purpose of the research were 1) Develop online social network for innovation for periodic table 
subject 2) Not less than 80 percent of students can be remember among group, atomic number, symbol and the 
full name of 36 atom of the periodic table was correct 3) Inquire the students' satisfaction with to online social 
network for innovation for periodic table subject. Population was upper secondary student, grade 13 at la Salle 
Chanthaburi school, Chanthaburi. The sample was 21 students of upper secondary student, grade 13 at la Salle 
Chanthaburi school, Chanthaburi in the first semester in 2011 from advertise and recruit. The instrument were   
1) class.in.th with facebook.com 2) The exercises 3) Post Test 4) Questionnaire. The statistics used were 
percentage, mean and 5 rating scale questionnaire.The results were :  1)For used online social network for 
innovation for periodic table subject can improvement 88.88 percent of students can be remember among 
group, atomic number, symbol and the full name of 36 atom of the periodic table was correct. 2)The students' 
satisfaction at high level.  
Keywords : Facebook, innovation, periodic  table, satisfaction 

บทนํา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ  ที่คนได้ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและใน
การทํางาน ล้วนเป็นผลของความรูวิ้ทยาศาสตร ์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสําคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่าง
ไม่หยุดยั้ง 
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 วิทยาศาสตร์ทําให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สําคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้    วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้  (Knowledge based society)  ทุกคนจึง
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร ์(Scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นํามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์   การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน   และที่สําคัญอย่างยิ่งคือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ซ่ึงวิชาเคมีก็ถือเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาเคมีผู้เรียนจะต้องทราบรายละเอียดของธาตุ ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้าง
ของสารประกอบเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสารเคมีต่าง ๆ หรือเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการเรียนในระดับสูงต่อไป โดยในวิชา
เคมีจะมีการจัดหมวดหมู่ของธาตุต่างชนิดที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายกันตามลําดับ โดยจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง เรียกว่า 
ตารางธาตุ ซ่ึงทําใหส้ามารถศึกษาสมบัติของธาตุต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ จากความสําคัญดังกล่าว จะเห็นว่าตารางธาตุ เป็นพื้นฐาน
สําคัญในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้าผู้เรียนขาดทักษะด้านการจําตารางธาตุ จะทําให้มีปัญหาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สามารถจดจําตารางธาตุได้ถูกต้อง และไม่เข้าใจความหมาย
ของส่ิงที่จดจํา เน่ืองด้วยตามธรรมชาติของเด็กนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุร(ีมารดาพิทักษ์ ) จังหวัด จันทบุรี จะเป็นเด็กที่มีความใฝ่รู้
น้อย ไม่มีความพยายามและมีความอดทนน้อย ทําให้นักเรียนจดจําตารางธาตุได้ไม่ดี ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการหาแนวทาง
การศึกษาในรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) คือ การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของ
บทเรียนจะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ ส่ือสารที่ทันสมัย จึงเป็นการเรียน
สําหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (ดร.สุรสิทธ์ิ วรรณไกรโรจน์, 2549) ผู้ศึกษาได้นําระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ 2 
รูปแบบ คือ ระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Learning Managment System, LMS) เป็นระบบการ
จัดการเก่ียวกับการบริหารการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning เพื่อจัดการกับการใช้คอร์สแวร์ในรายวิชาต่าง ๆ ระหว่างผู้สอน 
ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยออกแบบระบบเพื่อเป็นซอฟแวร์ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมือ
อํานวยความสะดวก เช่น โปรแกรมจะทําหน้าที่ตรวจสอบการเข้ามาใช้บทเรียน เน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ ตารางเรียน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ห้องสนทนา กระดานถามตอบ การทําแบบทดสอบ เป็นต้น และองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรม
การเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนําไปวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รัก
ศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์,2549) และ facebook.com ที่เป็นระบบบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหน่ึง ที่จะทําให้ผู้ใช้สามารถติดต่อส่ือสาร
และร่วมทํากิจกรรมใดกิจกรรม หน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คนอ่ืนๆ ได้ จากจุดเด่นของระบบการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ทั้ง 2 รูปแบบทําให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการนําระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนรู้ในเรื่อง 
ตารางธาตุ และเพื่อให้เกิดผลการเรียนที่ดีขึ้นผู้ศึกษาได้นําการเรียนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative and Collaborative 
Learning) เป็นวิธีการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จนบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้นอก จากน้ี การเรียนรู้แบบร่วมมือ ยังเป็นการส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือทีม ตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาใช้ร่วมกับการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ 
ทําให้ผู้เรียนได้คิดค้นการจดจําได้ด้วยตนเองและเกิดการจดจําแบบระยะยาวได้ และยังได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนที่มี
ความสามารถที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
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 วิทยาศาสตร์ทําให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สําคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้    วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้  (Knowledge based society)  ทุกคนจึง
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร ์(Scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นํามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์   การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน   และที่สําคัญอย่างยิ่งคือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ซ่ึงวิชาเคมีก็ถือเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาเคมีผู้เรียนจะต้องทราบรายละเอียดของธาตุ ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้าง
ของสารประกอบเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสารเคมีต่าง ๆ หรือเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการเรียนในระดับสูงต่อไป โดยในวิชา
เคมีจะมีการจัดหมวดหมู่ของธาตุต่างชนิดที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายกันตามลําดับ โดยจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง เรียกว่า 
ตารางธาตุ ซ่ึงทําใหส้ามารถศึกษาสมบัติของธาตุต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ จากความสําคัญดังกล่าว จะเห็นว่าตารางธาตุ เป็นพื้นฐาน
สําคัญในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้าผู้เรียนขาดทักษะด้านการจําตารางธาตุ จะทําให้มีปัญหาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สามารถจดจําตารางธาตุได้ถูกต้อง และไม่เข้าใจความหมาย
ของส่ิงที่จดจํา เน่ืองด้วยตามธรรมชาติของเด็กนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุร(ีมารดาพิทักษ์ ) จังหวัด จันทบุรี จะเป็นเด็กที่มีความใฝ่รู้
น้อย ไม่มีความพยายามและมีความอดทนน้อย ทําให้นักเรียนจดจําตารางธาตุได้ไม่ดี ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการหาแนวทาง
การศึกษาในรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) คือ การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของ
บทเรียนจะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ ส่ือสารที่ทันสมัย จึงเป็นการเรียน
สําหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (ดร.สุรสิทธ์ิ วรรณไกรโรจน์, 2549) ผู้ศึกษาได้นําระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ 2 
รูปแบบ คือ ระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Learning Managment System, LMS) เป็นระบบการ
จัดการเก่ียวกับการบริหารการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning เพื่อจัดการกับการใช้คอร์สแวร์ในรายวิชาต่าง ๆ ระหว่างผู้สอน 
ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยออกแบบระบบเพื่อเป็นซอฟแวร์ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมือ
อํานวยความสะดวก เช่น โปรแกรมจะทําหน้าที่ตรวจสอบการเข้ามาใช้บทเรียน เน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ ตารางเรียน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ห้องสนทนา กระดานถามตอบ การทําแบบทดสอบ เป็นต้น และองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรม
การเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนําไปวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รัก
ศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์,2549) และ facebook.com ที่เป็นระบบบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหน่ึง ที่จะทําให้ผู้ใช้สามารถติดต่อส่ือสาร
และร่วมทํากิจกรรมใดกิจกรรม หน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คนอ่ืนๆ ได้ จากจุดเด่นของระบบการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ทั้ง 2 รูปแบบทําให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการนําระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนรู้ในเรื่อง 
ตารางธาตุ และเพื่อให้เกิดผลการเรียนที่ดีขึ้นผู้ศึกษาได้นําการเรียนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative and Collaborative 
Learning) เป็นวิธีการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จนบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้นอก จากน้ี การเรียนรู้แบบร่วมมือ ยังเป็นการส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือทีม ตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาใช้ร่วมกับการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ 
ทําให้ผู้เรียนได้คิดค้นการจดจําได้ด้วยตนเองและเกิดการจดจําแบบระยะยาวได้ และยังได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนที่มี
ความสามารถที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี จํานวนนักเรียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรกโดยเรียงตามเลขอะตอม ของตาราง
ธาตุ ได้ถูกต้อง 
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2. นักเรียน สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรกโดยเรียงตามเลขอะตอม ของตารางธาตุ 
ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม   
3. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ตารางธาตุ 

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนตารางธาตุ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรีภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2554 จํานวน 9 คน ที่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยวิธีการประชาสัมพันธ์ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      1.ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต facebook.com และ  class.in.th ของ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
      2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 2 แบบฝึกหัด  
      3. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง “ตารางธาต”ุ 

ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบตามข้อ 2-3  มีขั้นตอนดังน้ี  
  1. ศึกษาวิเคราะห์ เน้ือหา กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเรื่อง ตารางธาตุ 
  2. ร่างแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ โดยเป็นชนิดเติมคํา  
  3. นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ปรับปรุงตามคําแนะนํา  
    4. ทดลองใช ้
4. แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร กําหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อย ของความพึงพอใจ 
2. ร่างแบบสอบถามจํานวน 3 ด้านคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์, ด้านเน้ือหาความรู้ และด้าน  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด  9 ข้อ  เป็นแบบมาตรตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ   

  3. นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คน ตรวจสอบความตรง ปรับปรุงตามคําแนะนํา 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยร่วมกันของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณี จํานวน 3 คน  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 3 โรงเรียน คือ นางสาวอุรา เริกชัย เป็นผู้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนบุญสมวิทยา 
นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล เป็นผู้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  และข้าพเจ้านางสาวศิริพร  ปาเชน  เป็นผู้ควบคุมนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) มีขั้นตอนในการทดลองดังน้ี 
1.  ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาต ุ
1.1 ศึกษาบริบทด้านเน้ือหา บริบทด้านผู้เรียน  และบริบทด้านเทคโนโลยี (Facebook และ Class.in.th) 
1.2 ออกแบบกิจกรรมทบทวนเรื่อง ตารางธาตุ แล้วนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อให้คําแนะนํา 
และปรับปรุง ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน และ ด้าน Social media  

     1.3  ติดตั้ง(Setup) กิจกรรมทบทวนเรื่อง ตารางธาตุ จํานวน 2 กิจกรรมบน Class.in.th และ  Facebook    
     และ ทดสอบ/ตรวจสอบ/แก้ไข/ปรับปรุง ระบบให้สมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในขั้นตอนการทดลอง ต่อไป 
2.   ขั้นตอนทดลองและเก็บข้อมูล  

  2.1  ประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบุญสมวิทยา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี( มารดาพิทักษ์ ) เพื่อหากลุ่ม
นักเรียน 3 โรงเรียนที่ความพร้อมทางด้าน คอมพิวเตอร์ และ Internet ที่มีความสนใจที่จะทบทวนความรู้เรื่องตารางธาตุ 
2.2  กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ นักเรียนทําความรู้จัก 
      กับเพื่อนต่างโรงเรียนผ่าน Facebook และแนะนําตัวในกระดานสนทนาใน class.in.th  

2.2.1 นักเรียนแต่ละโรงเรียนทําความรู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนผ่าน facebook.com และแนะนํา ตัวในกระดาน
สนทนา class.in.th  
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2.2.2  ทบทวนความรู้เรื่องตารางธาตุ โดยใช้เกมส์ออนไลน์ เรื่อง ตารางธาตุ  ของคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชมงคล  
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/oldnews/145/Game/game7.htm)  
2.2.3   ทําแบบฝึกหัดที่ 1 ผ่าน class.in.th เป็นรายบุคคล  ซ่ึงจะมีการแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ 
ได้ทันที  เม่ือนักเรียนทราบคะแนนแล้วจะได้รู้สึกดีใจว่าส่ิงที่ทําเป็นผลสําเร็จ  แต่ถ้านักเรียนคนใดได้คะแนนน้อยก็
จะได้หาวิธีการที่จะพัฒนาตนเองเพิ่มเติมเพราะ แบบฝึกหัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้ทบทวนความรู้และรู้
พัฒนาการของตนเอง 
2.2.4   ให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อน  กลุ่มละ 6 คน โดยจะต้องมีเพื่อนต่างโรงเรียนครบทั้ง  3  
โรงเรียนใน 1 กลุ่ม   
2.2.5   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีที่ดีที่สุดใน 
การช่วยจําตารางธาตุจากส่ือออนไลน์ เช่น youtube หรือ webpage และนํา URL มานําเสนอผ่าน facebook  
2.2.6  ทําแบบฝึกหัดที่ 2 ผ่าน class.in.th โดยแบบฝึกหัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้    
และรู้พัฒนาการของตนเองเพราะระบบ class.in.th จะมีการแจ้งคะแนนได้ทันที เพื่อนําไปสู่  
ความกระตือรือร้นในการเรียนต่อไป 

2.3    ทดสอบหลังเรียน 
2.4  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ตาราง 
      ธาต ุ

3.  ขั้นตอนวิเคราะห์และประเมินผล 
3.1  นักเรียน สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก  โดยเรียงตามเลขอะตอม  

ของตารางธาตุ ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ซ่ึงจะนับ  1   คะแนนเม่ือนักเรียน  
จําเลขอะตอม  สัญลักษณ์  และชื่อเต็มของธาตุได้ถูกต้อง/1ธาตุ    จากน้ันนํามาหาร้อยละเทียบกับจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่
เข้าร่วมกิจกรรม   

3.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ตารางธาตุ  จะนํา
คะแนนที่ได้  มาคํานวณหาค่าเฉล่ีย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วนําค่าที่ได้แปลเป็นระดับความพึงพอใจ   โดยอาศัย
เกณฑ์ต่อไปน้ี 

1.00-1.49 ระดับพึงพอใจ น้อยมาก 
  1.50-2.49   น้อย 
  2.50-3.49   ปานกลาง 
  3.50-4.49   มาก 
  4.50-5.00   มากสุด 

ผลการวิจัย 
1.  ได้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  เรื่องตารางธาตุ  สําหรับนักเรียนที่เรียนตารางธาตุ  โดยมีขั้นตอนการ

จัดกิจกรรมดังน้ี  1. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเรื่องตารางธาตุ    มีความพร้อมเรื่องอินเตอร์เนตและมี
ทักษะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  2.  กระตุ้นให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง  ๆ  ที่คณะผู้วิจัยจัดขึ้น  คือจับกลุ่มกับเพื่อนต่าง
โรงเรียน ,เกมส์ออนไลน์ เรื่องตารางธาตุ , ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน , ช่วยกันหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยจําตารางธาตุจากส่ือออนไลน์ 
เช่น youtube หรือ webpage  3. ทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องตารางธาตุ  4. ทําแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม   

2.  ผลการทดสอบจากการร่วมกิจกรรม  โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อ 
เต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก  โดยเรียงตามเลขอะตอมของตารางธาตุ ได้ถูกต้องและครบทั้งหมด  36  ธาตุ    และจะต้องไม่ผิดพลาด
แม้แต่ธาตุเดียว  ซ่ึงพบว่าจากกิจกรรมจากนักเรียนจํานวนทั้งหมด  9  คน ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี  ( มารดาพิทักษ์ ) มีนักเรียน
จํานวน  8  คนสามารถจําตารางธาตุได้ครบทั้ง  36  ธาตุ ส่วนอีก 1 คนจําได้เพียง  35  ธาตุ   คิดเป็นร้อยละ  88.88  สรุปได้ว่าได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย   

3.  จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจํานวน 9  คน ทั้ง 3  ด้านพบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.56   ซ่ึงมีระดับ 
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ความพึงพอใจในระดับมากสุด ในด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดที่ 4.63 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากสุด  รองลงมา
คือด้านเน้ือหาความรู้มีค่าเฉล่ีย 4.54 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากสุด     และน้อยที่สุดคือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีค่าเฉล่ีย 4.49 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก ดังแสดงในตาราง  
 
ผลการสอบถามความพึงพอใจได้ดังตาราง  
 

การเรียนรู้ 
ค่าเฉล่ีย 

 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความพึง
พอใจ 

4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 4.33 0.527 มาก 
  1.2 สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ด้วย
ตนเองตามศักยภาพของบุคคล 

4.14 0.882 มาก 

  1.3 กิจกรรมมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 4.41 0.707 มาก 

รวมด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4.29 0.705 มาก 
5. ด้านเน้ือหาความรู้ 
  2.1 เน้ือหามีความเหมาะสม 4.44 0.527 มาก 

  2.2 มีความรู้ความจํา เรื่องตารางธาตุ  4.66 0.707 มากที่สุด 

  2.3 เทคนิคการจดจําตารางธาตุ 4.44 0.726 มาก 

รวมด้านเน้ือหาความรู้ 4.51 0.653 มากที่สุด 

6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (class.in.th และ Facebook) 
  3.1 มีทักษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.44 0.726 มาก 

  3.2 เข้าสู่ระบบและใช้งานได้ง่าย 4.44 0.726 มาก 

  3.3 ระบบมีการตอบสนองผู้ใช้งาน 4.33 0.527 มาก 

รวมด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.41 0.707 มาก 

รวม 4.44 0.726 มาก 

จากตาราง นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.44 , S.D. = 0.726 ) เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละด้าน

การเรียนรู้ ให้ผลดังนี้  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.29 , S.D. = 

0.705 ) ด้านเน้ือหาความรู้มีระดับความถึงพอใจอยู่ในระดับมากสุด ( = 4.51 , S.D. = 0.653 ) และด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.44 , S.D. = 0.726 ) 

สรุปและอภิปรายผล 
การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Facebook.com และ class.in.th  ) สามารถทําให้นักเรียนร้อยละ 88.88 ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี จดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 

ธาตุแรก โดยเรียงตามเลขอะตอมของตารางธาตุ ได้ถูกต้อง    และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก   ( = 4.44 , S.D. = 

0.726 )   ซึ่งคงเป็นเพราะ    จากการวิจัยผลการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์    
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตารางธาตุ  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี  (มารดาพิทักษ์) จังหวัด
จันทบุรี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการทํากิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยจากการสังเกตกิจกรรมการเรียนใน
ขั้นทดลองพบว่านักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ  และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีการโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน  
และโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันทําให้เห็นว่า  ถ้ามีการนําเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นักเรียนให้ความสนใจอยู่แล้วมาใช้
ร่วมกับการเรียน เรื่อง ตารางธาตุ จะทําให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันความรู้ผ่านเครือข่ายและมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ มากขึ้น   และพบว่าการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือทําให้ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเกิดการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มี
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ประสบการณ์น้อยกว่าทําให้ในการทําแบบฝึกหัดที่ 1 และ 2 นักเรียนมีคะแนนค่อนข้างดีซ่ึงจากการตรวจพบว่าอาจจะมีนักเรียนบาง
คนที่นํางานของเพื่อนมาส่งทําให้ทราบว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กนักเรียนยังคงรักความสะดวกสบายและง่ายมากขึ้นยิ่งการใช้
เทคโนโลยีที่มากไปอาจทําให้ไม่สามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้จริง ซ่ึงผู้วิจัยได้นําแบบฝึกหัดมาเพื่อใช้เป็นตัวเสริมแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ด้วยตนเองไม่ได้นํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความรู้ความจําของนักเรียน โดย
เม่ือนักเรียนผ่านกระบวนการทดสอบเรียบร้อยก็จะทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่ามี
นักเรียน ร้อยละ 88.88 ที่สามารถจดจําหมู่ เลขอะตอม สัญลักษณ์ และชื่อเต็มของธาตุ 36 ธาตุแรก ของตารางธาตุ ได้ถูกต้องทําให้
เห็นว่าการเรียนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้นักเรียนมีการใฝ่รู้และสร้างการจดจําด้วยตนเองได้ 
และยังสร้างความแปลกใหม่และสนุกสนานในการเรียนได้อีกด้วย 
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การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนลาซาลจันทบุร(ีมารดาพิทักษ์) 

อัจฉรา  เจริญรูป   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ี มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบ

นิเวศ และ 2) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชี วิตในระบบ
นิเวศ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุร(ีมารดาพิทักษ์) จํานวน 38 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทบทวนเน้ือหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ผ่าน Facebook เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 
Facebook และแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  สถิติที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ 
dependent-sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ได้กิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งด้านความรู้-

ความจํา และด้านการวิเคราะห ์
คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

Abstract 
 The objective of this research  were 1) to deverlobed Interspecific Interaction’s Retrospective Activities 
Model on Facebook. And 2) to up level of achievement of students who were  developed Interspecific 
Interaction’s Retrospective Activities Model on Facebook. 
 The  Samples was 38 matthayom 6’s La Salle Chanthaburi (Mandapitak) School.  The instrument were 
used Interspecific Interaction’s Retrospective Activities Model on Facebook, Pre-test and post-test.  The statistics 
used were percentage, mean, standard deviation and t-test.  
 This result were 
 1) Researcher  was received Interspecific Interaction’s Retrospective Activities Model on Facebook. 
 2) The achievement of test  after learning was higher than before learning at 0.05 significant level in 
overall. 
Keywords :  Facebook,  achievement, interspecific  relationship 

บทนํา 
    การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Testing : O-NET) เป็นการทดสอบความรู้
รวบยอดปลายช่วงชัน้ของนักเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทําการทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระ
ต่างๆ รวมถึงเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศด้วย ซ่ึงจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องดังกล่าว พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ส่ิงมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์แบบซับซ้อนหรือคลุมเครือ
น้ันมีความสัมพันธ์กันแบบใด และรูปแบบความสัมพันธ์เปล่ียนได้เม่ือเปล่ียนไปมีปฏิสัมพันธ์กับอีกส่ิงมีชีวิตหน่ึง จากเหตุผลดังกล่าว 
ผู้จัดทําโครงการจึงได้มุ่งความสนใจไปสู่การทบทวนเน้ือหา และเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ O-NET   
  Facebook เป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม (Social network) ซ่ึงเชื่อมต่อผู้คนกับเพื่อนและคนอ่ืนๆรอบข้าง เป็นระบบที่มี
รูปแบบการเชื่อมต่อกับผู้อ่ืนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถาม การสร้างบันทึก การจัดกลุ่ม การนําเสนอรูปภาพ วีดีโอ การแสดง
ความคิดเห็น ทําให้การจัดกิจกรรมต่างๆผ่านทาง Facebook มีความหลากหลาย และประยุกต์ใช้ได้มาก จึงได้รับความนิยมสูงในหมู่
นักเรียน   
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  ดังน้ัน ผู้จัดทําโครงการจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเน้ือหา และเพิ่มทักษะการวิเคราะห์เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ผ่าน Facebook 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  
2.  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร :     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการทบทวนเน้ือหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
กลุ่มตัวอย่าง :  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุร(ีมารดาพิทักษ์) จํานวน 38 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม

ทบทวนเน้ือหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ผ่าน Facebook 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Facebook 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.ทําการพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook โดยดําเนินการดังน้ี  
 1.  ศึกษาบริบทด้านเน้ือหา บริบทด้านผู้เรียน  และบริบทด้านเทคโนโลยี (Face book) 
 2.  ออกแบบกิจกรรมทบทวน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ทําการตรวจสอบและขอคําแนะนําจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําการปรับปรุง โดยกิจกรรมทบทวน ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี  
  -  ข้ันการประชาสัมพันธ์  เป็นขั้นการดําเนินการประกาศให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบ ว่ามีการตั้งกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนผ่านทาง Facebook โดยเน้นเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ”  
      ทดลองใช้วิธี “TAG” ผ่านฟังก์ชัน“บันทึก”  ซ่ึงทําโดยการเขียนข้อคําถามทิ้งไว้ในบันทึก และส่งให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม

กลุ่ม หลังจากน้ัน นักเรียนจะใส่คําตอบ และส่งกลับมายังกลุ่ม ซ่ึงกิจกรรมน้ีมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธี TAG และวิเคราะห์
ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม เป็นการเตรียมความพร้อม และทําความคุ้นเคยกับการทํา TAG ซ่ึงจะนําไปสู่ขั้นตอนการวัดผลก่อนเรียน ที่
จะใช้กิจกรรม TAG เป็นตัวเก็บข้อมูล   
  -  ข้ันเก็บข้อมูล และทบทวนความรู้  ดําเนินการทําแบบทดสอบก่อนเรียน โดยผ่านกิจกรรม “TAG” ทําการเก็บข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิ หลังจากน้ัน ลงข้อมูลเน้ือหาทบทวนลงใน “บันทึก” ทําการเผยแพร่เน้ือหาทบทวน และเสริมการทบทวนความรู้ด้วย
กิจกรรม“ปุจฉา-วิสัจชนา” ซ่ึงเป็นการตั้งคําถาม เพื่อฝึกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยจะเพิ่มระดับความยากของคําถามขึ้นเรื่อยๆ ใน
แต่ละคําถามจะใชเ้วลาประมาณหน่ึง แล้วทําการเฉลย ก่อนจะตั้งคําถามใหม่ ระหว่างน้ันมีการแทรกหลักการคิด วิธีการจําต่างๆลงไป
ด้วย  เม่ือผ่านกระบวนการทบทวนแล้ว ดําเนินการทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยผ่านกิจกรรม “TAG” แล้ววิเคราะห์ผล โดยใช้ สถิติ 
t-test 
2.  ดําเนินกิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook  สังเกตและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

ผลดําเนินการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 38 คน  ที่สมัครเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อทําการทบทวนบทเรียนโดยผ่าน Facebook  ให้ผลการดําเนินการ
ดังน้ี 
         การวิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า 

 การทดสอบด้านความรู้-ความจํา นักเรียนมีผลการทดสอบก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 5.921 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.049  และมีผลการทดสอบหลังเรยีนเฉล่ียเท่ากับ 8.105 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.007 เม่ือทดสอบความต่างระหว่างผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียน ด้านความรู้ความจํา สูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05  ดังตาราง 
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ด้านความรู้-ความจํา 
การทดสอบ จํานวน ค่าเฉล่ียของคะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t Sig. 

Pre-test 38 5.921 1.049 12.114* .000* 
Post-test 38 8.105 1.007   

 
การทดสอบด้านการวิเคราะห์ นักเรียนมีผลการทดสอบก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 5.447 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.724  

และมีผลการทดสอบหลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 7.315 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.016 เม่ือทดสอบความต่างระหว่างผลการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียน ด้านการวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ดัง
ตาราง 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ด้านการวิเคราะห์ 

การทดสอบ จํานวน ค่าเฉล่ียของ
คะแนน 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t Sig. 

Pre-test 38 5.447 0.724 12.719* .000* 

Post-test 38 7.315 1.016   

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)   ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (t-
test) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิหลังเข้าร่วมกิจกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งด้านความรู้-ความจํา และ
ด้านการวิเคราะห์   

จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook  พบว่า เม่ือมีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการจัดกิจกรรมน้ีขึ้น  นักเรียน
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจํานวนหน่ึง ซ่ึงนักเรียนเหล่าน้ี มีความพร้อมในการด้านการใช้งาน Facebook  และใส่ใจในการจัดกิจกรรม ซ่ึง
ตรงกับทฤษฎีส่ิงเร้าและการตอบสนอง ของพาฟลอฟ (Pavlov) วัตสัน (Watson) ธอร์นไดค์ (Thorndike) กัทธรี (Guthrie) ฮัล (Hull) 
และสกินเนอร์ (Skinner) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า พื้นฐานการกระทําซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของแต่คน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม 
หน้าที่ของผู้สอน คือ คอยเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน” (ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา, 2549) 

เม่ือมีการให้ทดลองใช้วิธี “TAG” พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด สามารถเข้าใจและใช้วิธีน้ีได้  หลังจากน้ัน เม่ือมีการ
ทดสอบก่อนเรียน จึงทําให้นักเรียนสามารถส่งข้อสอบได้ทั้งหมด  หลังจากผ่านการวัดผลก่อนร่วมกิจกรรมแล้ว มีการจัดแสดงข้อมูล 
และทํากิจกรรมเพื่อทบทวน “ปุจฉา-วิสัจชนา” พบว่านักเรียนเกิน 50% เข้ามาตอบรับ และร่วมทํากิจกรรม และเม่ือผู้เข้าใช้มีเกิน 
80% จึงดําเนินการสอบเก็บคะแนนหลังร่วมกิจกรรม ซ่ึงพบว่า ในรอบหลังเม่ือทําการสอบ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเข้ามาทําข้อสอบ ทําให้
กิจกรรมประสบความสําเร็จ และวิเคราะห์ผลได ้

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินการคือ ในช่วงแรกของการดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ทําอยู่ ในช่วงเปิดเทอม 
นักเรียนจึงรู้และเข้าร่วมพอสมควร และยังคงติดตามร่วมกิจกรรมต่อแม้อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน แต่ในช่วงหลังของกิจกรรม โรงเรียนได้
มีการจัดกิจกรรมกีฬาสี พบว่า จํานวนความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมลดลงอย่างมาก จึงทําให้ต้องชะลอการเก็บคะแนนหลังร่วม
กิจกรรมออกไป และระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม “ปุจฉา-วิสัจชนา” จึงต้องเพิ่มขึ้น และในกําหนดการส่งข้อสอบกลับ นักเรียน
สามารถนําข้อสอบไปเทียบเน้ือหา เพื่อตอบคําถามได้ จึงอาจทําให้คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าความเป็นจริง  แต่โดยภาพรวม 
นักเรียนได้มีการทบทวนเน้ือหา และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ืงมีชีวิตในระบบนิเวศ  

จากศึกษาเรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าการจัดกิจกรรมทางการเรียนในรูปแบบที่ต่างจากห้องเรียนปกติ นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเช้าร่วม และเม่ือนักเรียนมีความสนใจเข้าร่วม ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์  
เรื่อง การให้เหตุผล (พิริยพงศ์, 2552)  รวมถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้เรื่อง Tenses ด้วยวิธีการสอนแบบเดิม และ
การสอนแบบใช้โสตทัศนูปกรณ์(สายภิญญ์, 2546) และสอดคล้องกับเรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ้ม โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน (สุภารัตน์, 2552) 
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การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี

(มารดาพิทกัษ์) 
เพ็ญนภา ปรีดา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ี มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบ

นิเวศ และ 2) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุร(ีมารดาพิทักษ์) จํานวน 38 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทบทวนเน้ือหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ผ่าน Facebook เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 
Facebook และแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน สถิติที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ 
dependent-sample t-test 
ผลการวิจัยพบว่า 
1) ได้กิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งด้านความรู้-ความจํา และ
ด้านการวิเคราะห์ 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ,  

Abstract 
 The objective of this research  were 1) to deverlobed Interspecific Interaction’s Retrospective Activities 
Model on Facebook. And 2) to up level of achievement of students who were  developed Interspecific 
Interaction’s Retrospective Activities Model on Facebook. 
 The  Samples was 27 matthayom 3’s La Salle Chanthaburi (Mandapitak) School.  The instrument were 
used Interspecific Interaction’s Retrospective Activities Model on Facebook, Pre-test and post-test.  The statistics 
used were percentage, mean, standard deviation and t-test.  
 This result were 
 1) Researcher  was received Interspecific Interaction’s Retrospective Activities Model on Facebook. 
 2) The achievement of test  after learning was higher than before learning at 0.05 significant level in 
overall. 
Keywords :  Facebook,  achievement, interspecific  relationship 

บทนํา 
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Testing : O-NET) เป็นการทดสอบความรู้

รวบยอดปลายช่วงชั้นของนักเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทําการทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระ
ต่างๆ รวมถึงเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศด้วย ซ่ึงจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องดังกล่าว พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ส่ิงมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์แบบซับซ้อนหรือคลุมเครือ
น้ันมีความสัมพันธ์กันแบบใด และรูปแบบความสัมพันธ์เปล่ียนได้เม่ือเปล่ียนไปมีปฏิสัมพันธ์กับอีกส่ิงมีชีวิตหน่ึง จากเหตุผลดังกล่าว 
ผู้จัดทําโครงการจึงได้มุ่งความสนใจไปสู่การทบทวนเน้ือหาและเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ O-NETFacebook เป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม (Social network) ซ่ึงเชื่อมต่อผู้คนกับเพื่อน
และคนอ่ืนๆรอบข้าง เป็นระบบที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อกับผู้อ่ืนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถาม การสร้างบันทึก การจัดกลุ่ม 
การนําเสนอรูปภาพ วีดีโอ การแสดงความคิดเห็น ทําให้การจัดกิจกรรมต่างๆผ่านทาง Facebook มีความหลากหลาย และประยุกต์ใช้
ได้มาก จึงได้รับความนิยมสูงในหมู่นักเรียน 
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ดังน้ัน ผู้จัดทําโครงการจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเน้ือหา และเพิ่มทักษะการวิเคราะห์เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ผ่าน Facebook 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการทบทวนเน้ือหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
กลุ่มตัวอย่าง :  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุร(ีมารดาพิทักษ์) จํานวน 27 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม

ทบทวนเน้ือหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ผ่าน Facebook 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Facebook 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ทําการพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook โดยดําเนินการดังน้ี 
1. ศึกษาบริบทด้านเน้ือหา บริบทด้านผู้เรียน และบริบทด้านเทคโนโลยี (Face book) 
2. ออกแบบกิจกรรมทบทวน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ทําการตรวจสอบและขอคําแนะนําจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําการปรับปรุง โดยกิจกรรมทบทวน ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
- ขั้นการประชาสัมพันธ์ เป็นขั้นการดําเนินการประกาศให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบ ว่ามีการตั้งกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนผ่านทาง Facebook โดยเน้นเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ” 
ทดลองใช้วิธี “TAG” ผ่านฟังก์ชัน“บันทึก”ซ่ึงทําโดยการเขียนข้อคําถามทิ้งไว้ในบันทึก และส่งให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่ม 

หลังจากน้ัน นักเรียนจะใส่คําตอบ และส่งกลับมายังกลุ่ม ซ่ึงกิจกรรมน้ีมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธี TAG และวิเคราะห์ร้อย
ละของผู้ร่วมกิจกรรม เป็นการเตรียมความพร้อม และทําความคุ้นเคยกับการทํา TAG ซ่ึงจะนําไปสู่ขั้นตอนการวัดผลก่อนเรียน ที่
จะใช้กิจกรรม TAG เป็นตัวเก็บข้อมูล 

- ขั้นเก็บข้อมูล และทบทวนความรู้ ดําเนินการทําแบบทดสอบก่อนเรียน โดยผ่านกิจกรรม “TAG” ทําการเก็บข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิ หลังจากน้ัน ลงข้อมูลเน้ือหาทบทวนลงใน “บันทึก” ทําการเผยแพร่เน้ือหาทบทวน และเสริมการทบทวนความรู้ด้วย
กิจกรรม“ปุจฉา-วิสัจชนา” ซ่ึงเป็นการตั้งคําถาม เพื่อฝึกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยจะเพิ่มระดับความยากของคําถามขึ้น
เรื่อยๆ ในแต่ละคําถามจะใช้เวลาประมาณหน่ึง แล้วทําการเฉลย ก่อนจะตั้งคําถามใหม่ ระหว่างน้ันมีการแทรกหลักการคิด วิธีการ
จําต่างๆลงไปด้วย เม่ือผ่านกระบวนการทบทวนแล้ว 

ดําเนินการทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยผ่านกิจกรรม “TAG” แล้ววิเคราะห์ผล โดยใช้ สถิติ t-test 
2. ดําเนินกิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook สังเกตและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

ผลดําเนินการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 27 คน ที่สมัครเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อทําการทบทวนบทเรียนโดยผ่าน Facebook ได้ผลการดําเนินการดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การทดสอบด้านความรู้ – ความจํา นักเรียนมีผลการทดสอบก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 6.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.527 และมีผลการทดสอบหลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 8.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.037 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนด้านความรู้- ความจําสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ดังตาราง 
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ด้านความรู้-ความจํา 

การทดสอบ จํานวน ค่าเฉล่ียของคะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t Sig. 
Pre-test 27 6.444 1.527 10.512* .000* 
Post-test 27 8.333 1.037   

การทดสอบด้านความรู้ – ความจํา นักเรียนมีผลการทดสอบก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 5.392 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.916 และมีผลการทดสอบหลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 5.285 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.809 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนด้านการวิคราะห์ สูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ดังตาราง 

ตารางที ่2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ด้านการวิเคราะห์ 

การทดสอบ จํานวน ค่าเฉล่ียของคะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t Sig. 

Pre-test 27 5.392 0.916 14.617* .000* 

Post-test 27 5.285 0.809   

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิหลังเข้าร่วมกิจกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งด้านความรู้-ความจํา และด้าน
การวิเคราะห์ 

จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook พบว่า เม่ือมีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการจัดกิจกรรมน้ีขึ้น นักเรียน
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจํานวนหน่ึง ซ่ึงนักเรียนเหล่าน้ี มีความพร้อมในการด้านการใช้งาน Facebook และใส่ใจในการจัดกิจกรรม ซ่ึงตรง
กับทฤษฎีส่ิงเร้าและการตอบสนอง 

ของพาฟลอฟ (Pavlov) วัตสัน (Watson) ธอร์นไดค์ (Thorndike) กัทธรี (Guthrie) ฮัล (Hull) และสกินเนอร์ (Skinner) ซ่ึง
กล่าวไว้ว่า พื้นฐานการกระทําซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของแต่คน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม หน้าที่ของผู้สอน คือ คอยเป็นผู้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน” (ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา, 2549) เม่ือมีการให้ทดลองใช้วีการใช้ “TAG” 
พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดสามารถใช้วิธีการน้ีได้ เม่ือมีการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนสามารถส่งข้อสอบกลับมาได้ทั้งหมด 
เม่ือผ่านการวัดผลการทํากิจกกรมแล้ว ได้มีการจัดแสดงข้อมูลและทํากิจกรรมเพื่อมทบทวน “ปุจฉา-วิสัจชนา” พบว่านักเรียนส่วนมาก
เข้ามาตอบรับการทํากิจกรรม เม่ือมีผู้ใช้เกิน 80% จึงมีการสอบเก็บคะแนนหลังร่วมกิจกรรม ซ่ึงพบว่าในการทําข้อสอบรอบน้ีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมดเข้ามาทําข้อสอบ ทําให้กิกรรมน้ีประสบความสําเร็จ สามารถวิเคราะห์ผลได ้

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินการคือ ในช่วงแรกของการประชาสัมพันธ์เป็นช่วงของการเปิดการเรียนการสอน 
นักเรียนจึงรู้ในส่ิงที่ประชาสัมพันธ์ได้ง่าย และยังมีการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่อแม้กระทั่งถึงช่วงปิดภาคเรียน พอช่วงของการเปิด
ภาคเรียน โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น ทําให้ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลงเห็นได้ชัด จึงทําให้ต้องขยายเวลาการ
เก็บคะแนน และในการส่งข้อสอบกลับน้ัน นักเรียนสามารถนําข้อสอบไปเทียบเน้ือหาที่เรียนมา เพื่อตอบคําถามได้ จึงอาจเป็นผลทําให้
คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าความเป็นจริง แต่โดยภาพรวม นักเรียนได้มีการทบทวนเน้ือหา และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนได้ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ืงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

จากศึกษาเรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าการจัดกิจกรรมทางการเรียนในรูปแบบที่ต่างจากห้องเรียนปกติ นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเช้าร่วม และเม่ือนักเรียนมีความสนใจเข้าร่วม ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การให้เหตุผล (พิริยพงศ์, 2552) 

รวมถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้เรื่อง Tenses ด้วยวิธีการสอนแบบเดิม และการสอนแบบใช้โสตทัศนูปกรณ์
(สายภิญญ์, 2546) และสอดคล้องกับเรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ้ม โดยใช้
กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน (สุภารัตน์, 2552) 
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 เพื่อนดูแลกัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 2552. 
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รายงานวิจัยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี  รหัสวิชา ว33225 
เรื่องเคมีอินทรีย์  โดยใช้ E – BOOK ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 

The Upgraded Studying Efficiency Achievement Research Report 
In Chemistry Subject (Subject Code :ว33225) with the Title Biological Chemistry 

by using E-BOOK  for Mattayomsuksa6 Students. 
มัจฉา     กุนาคํา 

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

บทคัดย่อ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นหัวใจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนการเรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผล ของผู้เรียน วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 เรื่องเคมีอินทรีย์ ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ครูผู้สอนพบว่ามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํา  ครูผู้สอนจึงได้จัดทํานวัตกรรม  ที่ประสิทธิภาพ ตรงกับความสนใจของผู้เรียน และทันสมัย  ขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น  
 ดังน้ันการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครั้งน้ี จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเคมี
อินทรีย์   วิชาเคมี  รหัสวิชา ว33225   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  จํานวน  45  คน   ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  ( Cluster  random  sampling )   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่   

1. E - BOOK เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 3 เล่ม 
2. แบบประเมินความรู้ในแต่ละเรื่อง ใน E – BOOK  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการศึกษาปรากฏ  ดังน้ี 1)นักเรียนมีนวัตกรรมใหม่คือ E - BOOK ที่มีประสิทธิภาพ80/80 ใช้ในการเรียนรู้วิชาเคมีระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที6่  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 สูงขึ้น 3)ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาเคมี 
จากนวัตกรรมที่ทันสมัยและใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ ได้โดยใช้ E – BOOK 
คําสําคัญ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เคมีอินทรีย์ 

Abstract 
 This studying efficiency achievement is the heart importance to be assigned and designed by the teacher 
for students learning and evaluating in chemistry subject(subject code : ว 33225) for Mattayomsuksa6 students in 
Rayongwittayakompaknam school  Muang  district  Rayong  province for 45 students whom are the examples by 
using  Cluster  Random Sampling means. 
The instruments are used to collect the data  are : 

1. All of three E-BOOK  programenes  with the tittles of  Biological Chemistry which are in the 
Chemistry subject(subject code : ว33225) have the efficiency standard criteria as 80/80 

2. The Achievement Evaluation papers are comprised with each tittle  in E-BOOK 
3. The Whole Achievement Evaluation of Biological Chemistry subject(subject code : ว 33225) 
The effects of this studying are as following: 
1) Mattayomsuksa6 students had a new innovative E-BOOK with the efficiency standard criteria 

as 80/80  2) The Student  Efficiency  Achievement were to be higher when they studied this Biological 
Chemistry  subject 3) The students studied from this updated innovation and could use their advantange time 
while using this E-BOOK 
Keywords : E-BOOK Efficiency Achierement Biological Chemistry 
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บทนํา 
 วิทยาศาสตร์มีความสําคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคน  ทั้งใน
การดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ที่คนได้ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและ
ในการทํางาน ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ทําให้คนได ้
พัฒนาวิธีคิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะที่สําคัญในการค้นคว้าหาความรู้   มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  
วิทยาศาสตร์ เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู(้ Knowledge  based  society ) ทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์(Scientific  literacy for all) (กรมวิชาการ.2550 : 1) 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทําสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บรรจุไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และได้มอบหมาย ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท. )  
รับผิดชอบจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย  มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงชั้น  ผังมโนทัศน์  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีรายภาค คําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการจัดทําตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรูมี้กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา การส่ือสาร
และความสามารถในการตัดสินใจ การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตและในสถานการณ์ใหม่ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยม ที่เหมาะสมสามารถอยู่ในสังคมไทย ได้อย่างมีความสุข ( สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2546 : คํานํา ) 
 จากรายงานการวิจัยและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ได้สรุปสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทยไว้ดังน้ี  
            1 ผู้สอนจํานวนมากยังใช้วิธีการสอนแบบยึดผู้สอนเป็นจุดศูนย์กลาง  โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นสอนเน้ือหา  
ส่งเสริมการท่องจํา มากกว่าให้ผู้เรียน เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ทําให้ผู้เรียนคิดไม่เป็น   
ขาดความเข้าใจ  ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน 
            2. ผู้เรียนมีความสามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  ในระดับปานกลางและต่ําไม่สามารถนําความรู้ที่
ตนเองเรียนไปสังเคราะห์และบูรณาการเพื่อทําความเข้าใจธรรมชาติและสังคมรอบตัวได้   
            3. กระบวนการเรียนการสอนมีรูปแบบและเน้ือหาไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  ขาดความต่อเน่ืองระหว่างเน้ือหา  และไม่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
            4. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ขาดมาตรฐานส่วนใหญ่วัดด้วยแบบทดสอบที่เน้นความจําการวัดผลด้านทักษะกระบวนการยังมี
น้อย  ส่วนการวัดผลด้านการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์เกือบไม่มีหรือไม่มีเลย นอกจากน้ีการประเมินผลพิจารณาจากผลการสอบ
เท่าน้ัน ไม่ได้พิจารณาจากหลักฐานผลการเรียนรู้ทั้งหมดของผู้เรียนในกระบวนการ 
เรียนรู้ ( ศิริพร  มโนพิเชฐวัฒนา. 2553 : บทคัดย่อ )   
 จากงานวิจัยดังกล่าวทําให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังมีปัญหา ทั้งด้านครู นักเรียนและวิธีการสอน 
ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําประกอบกับยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่ส่งผลต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  คือ วิธีการสอน
เป็นอีกวิธีหน่ึง ที่ส่งผลต่อนักเรียนด้วย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงต้องให้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้  
ปรับปรุงความรู้ตลอดจนแก้ไขเปล่ียนแปลงความรู้ที่มีอยู่แล้ว  พร้อมกับให้นักเรียนได้ใช้ความคิด  ปรับเปล่ียนความคิดตลอดจนสร้าง
แนวคิดใหม่เพิ่มขึ้น (ไพฑูรย์   สุขศรีงาม . 2553 : 5 )ดังน้ันการที่นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้  ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้น้ันต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จากเดิมที่เน้นบทบาทครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือเน้นความสําคัญของการเรียนการสอนเน้ือหาตามตํารา มาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้  เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน  ทุกขั้นตอนผู้เรียนจะได้ทํากิจกรรมที่หลากหลาย    ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  และเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่น  ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการสืบค้น  เสาะหา  สํารวจตรวจสอบ  และ
ค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับความรู้อย่างมีความหมาย   สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเองทํา
ให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน พร้อมกับการใช้ ปัญญาระดมสมองร่วมคิด 
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ร่วมกันทํางาน  ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะเป็นคนดี  เก่ง  และมีสุข ( กรมวิชาการ.2550 : 1 )การพัฒนาผู้เรียนจะต้อง
ดําเนินการโดยใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่การสอนให้ผู้เรียน   มีความรู้แต่เพียงอย่างเดียว  แต่จะต้องจุดประกายใฝ่รู้ให้แก่ผู้เรียนด้วย  
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่หม่ันแสวงหา หม่ันเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้  ( กรมสามัญศึกษา. 2548 : 10 ) นอกจากน้ัน
แล้วส่ือยังเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ  ความรู้สึกเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์  สร้าง
สถานการณ์การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มศักยภาพทางการคิด  ได้แก่  การคิดไตร่ตรอง  การคิดสร้างสรรค์ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมให้แก่ผู้เรียน  ส่ือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีอิทธิพล ต่อการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองซ่ึงมีมากมายหลายรูปแบบ  ( กรมวิชาการ. 2550 : 6 ) 
 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  เป็นโรงเรียนหน่ึงที่นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนวิทยาศาสตร์  
ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ระยองวิทยาคมปากนํ้าซ่ึงประเมินโดยสํานักงานรองรับมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  ( สมศ. )  พบว่าระดับคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็น  
ตามหลักสูตรอยู่ในระดับปรับปรุง  5  กลุ่มสาระ  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า ปีการศึกษา  2552  พบว่า  
นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส ร้อยละ 11.69   (แบบรายงานผลการเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า . 2552 : 5 – 6 )  และปี
การศึกษา  2552  พบว่า  นักเรียนมีผลการเรียน  0  ร  มส  ร้อยละ  6.90  (สมุด ปพ.5 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า. 2552 : 7 – 8 ) 
ผลสัมฤทธ์ิ  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด และมีผลสัมฤทธ์ิต่ํามากเม่ือเทียบกับผลสัมฤทธ์ิกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ซ่ึงไม่เป็น
ที่น่าพอใจ  จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์บางเรื่องเป็นเน้ือหาที่ยากและซับซ้อน  ต้องใช้เวลาในการ
ปฏิบัติทดลอง  ทําให้การสอนบางครั้งไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย  นักเรียนให้ความสําคัญวิชาวิทยาศาสตร์ น้อยมาก  นอกจากน้ียังพบว่า
นักเรียนขาดเอกสารในการศึกษาค้นคว้า  และนักเรียนขาดเรียนบ่อยซ่ึงส่งผลให้เรียนไม่ทันและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
เต็มที่  (โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า  . 2552 : 7 – 8 ) จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับที่ต่ํา 
 วิชาเคมีผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า เป็นวิชาที่ยาก ต้องท่องจํา และเรียนรู้โดยการท่องจํา ซ่ึงผู้วิจัยมีประสบการณ์สอน
วิชาเคมีมา กว่า 20 ปี ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนมาตลอด มีความเชื่อว่า ถ้าผู้เรียนมีส่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสม มี
คุณภาพ ได้ฝึกปฏิบัติจริง รักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะการคิด สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และได้ทดสอบความรู้ทุกครั้งที่
เรียนจบหัวข้อ โดยใช้นวัตกรรม ที่เหมาะสม มีคุณภาพ จากการเรียนการสอนวิชาเคมีของผู้วิจัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ํา  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย จึงสร้างE - BOOK ขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึง   ที่จะช่วยปรับปรุงพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้ดีขึ้นและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้ส่ือนวัตกรรมที่ตรงกับความสนใจด้วยตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้าง E - BOOK  เรื่องอินทรีย์ วิชาเคมี  รหัสวิชา ว33225 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของ E - BOOK  เรื่องเคมีอินทรีย์ วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 ประสิทธิภาพ80/80 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ E – BOOK   เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี   

รหัสวิชา  ว33225 
4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 อุปกรณ์ 

1. E - BOOK เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 80/80 

2. แบบประเมินความรู้ในแต่ละเรื่อง ใน E - BOOK 
3.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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วิธีดําเนินการ 
   ขั้นตอนการสร้างและพัฒนา E – BOOK   สามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงขั้นตอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสามารถสร้าง E - BOOK  เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225  จํานวน 3  เล่ม ได้แก่ 
1.  E - BOOK เล่ม 1 เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
2.  E - BOOK เล่ม 2 เรื่องประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
3.  E - BOOK เล่ม 3 เรื่องสารประกอบคาร์บอนที่หมู่อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะ 

E - BOOK  ที่สร้างขึ้นเป็นนวัตกรรมที่นํามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนคือ นางมัจฉา     กุนา
คํา  ได้ใช้คู่กัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เคมีอินทรีย์  วิชาเคมี  รหัสวิชา ว33225 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า  อําเภอเมือง   จังหวัดระยอง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต18 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 สรุปผล 

1.   ผู้วิจัยสามารถสร้าง E - BOOK  เคมีอินทรีย์ วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 จํานวน 3 เล่ม ได้แก่ 
1.  E - BOOK เล่ม 1 เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
2.  E - BOOK เล่ม 2 เรื่องประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
3.  E - BOOK เล่ม 3 เรื่องสารประกอบคาร์บอนที่หมู่อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะ 
2.   E - BOOK  เรื่อง เคมีอินทรีย์ วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225  ประสิทธิภาพ80.46/80.49 จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 

80/80 
3.   ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ E – BOOK   เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี  รหัสวิชา ว33225 พบว่าผู้เรียน มีความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
4.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระยอง

วิทยาคมปากนํ้า  อยู่ในระดับผ่านและสูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 
 

ศึกษาหลักสูตร วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225  

ศึกษาเน้ือหาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังวิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 

ผูเช่ียวชาญประเมิน 

เผยแพรในและนอกโรงเรียน 

ศึกษาวิธีการสราง E - BOOK 

นํา E - BOOK ไปทดลองใช 

ได E - BOOK ใชในการเรียนการสอน 

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 
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 อภิปรายผล 
          1.  ผู้เรียนได้ใช้  E - BOOK  เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225  จํานวน 3  เล่ม ได้แก่ 

1.  E - BOOK เล่ม 1 เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
2.  E - BOOK เล่ม 2 เรื่องประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
3.  E - BOOK เล่ม 3 เรื่องสารประกอบคาร์บอนที่หมู่อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะ 
ซ่ึง E - BOOK  เป็นนวัตกรรมที่นํามาใช้ในการเรียนรู้ เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี  รหัสวิชา ว33225  
2. ผู้เรียนได้ใช้  E - BOOK  เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225  ทั้ง 3 เล่ม ที่มีประสิทธิภาพ  

คือ 80/80 
 3. เม่ือผู้เรียนได้ใช้  E - BOOK  เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225  ทั้ง 3 เล่ม พบว่าผู้เรียน มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 
 4. เม่ือผู้เรียนได้ใช้ E - BOOK  เรื่องเคมีอินทรีย์  วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และได้ทําแบบ
ประเมินความรู้ พร้อมทั้งแบบทดสอบ พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการสูงขึ้น เป็นร้อยละ 70    
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม                
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

Computer Assisted Instruction (CAI) of Computer Programming and Algorithm 
Course for Rajabhat Rajangarindra Students 

พิภัทรา  สิมะโรจนา1, ธรรมรัตน์  สิมะโรจนา2 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 

สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่กําลังศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจํานวน 30 คน บทเรียนประกอบด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา และ
แบบฝึกหัด ดําเนินการทดลองโดยให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียนและทดสอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหาและการ
นําเสนอเฉล่ียที่ 4.50 อยู่ในระดับดี ด้านภาพ ภาษา และเสียงเฉล่ียที่ 4.53 อยู่ในระดับดีมาก  และด้านโครงสร้างบทเรียนเฉล่ียอยู่ที่ 
4.67 อยู่ ในระดับดีมาก และพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.01/81.47  

ผลการวิจัยปรากฏว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม  ที่พัฒนาขึ ้นมี
ประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 

Abstract 
The study aimed to develop Computer Assisted Instruction (CAI) of Computer Programming and 

Algorithm Course for Rajabhat Rajangarindra students and to determine the efficiency of CAI course 
development.   

 The sample was comprised of 30 students randomly singled out from those students taking Computer 
Programming and Algorithm Course.  The lessons composed of learning objectives, content and exercises were 
developed in accordance with the tests. CAI expertise verified on content and presentation at a high level (4.50), 
pictures, language and sound at a very high level (4.53), and lesson structure at a very high level (4.67). The 
study found that the efficiency of CAI course development was at 82.01/81.47.   

The result indicated that the efficiency of CAI course development was at a very high level and the 
efficiency was higher than stated criteria.           
Key words: Computer Assisted Instruction (CAI), Computer Programming and Algorithm  

บทนํา 
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทําให้วงการต่าง ๆ ให้ความสนใจและตื่นตัวใน

การนําเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  โดยเฉพาะในวงการศึกษาได้นํามาใช้ในลักษณะที่เป็น
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง  ที่นิยมเรียกกันว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 
Instruction) (พิมล  กล่ินขจร, 2538 : 3)  และจากหลักฐานงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการศึกษายุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากและยังมีข้อได้เปรียบเหนือส่ืออ่ืน ๆ หลายประการ (ถนอมพร เลาห
จรัสแสง,  2541 : 3)  โดยครูผู้สอนสามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามที่ตัวเองต้องการ  และสามารถโต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระ  ไม่ต้องกังวลเรื่องคําตอบผิด บทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจด้วย  เสียง  รูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  ทําให้ผู้เรียนเรียนด้วยความตื่นเต้นไม่เบื่อหน่าย
ซ่ึงจะทําให้เรียนได้ดีกว่า  (วันเพ็ญ เขียนเอ่ียม,  2539 : 3-4)    

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม เป็นรายวิชาแรกที่สอนนักศึกษาให้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
จึงเป็นรายวิชาสําคัญที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงขึ้นต่อไป   และจาก
ประสบการณ์สอนของผู้วิจัยพบว่านักศึกษาแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจึงทําให้ไม่สามารถเรียนรู้ให้เท่าทันกัน
ในชั้นเรียนได้  ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี เนื่องจากผู้เรียนสามารถ
เรียนไปตามความสามารถของตนเอง  ตามอัตราการเรียนรู้  และทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา 

จากเหตุผลและปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็นส่ือเพื่อเรียนเสริมในรายวิชา  
“การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม” เพื่อให้การเรียนการสอนน้ันสัมฤทธ์ิผลมากขึ้น ประกอบกับให้บทเรียนมีความ
น่าสนใจ และลดข้อจํากัดในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม  สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

2. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 
สมมุติฐานการวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยยึดหลักทฤษฎีของการ์เย่ (Gagne) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กล่าวคือ ส่ือมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนและเป็นส่ิงเร้าความสนใจของผู้เรียน กระตุ้นความทรงจําของผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ใน
การโยงข้อมูลกับความรู้ที่มีอยู่ก่อน มีการสร้างเน้ือหาในลักษณะมัลติมีเดีย มีการให้คําแนะนําและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้เรียน 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

อัลกอริทึม   
1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

อัลกอริทึม  ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจํานวน 30 คน 
2. เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นเน้ือหาวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ตามหลักสูตร
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยผู้วิจัยกําหนดเน้ือหาดังน้ี 

2.1 การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงาน 
2.2 โครงสร้างภาษาซี 
2.3 คําส่ังการรับและแสดงข้อมูล 
2.4 การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของการเลือกทํางาน 
2.5 การเขียนโปรแกรมคําส่ัง If 
2.6 การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของหลายทางเลือก 
2.7 การเขียนโปรแกรมคําส่ัง Switch 
2.8 การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของทําซํ้าแบบ While 
2.9 การเขียนโปรแกรมคําส่ัง While 
2.10 การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของทําซํ้าแบบ While 
2.11 การเขียนโปรแกรมคําส่ัง Do…While 
2.12 การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของทําซํ้าแบบ For 
2.13 การเขียนโปรแกรมคําส่ัง For 
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ประโยชน์ที่ได้รับและหน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 

1. มหาวิทยาลัยได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กําหนด   

2. ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมได้
ตลอดเวลา 

3. ผู้สอนได้แนวทางในการนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม เป็นการนําเสนอเน้ือหารวมทั้ง
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการสร้างบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักการ วิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากเอกสาร  และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 

1.2 ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหารายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม  โดยศึกษาหลักสูตรวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา  กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อนําไปออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.3 กําหนดจุดประสงค์  เน้ือหา แต่ละตอนจะกําหนดเป็นจุดประสงค์ทั่วไป  ซ่ึงเป็นจุดประสงค์กว้าง ๆ จาก
จุดประสงค์ทั่วไปน้ีจะนํามากําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นข้อ ๆ ซ่ึงเป็นจุดประสงค์ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบและวัดผล 

1.4 นําเน้ือหามาออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยออกแบบผังงาน (Flow Chart) และเขียนบทดําเนินเรื่อง 
(Story Board) ของบทเรียน   การนําเสนอจะแบ่งรายละเอียดเน้ือหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วนําบทดําเนิน
เรื่อง (Story Board) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหาตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ 

1.5 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยนําบทดําเนินเรื่อง (Story Board) ที่ได้รับการตรวจและปรับ   แก้ไขแล้ว
มาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

1.6 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอัลกอริทึมจํานวน 3 ท่าน  ตรวจสอบอีกครั้งและปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 

1.7 ทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจาการสุ่ม
อย่างง่ายจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม จํานวน  30  คน   
เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  

2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
2.1 ศึกษาขั้นตอนในการสร้าง  แบบประเมินด้านเน้ือหาจากเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.2 ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใช้ในการประเมินทางด้านเน้ือหา  เช่น  ความถูกต้องของเน้ือหา   ปริมาณของเน้ือหา  

ลําดับขั้นตอนของเน้ือหา  เป็นต้น 
2.3 ออกแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา  ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

(1) ด้านเน้ือหาและการนําเสนอ 

(2) ด้านภาพ ภาษา และเสียง 

(3) ด้านโครงสร้างบทเรียน 
2.4 สร้างแบบประเมินโดยใช้ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ 

แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 
ดีมาก กําหนดให้  5 คะแนน  น้อย กําหนดให้  2 คะแนน 
ดี กําหนดให้  4 คะแนน  น้อยที่สุด กําหนดให้  1 คะแนน 
ปานกลาง กําหนดให้  3 คะแนน 
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การแปลความหมายค่าเฉล่ียใช้เกณฑ์  ดังน้ี 
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับด ี
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับ น้อยที่สุด 

เกณฑ์การยอมรับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละด้านและทั้งฉบับจะต้องมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ขึ้น
ไป  ซ่ึงหมายถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป จึงจะยอมรับว่ามีคุณภาพดี  พอที่จะนําไปใช้ในการทดลอง 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการทดลองในการวิจัย ครั้งน้ีผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

อัลกอริทึม  ที่สร้างขึ้นทําการทดลองกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง   คือ  นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่
เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม จํานวน 30 คน ซ่ึงมีการดําเนินงานดังน้ี 

1. ชี้แจงให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทราบเก่ียวกับการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวัตถุประสงค์ของการทดลอง  และ
ขอความร่วมมือในการทดลองเพื่อให้ได้ผลตามจริง 

2. ให้นักศึกษาศึกษาวัตถุประสงค์และเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดหลังจากเรียนเน้ือหาจบในแต่ละบท 
4. ผู้วิจัยทําการตรวจแบบฝึกหัดของนักศึกษา  พร้อมบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด 
5. ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน     
6. ผู้วิจัยทําการตรวจแบบทดสอบ  พร้อมบันทึกคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
7. ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปน้ี 
1. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
1.1 คะแนนเฉล่ีย (Mean)  โดยคํานวณจากสูตร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540:142-143)   

สูตร       
N
∑=

X
        x  

เม่ือ x       แทน  ค่าเฉล่ีย 
          ∑ X     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

        N     แทน  จํานวนผู้เรียน 
1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มความคิดของผู้ประเมิน  สูตรการคํานวณห่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2541:17) 

สูตร 
2

2

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−= ∑∑
N
fx

N
fxDS ..  

2. เม่ือ ∑ fx     แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
∑ 2fx  แทน   ผลรวมกําลังสองของคะแนนทั้งหมด 
N      แทน  จํานวนผู้เรียน 

3. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคํานวณจากสูตร (มนต์ชัย  เทียนทอง, 2535:80) 
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เม่ือ    E1   แทน คะแนนเฉล่ียของผู้เรียนที่ตอบถูกจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน โดยคิดเป็นร้อยละ 
E2   แทน คะแนนเฉล่ียของผู้เรียนที่ตอบถูกจากการทําแบบทดสอบ โดยคิดเป็นร้อยละ 

∑X  แทน คะแนนรวมที่ตอบถูกของแบบฝึกหัดหลังเรียน 

F∑ แทน คะแนนรวมที่ตอบถูกของแบบทดสอบ 

A     แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหลังเรียน 
B     แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
N    แทน  จํานวนผู้เรียน 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการทําวิจัยครั้งน้ีเพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

อัลกอริทึม  สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยผู้วิจัยได้เรียงลําดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ใน

แต่ละชุดผู้วิจัยได้นําคะแนนเฉล่ียที่นักศึกษาทําแบบฝึกหัดหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม  แต่ละชุดสูงกว่าร้อยละ 80 และคะแนนเฉล่ียที่นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม  แต่ละชุดสูงกว่าร้อยละ 80  มาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีทาง
สถิติ E1/E2  ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 
 

เร่ือง ประสิทธิภาพ 
1. การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงาน 81.17 / 81.50 
2. โครงสร้างภาษาซี 81.33 / 81.67 
3. คําส่ังการรับและแสดงข้อมูล 81.33 / 82.17 
4. การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของการเลือกทํางาน 81.50 / 82.33 
5. การเขียนโปรแกรมคําส่ัง If  81.17 / 80.83 
6. การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของหลายทางเลือก  82.67 / 81.50 
7. การเขียนโปรแกรมคําส่ัง Switch  82.83 / 82.50 
8. การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของทําซํ้าแบบ While 83.67 / 82.33 
9. การเขียนโปรแกรมคําส่ัง While  82.83 / 81.33 
10. การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของทําซํ้าแบบ While  81.50 / 80.67 
11. การเขียนโปรแกรมคําส่ัง Do…While  82.17 / 80.33 
12. การเขียนอัลกอริทึมแบบคําบรรยายและผังงานของทําซํ้าแบบ For  81.50 / 81.17 
13. การเขียนโปรแกรมคําส่ัง For 82.50 / 80.83 

เฉล่ีย 82.01 / 81.47 
จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม  ในแต่ละชุดสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน  
2. ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมประเมินโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหา โดยผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือจํานวน 3 ท่าน ประเมินโดยผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 
 

รายการประเมิน aΧ a S.D. ความหมาย 

1. ด้านเน้ือหาและการนําเสนอ 4.50 0.51 ดี 
2. ด้านภาพ  ภาษา  และเสียง 4.53 0.52 ดีมาก 
3. โครงสร้างบทเรียน 4.67 0.50 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.57 0.50 ดีมาก 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ด้านเน้ือหารวมประเมินรายการ ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับ  

4.57  มีความหมายว่าดีมาก โดยด้านเน้ือหาและการนําเสนออยู่ในระดับดี  ด้านภาพ  ภาษาและเสียงอยู่ในระดับดีมาก  ด้าน
โครงสร้างบทเรียนอยู่ในระดับดีมาก 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนในสถานศึกษา  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมในครั้งน้ี เริ่มจากการศึกษาข้อมูล 
วิเคราะห์เน้ือหา การกําหนดวัตถุประสงค์  สร้างแบบฝึกหัด สร้างแบบทดสอบและเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน   

สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียน ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เป็นผู้
ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังจากทดลองใช้บทเรียน   

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ใช้คะแนนแบบฝึกหัดหลังเรียนและแบบทดสอบ
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่เกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่เรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจํานวน 30 คน และใช้เวลาในการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจํานวน 56 คาบ 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคํานวณจากคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างในการทําแบบฝึกหัดหลังเรียนและ
แบบทดสอบได้ 82.01/81.47 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ตามสมมุติฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเม่ือคิดจากคะแนนเฉล่ียร้อยละของแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนและแบบทดสอบที่ผู้เรียนทําได้  มีค่า 82.01/81.47 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ  80/80   

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ควรจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  ตรวจสอบการ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การใช้งาน  
2. ควรชี้แจงให้ผู้เรียนทราบเก่ียวกับการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ถ้าผู้เรียนเป็นผู้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเน้ือหา

ของบทเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม  ควรศึกษาบทเรียนตามลําดับที่ผู้วิจัยได้กําหนดให ้
3. การสร้างเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรเพิ่มการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจที่ศึกษาและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือ องค์กรต่าง ๆ ต่อไป 
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การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณ ี
A Study of the Problem and Problem-Solving on Service in 

The Rambhai Barni  Golfclub. 

ดารณี  นวพันธุ ์ จักรวรรดิ  ก่ิงส้มกลาง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาระดับปัญหาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  จําแนกตาม
สถานภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักกอล์ฟชายจํานวน  69  คน  นักกอล์ฟหญิงจํานวน  23  คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน 35 ข้อ และคําถามปลายเปิดจํานวน 8 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าที (t-test)  และค่าเอฟ    
(F-test) 
ผลการวิจัย   
 1.  ปัญหาการให้บริการ  ตามความคิดเห็นของนักกอล์ฟสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  ด้านบริการห้องอาหาร  ด้านบริการของพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม และ
ด้านบริการของพนักงานแบกถุงกอล์ฟ  
 2. นักกอล์ฟชายและนักกอล์ฟหญิง  มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีโดยรวมและรายด้าน คือ บริการ
ลานจอดรถ  บริการห้องอาหาร  บริการพนักงานแบกถุงกอล์ฟ  บริการห้องนํ้า  ห้องอาบนํ้า  และ ล็อกเกอร์  บริการห้องขายอุปกรณ์
กีฬากอล์ฟ  และบริการสนามเล่นกอล์ฟ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ส่วนบริการพนักงานเก็บค่าบํารุงสนามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักกอล์ฟที่มีอายุต่างกัน  มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   
 4.  นักกอล์ฟที่มีจํานวนวันเล่นกอล์ฟ /สัปดาห์ต่างกัน  มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีโดยรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   
 5.  นักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟในวันต่างกัน มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟ รําไพพรรณีโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   
 6.  นักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟในเวลาต่างกัน  มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีโดยรวมและรายด้าน  
คือ  บริการลานจอดรถ  บริการของพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม  บริการห้องอาหาร  บริการพนักงานแบกถุงกอล์ฟ  บริการห้องนํ้า ห้อง
อาบนํ้า และล็อกเกอร์  และบริการสนามเล่นกอล์ฟ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ส่วนบริการห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : การบริการ, สนามกอล์ฟ 

Abstract 
 The purpose of this study were to investigate the problem and compare the condition on service of 
the Rambhai Barni Golfclub classified by gender and behaviors of users. The sample of this study included 69 
male golfers and 23 female golfers. Data were collected a 35-item rating scale questionnaire and a 8-item open 
ended questionnaire, and were analyzed by calculating of percentage, mean, standard deviation, frequency,      
t-test and F-test.  
The  results of the study were :  
 1.  The golfers opinion toward at level of problem on golf course service overall aspects was medium.  
 2.  The male and female golfers problem on golf courses service the results showed that the overall 
and a 6-item were not significantly differed. But green fees officer service was significantly differed at level of .05     
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 3.  Golfers were different in ages the results showed that the overall and individual aspect of 
problems were not significantly differed. 
 4.  Golfers playing golf at the golf course once or other day a week were different. The results showed 
that  the overall and individual aspect of problems were not significantly differed. 
 5.  Golfers were different in weekday the results showed that the overall and individual aspect  of 
problems were not significantly differed. 
 6.  Golfers were different in time the results showed that the overall and a 6-item were not 
significantly differed. But pro shop service was significantly differed at level of .05 
Keywords : Service, Golfclub     

บทนํา 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  ทําให้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟ        รําไพพรรณี 
ทั้ง 7 ด้าน เพื่อเป็นข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้บริหารของสนามกอล์ฟจะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะ
เป็นผลดีอย่างยิ่งกับงานบริการของสนามในการพัฒนารายได้  เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักศึกษาในการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟและเป็น
แหล่งสร้างรายได้สําหรับพนักงานของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีตลอดไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีเป็นรายด้านและโดยรวม 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  จําแนกตามเพศของนักกอล์ฟเป็นรายด้านและ

โดยรวม 
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  จําแนกตามช่วงอายุของนักกอล์ฟเป็นรายด้าน 

และโดยรวม 
5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  จําแนกตามพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นกอล์ฟ 

เป็นรายด้านและโดยรวม 
6. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี 

กรอบความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักกอล์ฟที่มาใช้บริการของสนามกอล์ฟรําไพ

พรรณีเป็นนักกอล์ฟชาย  69  คน  นักกอล์ฟหญิง  23  คน  โดยใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ตอนที่ 1  เป็นแบบ สอบถาม
เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของนักกอล์ฟที่มาใช้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  จํานวน  5  ข้อ  ตอนที่ 2  
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักกอล์ฟต่อการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  แบ่งออกเป็น  7  ด้าน จํานวน  35  ข้อ  
และตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  จํานวน  8  ข้อ  ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  0.90   

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

สภาพความเป็นจริงเก่ียวกับนักกอล์ฟ 
1. เพศ 
2. อาย ุ

3. จํานวนวันการเล่นกอล์ฟต่อสัปดาห์ 
4. วันที่มาเล่นกอล์ฟ 

5. เวลาที่มาเล่นกอล์ฟ 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการของ
สนามกอล์ฟประกอบด้วย  7  ด้าน คือ 

1. บริการของห้องอาหาร 
2. บริการของพนักงาน (ห้องขายตั๋ว) 

3. บริการลานจอดรถ 
4. บริการห้องน้ํา  ห้องอาบน้ํา  และล็อกเกอร์ 

5. บริการของพนักงานแบกถุงกอล์ฟ 
6. บริการห้องจําหนา่ยอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ 

7. บริการพื้นที่สนามเลนกอลฟ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และอายุ  โดย
ใช้ค่าความถี่และร้อยละนําเสนอผลการวิเคราะห ์
   2.  ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับจํานวนวันการเล่นกอล์ฟต่อสัปดาห์  วันที่มาเล่นกอล์ฟ  
และเวลาที่มาเล่นกอล์ฟ  โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
   3.  ศึกษาระดับปัญหาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมและรายด้าน  โดยใช้ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
   4.  เปรียบเทียบระดับปัญหาการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมและรายด้าน  โดยหาค่าที       
(t – test)  และหาค่าเอฟ (F – test)    
 5.  ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหาแล้วจับประเด็น
สรุปเป็นความถี่และร้อยละ  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  สรุปสาระสําคัญ
ของผลการศึกษาดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเพศและอายุของผู้ใช้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  สรุปผลได ้
ดังน้ี  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักกอล์ฟชายคิดเป็นร้อยละ  75  หญิงคิดเป็นร้อยละ  25  เป็นนักกอล์ฟที่มีอายุ  41 – 50  ปีคิดเป็นร้อยละ  
40.20  มีอายุ  51  ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  21.70  และมีอายุต่ํากว่า  20  ปี  คิดเป็นร้อยละ  15.20   

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีปรากฏผลดังน้ี 
 2.1  จํานวนวันการเล่นกอล์ฟต่อสัปดาห์แบบไม่แน่นอนคิดเป็นร้อยละ  53.30  แบบ  2 – 3  วันคิดเป็นร้อยละ  25  แบบ  4 – 5  วัน
คิดเป็นร้อยละ  14.10 
 2.2  ลักษณะของวันที่มาเล่นกอล์ฟแบบไม่แน่นอนคิดเป็นร้อยละ 45.70  และพบว่าแบบวันธรรมดาเท่ากับแบบ
วันหยุดคิดเป็นร้อยละ  27.20 
 2.3  เวลาที่มาเล่นกอล์ฟ  ก่อนเวลา  14.00 น. คิดเป็นร้อยละ  67.40  ส่วนหลังเวลา  14.00  น.  คิดเป็นร้อยละ  32.60 

3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีโดยรวมและรายด้าน ปรากฏผลดังน้ี 
 3.1  การให้บริการของสนามกอล์ฟโดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีปัญหา
อยู่ในระดับมาก  3  ข้อ คือ ด้านบริการของห้องอาหาร  ด้านบริการของพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม  และด้านบริการของพนักงานแบกถุง
กอล์ฟ  ส่วนอีก  4  ข้อ  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   
 3.2  ด้านบริการลานจอดรถ  โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง  4  ข้อ คือ การจัดให้รถจอดอย่างเป็นระเบียบ  การจัดทางเข้า ออกเหมาะสม  มีความสะดวกสบาย  และการรักษาความ
ปลอดภัย  ส่วนอีก  1  ข้อ  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย   
 3.3  ด้านบริการของพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม  โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก  4  ข้อ คือ ความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่มารยาทของการให้บริการ  ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  และความ
เหมาะสมของการแต่งกาย  ส่วนอีก  1  ข้อ  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   
 3.4  ด้านบริการของห้องอาหาร  โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ   
 3.5  ด้านบริการของพนักงานแบกถุงกอล์ฟ  โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหา
อยู่ในระดับมาก  3  ข้อ  คือ  ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  การแต่งกายกับการปฏิบัติหน้าที่ในสนาม  และมีความตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าที่  ส่วนอีก  2  ข้อ  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   
 3.6  ด้านบริการของห้องนํ้า  ห้องอาบนํ้า และล็อกเกอร์  โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก  3  ข้อ  คือ  กระดาษชําระและระบบนํ้าใช้  การบํารุงรักษาเครื่องสุขภัณฑ์สะอาด  แห้ง  ไม่มีกล่ิน  
และระบบอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ส่วนอีก  2  ข้อ  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   
 3.7  ด้านบริการของห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ  โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก  1  ข้อ  คือ  มารยาทของพนักงานขายอุปกรณ์กีฬา  ส่วนอีก  4  ข้อ  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   
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 3.8  ด้านบริการของพื้นที่ของสนามกอล์ฟ  โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก  1  ข้อ  คือ  ความสมบูรณ์ของพื้นผิวกรีน  ส่วนอีก  4  ข้อ  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   

4. เปรียบเทียบปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  ตามความคิดเห็นของนักกอล์ฟ  ที่จําแนก 
ตามสถานภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการมีดังน้ี 
 4.1  ปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  ตามความคิดเห็นของนักกอล์ฟชาย  หญิง  โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  อยู่  1  ด้าน  คือ  ด้าน
บริการของพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม  ส่วนอีก  6  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริการลานจอดรถ  ด้านบริการของห้องอาหาร  ด้านบริการของ
พนักงานแบกถุงกอล์ฟ  ด้านบริการห้องนํ้า  ห้องอาบนํ้า  และล็อกเกอร์  ด้านบริการของห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ  และด้านบริการ
ของพื้นที่ของสนามกอล์ฟ  มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4.2  ปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีช่วงอายุต่างกัน  โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบว่าเป็นรายด้านการให้บริการของสนามกอล์ฟทั้ง  7  ด้าน  มีปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
 4.3  ปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการตามจํานวนวันการเล่นต่อ
สัปดาห์ต่างกัน  โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบว่าเป็นรายด้านการให้บริการของสนามกอล์ฟทั้ง 7 ด้านมีปัญหา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4.4  ปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการตามวันที่มาเล่นกอล์ฟต่างกัน  
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบว่าเป็นรายด้านการให้บริการของสนามกอล์ฟทั้ง  7  ด้าน  มีปัญหาแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4.5  ปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเวลาต่างกัน  โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบริการของห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟมีปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พบว่าเป็นรายด้านการให้บริการของสนามกอล์ฟอีก  6  ด้าน  มีปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ

5. การรวบรวมข้อเสนอแนะการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  โดยพิจารณาเป็นรายด้านสรุปผลดังน้ี 
 5.1  ด้านบริการลานจอดรถ  พบว่าให้รักษาความสะอาดเป็นประจํา  ขยายพื้นทีสํ่าหรับจอดรถให้มากขึ้น  และจัดที่จอดรถ
สําหรับแคดดี้ให้มีระเบียบ   
 5.2  ด้านบริการของพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม  พบว่าให้ปรับปรุงเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม  การทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับงานของสนามกอล์ฟ  และการให้บริการข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกอล์ฟ   
 5.3  ด้านบริการของห้องอาหาร  พบว่าให้มีประเภทของอาหารบริการให้มากขึ้น  การรักษาความสะอาดของบริเวณ
ร้านอาหาร  และเวลาเปิดร้านควรถึงเวลา  18.00 น.   
 5.4  ด้านบริการของพนักงานแบกถุงกอล์ฟ  พบว่าควรจัดอบรมพัฒนาความรู้และมารยาท  ควรพัฒนาความสะอาดของ
เครื่องแต่งกาย  และควรพัฒนาให้มีความตั้งใจในการออกรอบ   
 5.5  ด้านบริการห้องนํ้า  ห้องอาบนํ้า  และล็อกเกอร์  พบว่าให้เพิ่มการรักษาความสะอาดของห้องนํ้าหลุม 6 การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุดด้วยความรวดเร็ว  และให้พัฒนาระบบของแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศ   
 5.6  ด้านบริการของห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ  พบว่าควรมีชนิดของอุปกรณ์กีฬากอล์ฟให้เลือกมากขึ้น ควรขยายห้อง
ขายอุปกรณ์ให้กว้างขึ้น  และควรจัดร้านให้เหมาะสม   
 5.7  ด้านบริการของพื้นที่ของสนามกอล์ฟ  พบว่าควรแก้ไขปรับปรุงบ่อทราย  ควรแก้ไขปรับปรุงกรีน  และควรแก้ไขเขต
แท่นตั้งตี   

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ผู้ใช้บริการ  มีผลการศึกษาที่น่าสนใจและมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลแบ่งเป็น  5  ข้อ  คือ  สถานภาพของผู้ใช้บริการและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ  ปัญหาการให้บริการ  การเปรียบเทียบปัญหาการให้บริการที่จําแนกตามสถานภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการและ
ข้อเสนอแนะการให้บริการของสนามกอล์ฟ 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

826 826 
 

 

 
1. สถานภาพของผู้ใช้บริการ  

จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  ส่วนมากเป็นเพศชายร้อยละ  75  ซ่ึง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  จตุรศักดิ์  โชติบาง (2547 : 40)  ได้ศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของผู้ใช้ บริการของสนามกอล์ฟส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายร้อยละ  80  และในบรรดากลุ่มผู้ใช้บริการน้ันพบว่าส่วนมากมีช่วงอายุ  41 – 50  ปีร้อยละ  40.20  และสอดคล้องกับ  พณิชา  จิระสัญาณ
สกุล (2551 : 70)  ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟส่วนมากมีช่วงอายุระหว่าง  40 – 49  ปี  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า  เน่ืองจาก
ช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุที่มีสภาวะของการทํางานที่มีความม่ันคงมากที่สุดและมีสภาพครอบครัวสมบูรณ์ 

2. พฤติกรรมการให้บริการ 
จํานวนวันการเล่นกอล์ฟต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่นักกอล์ฟมาใช้บริการแบบไม่แน่นอนร้อยละ53.30  สอดคล้องกับผลการวิจัย

ครั้งน้ีที่เก่ียวกับลักษณะของวันที่นักกอล์ฟมาเล่นกอล์ฟ  ส่วนมากกําหนดไม่ได้  บางครั้งอาจจะมาเล่นในวันธรรมดาหรือวันหยุดก็ได้
แล้วแต่ความสะดวก  ซ่ึงผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตุดังน้ี 
 2.1  สนามกอล์ฟรําไพพรรณีเป็นสนามขนาดเล็กที่มีเพียง  9  หลุม  นักกอล์ฟที่มาออกรอบ  9  หลุม  จะใช้เวลาไม่เกิน  
2  ชั่วโมง  30  นาที  ดังน้ันนักกอล์ฟที่มาเล่นกอล์ฟในวันธรรมดาถ้านักกอล์ฟมาถึงสนามก่อนเวลา  15.30 น.  ก็จะสามารถเล่นกอล์ฟได้
ครบ  9  หลุม 
 2.2  สนามกอล์ฟรําไพพรรณีอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง  7  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน  10  นาท ี
 2.3  การเก็บค่าบํารุงสนามในอัตราที่ถูกมาก 

จากข้อพิจารณา  3  ประการ  ที่กล่าวมาแล้วย่อมเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการตัดสินใจที่จะเล่นกอล์ฟในแต่ละวัน 
ส่วนเวลาที่มาเล่นกอล์ฟส่วนมากมาก่อนเวลา  14.00 น. ร้อยละ  67.40  ซ่ึงสอดคล้องกับ พณิชา  จิระสัญาณสกุล (2551 : 69)  ได้

ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออกรอบของนักกอล์ฟ  พบว่าช่วงเวลาที่สะดวกในการออกรอบบ่อยที่สุด คือ ช่วงเวลา  9.00 – 12.00 น. 
ร้อยละ  33.30   

3. ปัญหาการให้บริการ 
ปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีโดยรวม  พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   

(�Χ = 3. 46 )  และผลการวิจัยในครั้งน้ีได้พบปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีเป็นรายด้าน  ดังน้ี 

 3.1  การให้บริการที่มีปัญหาระดับมาก  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริการของห้องอาหาร  (�Χ = 3.68 ) ด้านบริการของพนักงานเก็บ

ค่าบํารุงสนาม  (�Χ = 3.67 )  และด้านบริการของพนักงานแบกถุงกอล์ฟ  (�Χ = 3. 53 ) 

 3.2  การให้บริการที่มีปัญหาระดับปานกลาง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริการห้องนํ้า  ห้องอาบนํ้า  และล็อกเกอร์  (�Χ = 3. 46 )  

ด้านบริการห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ  (�Χ = 3. 43 )  ด้านบริการพื้นที่ของสนามกอล์ฟ  (�Χ = 3. 37 )  และด้านบริการลานจอดรถ 

(�Χ = 3. 06 )  
 จากปัญหาโดยรวมและรายด้านที่มีปัญหาระดับปานกลางและระดับมาก  มีผลสะท้อนถึงรายได้ของสนามกอล์ฟ  รําไพ
พรรณีจากปี พ.ศ.2552  ที่ลดต่ําลงเป็นต้นมา  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ฟอดี  ฐิติสวัสดิ์ (2547 : 116)  พบว่าปัจจัยด้านการตลาด
มีผลต่อการเลือกใช้สนามกอล์ฟที่สําคัญก็คือ  ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของสนามในด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  ดังที่  สมิต  
สัชฌุกร (2545 :15)  ได้กล่าวผลของการให้บริการที่ดีคือ  มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ  มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ  มีความยินดี
มาขอรับบริการอีก  แนะนําลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น  มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ  และมีการกล่าวถึงผู้ให้บริการและ
หน่วยงานในทางที่ดี  จากการศึกษาผลของการวิจัยเป็นแนวที่ผู้บริหารของสนามกอล์ฟต้องให้ความสนใจและรีบดําเนินการแก้ไขพัฒนา
งานบริการที่ดี  ย่อมส่งผลถึงผู้ใช้บริการให้มีทัศนคติอันได้แก่  ความคิดและความรู้สึกทั้งต่อตัวผู้ให้บริการ  และสนามกอล์ฟให้เป็นไปใน
ทางบวก  คือมีความชอบ  มีความพึงพอใจน่ันเอง 
 ดังน้ันผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการบริหารจัดการงานของสนามกอล์ฟ  รําไพพรรณี  ได้
พิจารณาและดําเนินการแก้ไขปัญหาการให้บริการของสนามแต่ละด้านใหส้อดคล้องกับทฤษฎีของ   Philip Kotler  (ปรวีย์  ทองคํา, 2547 : 
110 อ้างอิงถึง ; Philip Kotler, 1996.)  เรื่องกระบวนการให้บริการ  เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกับลูกค้าโดยรวดเร็ว  จะทําให้
ลูกค้าประทับใจ  และไม่มีปัญหาในการให้บริการของสนามกอล์ฟต่อไป 

4. การเปรียบเทียบปัญหาการให้บริการที่จําแนกตามสถานภาพ  และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสรุปไดด้ังน้ี 
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 4.1  นักกอล์ฟชาย หญิง  มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณีโดยรวมและรายด้าน  6  ด้าน  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเว้นด้านบริการของพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม  มีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
 4.2  นักกอล์ฟที่มีอายุต่างกันมีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  โดยรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้าน  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4.3  นักกอล์ฟที่มาเล่นกอล์ฟที่มีจํานวนวันเล่นกอล์ฟ/สัปดาห์  ต่างกัน  มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟ
รําไพพรรณี  โดยรวมและรายด้านทั้ง  7  ด้าน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4.4  นักกอล์ฟที่มาเล่นกอล์ฟในวันต่างกัน มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  โดยรวมและราย
ด้านทั้ง  7  ด้าน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4.5  นักกอล์ฟที่มาเล่นกอล์ฟในเวลาที่ต่างกัน  มีปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี โดยรวมและ
รายด้าน  6  ด้าน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเว้นด้านบริการของห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟมีปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของสนามกอล์ฟโดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่  มีปัญหาไม่
แตกต่างกัน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยแต่ยกเว้นนักกอล์ฟที่มีเพศต่างกัน  มีปัญหาในด้านพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม  และ
นักกอล์ฟที่มาเล่นกอล์ฟในเวลาที่ต่างกันมีปัญหาในด้านบริการของห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟแตกต่างกัน  ซ่ึงผลจากการศึกษาปัญหาด้าน
พนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม  และด้านบริการของห้องขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ  จากการสังเกตของผู้วิจัยน่าจะมาจากสาเหตุที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในขณะน้ัน  การแก้ไขโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มากขึ้นกว่าเดิม 

5. ข้อเสนอแนะการให้บริการของสนามกอล์ฟที่สนามกอล์ฟต้องปฏิบัติในลําดับแรกของแต่ละด้านคือ 
 5.1  การรักษาความสะอาดของลานจอดรถ 
 5.2  การปรับปรุงเครื่องแต่งกายของพนักงานเก็บค่าบํารุงสนาม 
 5.3  มีประเภทของอาหารบริการให้มากขึ้น 
 5.4  อบรมพัฒนาความรู้และมารยาทให้แก่พนักงานแบกถุงกอล์ฟ 
 5.5  รักษาความสะอาดของห้องนํ้าหลุม 6  ให้ดีขึ้น 
 5.6  มีชนิดของอุปกรณ์กีฬากอล์ฟสําหรับจําหน่ายมากขึ้น 
 5.7  การปรับปรุงบ่อทรายให้ดีขึ้น 
 5.8  การเปล่ียนเวลาออกรอบจาก  14.00 น.  เป็นเวลา  13.00 น. 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1 .ควรจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานแบกถุงกอล์ฟของสนามอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  เพื่อพัฒนาความรู้เก่ียวกับกฎ กติกาของ
กีฬากอล์ฟ  และการมีมารยาทของผู้ให้บริการที่ด ี
  2. การบํารุงรักษาสภาพของสนามเป็นประจําทุกวันให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการให้บริการด้านกีฬากอล์ฟ 
           3.ให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่  และบริเวณสนามเป็นประจําตลอดเวลา 
           4.  ใหก้ารส่งเสริมบุคลากรของสนามไปศึกษาดูงานของสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาระบบการทํางาน  และมีทัศนคตทิี่
ดีต่อการปฏิบัติงานของตน 
           5.  การมีสวัสดิการให้แก่บุคลากรของสนาม  เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน  เช่น  การ 
ประกันรายได้  เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  การศึกษาการดําเนินธุรกิจของสนามกอล์ฟรําไพพรรณี  มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2.  การศึกษาการดําเนินธุรกิจของสนามกอล์ฟกับผลกระทบต่อแหล่งนํ้าของมหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี 
3.  การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจให้บริการของสนามกอล์ฟ 
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เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง” 
วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2554   
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การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน ์
มหาชาต ิ: กรณีศึกษาประชาชนชุมชนตะปอนใหญ่ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

Human Behavior After Hearing a Dhamma Sermon :  
A case Study in Taponyai community, Khlung, Chanthaburi 

พระกิตติเอก  ณฏฺฐิโก (ปาณิญา)¹,  คมพล สุวรรณกูฏ²  นักรบ  เถียรอํ่า¹ 
¹คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

²คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน 2) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ 3) เพื่อ

ศึกษาทัศนคติ 4) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนชุมชนตะปอนใหญ่ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและความรู้ความเข้าใจทัศนคติต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของประชาชนในชุมชนตะปอนใหญ่ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตะปอนใหญ่ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1-2 ตําบลตะ
ปอนและหมู่ที่ 1 เทศบาลตําบลเกวียนหัก มีจํานวน 1.810 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ี จํานวน 317 คน โดยใช้สูตรคํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 2 ระดับและ  5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.9464  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า     
t-test การทดสอบค่า F-test และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ ของคนในชุมชนตะปอนใหญ่
โดยรวม พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่ง มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านทาน ศีล เนกขัมมะ 
ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา 2) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการฟังเทศน์มหาชาติ ของคนในชุมชนตะปอน
ใหญ่โดยรวม พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่เกือบทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 3) ทัศนคติของคนในชุมชนตะปอน
ใหญ่ที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ โดยรวม พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่ง มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทัศนคติของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 
อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา 4) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคํา
สอน พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่ที่มี เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาของการอยู่อาศัยในพื้นที่และความรู้
ความเข้าใจ มีการปฏิบตัิตนตามหลักธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนคนในชุมชนตะปอนใหญ่ที่มีทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ข้อเสนอแนะสําคัญ ต้องให้มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนและทัศนคติโดยการปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนมีศรัทธา
ความเชื่อในหลักธรรมคําสอนโดยโดยเฉพาะในเรื่องทศบารมี 10 ประการ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ในช่วงทุกวัยทั้ง
ในช่วงวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ เพื่อจะได้มองเห็นภาพรวมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ชัดเจนขึ้น  
คําสําคัญ : หลักธรรม, ทศบารมี, การปฏิบัติตน 

Abstract  
  The objectives of the research were 1) for study human behavior after hearing a Dhamma sermon of the people 
who lived in Tapornyai community, Khlung, Chanthaburi, 2) to study their understanding the sermon, 3) to study their 
attitude towards the sermon and  4) to compare their understanding and attitude among those who were deferent 
gender, age, occupation, education,status and staying in the community. The sample was 317 people in the community. 
The instruments were a 2 rating scale and a 5 rating scale questionnaires. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, t-test  and F-test. 
  The research of study were as follows : 1) After hearing the sermon, the people in Tapornyai community 
dehaved as the sermon said at a high level. 2) The people understood the sermon at a high level. 3) The people had 
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their high attitude towards the sermon. 4) They had no different understanding the sermon while they had significantly 
different attitude towards the sermon at .05 level.   
Keywords : God, mother acts, practices. 

  บทนํา 
 การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  และสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้สภาวการณ์ของประเทศแตกต่างกัน คือ 
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุข เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมเมือง ส่วนในสังคมชนบทของประเทศยังคงสภาพเหมือนเดิม คือ มี
ฐานะยากจนการศึกษาต่ํา ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่า สังคมเมือง
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมชนบท ซ่ึงมีวิถีชีวิตในแบบชาวพุทธดั้งเดิม คือ มีความเชื่อ
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสของยุคโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างอันมีพื้นฐาน 
มาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเริ่มเปล่ียนไป ได้แก่ คนในสังคมขาดหลักในการปฏิบัติทางศาสนา   
 ในขณะที่ การเทศน์มหาชาติถือเป็นประเพณีที่จัดได้ว่าเป็นการทําบุญที่สําคัญ และมีความหมายมากที่สุดในสังคมไทย 
เน่ืองจากเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่ทําสืบเน่ืองมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพราะความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติ 
แล้วจะได้กุศลแรงและหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดพบพระศรีอริยเมตตรัยโพธิสัตว์ ซ่ึงจะมาตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต โดยใน
รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดฯให้ประชุมสงฆ ์นักปราชญ์ราชบัณฑิต แปลและแต่งมหาชาติคําหลวงขึ้นเป็นภาษาไทยเม่ือ 
พ.ศ. 2025 สําหรับสวดในพระราชพิธีเข้าพรรษา และสวดให้อุบาสกอุบาสิกาฟังระหว่างพรรษา เรื่องราวของมหาชาติชาดกมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อพุทธศาสนิกชน เพราะถือว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติ เป็นพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้าย     
ที่ทรงบําเพ็ญพระบารมี ครบ 10 ประการ ก่อนจะตรัสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยทานบารมีชั้นสุดยอดที่ยากยิ่งจึงเรียกว่า มหาชาติ 
(กรมการศาสนา. 2542 : 132) เรื่องมหาชาติหรือพระเวสสันดร มีความดีงามหลายอย่าง มีเน้ือหาสาระมุงเน้นไปในทางเสียสละไม่เห็นแก่
ตัว เป็นเรื่องที่เร้าใจ ให้ผู้ที่ได้ฟังปลูกฝังนิสัยความมีเมตตากรุณา และแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ที่ตกยากแม้ตนจะลําบากก็
ยินดี ดังพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างคนส่วนใหญ่ได้ฟังเทศน์มหาชาติก็เกิดอุปนิสัยโน้มเอียง ตามเยี่ยงจรรยาของพระเวสสันดร น่ันคือ 
ความเห็นแก่ตัวจะค่อยเบาบางลง (พระครูวิวิธธรรมโกศล. 2536 : 5-6)  
 การเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่คนไทยนิยมปฏิบัติกันมาประจําทุกปี วัดต่างๆ ต้องมีการเทศน์มหาชาติ  ส่วนมากจะต้อง
จัดในฤดูเข้าพรรษาประเพณี การเทศน์มหาชาติ เป็นความเชื่อเรื่อง บารมี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทศบารมีในประเทศไทยจะเห็นได้จาก
หนังสือต่างๆ ที่เล่าเรื่องทศชาติ พระธรรมเทศนาอ้างชาดก ตามฝาผนังโบสถ ์มีภาพฝาผนังเก่ียวกับทศชาติและภาพมหาชาติ ทศบารมี 
แปลว่า ธรรมที่กระทําให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้า การเทศน์มหาชาติชาวพุทธจะต้องได้ฟังชาดก เรื่องพระเวสสันดร ตั้งแต่ต้นจนจบปีละ
ครั้ง มีคุณค่าในเรื่องการเสียสละ การบําเพ็ญเพียรความอดทน อดกล้ัน และความผูกพันในครอบครัวตระหนักถึงการนําคุณธรรมจาก
เรื่อง พระเวสสันดรชาดกมาอบรมส่ังสอนคนในชุมชนและเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะดังกล่าว ซ่ึงจะสามารถแก้ปัญหา ความสับสน
ยุ่งยาก ของสังคมไทยในยุคปัจจุบันโดยไม่ล้าสมัย (ธนิต  อยู่โพธ์ิ. 2524 : 36)        
 จะเห็นได้ว่าคติธรรมต่อการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา โดยเฉพาะคติของการทําบุญให้ทานการกลับชาติมาเกิดของ
พระโพธิสัตว์ คือ พระเวสสันดร ความเชื่อเรื่องบุญ-กรรม อยู่ในสํานึกของชาวไทยทั้งสังคมด้วยอิทธิพลของมหาชาติชาดก ที่มีบทบาทอย่าง
สูงในการสร้างบูรณาการทางศาสนา ให้เกิดขึ้นต่อชาวไทยทุกภูมิภาคมาเป็นเวลาช้านานแล้ว พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่ง  ต่อกระบวนการเชื่อมต่อ
ประเพณีหลวง สู่ประเพณีราษฎร์ ทําให้เกิดความกลมกลืนในทางวัฒนธรรม ที่มีพระพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์แห่งส่ิงศักดิ์สิทธ์ิร่วมกัน ท่ามกลางคติ
ความเชื่อในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน (พรพรรณ วัชราภัย. 2508 : 75) 
 ในด้านวิถีชีวิต  คนในชุมชนตะปอนใหญ่ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่จะเป็นพทุธศาสนิกชน ศาสนาพุทธถือว่าเป็น
ศาสนาที่ชาวบ้านโดยทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาและยึดม่ัน ชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรม    ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีวัดเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวบ้านจะร่วมประกอบพิธีกรรม เม่ือถึงเทศกาลประเพณีสําคัญต่าง ๆ เช่น ก่อนหรือหลังวันออกพรรษา จะมีการ
ประกอบพิธีการเทศน์มหาชาติ ด้วยจิตใจอันศรัทธาแก่การฟังธรรมและประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนชุมชนตะปอนใหญ่ จึงร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุนถือเป็นงานบุญที่สําคัญยิ่ง เป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้าน เห็นความสําคัญของการมีจิตศรัทธาร่วมกันแสดงถึง
ความตั้งใจและความอดทน ซ่ึงจะนํามาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การรู้จักให้และเสียสละ การศึกษาจะช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
การเทศน์มหาชาติ และสามารถนําไปสู่การเผยแพร่ประเพณีน้ีให้เป็น ที่รู้จักได้โดยทั่วไป จะเป็นแนวทางหน่ึงที่น่า จะนําไปสู่การชักจูง
ให้ประชาชนหรือเยาวชนรุ่นใหม่สนใจ พทุธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาประจําชาติได ้(กอบกุล คชเดช  และคนอ่ืน ๆ. 2547 : 3-4) ความเชื่อ
ในการจัดพิธีกรรมเพื่อการบูชาและนําปฏิปทาของเน้ือหาประโยชน์ที่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติ และการฟังเทศน์มหาชาติของคนในชุมชน
ตะปอนใหญ่น้ันมีความแตกต่าง จากที่อ่ืน อันเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นทําให้ประเพณีน้ีน่าสนใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพราะ
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เป็นประเพณี ที่เกิดจากอิทธิพลของความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของกลุ่มชน สะท้อนให้เห็น
ความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคี การอนุรักษ์สืบสานการเทศน์มหาชาติ ที่ว่าคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ 
เน่ืองจาก คนรุ่นเก่าจะยึดหลักการ และพิธีการที่เคยปฏิบัติมา ส่วนคนรุ่นใหม่และอนุชนรุ่นปัจจุบันจะคิดเร็ว ปฏิบัติเร็ว พูดเร็ว 
ตัดสินใจเร็ว ดังน้ันจึงเป็นอุปสรรคในการประสานงานภายในองค์กรซ่ึงทุกคนในองค์กรต้องทําความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ควรค้นหาข้อบกพร่องของตนเอง ยอมรับการแก้ไข ปรับปรุงและพร้อมที่จะปฏิบัติ อุทิศตนเพื่องาน เพื่อองค์กรอย่าง
แท้จริง (แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย. 2532 : 72)   
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการปฏบิัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้จากการฟังการเทศน์
มหาชาติ ทั้งด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณกรรม จิตรกรรม การเมืองการปกครอง และการศึกษาน้ัน 
ได้เข้ามาเก่ียวข้อง มีบทบาท มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวบ้านตะปอนใหญ่อย่างไร และมีการปฏิบัติตน ตามคําสอนในลักษณะ
ใดบ้าง และได้ประโยชน์อย่างไรจากการ ฟังเทศน์มหาชาต ิแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติสําหรับการดํารงชีวิต หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว และสังคมกันอย่างไร รวมทั้งจะได้นําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสืบสานประเพณี การเทศน์มหาชาติ ในโอกาสต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน ที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ   

 2.  เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเทศน์มหาชาติ   

 3.  เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชน ที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ  
 4.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนกับ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคํา
สอน ที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาต ิ

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์
มหาชาติ ซ่ึงกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ดังน้ี 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษากับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตะปอนใหญ่ อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  ใน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1-2 ตําบลตะปอน และหมู่ที่ 1 เทศบาลตําบล  เกวียนหัก มีประชากรทั้งหมด 1,810 คน 
การวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 4  ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ถูกสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้  สถานภาพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน ตอนที่ 3 
ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเทศน์มหาชาติ ตอนที่ 4 ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชน
ที่ได้รับจากการ ฟังเทศน์มหาชาติ    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้   (Try Out) กับหัวหน้า
ครัวเรือนตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 19) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เท่ากับ  0.9464 

ผลการวิจัย   
1) การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ ของคนในชุมชนตะปอนใหญ่โดยรวม พบว่า คนใน

ชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่ง มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ 
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา 2) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการฟังเทศน์มหาชาติ ของคนในชุมชนตะปอนใหญ่โดยรวม พบว่า 
คนในชุมชนตะปอนใหญ่เกือบทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 3) ทัศนคติของคนในชุมชนตะปอนใหญ่ที่ได้รับจากการฟัง
เทศน์มหาชาติ โดยรวม พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่ง มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทัศนคติของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และ
อุเบกขา 4) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน พบว่า คนในชุมชน
ตะปอนใหญ่ที่มี เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาของการอยู่อาศัยในพื้นที่และความรู้ความเข้าใจ มีการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนคนในชุมชนตะปอนใหญ่ ที่มีทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมโดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

833833 
 

 

สรุปและอภิปรายผล 
  การวิจัยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน ที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยดังน้ี 
 1.ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของคนในชุมชนตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่งเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 53.94 และอีกเกือบครึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.06 ด้านอายุ พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าสามในส่ี คิด
เป็นร้อยละ 76.34 มีอายุอยู่ในวัยทํางาน ในขณะที่อยู่ในวัยสูงอายุ เพียงร้อยละ 23.66 โดยมีอายุเฉล่ีย 47 ปี มากสุด 89 ปี น้อยสุด 21 
ปี ด้านรายได้ พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 50.79 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 34.70 มี
รายได้ 10,000 – 19,999 บาท ส่วน ที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไปมีร้อยละ 14.51 โดยมีรายได้เฉล่ีย 11,564 บาท มากสุด 80,000 
บาท น้อยสุด 2,000 บาท ด้านอาชีพ พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าหน่ึงในสาม คิดเป็นร้อยละ 36.59 มีอาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมามีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.55 ส่วนอาชีพประมงมีน้อยสุดเพียงร้อยละ 1.26 เท่าน้ัน ด้านระดับ
การศึกษา พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าหน่ึงในส่ี คิดเป็นร้อยละ 33.44  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาจบ
ประถมศึกษาในจํานวนใกล้เคียงกัน รอ้ยละ 32.18 และจบอาชีวศึกษาน้อยที่สุด  เพียงร้อยละ 3.47 ด้านสถานภาพ พบว่า คนในชุมชน
ตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 69.40 มีสถานภาพสมรส รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 23.66 และมีสถานภาพหย่าร้าง
น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 0.63 ด้านระยะเวลาของการอยู่อาศัยในพื้นที่ พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 61.51 มี
ระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ 40 ปีขึ้นไป และอีกร้อยละ 38.49 อยู่ในพื้นที่น้อยกว่า 40 ปี โดยมีระยะเวลาเฉล่ีย 45 ปีมากสุด 89 ปี น้อยสุด10 ปี 
  2.ระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ ของคนในชุมชนตะปอนใหญ่โดยรวม พบว่า 
คนในชุมชนตะปอนใหญ่มากกว่าครึ่ง มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมามีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลาง และมี
การปฏิบัติตนในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา 
  3.ระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการฟังเทศน์มหาชาติ ของคนในชุมชนตะปอนใหญ่ พบว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่
เกือบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.49 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก และมีความรู้ความเข้าอยู่ในระดับน้อย เพียงร้อยละ 14.51 แสดง
ว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ ว่าการเทศน์มหาชาติเป็นเรื่องราวเก่ียวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้า การเทศน์มหาชาติ
จึงเป็นการเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกและเม่ือได้ฟังเทศน์มหาชาติย่อมทําให้จิตใจมีความเบิกบานและมีความสุข ยังได้เรียนรู้ว่า
มหาชาติน้ันไม่ได้เป็นตํานานแต่เป็นเรื่องพระชาติของพระพุทธเจ้าที่ควรศึกษา สามารถนําหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิต และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ในการสร้างทานบารมี ทําให้ไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเม่ือฟังเทศน์มหาชาติและการเทศน์มหาชาติ
ไม่ได้จัดเฉพาะในเทศกาลเข้าพรรษาแต่เทศน์ได้ตลอดทั้งปีที่เห็นว่าเหมาะสม ลักษณะการเทศน์ ได้แบ่งเน้ือหาไว้ 13 ส่วนหรือ 13 
กัณฑ์ ไม่ได้แบ่งไว้ 12 ส่วน เรื่องพระเวสสันดรน้ันปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 และทําให้ทราบ
ว่าการเทศน์มหาชาติน้ันไม่เป็นนิทานปรัมปรา 

 4.ทัศนคติของประชาชน ที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาต ิพบว่า ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ 
แสดงว่า ระดับทัศนคติของประชาชนได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ประชาชนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มี 2 ประเด็นที่มีระดับทัศนคติของประชาชนได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ เรียงตามลําดับจากคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลําดับ ได้แก่ ด้านความเชื่อตามหลักธรรม ด้านการปฏิบัติตนตามหลักธรรม และมีอีก 2 ประเด็นที่มีระดับ
ทัศนคติของประชาชนได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการฟังธรรม และอันดับสุดท้าย ด้านการเทศน์
มหาชาต ิ  

 5.เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ กับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟัง
เทศน์มหาชาต ิพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ กับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์
มหาชาต ิแสดงว่า คนในชุมชนตะปอนใหญ่ที่มี เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาของการอยู่อาศัย และความรู้
ความเข้าใจกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน ที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ ต่างกันมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่
ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ ไม่แตกต่างกัน ส่วนคนในชุมชนตะปอนใหญ่ ที่มี ทัศนคติ ต่างกันมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน
ที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .05  
   
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลตําบล ควรกําหนดนโยบายในเรื่องการสร้างองค์ความรู้  เรื่องประเพณีการ
เทศน์มหาชาติ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตะปอนใหญ่สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์   อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการยึดปฏิบัติ
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ตนตามหลักธรรม 10 ประการ การบริหารจัดการให้เข้าอยู่ในแผนของ    การพัฒนาชุมชนในระยะ3 ปี 5 ปี หรือส่งเสริมสนับสนุน ใน
เรื่องของการเทศน์มหาชาติให้เป็นประเพณีอันสําคัญของชุมชน  ตะปอนใหญ่ 

  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลตําบล หน่วยงานต่าง ๆ ประสานงานความร่วมมือ ระหว่างวัด โรงเรียนและ
ผู้นําชุมชนเพื่อเร่งสร้างโครงการ ให้มีการจัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึก แก่ประชาชนยุวชน/เยาวชน เพื่อให้เกิดการสืบสาน ประเพณีการ
เทศน์มหาชาติ และดํารงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจําชุมชนตะปอนใหญ่ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้มาฟังเทศน์ เช่น จัดเทศน์
แบบทรงเครื่อง หรือมีการเทศน์ประกอบการแสดงตามบทของเน้ือหาสาระที่เป็นประโยชน์คนที่ฟังเทศน์น้ันก็จะได้เข้าใจมากยิง่ขึ้น 

  1.3 การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยตัวแบบการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะของนโยบาย  
2.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

  2.1 พระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาส) พระภิกษุ-สามเณร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูควรมีบทบาท      ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเสียงตามสายของวัด หรือการประชุมพระสังฆาธิการ และการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการส่ือสาร
โดยตรงกับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ด้วยความเข้าใจเรื่องการเทศน์มหาชาติ ที่ถูกต้อง เพื่อปรับทัศนคติที่ไม่ดี ต่อการได้ฟังเทศน์
มหาชาติ 
 2.2 ครูอาจารย์ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจ ความหมายและหลักการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องทศบารมี 10 ประการ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 
อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มีการเรียนรู้ จากวิถีชีวิตการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยจากครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและสังคม  
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

  3.1 การศึกษาความเป็นไปได้คือการศึกษาที่ต้องการหาคําตอบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ใน การดําเนินการอย่างใด
อย่างหน่ึงหากการศึกษาพบว่าการนํานโยบายมาปฏิบัติกับประชาชนในชุมชนแล้ว มีความเป็นไปได้ว่าควรต้องมีการปรับปรุงฯ 
แต่ถ้าหากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นไปได้น้อยในการก็ควรทําการศึกษาเพื่อหาคําตอบต่อไปว่า
จะต้องทําอย่างไรจึงจะเป็นไปได้หรืออาจแสดงให ้  เห็นว่าไม่จําเป็นต้องมีการดําเนินการดังกล่าว เพราะอาจทําให้การนํานโยบายไปสู่
การปฏิบัติน้ันล้มเหลว เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางของการกําหนดนโยบายในการพัฒนามาตรฐานการจัดของทุกส่วน   
 3.2 การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในชุมชนเพราะหลักธรรมเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและถูกประเมินโดย
ความรู้สึกของบุคคล ดังน้ัน ในการกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่ดีขึ้นดังกล่าวก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า “ประพฤติปฏิบัติที่
ดีขึ้น” หมายความว่าอย่างไร 

 3.3 การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและมีขอบเขตที่กว้างใหญ่ในกระบวน   การนโยบายเพราะ
เก่ียวข้องกับประชาชน เยาวชน กลุ่มชนต่างๆ มากมาย จึงควรต้องทําการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถเสนอเป็นทางเลือกในการจัดการกับปัญหาที่ สืบเน่ืองมาจาก
ผลกระทบดังกล่าวด้วย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
  เรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ ของประชาชนชุมชน ตะปอนใหญ่           
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  เป็นเรื่องที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงมีแง่มุมอันพึงศึกษามากมาย พอยกเป็นตัวอย่างได้ เช่น  
   1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทศบารมีในประเทศต่างๆ ที่นับถือพุทธศาสนาว่ามี
ข้อเหมือนแตกต่างกับของไทยเราอย่างไร 

  2. ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน ที่ได้รับจากฟังเทศน์มหาชาติแก่พระสังฆาธิการ          
(เจ้าอาวาส) พระภิกษุ-สามเณร ผู้นําในชุมชน ผู้บริหารสมาชิก เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และนักเรียนในโรงเรียน นิสิตนักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ เช่น การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนนําองค์ความรู้ที่ได้จาก เน้ือเรื่องของพระเวสสันดรมา ประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
อ่ืนๆ  
  4. ควรศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทศบารมีทั้งหลายน้ันเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อความสุขสงบทางใจ น่าจะ
ค้นคว้าว่า จิตแพทย์ปัจจุบัน จะนําเอาหมวด ธรรมทั้ง 10 น้ี ไปประยุกต์ใช้รักษาความผิดปรกติทางจิตใจของผู้ป่วยได้หรือไม่อย่างไร   
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 5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนหลักธรรมทศบารมี10 ประการในแต่ละด้านคือด้านทาน
ด้านศีล,ด้านเนกขัมมะ,ด้านปัญญา,ด้านวิริยะ,ด้านสัจจะ,ด้านขันติ,ด้านอธิษฐาน,ด้านเมตตา, ด้านอุเบกขาในทัศนคติของประชาชนใน
ชุมชนกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของเยาวชนไทย : กรณีศึกษานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

Factors  Relates to the Values of Thai Youth : In Case Students  in   
Rambhai Barni Rajabhat   University 

ฎารัตน์  ชิตวงศ์, นิตยา ทองหนูนุ้ย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของเยาวชนไทย :กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี         
มีจุดประสงค์เพื่อทราบข้อมูลเก่ียวกับค่านิยมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาค่านิยมของนักศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงขอบเขตด้านประชากร  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
6,607 คน โดยขอบเขตด้านตัวอย่าง ใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน  364 คน  ที่ระดับความเชื่อม่ัน  95%  เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า คือ 
เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ด้วยสถิติพรรณนา   และสถิติอ้างอิง ตลอดจนการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยสถิติอ้างอิง ทําการทดสอบสมมติฐานด้วย ไค - สแควร์  t – test 
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   ( One- Way ANOVA ) สรุปผลดังน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามค่านิยมของเยาวชนไทยทั้ง 5 
ด้าน โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.12  ซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับ
มากโดยเรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุด คือ ด้านการมีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีค่าเฉล่ีย 4.49  อยู่ในระดับมากที่สุดด้าน
การปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา มีค่าเฉล่ีย 4.09 อยู่ในระดับมาก  ด้านการพึ่งตนเอง ขยัน หม่ันเพียรมีความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 
4.04 อยู่ในระดับมาก ด้านการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย มีค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่ในระดับมาก และด้านการประหยัดอดออม       
มีค่าเฉล่ีย 3.98 อยู่ในระดับมาก  เพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อค่านิยมไม่แตกต่างกัน  ค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   เม่ือจําแนกตามชั้นปี พบว่า ชั้นปีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่แตกต่างกันมีผลต่อค่านิยมแตกต่างกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ค่านิยมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจําแนกตามคณะของนักศึกษา พบว่า คณะของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อค่านิยมแตกต่างกัน         
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัวมีค่าเฉล่ียรวมทุกด้านเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่
ละด้านโดยเรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุด ดังน้ี การอบรมเล้ียงดู มีค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว      
มีค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด และการปฏิบัติของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่ในระดับมาก ด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีค่าเฉล่ียรวมทุกด้านเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านโดยเรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุด 
ดังน้ี ด้านการคบเพื่อน มีค่าเฉล่ีย 4.06 อยู่ในระดับมาก  การรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 4.04  อยู่ในระดับมาก 

 

Abstract 
Research on factors related to the values of Thai youths: in case students of Rambhai Barni Rajabhat 

University.  The extent of the population Rambhai Barni Rajabhat University in 6,607 by the sample.in 364 The 
purpose of the study in this research. The study had the aim what to know about the fundamental values of the 
students in Rambhai Barni Rajabhat University. What factors are related to the fundamental values of the 
students in Rambhai Barni Rajabhat University. What factors are guiding the development of students' 
fundamental values learning and development to promote the basic values of Rambhai Barni Rajabhat 
University. The sample size of 364 people, 95% confidence level. Tool for the study is to answer queries on their 
own. Study using a computer program basic descriptive statistics , data analysis references and statistics. As well 
as advanced analysis based on statistics. Test the hypothesis with the Chi – square, T- test  and One-way analysis 
of variance. Summarized as follows summary of the values of the Thai respondents and the overall top five. In 
more detail with an average of 4.12, which showed that the factors that respondents give priority to a large 
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extent by the order from highest to lowest is for the patriots. Subject with an average of 4.49 in most moral and 
religious aspects of compliance with an average of 4.09 on a massive scale. The self-reliance, diligence and 
responsibility with an average of 4.04 on a massive scale. The discipline and respect for law, with an average of 
4.02 on a massive scale. And savings, saving an average of 3.98 on a massive scale Rambhai Barni Rajabhat 
University, the gender differences that affect their students with the fundamental values are different. Values 
based on Rambhai Barni Rajabhat University students by class year was the year of Rambhai Barni Rajabhat 
University. Different influences of different values. The statistical significance level 0.05. Fundamental values of 
Rambhai Barni Rajabhat University by the student that the student different influences of different values. The 
statistical significance level of 0.05 and the family environment combined with an average of 4.17 in all aspects 
of it. Based on each side by a sequence from highest to lowest as follows: parenting with an average of 4.25 in 
most relationships within the family, with an average of 4.21 in most and the practice of parents or guardians to 
take an average of 4.02 on a massive scale. The social environment includes all aspects of an average of 4.05 on 
a massive scale. Based on each side by a sequence from highest to lowest as follows: get an average of 4.06 on 
a massive scale. To receive information from newspapers, with an average of 4.04 on a massive scale. 

 
บทนํา 

ปัจจุบันโลกเรามีความเจริญก้าวหน้าไปมากทั้งทางด้านวิทยาการและทางด้านเทคโนโลยี  ซ่ึงส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกต่างแข่งขัน
กันในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีซ่ึงมีอุปกรณ์ใหม่ๆ และที่มีความทันสมัยกว่าเดิม
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ยิ่งมีการแข่งขันกันมากขึ้นเท่าใด การพัฒนาด้านจิตใจของคนกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม สังคมของเราทุก
วันน้ีจึงมีแต่ปัญหาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาเด็กเร่ร่อน  โสเภณีเด็ก เป็นต้น  สังคมทั่วโลก 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามต่างก็ประสบปัญหาสังคมด้วยกันทั้งส้ิน ไม่ว่าประเทศน้ันจะเจริญหรือร่ํารวย ปัญหาสังคมอยู่คู่กับทุก
ประเทศและนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาเด็กเร่ร่อน  โสเภณีเด็ก 
ปัญหาช่องว่างทางสังคม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนการประพฤติ ปฏิบัติของคนภายในสังคม ดังเช่น
ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสาเหตุหน่ึงที่เกิดจากการที่คนในสังคมมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเป็นต้น  

เน่ืองจากค่านิยมเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญของจริยธรรมที่เป็นตัวกําหนดความคิดและการกระทําของบุคคลน้ันๆ ดังที่ บัญชา 
อ๋ึงสกุล (2545 : 73) ได้กล่าวถึงจริยธรรมและค่านิยมว่าเป็นแนวทางของบุคคลในการตัดสินว่าการกระทําส่ิงใดเป็นส่ิงที่ดีงามถูกต้อง 
ควรปฏิบัติ การกระทําส่ิงใดเป็นส่ิงไม่ดี ไม่ถูก ไม่ควรปฏิบัติทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อส่ิงแวดล้อม เม่ือสังคมไทยมีการส่ังสมค่านิยม
ดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว ย่อมส่งผลต่อระบบความคิด การกระทําของคนในสังคม โดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในวัยกําลังแสวงหา
เอกลักษณ์ของตนและยังไม่มีความม่ันคงในจิตใจ น่ันก็คือ วัยรุ่น วัยที่ถูกมองว่าเต็มไปด้วยปัญหา และปัญหาเหล่าน้ันส่วนหน่ึงเกิดจาก 
แนวคิดที่เน้นการพัฒนาด้านวัตถุ ความสะดวกสบาย ความร่ํารวย เป็นส่ิงของที่จับต้องได้ว่าเป็นความสุขมากกว่าความพอเพียง 
เยาวชนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมได้รับแนวคิดดังกล่าวทําให้เห็นความสําคัญกับวัตถุด้วยเช่นกัน จึงมีค่านิยมเก่ียวกับส่ิงตอบแทนทาง
วัตถุ ความสะดวก หรูหรา ขณะที่ค่านิยมเก่ียวกับความขยันหม่ันเพียร และความประหยัด อดทน ได้รับความสําคัญน้อยลง เม่ือการ
พัฒนาด้านวัตถุและจิตใจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่สังคมตามมาอย่างต่อเน่ือง
และยังมีปัญหาที่สําคัญ คือ การทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านค่านิยมของเยาวชนรุ่นใหม่  นอกจากค่านิยมทางด้านวัตถุแล้ว 
ค่านิยมด้านรูปลักษณ์ ก็เป็นอีกค่านิยมหน่ึงที่เห็นได้ชัดในหมู่วัยรุ่น วัยรุ่นจํานวนมากพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะได้มาซ่ึงรูปร่างหน้าตาดี 
จนลืมนึกถึงคุณค่าที่แท้จริงในตัวบุคคล  

ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าผลของงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของเยาวชนไทย:กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี น้ีสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
นโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) เพื่อศึกษาเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของเยาวชน

ไทย:กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเก็บข้อมูลตัวอย่างจากโดยใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน  
364 คน  ที่ระดับความเชื่อม่ัน  95%  (สถิติประยุกต์สําหรับงานวิจัย ,2547 :143)  ผู้ศึกษาค้นคว้าทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามความ    
มุ่งหมายการศกึษาค้นคว้าโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไค- สแควร์ t – test และ ANOVA 

ผลการวิจัย 
ตารางที่   1  สรุปค่านิยมของเยาวชนไทยทั้ง 5 ด้าน 

ค่านิยม ค่าเฉลี่ย ลําดับ 

ด้านการพ่ึงตนเอง ขยัน หมั่นเพียรมีความรับผิดชอบ 4.04(มาก) 3 

ด้านการประหยัดอดออม 3.98(มาก) 5 

ด้านการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 4.02(มาก) 4 

ด้านการปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา 4.09(มาก) 2 

ด้านการมีความรักชาต ิศาสนาพระมหากษัตริย ์ 4.49(มากที่สุด) 1 

ค่าเฉลีย่รวมทุกด้าน 4.12 มาก 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด   1.81 – 2.60 น้อย 2.61 – 3.40 ปานกลาง 3.41 – 4.20มาก 4.21 – 5.00 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามค่านิยมของเยาวชนไทยทั้ง 5 ด้าน โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.12  ซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากโดยเรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุด ด้านการมี
ความรักชาต ิศาสนาพระมหากษัตริย์ มีค่าเฉล่ีย 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา มีค่าเฉล่ีย 4.09 
อยู่ในระดับมาก  ด้านการพึ่งตนเอง ขยัน หม่ันเพียรมีความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 4.04 อยู่ในระดับมาก ด้านการมีระเบียบวินัยและ
เคารพกฎหมาย มีค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่ในระดับมาก และด้านการประหยัดอดออม มีค่าเฉล่ีย 3.98 อยู่ในระดับมาก 

สมมติฐานข้อ 1 เพศ ชั้นปี คณะมีผลต่อค่านิยม 
ตารางที่  2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านค่านิยมจําแนกตามเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  

เพศ จํานวน ค่าเฉลี่ย S.D t P-value 

ชาย 

หญิง 

176 
188 

4.16 
4.09 

0.5202 
0.4442 

1.274 0.203 

 *ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านค่านิยมจําแนกตามเพศ ด้วยสถิติ t- test 
พบว่า เพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อค่านิยมไม่แตกต่างกัน 
ดังน้ันเพศจึงไม่มีผลต่อค่านิยม ผลการศึกษาดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(sig = 0.203) หมายความว่าไม่
ยอมรับสมมติฐาน 
 
ตารางที่  3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านค่านิยมจําแนกตามชั้นปีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  

ชั้นปี จํานวน ค่าเฉล่ีย S.D F P-value 
1 
2 
3 
4 

135 
165 
36 
28 

4.18 
4.08 
3.96 
4.30 

.5152 

.4113 

.4746 

.4990 

4.001 .008* 

  *ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่  3  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านค่านิยมจําแนกตามชั้นปี ด้วยสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว( One- Way ANOVA )พบว่า ชั้นปีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อค่านิยมแตกต่างกัน ดังน้ันนักศึกษาที่อยู่ชั้นปีแตกต่างกันมีผลต่อค่านิยม(sig = 0.008) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่  4  การตรวจสอบรายคูค่วามแตกต่างค่าเฉล่ียค่านิยมจําแนกตามชั้นปีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ชั้นปี  

ค่าเฉลี่ย 

1 
4.18 

2 
4.08 

3 
3.96 

4 
4.30 

1 
2 
3 
4 

4.18 
4.08 
3.96 
4.30 

   1.000 .051 
1.000 

.011* 

.172 
1.000 

.252 
.023* 

.005* 

1.000 

 *ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จากตารางที ่4 การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉล่ียค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจําแนกตาม

ชั้นปี โดยใช้สถิติ LSD หาค่าความแตกต่างพบว่า ค่านิยมเฉล่ียชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3  ปีที่ 2 และ ปีที่ 4  ปีที่ 3 และปีที่ 4 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 การทดสอบสมมติฐานว่าคณะของนักศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อค่านิยมต่างกัน ผลจากการทดสอบ
ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 5  การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉล่ียค่านิยมของนักศึกษาจําแนก 
ตามคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กําหนดให้ 

A - คณะครุศาสตร์   F - คณะนิติศาสตร์ 
B - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์G - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 
C – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี H - คณะนิเทศศาสตร์  
D - คณะวิทยาการจัดการ   I - คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
E  - คณะเทคโนโลยีการเกษตร  J - คณะอัญมณีและประยุกต์ศิลป์ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว( One- Way ANOVA )พบว่า คณะของนักศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อค่านิยม
แตกต่างกัน ดังน้ันนักศึกษาที่อยู่คณะแตกต่างกันมีผลต่อค่านิยม(sig = 0.008)  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จากตารางที่ 5  ทํา
การตรววจสอบรายคู่ความแตกต่างค่านิยมของนักศึกษาจําแนกตามคณะของนักศึกษา โดยใช้สถิติ LSD หาค่าความแตกต่างพบว่า  
ค่านิยมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร         
คณะครุศาสตร์และคณะนิติศาสตร์  คณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  คณะครุศาสตร์และคณะนิเทศ
ศาสตร์  คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และคณะนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการและคณะ

 คณะ  A B C D E F G H I J 

  ค่าเฉลี่ย 3.99 4.22 3.93 3.96 4.79 3.62 4.40 4.45 4.57 3.99 

A 3.99 1.000 .000* .707 .669 .000* .001* .000* .000* .000* .518 
B 4.22  1.000 .000* .052 .000* .000* .000* .031* .002* .086 
C 3.93   1.000 .851 .000* .065 .006* .003* .000* .741 
D 3.96    1.000 .000* .000* .000* .000* .000* .605 
E 4.79     1.000 .000* .008* .025* .145 .000* 
F 3.62      1.000 .000* .000* .000* .317 
G 4.40       1.000 .697 .236 .017* 
H 4.45        1.000 .430 .010* 
I 4.57         1.000 .002* 
J 3.99          1.000 
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นิติศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะนิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะนิติศาสตร์      
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะนิเทศศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะอัญมณีและประยุกต์ศิลป์  คณะนิติศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์  คณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์และคณะอัญมณีและประยุกต์ศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์และคณะอัญมณีและประยุกต์ศิลป์                
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะอัญมณีและประยุกต์ศิลปแ์ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อ 2 สภาพแวดล้อมทางครอบครัวมีผลต่อค่านิยม 
ตารางที่ 6 สภาพแวดล้อมทางครอบครัวมีผลต่อค่านิยม 

สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ค่าเฉล่ีย ลําดับ 
การอบรมเล้ียงดู 4.25 (มากที่สุด) 1 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 4.21 (มากที่สุด) 2 
การปฏิบัติของบดิา มารดา หรือผู้ปกครอง 4.02 (มาก) 3 
ค่าเฉล่ียสภาพแวดล้อมทางครอบครัวรวมทุกด้าน 4.17 มาก 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด   1.81 – 2.60 น้อย 2.61 – 3.40 ปานกลาง 3.41 – 4.20  มาก 4.21 – 5.00 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 6   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่มีผลต่อค่านิยมมีค่าเฉล่ียรวมทุกด้านเท่ากับ 
4.17 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านโดยเรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุด ดังน้ี การอบรมเล้ียงดูมีผลต่อค่านิยม มีค่าเฉล่ีย 4.25 
อยู่ในระดับมากที่สุด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีผลต่อค่านิยม มีค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด และการปฏิบัติของบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองมีผลต่อค่านิยม มีค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่ในระดับมาก 
สมมติฐานข้อ 3 สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อค่านิยม 
 
ตารางที่  7  สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อค่านิยม 

สภาพแวดล้อมทางสังคม ค่าเฉล่ีย ลําดับ 
การคบเพื่อน 4.06 (มาก) 1 
การรับข้อมูล ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ 4.04 (มาก) 2 
ค่าเฉล่ียสภาพแวดล้อมทางสังคมรวมทุกด้าน 4.05 มาก 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด   1.81 – 2.60 น้อย 2.61 – 3.40 ปานกลาง 3.41 – 4.20 มาก 4.21 – 5.00 มากที่สุด 
จากตารางที่   7  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อค่านิยมมีค่าเฉล่ียรวมทุกด้านเท่ากับ 4.05 

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านโดยเรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุด ดังน้ี ด้านการคบเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก    
การรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ ์มีค่าเฉล่ีย 4.04  อยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ   ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

  การศึกษาวิจัยค้นคว้าเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของเยาวชนไทย:กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. เพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อค่านิยมไม่แตกต่าง
กัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาศรี กรโกวิท(2539 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประเภทบุคลากรประจําการสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์และเปรียบเทียบค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่าง
ตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานที่ทํางาน วุฒิทางการศึกษาก่อนเข้าเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษา บุคลากรประจําการมีค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการอยู่ในระดับมากทุกด้าน นักศึกษาชายและหญิงมีค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
ไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของอริยา รินสอน (2538 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ค่านิยมของนิสินมหาวิทยาลัยนเรศวร : ศึกษา
เฉพาะกรณีนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2534 จํานวน 298 คน เครื่องมืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน
ค่านิยม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ที- เทส และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่านิยมทางด้านการศึกษา อาชีพ 
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ครอบครัว ศาสนา และสังคม นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีค่านิยมในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ 2) นิสิตชายและนิสิตหญิงมีค่านิยมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเม่ือจําแนกตามชั้นปี ทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติ One – Way 
ANOVA พบว่า ชั้นปีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี ที่แตกต่างกันมีผลต่อค่านิยมแตกต่างกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ   ประภาศรี กรโกวิท (2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีประเภทบุคลากรประจําการสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์และเปรียบเทียบค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
แตกต่างตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานที่ทํางาน วุฒิทางการศึกษาก่อนเข้าเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน มีค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ การประหยัด และ
ออม ความรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  ค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจําแนกตามคณะของนักศึกษา ด้วยสถิติ One – Way 
ANOVA พบว่า คณะของนักศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อค่านิยมแตกต่างกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอริยา รินสอน (2535: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ค่านิยมของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร:ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้น
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2534 จํานวน 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินค่านิยม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้     
ที-เทส และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่านิสิตคณะศึกษาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ มีค่านิยมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัวมีค่าเฉล่ียรวมทุกด้านเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านโดย
เรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุด ดังน้ี การอบรมเล้ียงดู มีค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 
4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด และการปฏิบัติของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเคล่ือม บุษย์แก้ว (2525 : 142-146) ได้ศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนเกษตรกรรมกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
เก่ียวกับค่านิยมด้านการเงิน ระบบอาวุโส อาชีพรับราชการ ความซ่ือสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ ความยุติธรรม การใช้ผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ ความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ ความรักในชีวิตครอบครัว ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ ความกตัญญู และการแต่งงาน ผลการวิจัย
ปรากฏว่ากลุ่มนักเรียนทั้งสองกลุ่มให้อันดับค่านิยมใกล้เคียงกัน คือ จัดค่านิยมด้านความรักในชีวิตครอบครัวเป็นอันดับแรก 

5. ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมมีค่าเฉล่ียรวมทุกด้านเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านโดย
เรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุด ดังน้ี ด้านการคบเพื่อน มีค่าเฉล่ีย 4.06 อยู่ในระดับมาก การรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 
4.04  อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางค์ บัวพึ่ง (2530: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบค่านิยมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตการศึกษา 5 กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 720 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสําคัญแก่ค่านิยมประเภทจุดหมายปลายทางชีวิตในระดับสูงที่สุด คือ ความสําเร็จใน
ชีวิต และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ความสําคัญแก่ค่านิยมประเภทจุดหมายปลายทางชีวิตในระดับสูงที่สุดคือ 
ความสําเร็จในชีวิต รองลงมา  คือ ความสุขในชีวิตครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเอง การมีมิตรที่ดี และความรักอิสระเสร ี

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีผู้ศึกษาได้พบส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู ้ จึงมีข้อเสนอ
แนะในการนําไปใช้ ดังน้ี 

1. ควรให้ความสําคัญต่อการปลูกฝัง และพัฒนาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ตลอดจนค่านิยมอ่ืนที่จําเป็นสําหรับนักศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการรับรู้ค่านิยมที่ด ี

2.  ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยมและเพื่อเป็นการปลูกฝังโดยเน้นการปฏิบัติจริงสําหรับนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

3.  ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการในการพัฒนาค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี   และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมระหว่างจังหวัดต่าง ๆ เช่น 
จันทบุรี ระยอง ตราด หรือ สระแก้ว 
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การยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
ที่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนตะปอน  จังหวัดจันทบุร ี

The sticking practice to traditionally the dharma in the sense of the Buddhism  
That affects the stability in the life of a person in shabby  

Community, Chanthaburi province 
ธงชัย  โชติธมฺโม (สุทธิธรรม)1, พรทิพา นิโรจน์1 , คมพล  สุวรรณกูฎ2 

1คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี   มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน  2) เพื่อศึกษาระดับการยึดหลัก

ปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 3) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมของคนในชุมชน  4)เพื่อเปรียบเทียบความม่ันคงใน
ชีวิตของคนในชุมชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ความเข้าใจต่อการยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มี
ผลต่อความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนตะปอน หวัดจันทบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้นําครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใน
ชุมชนตะปอน  จังหวัดจันทบุรี จํานวน 6 หมู่บ้าน  1,006 ครัวเรือน โดยใช้สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ เครจซ่ีและมอร์แกน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 285 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.9671 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test และ
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) 
ผลการวิจัย     
  1.   คนในชุมชนที่มีเพศต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตในทุกด้านไม่แตกต่างกัน  คนในชุมชนที่มีอายุต่างกันมีความม่ันคงใน
ชีวิตในทุกด้านไม่แตกต่างกัน  คนในชุมชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คน
ในชุมชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ความม่ันคง
ทางด้านสุขภาพ และความม่ันคงทางด้านบุคคล  คนในชุมชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตไม่แตกต่างกัน  คนใน
ชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า คนในชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีความม่ันคง
ในชีวิตไม่แตกต่างกัน  คนในชุมชนที่มีรายได้ต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตไม่แตกต่าง  คนในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมต่างกันมี
ความม่ันคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คนในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมต่างกันมีความม่ันคงใน
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิต จําแนกตามการปฏิบัติตามหลักธรรม ด้านเบญจ
ศีล พบว่า คนในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมด้านเบญจศีลต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คนในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมด้านเบญจศีลต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิต จําแนกตามการปฏิบัติตามหลักธรรม ด้านเบญจธรรม 
พบว่า คนในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมด้านเบญจธรรมต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : เบญจศีล, เบญจธรรม, ความม่ันคงในชีวิต 

Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study life stability of people in Taporn community, 
Chanthaburi, 2) to study their behavior towards the principles of Buddhism, 3) to study their lives in different 
environments and 4) to compare their life stability. The sample consisted of 285 family leaders in Taporn.      
The instrument was a 5 rating scale questionnaire.  The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation,    t-test and F-test.  
 The results of the study were as follows : 1) The life stability of the people in Taporn was at a 
moderate level. 2) The people followed the principles of Buddhism at a moderate level. 3) The people who 
lived in different environments had significantly different life stability at .05 level. 4) The people who were 
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different gender, age, marital status, occupation and income had no different stability whereas those who were 
different education had significantly different stability at .05 level. 
Keywords : Ebyhsil, Ebyhtrrm, the stability in their lives.      

บทนํา 
  ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ดํารงชีวิตอยู่ในกระแสบริโภคนิยม มีการแข่งขันกันทางด้านวัตถุมากกว่าการมองคุณค่าทางจิตใจ  
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และการศึกษา มี
ผลทําให้วัฒนธรรมด้านศาสนาของคนในชาติได้รับผลกระทบตามไปด้วยทั้งในส่วนทางด้านจิตใจและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของ
คนในสังคมนับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ชีวิตจิตใจของคนส่วนใหญ่ จะมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือโดยเฉพาะ
พระธรรมคําสอนที่นํามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการดําเนินชีวิตเป็นแบบแผนแห่งการแก้ไขปัญหาชีวิตทางด้านความคิด  ความเชื่อ  
ประเพณีวัฒนธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง หลักศาสนาจึงเก่ียวข้องกับชีวิตของมนุษย์  บ่งบอกถึงกฎแห่งชีวิตในการอยู่ร่วมกันได้ใน
สังคมบนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ใช้สติปัญญาเป็นแนวทางในการต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ของชีวิต ช่วยขจัดความทุกข์   ควบคุมพฤติกรรม  
ช่วยอบรมจิตใจทําให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงาม   ถึงแม้ว่าศาสนาแต่ละศาสนามีคติความเชื่อ หลักปฏิบัติที่ต่างกัน แต่ส่ิงที่เหมือนกันคือ 
ทุกศาสนาสอนให้ผู้นับถือเป็นคนดีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาหน่ึงมีหลักพระธรรมคําส่ังสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต มุ่งให้คนในสังคมมีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้ในสภาพสังคมที่แปรเปล่ียนไป แม้ว่า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว แต่หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธองค์ยังคงอยู่โดยมีความ
เชื่อว่าเม่ือได้ประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถทําให้ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตได้   ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหน่ึงที่แพร่หลายไปทั่ว
โลก สําหรับประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติสืบเน่ืองมาจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะ   เป็น
องค์อุปถัมภก  ทรงทํานุบํารุงดูแลพระพุทธศาสนาตลอดมาโดยได้รับอิทธิพลสืบทอดพระพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดียเป็นต้น
กําเนิดของพระพุทธศาสนาหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน   ส่ิงที่แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คือพระธรรม
คําส่ังสอน ที่พุทธบริษัทส่ีได้ศึกษายึดถือเป็นแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตที่เรียกว่าพระไตรปิฎก แปลความว่าตะกร้าสาม
ใบหรือคัมภีร์สาม ในอรรถกถาหมายความว่า หมวดหมู่พระพุทธพจน์ การจัดหมวดหมู่ หลักธรรมคําสอนน้ันได้รับจัดเป็นปิฎก 3  คือ 
พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก (ปฐมพงษ์  โพธ์ิประสิทธ์ินันท์ 2537 : 56 ) 
     คําสอนหน่ึงในพระไตรปิฎก คือ พระวินัยปิฎกซ่ึงกล่าวถึงการมีวินัยควบคุมกาย วาจา ใจของผู้ปฏิบัติให้เป็นปกติชนได้แก่
ศีลอันเป็นที่ตั้งของความดีความยุติธรรมเพราะศีลเป็นการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นปกติไม่ให้ เบียดเบียนซ่ึงชีวิตและ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของผู้อ่ืน ส่ิงที่คู่กับศีลได้แก่คุณลักษณะที่เป็นความดีงามเรียกว่าธรรมช่วยให้จิตใจของผู้ปฏิบัติเกิดความเอิบอ่ิมใจ
ซ่ึงหากเรียกชื่อรวมกันว่า “เบญจศีลเบญจธรรม” เบญจศีล หมายถึง ศีลห้าเป็นข้องดเว้น เบญจธรรมคือ ธรรมปฏิบัติ สองอย่างน้ีช่วย
ขจัดความทุกข์ ควบคุมจิตใจอันก่อให้เกิดความดีงามในทางสังคมด้วยความรัก  ความเมตตา กรุณา  ความรู้รักสามัคคีของคนในสังคม  
เป็นแบบอย่างปฏิบัติให้ทุกคนเป็นคนดี คือ ทางด้านจิตใจและทางด้านวัตถุ แม้ว่าโลกจะมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะการเจริญเติบโต
ทางด้านของเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตทําให้มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนแสวงหาปัจจัยในการเล้ียงชีพมากยิ่งขึ้น 
การแสวงหาดังกล่าวเป็นเหตุให้มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดการเกิดปัญหาของสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม การเห็นแก่ตัว การ
เบียดเบียนกันด้วยประการต่าง ๆ  ของคนในสังคม  ก็มีความเส่ียง ต่อการเปล่ียนแปลงในทางที่เส่ือมลงหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่อง
จิตสํานึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา  เม่ือส่ิงเหล่าน้ีเส่ือมถอยลงจึงต้องมองที่สถาบันต่าง 
ๆ  โดยเฉพาะพระศาสนา ซ่ึงเป็นสถาบันสําคัญคอยขัดเกลาจิตใจคนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างถูกต้องตามกรอบพื้นฐานของ
ศีลธรรมแต่ส่ิงที่ชาวพุทธปฏิบัติอยู่เสมอคือการสมาทานศีล  5 ประการ ที่ต้องนําไปประพฤติ ปฏิบัติ   ระวังควบคุมตนเองให้เป็นไป
ตามองค์ศีล เช่นพึงงดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลายแล้วให้ตั้งม่ันอยู่ในเบญจธรรมคือ ความเมตตา กรุณา เป็นต้น  ถ้ามีการ
ปฏิบัติตามที่สมาทานศีล ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ก็ลดลงซ่ึงในสังคมปัจจุบันที่ปรากฏความรุนแรงให้เห็นมากขึ้น มีการประทุษร้าย
ต่อชีวิต และทรัพย์สิน  มีปัญหาเรื่องชู้สาว มีการหลอกลวงด้วยรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นภาพลักษณ์ในทางลบต่อประเทศปัญหาแต่
ละปัญหาน้ันได้เกิดจากการละเมิดศีลธรรมทั้งส้ิน ที่ได้มีปรากฏเป็นข่าวให้เห็นเป็นประจําเน่ืองจากความขัดแย้งระหว่าง เบญจศีล 
เบญจธรรม กับปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงที่กล่าวว่าประเทศไทยน้ันมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ มีวิธีปฏิบัติศีลธรรม 
มีความเป็นเมืองพุทธในด้านความจริง หากคนในสังคมรักษาศีลห้ากันอย่างจริงจัง ปัญหาเหล่าน้ีอาจไม่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชนและความเป็นอยู่อย่างแน่นอน (พระเทพดิลก, 2543 : 53)  
 ในปัจจุบัน หลักศีลธรรมตลอดถึงแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสบริโภคอย่างเห็นได้ชัดเจน 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย ได้แก่การบริโภคปัจจัยส่ี ทางด้านจิตใจคือศีลธรรม การปลูกฝังจิตสํานึกอันดีงามของ
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คนในชุมชนที่เป็นรากฐานของความเจริญของสังคมในทุกด้าน  ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์  กล่าวคือการที่คน
ได้ปฏิบัติศีลธรรมได้อย่างถูกต้องทําให้รู้จักตนเองรู้จักผู้อ่ืน ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและทางปัญญา  รวมเรียกว่าภาวนา คือ
การทําให้เจริญขึ้น ศีลภาวนา หมายถึง สังคมหรือการอยู่ร่วมกัน  เม่ือตั้งอยู่ในความดีแล้วย่อมทําให้มีสุขภาวะที่เป็น  อันมีผลมาจาก
ศีลธรรม ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของการดํารงอยู่ร่วมกันกับสังคม ได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระของสังคม  เป็นชีวิตที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยม ตลอดจนแสวงหาส่ิงที่ตนปรารถนามาอย่างถูกต้อง ซ่ึงการ
พัฒนาคุณภาพชวิีตเป็นนโยบายหลักที่ทุกประเทศจะต้องให้ความสําคัญ ความสนใจ  โดยเฉพาะการศาสนาเป็นสถาบันหน่ึงในสังคมมี
หน้าที่อบรมขัดเกลาจิตใจคนในชุมชน ด้วยการนําพระธรรมคําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้บนรากฐานของการ
ปฏิบัติ  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจสังคมอันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความม่ันคงขึ้น  มีชีวิต
ที่สมบูรณ์มากขึ้น (ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ, 2543 : 57)       
 หลักเบญจศีลและเบญจธรรมของพระพุทธศาสนาน้ันเป็นเหตุผลหน่ึงที่สามารถสร้างความม่ันคงให้แก่มนุษย์และบุคคลที่
อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม เปน็ผลลัพธ์อันพึงปรารถนาของการพัฒนาประเทศชาติเป้าหมายของความม่ันคง คือ ประชาชน   หมายถึง 
ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิในความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย  มีการตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานสามารถอยู่ได้ในสังคม
อย่างสงบสุข   ไม่ต้องประสบกับปัญหาความยากจน ไม่ส้ินหวังและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเอง  การเผชิญหน้า
กับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ของมนุษย์ ส่งผลกระทบในการสร้างความม่ันคงแห่งมนุษย์ ในส่วนของประเทศไทยหลังจากได้มี
การปฏิรูปการเมืองในปี พ.ศ.2545 ทําให้มีการก่อตั้งกระทรวงใหม่  ได้แก่กระทรวงพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยตามแผนพัฒนาและงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2545 – 2549) หมายถึง 
การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัยการตอบสนองต่อความจําเป็นขั้นพื้นฐาน   สามารถดํารงชี วิตในสังคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ส้ินหวังไม่ประสบปัญหาความยากจน มีความสุขกายสุขใจ การได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ได้วางยุทธศาสตร์ที่เป็นกระบวนการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย  โดยคาดหวังว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับการตอบสนองตามความต้องการอย่างเป็นธรรมด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมโดยรวม  
โดยใช้ตัวชี้วัดองค์ประกอบด้านความม่ันคงของมนุษย์ ตัวชี้วัดที่สําคัญคือการรู้จักเอ้ืออาทร  อยู่กับครอบครัว  ปลูกจิตสํานึกให้ปฏิบัติ
ตนตามกฎหมาย   ถือหลักศาสนาในการดํารงชีวิต ปรับเปล่ียนทศันคติ เจตคติ โดยการพึ่งตนเอง  สร้างจิตสํานึกในส่วนร่วมมากกว่า
ส่วนตน  การให้ความสําคัญต่อแนวทางปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชน ที่มนุษย์ในสังคมพึงจะได้รับการตอบสนองต่อความทัดเทียมด้าน
ปัจจัยพื้นฐานของชีวิตที่เอ้ืออาทรต่อการดํารงชีวิตในสังคม ด้วยความม่ันคงปลอดภัย (มาฆะ  ขิตตะสังคะ. 2531 : 2) 
  ความม่ันคงของมนุษย์มีองค์ประกอบหลายสาขาด้วยกัน  เช่น ด้านอาหาร สุขภาพ สังคมวัฒนธรรม   สังคม  จิตวิญญาณ   
การเมือง  เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม  ส่วนความม่ันคงของมนุษย์ที่จะประสบผลความมุ่งมาดปรารถนาในการดํารงชีวิตมากน้อย  
ขึ้นอยู่กับเหตุผลทางด้านจิตใจด้วยคือ  ความม่ันคงทางจิตใจสามารถควบคุมจิตของตนไม่หว่ันไหวกับความโลภ  โกรธ  หลง  อันเป็น
ผลเสียและเป็นส่ิงไม่พึงประสงค์ของมนุษย์  ความม่ันคงในด้านร่างกาย และสังคม  เช่น มีเศรษฐกิจพอเพียง  พอใช้ในการบริโภค การ
มีปัจจัยที่อยู่อาศัยสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  มีเครื่องอํานวยความสะดวก เป็นที่ยอมรับทางสังคมก็เป็นพื้นฐานในความต้องการของ
มนุษย์ แต่ความม่ันคงทางจิตใจ(Spiritual   Security)  เป็นเรื่องของจิตใจที่ลึกซ้ึง  ขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณ และความศรัทธาทางศาสนา
อันประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องดําเนินชีวิต  ให้เกิดความรู้และความเข้าใจตนเอง รู้เข้าใจหลักของพระไตรลักษณ์  ความจริงของ
ชีวิตและกฎธรรมชาติ  เพื่อความสุขสงบร่มเย็นมีอิสระที่จะทําให้เกิดความม่ันคงที่ยั่งยืนถาวรในหนทางที่ไม่ประมาทในชีวิตด้วย (พระ
ธรรมปิฎก. 2543 : 38) 
  ด้วยเหตุที่ชาวบ้านในชุมชนตะปอน  จังหวัดจันทบรุี   ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ต่างก็มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา   
มีหลักศรัทธาในคําส่ังสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและยึดหลักประพฤติ ปฏิบัติ ในศาสนธรรมศาสนพิธีและประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ 
ในชุมชน ในศาสนคําสอนทั้งข้อที่ให้งดเว้น และข้อที่ให้ปฏิบัติ ซ่ึงประพฤติตามแล้ว สามารถยกระดับจิตใจของตนสู่หนทางอริยะให้
สูงขึ้น นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ สามารถตอบสนองความต้องการในทางสุจริตของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม
ตามอัตตภาพ  ตามระเบียบวินัยแบบแผนแห่งวัฒนธรรมที่ดีงาม  สร้างมาตรฐานชีวิตเป็นที่ยอมรับของสังคมทุกสังคม สังคมในปัจจุบัน
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การดําเนินชีวิตของคนก็ต้องดําเนินต่อไปเช่นกัน  ชีวิตจะดําเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพนอกจากศีลธรรม
แล้ว  ยังต้องอาศัยสถาบันที่มีอยู่ทําหน้าที่สืบทอดความดีงามและคอยอบรมฝึกฝนส่งเสริมให้เกิดผลแห่งความดีงาม   เช่น  สถาบัน
ครอบครัว   สถาบันการศึกษา สถาบันพระศาสนาเป็นต้น  ต้องร่วมกันทําหน้าที่ดังกล่าวด้วยความเข้มแข็งและเต็มใจ (ผาสุก มุทธเมธ. 
2535 : 96) 
 ดังน้ัน  ผู้วิจัยซ่ึงมีความสนใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาในชุมชน  มีบทบาทหน้าที่ในการสืบทอดและเผยแผ่หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธศาสนา จึงทําการศึกษาว่าการ
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ยึดหลักปฏิบัติตามเบญจศีล และเบญจธรรม ว่ามีผลต่อความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนตะปอน  จังหวัดจันทบุรี  หรือไม่อยู่ในระดับ
ใดเพื่อเป็นแนวทางหน่ึงที่นําไปสู่การชักจูงให้มีความสนใจในพระพุทธศาสนา และได้นําไปประพฤติปฏิบัติ ในศาสนธรรม คําสอนของ
พระพุทธเจ้าซ่ึงเป็นศาสนาประจําชาติได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามสภาพสังคม ว่ามีหลักธรรมใดบ้างที่จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างคนในชุมชนให้เกิดความม่ันคงในชีวิต ทางร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงทําให้เกิดความสุขแบบยัง่ยืน  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนตะปอน  จังหวัดจันทบุร ี
2. เพื่อศึกษาระดับการยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมของคนในชุมชนตะปอน  จังหวัดจันทบุรี 
4. เพื่อเปรียบเทียบความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามหลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนา    

 อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือผู้นําครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลตะปอน  จังหวัดจันทบุรี  จํานวน 6 
หมู่บ้าน  1,006 ครัวเรือน  โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครสซ่ี และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 285 คน  และการวิจัยในครั้งน้ี 
แบ่งเป็น 4 ตอน  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพ  
อาชีพ  รายได้   ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนตําบลตะปอน 
จังหวัดจันทบุรี  ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมทางสังคมของคนในชุมชนตะปอน  จังหวัดจันทบุรี  ตอนที่ 4 ความม่ันคงในชีวิตของคนใน
ชุมชนตะปอน  จังหวัดจันทบุร ี
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ปรับปรุงความเที่ยงตรงแล้วนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่อยู่
ในเขตตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ จํานวน 30 ตัวอย่างและนําแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ซ่ึงเป็นการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพี่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้านเบญจศีล .8650 ด้านเบญจธรรม .9146 
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม .9116 ด้านความม่ันคงในชีวิต .9369 และทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อม่ัน .9671    

ผลการวิจัย     
  1.   คนในชุมชนที่มีเพศต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตในทุกด้านไม่แตกต่างกัน  คนในชุมชนที่มีอายุต่างกันมีความม่ันคงใน
ชีวิตในทุกด้านไม่แตกต่างกัน  คนในชุมชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คน
ในชุมชนที่มีการศึกษาตา่งกันมีความม่ันคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ความม่ันคง
ทางด้านสุขภาพ และความม่ันคงทางด้านบุคคล  คนในชุมชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตไม่แตกต่างกัน  คนใน
ชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า คนในชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีความม่ันคง
ในชีวิตไม่แตกต่างกัน  คนในชุมชนที่มีรายได้ต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตไม่แตกต่าง  คนในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมต่างกันมี
ความม่ันคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คนในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมต่างกันมีความม่ันคงใน
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิต จําแนกตามการปฏิบัติตามหลักธรรม ด้านเบญจ
ศีล พบว่า คนในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมด้านเบญจศีลต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คนในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมด้านเบญจศีลต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิต จําแนกตามการปฏิบัติตามหลักธรรม ด้านเบญจธรรม 
พบว่าคนในชุมชนที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมด้านเบญจธรรมต่างกันมีความม่ันคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องการยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อความม่ันคงของคนในชุมชนตะปอน  จังหวัด
จันทบุรี  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง  ร้อยละ  55.44  และเป็นเพศชาย  ร้อยละ  44.56อายุที่อยู่ในวัยทํางาน ร้อยละ  92.63 และอยู่
ในวัยสูงอายุ ร้อยละ  7.37 โดยมีอายุเฉล่ีย 40 ปี อายุมากที่สุด 84 ปี  น้อยที่สุด 19 ปีระดับการศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 
39.65 รองลงมาจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ  38.60  และจบระดับอุดมศึกษา ร้อยละ21.75 สถานภาพ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 
61.05 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 26.67และมีสถานภาพ หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ ร้อยละ  12.28 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ  
36.14   รองลงมา อาชีพรับจ้าง ร้อยละ  31.58    รองลงมามีอาชีพค้าขาย / ธุรกิจ ร้อยละ 22.46  โดยมีอาชีพข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.82 ด้านรายได้ครอบครัว  คนในชุมชนมีรายได้ครอบครัวน้อยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 90.81  และมีรายได้  
3,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ  2.46  โดยมีรายได้เฉล่ีย  9,535.79 บาท    มากที่สุด50,000 บาท  น้อยที่สุด 1,000 บาท 
ตอนที่  2 การปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ด้านหลักเบญจศีล และด้านหลักเบญจธรรม 
  1. ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา พบว่าคนในชุมชน มากกว่าครึ่งมีการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมในระดับปานกลาง  ร้อยละ  73.33 และมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับสูง เพียงร้อยละ  12.63 แยกเป็นรายด้าน 
           1.1  ด้านหลักเบญจศีล  พบว่าคนในชุมชนมากกว่าครึ่ง มีการปฏิบัติตามหลักธรรม ด้านเบญจศีลในระดับ 
ระดับปานกลาง (X= 3.99) คิดเป็นร้อยละ 71.58 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อปรากฏผลดังน้ี 
  คนในชุมชนเกือบทั้งหมด มีการปฏิบัติตามหลักธรรมด้านเบญจศีล ในระดับปานกลาง(X= 3.49 – 4.30) เรียงลําดับ
จากมากไปน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ การละเว้นจากการนําเอาส่ิงของผู้อ่ืนไม่ได้อนุญาต (X= 4.30) ใช้ชีวิตคู่ครองด้วยความซ่ือสัตย์จริงใจ
ต่อกัน (X= 4.26) ละเว้นจากการพูดและเขียนข้อความที่เป็นเท็จ ไม่เป็นจริง (X= 4.24) มีเพียงประเด็นเดียวเท่าน้ัน ที่คนในชุมชน
ปฏิบัติตามหลักธรรม ด้านเบญจศีลในระดับน้อย ได้แก่ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์เพื่อนํามาเป็นอาหารในชีวิตประจําวันเท่าที่จําเป็น   
(X= 3.26)  
 ด้านหลักเบญจธรรม  พบว่า คนในชุมชนมากกว่าครึ่ง  มีการปฏิบัติตามหลักธรรมด้าน เบญจธรรมในระดับปานกลาง 
(X=4.17) คิดเป็นร้อยละ 64.91 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อปรากฏผลดังน้ี  
  คนในชุมชนทั้งหมดมีการปฏิบัติตามหลักธรรม   ดา้นเบญจธรรมในระดับปานกลาง (X= 4.00 – 4.38) เรียงลําดับจาก
มากไปน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ ในการประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบต่อผู้ร่วมงาน (X=4.38) มีความซ่ือสัตย์จริงใจต่อ
คู่ครองของท่านอยู่เสมอ (X= 4.34) มีความซ่ือสัตย์จริงใจต่อผู้อ่ืนทุกคน (X= 4.32) ส่วนข้อที่คนในชุมชนปฏิบัติน้อยที่สุด คือให้
เวลาในการดูแลเอาใจใส่สามี / ภรรยา อย่างสมํ่าเสมอ (X= 4.00)  
ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชน ด้านการอบรมเล้ียงดู และด้านความเข้มแข็งของครอบครัว 
      สภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชน  ด้านการอบรมเล้ียงดู และด้านความเข้มแข็งของครอบครัว   ผลการวิเคราะห์  
พบว่า ระดับสภาพแวดล้อมทางสังคม   พบว่า คนในชุมชนเกือบสามในส่ี  มีสภาพแวดล้อมทางสังคมในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 71.51  และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมในระดับสูง เพียงร้อยละ  11.93  เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน 
   ด้านอบรมเล้ียงดูของครอบครัว  พบว่า คนในชุมชนมีการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.92) 
เม่ือวิเคราะห์จําแนกเป็นรายข้อ ปรากฏผลดังน้ี 
         คนในชุมชนทั้งหมดมีการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวในระดับปานกลาง (X= 3.63 – 4.15) เรียงลําดับ จากมากไปน้อย   3 
ลําดับ  ได้แก่  การให้ความรักความอบอุ่นต่อสมาชิกครอบครัวอย่างเพียงพอ (X= 4.15) ให้การปลูกฝังการรักษาความสะอาด และการมี
ระเบียบวินัยในตนเองแก่บุตร ธิดา (X= 4.09) และสมาชิกในครอบครัวของท่านให้ความเคารพ  ให้การดูแลกันเป็นอย่างดี (X= 4.02) 
ส่วนข้อที่คนในชุมชน มีการอบรมเล้ียงดู  น้อยที่สุด  คือ ใช้เวลาอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ปฏิบัติธรรม  ทําบุญ  ไปทัศนาจรกับ
สมาชิกครอบครัว (X= 3.63) 
   ด้านความเข้มแข็งของครอบครัว   พบว่า คนในชุมชนมีความเข้มแข็งของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.96) 
เม่ือวิเคราะห์จําแนกเป็นรายข้อ ปรากฏผลดงัน้ี 
    คนในชุมชนทั้งหมด มีความเข้มแข็งของครอบครัว ในระดับปานกลาง (X= 3.80 – 4.18) เรียงลําดับจากมากไปน้อย 3
ลําดับได้แก่สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับประเทศเสมอ อย่างสุจริต (X=4.18) สมาชิกในครอบครัว
ของฉันมีความเคารพ กติกา จารีต ประเพณีกฎหมายบ้านเมือง ไม่ละเมิดสิทธ์ิผู้อ่ืนในทางสังคม (X= 4.12) และสมาชิกในครอบครัวมี
ความเอ้ืออาทรต่อกัน ไม่เบียดเบียนกันทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน (X= 3.98) ส่วนข้อที่คนในชุมชนมีความเข้มแข็งของ
ครอบครัว น้อยที่สุด    คือ สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้จ่ายทรัพย์อย่างมีเหตุผล   เพียงพอ  มีประโยชน์ ประหยัด และปลอดภัย (X= 3.80) 
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ตอนที่  4   ความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม บุคคล และชุมชน 
     ผลการวิเคราะห์ ระดับความม่ันคงในชีวิต   พบว่า คนในชุมชนมากกว่าครึ่งมีความม่ันคงในชีวิตระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 71.93  และมีความม่ันคงในระดับสูง ร้อยละ 16.84  เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังน้ี 
   ความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ   พบว่า คนในชุมชนเกือบครึ่งมีความม่ันคง  ทางด้านเศรษฐกิจในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 48.77  และมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจในระดับต่ําเพียงร้อยละ 32.63 
   ความม่ันคงทางด้านสุขภาพ  พบว่า คนในชุมชนมากกว่าครึ่ง มีความม่ันคงทางด้านสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 66.32   และมีความม่ันคงทางด้านสุขภาพในระดับสูง เพียงร้อยละ 21.75 
     ความม่ันคงทางด้านส่ิงแวดล้อม  พบว่า คนในชุมชนมากกว่าครึ่ง มีความม่ันคงทางด้านส่ิงแวดล้อมในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 62.81   และมีความม่ันคง ทางด้านส่ิงแวดล้อมในระดับสูง ร้อยละ 21.75  
    ความม่ันคงทางด้านบุคคล  พบว่า คนในชุมชนเกือบครึ่งหน่ึงมีความม่ันคงทางด้านบุคคล ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 55.09    และมีความม่ันคงทางด้านบุคคล  ในระดับต่ําเพียงร้อยละ 33.68  
    ความม่ันคงทางด้านชุมชน   พบว่า คนในชุมชนมากกว่าครึ่ง มีความม่ันคงทางด้านชุมชนในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 52.28   และมีความม่ันคงทางด้านชุมชนในระดับสูง ร้อยละ 34.74 

 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิต ของคนใน
ชุมชนตะปอน   จังหวัดจันทบุรี   มีประเด็นสําคัญ ทีส่มควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
   ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ไม่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิตของประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับ สายนํ้าผ้ึง  รัตนงาม 
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกเสถียรธรรมสถาน ในการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ การได้รับข่าวสารข้อมูล  แสดงให้เห็นว่าการยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  
ไม่แบ่งแยก  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรสและรายได้     
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ  การศึกษา  มีผลต่อความม่ันคงในชีวิตของประชาชน ซ่ึงขัดแย้งกับ สายนํ้าผ้ึง  รัตนงาม 
(2547 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน ผล
การศึกษา พบว่า ปจัจัยที่ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกเสถียรธรรมสถานในการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อ  เพศ 
อายุ  สถานภาพสมรส  การศึกษา อาชีพ และการได้รับข่าวสารข้อมูล แสดงให้เห็นว่า อาชีพ และการศึกษา มีความสําคัญต่อ
ประชาชน ในการยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิต 
   ด้านการปฏิบัติตามหลักธรรมโดยรวม รายด้านเบญจศีลและเบญจธรรมมีผลต่อความม่ันคงในชีวิตของประชาชน    
ซ่ึงสอดคล้องกับ  ดลพัฒน์    ยศธร (2542)  ได้ศึกษา  เรื่องการเสนอรูปแบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพุทธศาสตร์  
ผลการวิจัย สรุปไดว่้าการศึกษาเพื่อการศึกษา ตามแนวพุทธศาสตร์จะนําไปสู่การพัฒนาคนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  ซ่ึงการพัฒนา
คนอย่างต่อเน่ือง  สมํ่าเสมอรอบ ๆ ด้าน ในลักษณะบูรณาการ  คือ ทั้งมนุษย์   เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อมพร้อมทั้งวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี อย่างมีความสัมพันธ์กัน  การพัฒนาตามแนวพุทธศาสตร์ คือการ 
ศึกษาตามหลักพุทธศาสตร์   ที่เป็นกระบวนการอันประกอบด้วย  วิถีทางเป้าหมายในตัวเอง   คือในส่วนของการพัฒนาคนน้ัน 
พระพุทธศาสนามุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ประกอบอาชีพในการที่ชอบ (สัมมาอาชีวะ)  ด้วยความขยันหม่ันเพียรเอาใจใส่  
อดทน จนสําเร็จผล   ทําให้คนน้ันมีความสุขอย่างมีดุลยภาพ 
  ในส่วนของสังคม  พบว่าด้วยเหตุอันเน่ืองมาจากผลสําเร็จที่เกิดมาจากบุคคลได้ศึกษาและปฏิบัติ ตามหลักธรรมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท  จึงส่งผลให้สังคมประกอบไปด้วยคนดีที่อยู่ร่วมกันเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ด้วยการ
ปฏิบัติธรรม ตามหลักการของพื้นฐานเพื่อควบคุมพฤติกรรม (ศีล) ย่อมทําให้ไม่ก่อให้ก่อให้เกิดการเบียดเบียนกันและกัน อยู่ด้วยการ
ประกอบหลักในการดํารงชีวิต  เช่น มีหลักการครองเรือน (ฆราวาสธรรม 4)  การช่วยเหลือกัน (สังคหวัตถุ 4)   การรู้จักความพอดี 
(มัตตัญญุตา) เป็นต้น   เรียกว่า เป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม 
ทํานองคลองธรรมอย่างต่อเน่ือง  ย่อมไปสู่สังคมที่มีความสุขทุกสถานที่  ซ่ึงน่าจะเรียกว่าเป็นความยั่งยืนได้    
     กระบวนการศึกษาตามแนวน้ี นําระบบการศึกษาแบบไตรสิกขามีลักษณะการพัฒนาคนแบบองค์รวม ร่วมกับการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ)โดยบูรณาการทั้งทางวิชาทางโลกและวิชาทางธรรม (หลักพุทธศาสตร์)    
มาใช้  โดยเฉพาะพุทธศาสนาน้ันเน้นการพัฒนาคน / พัฒนาชีวิตครอบครัว / พัฒนาชีวิตรอบด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา   
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       ฉะน้ัน การจัดการเรียนการสอนน้ัน ต้องสอดแทรกหลักธรรม ที่สอดคล้องกับวิชาการแต่ละศาสตร์  โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับวัย  จังหวะ  โอกาสที่เหมาะสมฉะน้ัน บทบาทของคร(ูผู้สอน พ่อแม่ ครอบครัว สังคม)มีความสําคัญมาก เพราะต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีมีความเป็นกัลยาณมิตรเพื่อทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้   มีความเข้าใจได้อย่างแท้จริง จึงกล่าวได้ว่า  บุคคล  ชุมชน  สังคม 
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ต้องมีส่วนร่วม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการศึกษา หรือการพัฒนาที่ถูกทางอย่างสมดุลตลอดเวลาที่ดําเนินชีวิต
อยู่   เน่ืองจาก การพัฒนาสังคมใดก็ตาม ต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน และ สังคมน้ันด้วย  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ ยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ให้ม่ันคง 
  สภาพแวดล้อมทางสังคม มีผลต่อความม่ันคงในชีวิตของประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับอุไรวรรณ พวงสายใจ (2545 : 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมที่มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมที่มีอยู่
ในชุมชนกับความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน พบว่า ทุนทางสังคมทั้งที่เป็นทุนจากภายในชุมชนเอง และ ที่มาจากภายนอกชุมชนอัน
ประกอบด้วยวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ บุคคล และเครือญาติการศึกษาเรียนรู้องค์กรหรือกลุ่ม 
ส่งผลให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง  อันเน่ืองจากทุนทางสังคมต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้  มีการเรียนรู้ ซ่ึงกันและกันในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ 
ความสามารถนําทุนทางสังคมโดยเฉพาะทุนที่มีอยู่ในชุมชน  มีทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน นํ้า ป่าไม้ บุคคล วัฒนธรรม มีศาสนาสถานใน
หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางพิธีทางศาสนาความเชื่อเป็นที่พึ่งพิงทางใจ ทุนเหล่าน้ีล้วนมีค่ายิ่งต่อการดํารงชีวิตประจําวัน และเป็นปัจจัย
สําคัญในการทํางานกลุ่ม หรือองค์กร  เป็นการเสริมสร้างความม่ันคง ยั่งยืนให้กับองค์กร  ส่งเสริมให้กลุ่ม หรือองค์กรเข้มแข็ง แต่มี
บางองค์กรไม่สามารถนําทุนมาใช้อย่างฉลาด มีสาเหตุมาจากองค์กรไม่มีความสําคัญต่อชุมชน  สมาชิกองค์กรไม่ตระหนักต่อการจัดตั้ง
องค์กร  ทําให้องคก์รมีความเข้มแข็งน้อยหรือล่มสลายไป  แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางสังคม มีส่วนในการส่งเสริมให้ประชาชน
ปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้ม่ันคง   
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถ่ิน 
The  Application of Sufficiency Economy for Quality of Life 

and Local Development 
ธีรวัลย์  ศิลารัตน ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา

ท้องถิ่นของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นเกษตรกรจาก 10 อําเภอ ในจังหวัดจันทบุรีที่ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น แบบสอบถามมี 4 ขั้นตอน คือ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และข้อเสนอแนะทั่วไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test), การทดสอบค่า F (t-test) และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe  

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนมากรับรู้และมีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับปานกลาง โดยรับรู้จากส่ือ
โทรทัศน์มากที่สุด และได้นํามาใช้บางครั้งในชีวิตประจําวัน ในด้านการออม ประหยัด และการทําบัญชีครัวเรือน การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักการที่เกษตรกรใช้มากที่สุด คือ ความรู้คู่คุณธรรม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักการที่เกษตรกรใช้มากที่สุด คือ การที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ในประเด็นเกษตรกรที่มีเพศ อายุ และการ
รับรู้จากส่ือ แตกต่างกัน และเกษตรกรที่ไม่มี, มีความสามารถในการชําระหน้ีแล้วใช้วิธีดําเนินการแตกต่างกัน ส่วนการมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในประเด็น ในหมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้แตกต่างกัน และประเด็นเกษตรกรที่มีระดับการศึกษา 
ตําแหน่งในชุมชน รายได้ ความเข้าใจแตกต่างกัน และการมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นเกษตรกรที่
มีสถานภาพเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนแตกต่างกัน และประเด็นการถือกรรมสิทธ์ิที่ดินแตกต่างกัน โดยที่เกษตรกรที่มีดินเป็นของตนเอง 
มีการประยุกต์ใช้มากกว่า เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และเกษตรกรและบุคคลในครอบครัว นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
บางครั้ง แตกตา่งจากการนํามาใช้ทุกครั้ง ซ่ึงการนํามาใช้ทุกครั้ง จะมีการประยุกต์ใช้มากกว่า การนํามาใช้บางครั้ง 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาท้องถิ่น, การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Abstract 
 The Objective of this research is to study the application of sufficiency economy for the quality of life 
and local development. The samples are consisted of 400 agriculturists  in 10 district of Chantaburi Province. 
Questionnaire was used as instrument for data collection. Data analysis is measured by statistic program consist 
of means, standard deviation, evaluated by T-test, F-test and variable analysis in pair by Scheffe. 
 The  conclusion of this study indicate that the agriculturists moderately acknowledge and understand 
the sufficiency economy from television. Sometimes used in daily life by saving and making family account. The 
agriculturist’s principal apply Knowledge with moral for the quality of life.  
 For the local development, the commodity participate in the local development plan. From the 
hypothesis statistic is not significant but the agriculturist’s characteristic (gender, age, and acknowledge from mass 
media) is different. The in debt agriculturists, some are unable to pay back, some can pay it in different ways.  
 The variable significance in statistic is .01 for the community that set up the learn centre according to 
the agriculturist’s level of education, their position in the community, the incomes and understanding.             
The variable significance in statistic is .05 for the agriculturists status that is the member of the community 
council. For the agric trusts who own the land can apply the sufficiency economy more than the one who have 
no land as well as their family’s application  
Keywords : Sufficiency economy,  Local development, Quality of life development 
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บทนํา 
 จากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในประเทศไทย ซ่ึงถึงแม้ว่าไทยจะ
ประสบความสําเร็จในหลายด้าน แต่การพัฒนาที่ไม่สมดุล ไม่มีเสถียรภาพ อันเน่ืองมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่คํานึงถึง
ระดับความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่พอดี ได้ก่อให้เกิดวิกฤตในสังคมไทย เช่น การใช้จ่ายเกินพอดี ซ่ึง
มีผลต่อรายได้ประชาชาติลดลง ส่วนภาคธุรกิจก็มีการกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุน มากกว่าการลงทุนด้วยตนเอง และเป็นลักษณะ
การเป็นหน้ีระยะส้ัน ไม่คํานึงถึงความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน ทําให้อัตราส่วนหน้ีสินระยะระยะส้ัน มีมูลค่าสูงกว่าปริมาณเงิน
สํารองระหว่างประเทศที่มีอยู่ (ณัฎฐพงศ์  ทองภักดี.2550:4-5) เม่ือเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ จึงมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ส่วนภายในประเทศไทย การขยายตัวของเศรษฐกิจธุรกิจ ในสังคมเมืองดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงนําไปสู่ปัญหาความ
เส่ือมโทรมของสภาวะแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนเมือง ส่วนประชาชนในสังคมชนบท ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรเสียสมดุล
ระหว่างรายได้กับรายจ่าย เน่ืองจากฐานการทํามาหากินถูกจํากัด การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง ทําให้เส่ือมโทรม มีปัญหา
ภัยธรรมชาติ ผลผลิตตกต่ํา ปัญหาระดับการศึกษา ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิม พึ่งพาการตลาดภายนอกมาก
เกินไป พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย นําไปสู่ปัญหาหน้ีสินมากขึ้น คนหนุ่มสาวละทิ้งชนบทไปหางานทําใน
เมืองใหญ่  
 แนวคิดและวิธีการวัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสําคัญกับแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม หรือ เศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่ง
พัฒนา เพื่อสร้างความม่ังคั่งและรายได้มาสู่ประเทศเป็นหลัก ทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับการเอาใจใส่มากกว่าความสมดุล และ
ความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว ดังน้ันเม่ือประเทศไทยได้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุคการเปล่ียนแปลงจากชนบทสู่เมือง โดยมีการพัฒนา
ที่แยกห่างจากชนบท จึงก่อให้เกิดความเหล่ือมลํ้าระหว่างเมืองกับชนบทมากขึ้น ทั้งในเรื่องการกระจายรายได้ การกระจายบริการทาง
สังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการเติบโตของเมืองไม่ได้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาชนบทเท่าที่ควร ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของการ
พัฒนา โดยเฉพาะภาคเกษตรซ่ึงเป็นฐานการผลิตที่สําคัญ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง ขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูจึงเส่ือม
โทรมลง ประกอบกับมีแรงจูงใจในเรื่องรายได้ จากการประกอบอาชีพในเมือง ทําให้คนชนบทย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพในเมือง ทําให้
พื้นที่ดินเพื่อการเกษตรถูกละทิ้ง ขณะเดียวกัน การขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง ไม่มีระบบเมืองของพื้นที่ในเมือง ก็นําไปสู่ความเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของทั้งคนในเมืองและชนบท ดังน้ันจึงจําเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาให้เหมาะสม สร้าง
ความเชื่อมโยงของการพัฒนาชนบทและเมืองให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน นําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยให้
ชนบทยังคงบทบาทเป็นฐานการผลิตทางการเกษตร ขณะที่เมืองช่วยสนับสนุนการตลาด การบริโภค การจ้างงานในชนบท โดยอาศัย
ความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549).2546:73)  
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เศรษฐกิจในระดับชนบทประสบความชะงักงัน เพราะ
เสียเปรียบทั้งในเชิงเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่ ทําให้การดําเนินชีวิตของคนในชนบท
สูญเสียสมดุลทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการมีรายได้น้อยลง ขณะที่การดําเนินชีวิตมีรายจ่ายและหน้ีส้ินเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องได้มีข้อเสนอทั้งด้านนโยบาย และมาตรการไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
หน้ีสิน ราคาผลผลิตทางการเกษตร และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนได้ทุ่มเททั้งงบประมาณ เจ้าหน้าที่และ
โครงการเพื่อการพัฒนาลงไปในพื้นที่อย่างมหาศาล แต่การแก้ปัญหาในชนบทยังล้มเหลว พื้นที่ชนบทยังคงเสียสมดุลทางเศรษฐกิจ
ต่อไป ในขณะที่การเปล่ียนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยียังดําเนินต่อไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ทําให้คนไทย
ทุกระดับต้องประสบปัญหาในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งน้ีปัญหาดังกล่าว
จะได้รับการแก้ไข หากประชาชนและชุมชนจะปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ และแนวทางการดําเนินชีวิตโดยการปฏิบัติตามหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน เพื่อเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตของประชาชน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและรัฐ โดยเน้นในเรื่องการพึ่งตนเอง โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
ขณะเดียวกันต้องไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และควรเป็นการพัฒนาที่เพิ่มทุนทุกประเภท ไม่ว่าเป็นทุนมนุษย์ ทุน
สังคม ทุนทางกายภาพ ทั้งน้ีการผลิตดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ บุคคลและสังคมจะต้องปราศจากความโลภ และความเห็นแก่ตัว ใช้ชีวิตโดย
รู้จักพอตั้งอยู่ในความไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนการพัฒนาประเทศก็ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ตามหลักวิชาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ดังน้ันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้อัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ เริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเริ่มต้น มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” แผนพัฒนาฉบับที่ 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

852
852 

 

 

9  (พ.ศ. 2545-2549) พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมที่มีคนศูนย์กลางการพัฒนา และมุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเม่ือถึงแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 (พ.. 2550-2554) ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมของคน 
และระบบเพื่อให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต แสวงหาประโยชน์ รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และสร้างภูมิคุ้มกันทุกภาคส่วนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 2550:น.-บ.)  
 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่ง
นํ้าป่าไม้ ภูเขา สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน มีฝนตกชุก เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน มีฝน
ตกชุกเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืชสวน พืชไร่ และการประมง อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่าง เช่น 
ปัญหาภัยแล้ง การปล่อยที่ดินรกร้าง ผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา เกษตรกรไม่มีอํานาจต่อรอง และภาระหน้ีสินของ
เกษตรกร ดังน้ันการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจและแนวทาง การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของเกษตรกร ในจังหวัดจันทบุรี อย่างมีความสุขประสบความสําเร็จ และสามารถพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นจันทบุรีได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
และปัจจัยด้านการรับรู้และใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี  
 3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุร ี
 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาท้องถิ่น 
จําแนกตามข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี  
 5. เพื่อศึกษาบุคคลต้นแบบที่ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสําเร็จ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสภาพลักษณะปัญหาของพื้นที่และประชากร
ในจังหวัดจันทบุรี  
 2. สอบถาม และสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จากแต่ละอําเภอในจังหวัดจันทบุรี  
 3. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระทําข้อมูล สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรรับรู้และมีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง โดยรับรู้จากส่ือโทรทัศน์มาก
ที่สุด และได้นํามาใช้บางครั้งในชีวิตประจําวัน ในด้านการออม ประหยัดและการทําบัญชีครัวเรือน  
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักการที่เกษตรกรใช้มากที่สุด คือ ความรู้คู่คุณธรรม 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักการที่เกษตรกรใช้มากที่สุด คือ การที่ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เกษตรกรที่มี เพศ อายุ การรับรู้จากส่ือแตกต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน  เกษตรกรที่มีสถานภาพในครอบครัว ภาระหน้ีสินในหมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้
แตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกษตรกรที่มีสถานภาพเป็น
สมาชิกกลุ่มในชุมชนแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เกษตรกรที่ไม่มี, มีความสามารถในการชําระหน้ีแล้วใช้วิธีดําเนินการแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่าง
กัน เกษตรกรที่มีระดับการศึกษา ตําแหน่งในชุมชน รายได้ ความเข้าใจ แตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกษตรกรที่ถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน แตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเอง มีการประยุกต์ใช้มากกว่าเกษตรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
และเกษตรกรและบุคคลในครอบครัว นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บางครั้งแตกต่างจากการนํามาใช้ทุกครั้ง ซ่ึงการนํามาใช้ทุกครั้ง 
จะมีการประยุกต์ใช้มากกว่าการนํามาใช้บางครั้ง 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ด้านการรับรู้และใช้ประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่เคยรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจใน
ระดับปานกลางและรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การทําตามความสามารถของตนเองก่อน พึ่งผู้อ่ืนโดยรู้จากแหล่งที่เป็นส่ือโทรทัศน์
มากที่สุด รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นําชุมชน ส่ือส่ิงพิมพ์ ในหมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลายแห่ง เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่ ได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บางครั้งในการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น การ
ออม ประหยัด การทําบัญชีครัวเรือน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาท้องถิ่น  
 ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจุบันส่ือโทรทัศน์มีอยู่เกือบทุกบ้าน นับว่าเป็นส่ือที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปัจจุบันก็มี
การเผยแพร่ เรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงบ่อยๆ นอกจากน้ีหลายหมู่บ้านได้มีการสร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ อยู่
เสมอ ทําให้ได้เห็นตัวอย่างของการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้บางครั้งใน
กิจกรรมที่สามารถทําได้ เช่น การดําเนินชีวิต โดยการออม การประหยัด การทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงถือว่า เป็นกิจกรรมที่ทําได้เป็นปกติ
ในชีวิตประจําวัน และสามารถเห็นผลความสําเร็จของความประหยัดและตัวเลขของเงินเก็บออมที่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ ่งเป็นผลสําเร็จที่
ชัดเจน เป็นจริง 
 2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า หลักการที่เกษตรกร
ส่วนใหญ่นํามาใช้ในระดับมากที่สุด คือ การมีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งน้ีเพราะทั้งในเรื่องความรู้และคุณธรรม เป็นส่ิงจําเป็นในการ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคม สอดคล้องกับทฤษฎี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนํามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทโดยคํานึงถึง ความพอประมาณความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม ซ่ึงเป็นหลักที่ใช้ในการดํารงชีวิต และสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข  
 3. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า หลักการที่เกษตรกรใช้มากที่สุด คือ 
การที่ชุมชนมีส่วนร่วม ในการทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ีเพราะการพัฒนาท้องถิ่นใช้วิธีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (PAR) ซ่ึงนักพัฒนา
และผู้ถูกพัฒนาจะต้องร่วมมือกัน ตั้งแต่การวางแผนและปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดปัญญา สามารถที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืนได้ตามกระบวนการบริหารการพัฒนายุคใหม่ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การ
พัฒนาและการแก้ปัญหา สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
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คุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา)  
ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 Economical  virtue of  students  at watsingha school (woraphrasit vithaya) 
พระเอนก  จิตฺตปาสาโท (บุญโยประการ)1, คมพล  สุวรรณกูฏ2  , นักรบ  เถียรอํ่า1 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  2คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประหยัดของนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์       

(วรประสิทธ์ิวิทยา)  ตําบลบางกะจะ  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  และเพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของ
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธ์ิวิทยา) จําแนกปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน ประชากรที่ใช้ครั้งน้ีมี
นักเรียน 75 คน ผู้ปกครอง 75 คนรวมจํานวน 150  คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test และการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการศึกษา  
 1. ระดับคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประหยัดของนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา)  ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี  โดยรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.93) จําแนก รายด้านพบว่า ด้านการประหยัดเวลา       
(X=4.17)  ด้านการประหยัดนํ้า (X=4.06) และด้านการประหยัดไฟฟ้า (X  =3.85)  ตามลําดับ 
 2. เปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความประหยัดของนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) จําแนกปัจจัยส่วนบุคคล และ
ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน พบว่า   นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน ที่มี เพศ และความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานต่างกัน มีคุณธรรม
จริยธรรมด้านความประหยัด โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน 
ที่มี อายุ และการศึกษา ต่างกัน มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน   
 ข้อเสนอแนะสําคัญควรส่งเสริมเก่ียวกับการประหยัดเพิ่มมากขึ้นโดยทําเป็นประจําและอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้นักเรียน
ได้รับรู้และนํามาปฏิบัติตาม ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดในอนาคต 
คําสําคัญ : คุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด 

Abstract 
  This research. The purpose is to 1) study the Morality and economics, and  2) compare the economics of 
school Morality Wat Sing (Woraprasitwittaya) recognize the individuals and the knowledge of energy efficiency. The 
student population is 75 people 75 people a total of 150 people who use it as a tool for estimating the scale. The 
statistics used to analyze the frequency and percentage mean and standard deviation of the t-test and the F-test, the 
difference is a couple of chef Stephen (Scheffe). 
Results of the study 
  1. The level of Morality. The economics of the students. Wat Sing School. (Woraprasitwittaya) Bangkaja  
Muang Chanthaburi province as a whole showed that the average value of the economy in the medium level  (X  = 
3.93) and to find the time (X  = 4.17) in water (X  = 4.06. ) and the saving power (X= 3.85), respectively. 
  2. Comparative Morality. The economics of the students. Wat Sing School. (Woraprasitwittaya) by personal 
factors. Energy and knowledge that students and parents of students who had sex and about the same energy. The 
Morality and economics. Overall and the differences are statistically significant at the .05 level. Students and parents 
of students with different age and education, morality, ethics and economics. And the overall. No different. 
 Suggestion 
  Promote increased by about saving routine and ongoing basis. The awareness and education influence 
attitudes and behavior modification of students saving. To stimulate awareness of the students get to know and to 
follow. This will result in students' Morality economy of the future. 
Keyword : Ethics and economics. 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มีเจตนารมณ์ที่เน้นการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีความเป็นคนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  จากความมุ่งหมายและหลักการดังกล่าวจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ กิจกรรมแนะแนวรักความประหยัดที่ มุ่งเสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน  มีทักษะการดําเนินชีวิต  มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักการเรียนรู้เชิงพหุปัญญา  รู้จักคิด  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในชว่งวิกฤติ  วางแผนการศึกษา
ต่อ  และพัฒนาตนสู่โลกอาชีพและมีงานทํา  รวมทั้งดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ดังน้ันกิจกรรมแนะแนวรักความประหยัด 
จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนโดยองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ ให้เป็นบุคคลที่สามารถบูรณาการ  
ความคิด  ค่านิยม  ประเพณี  วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่วิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม  (กรมวิชาการ. 2544 : 73)  
 นักเรียนเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดอย่างพ่อแม่น้ัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกมากที่สุดรองลงมา
ก็เป็นส่ือ และผู้คนในสังคมแวดล้อม ซ่ึงอย่างหลังน้ีเป็นปัจจัยภายนอกที่ตามไปควบคุมยากดังน้ัน คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในบ้านต้อง
ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ซ่ึง พ่อ แม่ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหากทําได้ เด็กจะประสบความสําเร็จในชีวิตเบื้องต้นไปแล้ว
ครึ่งหน่ึง โรงเรียนเป็นแหล่งที่สองรองจากบ้านที่มีส่วนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่ือมวลชน และสถาบันทางการเมืองก็เป็นอีก
ส่วนหน่ึงด้วยเช่นกัน นักเรียนวัยรุ่นจะก้าวตามแฟชั่น ชอบใช้สินค้าที่มียี่ห้อ และมาจากต่างประเทศชอบเดินเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า 
เข้าร้านอินเทอร์เน็ต เที่ยวกลางคืนตามสถานบันเทิง ดื่มเหล้าและสารเสพติด ตั้งแต่ยังไม่พ้นวัยเรียน  นักเรียนวัยรุ่นจํานวนมากมีการ
เปล่ียนแปลงค่านิยมไปในด้านฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด และไม่อดออม นักเรียนที่มีค่านิยมฟุ้งเฟ้อไม่ประหยัดอดออม จะเป็นในช่วง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นวัยที่พ่อแม่เริ่มให้อิสระอีกทั้งเป็นช่วงที่เพื่อน และส่ือมวลชนมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัยรุ่น 
และยังเป็นช่วงที่วัยรุ่นเริ่มตัดสินใจเลือก และยอมรับค่านิยมที่เหมาะแก่ตนเอง (วัชรี ธุวธรรม. 2525 : 2 - 3) ในสังคมปัจจุบันน้ี การ
ผลิตสินค้าจะผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซ่ึงส่วนมากก็คือ วัยรุ่นน่ันเองตัวอย่าง เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ดจะ
สังเกตเห็นว่า ผู้บริโภคที่เข้ามารับประทานในร้าน มักจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนโสดระดับอายุระหว่าง 15 – 30 ปีมากที่สุด เน่ืองจาก
เป็นสถานที่นัดพบ ถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ําก็จริง แต่จะเป็นผู้ซ้ือที่จับจ่ายง่าย ซ้ือด้วยความพอใจ (กษวรรณ ขจรเสรี. 2539 : 9) 
กล่าวว่าเม่ือใดก็ตามที่เด็กได้ซึมซับเอาค่านิยมทั้งในด้านวัตถุนิยม และบริโภคนิยมมากเกินไป อาจจะส่งผลให้นักเรียนดําเนินชีวิตไม่
ถูกต้อง เม่ือความต้องการอยากมีอยากได้เข้ามาครอบงํา จึงทําให้นักเรียนเกิดความพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาในส่ิงดังกล่าว 
เช่น ปัญหาคอรัปชั่น อาชญากรรม การค้าประเวณี และการค้ายาเสพติดเป็นต้น ดังน้ัน คนที่ครอบครัวมีฐานะดีก็กระทําได้โดยไม่
เดือดร้อน แต่ถ้าอยู่ในครอบครัวที่ฐานะไม่ดีก็จําเป็นต้องพึ่งตนเองและทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ส่ิงที่ตนหมายปองส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือ วัยรุ่น
กลุ่มน้ีจะออกหางานพิเศษทํา เช่น ลักขโมย ตลอดจนนําไปสู่การขายบริการทางเพศ (ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู. 2540 :153) ที่เห็นว่าควร
พัฒนาคุณลักษณะสําคัญได้แก่ พฤติกรรมประหยัดให้กับเยาวชนไทย เพื่อให้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต ลด
พฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย รวมทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึงความจําเป็นและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการบริโภค เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว รวมทั้งลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติได ้
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึด
คุณธรรมนําความรู้  ซ่ึงใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบัน
ศาสนา  และสถาบันการศึกษา   เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคุณธรรมและเยาวชนให้เป็นคนดี   มีความรู้และอยู่ดีมีสุข   
 รวมทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  1 ได้จัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม  ภายใต้แนวปฏิบัติ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนําและโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ขยายผลกระบวนการ ปลูกฝังสร้างจิตสํานึก สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดสิงห์  (วรประสิทธ์ิวิทยา)  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี 2550โดยมีความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างคุณธรรมนํา
ความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนในอันที่จะสามารถดํารงตนอยู่ในกระแสแห่งความเปล่ียนแปลงได้อย่างปกติสุข  และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.  2551  ที่เน้นด้านคุณธรรมนําความรู้
เป็นสําคัญ  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 1.  2549 : 2)   
 ในกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวดําเนินการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนําที่ โรงเรียนวัดสิงห์              
(วรประสิทธ์ิวิทยา)  ดําเนินการอยู่เป็นปกติน้ัน  จากการประเมินผลการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยผ่าน
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กิจกรรม ต่างๆโดยยึดหลักไตรสิกขา ( กิน  อยู่ ดู ฟัง เป็น ) มาอย่างต่อเน่ือง และเปล่ียนชื่อเรียกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา จะเป็น
ชื่อใดก็ตาม  โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) มีการบริหารจัดการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  โดย
สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต และการ
จัดการเรียนรู้ เม่ือโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 ให้โรงเรียนวัดสิงห์ 
(วรประสิทธ์ิวิทยา) เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ให้โรงเรียนเปิดบ้านคุณธรรม เพื่อเผยแพร่เทคนิค การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อสาธารณชนและโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วม กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม นําเศรษฐกิจ ชีวิต
พอเพียงพบว่ามีผลการดําเนินงานที่น่าพึงพอใจในระดับมากในทุกรายการ  ซ่ึงเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าผลการดําเนินงานตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนําโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) ดําเนินการอยู่ เป็นปกติน้ันประสบผลสําเร็จแล้วในส่วนหน่ึง  แต่
กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนก็หาได้ยุติลงเพียงเท่าน้ัน  เพราะผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) ได้แก่ ชุมชนบ้านบางกะจะ และสีพยา องค์กรศาสนาในชุมชน  คือ  วัดสิงห์ 
ได้มีการปรึกษาหารือกันรูปแบบของไตรภาคีอันประกอบด้วยบวรคือ บ้าน  วัด  และโรงเรียน  ในอันที่จะกําหนดแผนการในการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเชิงประจักษ์เพิ่มมากขึ้นโดยมีความมุ่งหวังที่จะ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ฝังลึกลงในเจตคติของนักเรียนอย่างคงทนถาวร  จึงได้จัดทํากิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน “สานคุณธรรมชั้นนําด้านความประหยัด”ผู้วิจัย จึงมีความต้องการที่จะศึกษาคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของ
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) เพื่อที่จะนําผลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมและเพื่อเผยแพร่
ไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆ  ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) ตําบลบางกะจะ 
อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุร ี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียน จําแนกปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้เรื่องการประหยัด
พลังงาน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2554   ของโรงเรียนวัดสิงห์   (วรประสิทธ์ิวิทยา)  ตําบลบางกะจะ  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งส้ิน  จํานวน 150 คน  
(ที่มา : สถิตินักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา  2554)  การวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบวัดความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมด้น
ความประหยัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ผู้วิจัยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับ นักเรียนโรงเรียน
วัดพลับ แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอน
บาช (Cronbach. 1990 : 202 - 204)  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้ค่าความชื่อม่ัน แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ  0.9528 จําแนกรายด้านได้แก่ ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ  0.7959 ประหยัดเวลาได้ค่าความ
เชื่อม่ัน เท่ากับ  0.9175 ประหยัดการใช้จ่ายทรัพย์ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ  0.7821 ประหยัดการใช้นํ้าได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ  
0.9637 

ผลการวิจัย     
 1. ระดับคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประหยัดของนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา)  ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี  โดยรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.93) จําแนกรายด้านพบว่า ด้านการประหยัดเวลา (X=
4.17)  ด้านการประหยัดนํ้า (X=4.06) และด้านการประหยัดไฟฟ้า (X  =3.85)  ตามลําดับ 

2. เปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความประหยัดของนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) จําแนกปัจจัยส่วนบุคคล และ
ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน พบว่า   นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน ที่มี เพศ และความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานต่างกัน มีคุณธรรม
จริยธรรมด้านความประหยัด โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน 
ที่มี อายุ และการศึกษา ต่างกัน มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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สรุปและอภิปรายผล   
 การวิจัยคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประหยัด ของนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรีผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยดังน้ี 
 1.  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ มากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.33  ด้านอายุ มากกว่าครึ่งมีอายุระหว่าง 9 - 11 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 57.33 รองลงมา อายุระหว่าง 12 - 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.67 และอายุระหว่าง 6 - 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด้าน
ระดับการศึกษา มากกว่าครึ่งเป็นระดับการศึกษาช่วงชั้นที่ 2.(ป.4-6) คิดเป็นร้อยละ66.22  และระดับการศึกษาช่วงชั้นที่ 1. (ป.1-3) 
คิดเป็นร้อยละ 33.78 
 ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ มากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.67 ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีอายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 30 ปีคิดเป็นร้อย
ละ 22.67 และมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.33 ด้านระดับการศึกษามากกว่าครึ่งมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 61.33 และมีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.67  

2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธ์ิวิทยา) จําแนกปัจจัย
ส่วนบุคคลและความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน โดยรวม มีระดับความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน ในระดับมาก (เท่ากับ .58 ) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนวัดสิงห์ มีระดับความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในระดับ
มาก (เท่ากับ .27 - .97) เรียงลําดับจากมากไปน้อย   3 ลําดับคือ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (เท่ากับ .97)    บุคคลในข้อใดไม่ช่วยประหยัดนํ้า 
(เท่ากับ .83 ) ใช้โทรทัศน์อย่างช่วยประหยัดไฟฟ้า ( เท่ากับ .77 ) ตามลําดับ 
 รองลงมานักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนวัดสิงห์  มีระดับความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในระดับน้อย เม่ือเรียงลําดับจาก
น้อยไปมาก 3 ลําดับคือ เม่ือมีแขกมาที่บ้าน  เราจะต้อนรับแขกอย่างประหยัดนํ้า (เท่ากับ .27 ) การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน      
(เท่ากับ .28 ) ในขณะที่อาบนํ้า สามารถประหยัดนํ้าได(้ เท่ากับ .29 )  ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังน้ี 
 คุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียนในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังน้ี เวลา
ประหยัด  การใช้นํ้า ประหยัดการใช้ไฟฟ้า ประหยัดการใช้จ่ายทรัพย์ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเพราะว่า มีการปลูกฝังและฝึกฝนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
เล็กๆ ให้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเป็นนิสัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงจะ
เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ อันจะเป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ต่อเน่ืองไปตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ 
 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียน จําแนกตามตัวแปร เพศ  อายุ การศึกษา พบว่า 
คุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด ประหยัดการใช้ไฟฟ้า ประหยัดเวลา  ประหยัดการใช้จ่ายทรัพย์  ประหยัดการใช้นํ้า แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นน้ีอาจเพราะ คือ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่แปรเปล่ียนไปตามแฟชั่น ใช้จ่ายเงิน
จํานวนน้อยของตนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คิดก่อนใช้จ่ายและจ่ายเท่าที่จําเป็นเสมอ ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย แต่ก็มิได้
ตระหน่ีถี่เหนียวจนเกินสมควรแก่เหตุ รู้จักใช้ ดูแลและบูรณะทรัพย์ส่ิงของเครื่องใช้ทั้งของตน และของส่วนรวม มีการวางแผนใช้จ่ายให้
รอบคอบโดยมีสัดส่วน และรู้จักมีความคิดเพิ่มพูนทรัพย์ รู้จักการออม  ส่วน อายุ ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน  โดยรวมและราย
ด้าน  ไม่แตกต่างกัน ประหยัดการใช้ไฟฟ้า  ประหยัดเวลา  ประหยัดการใช้จ่ายทรัพย์  ประหยัดการใช้นํ้า ไม่แตกต่างกัน   

ข้อเสนอแนะ 
    1.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.1 ควรมีการส่งเสริมเก่ียวกับการประหยัดเพิ่มมากขึ้นโดยทําเป็นประจําและอย่างต่อเน่ือง เพราะการรับรู้ถึงข้อมูลและการ
สอนมีผลต่อการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในการประหยัดของนักเรียน เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้นักเรียนได้รับรู้และนํามาปฏิบัติ
ตาม ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดในอนาคต 
 1.2 ทางสถานศึกษาที่นักเรียนได้ศึกษาอยู่ควรมีรางวัลแก่นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด เช่น เมื่อนักเรียน
เห็นไฟฟ้าเปิดทิ้งเอาไว้ก็ไปปิดทันที 
 1.3 ทางสถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น เป็นการ
ให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกให้แกนักเรียน  
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    1.4 โรงเรียนควรเน้นความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด    โดยบ้าน วัด และชุมชน  ควรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประหยัด 
    2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยในเรื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ควบคู่กันไป 
 2.2 การศึกษาวิจัยกิจกรรมของนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณด้านอ่ืนๆ เช่น ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความซ่ือสัตย์ ความ
เสียสละ และความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
 2.3 ควรวิจัยเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นที่โรงเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ืองแก่
นักเรียนต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ.  (2544 ก).   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : กรมฯ กระทรวงศึกษาธิการ. 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 9.2457. ราชกิจจานุเบกษา  
 12 (24 มิถุนายน) : 20. 
กษวรรณ ขจรเสรี.  (2539).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคในโลกยุคไร้พรมแดน.ร่มไทรทอง ปีที่ 5,  
 ฉบับที่ 6 (เม.ย. – พ.ค. 2539) หน้า 8 – 11. 
ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู.  (2540).   รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรม การเปิดรับส่ือและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของเจนเนอเรช่ัน 
 วายในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ นศ.ม.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วัชรี ธุวธรรม.  (2525).  ยุทธวิธีในการพิจารณาสร้างเสริมค่านิยม. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 1.  (2549).  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2549. จันทบุรี.   
Conbach, L. J.(1990). Essentials of Psychological Testing (5th ed.). New York : Harper Collins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

859

859 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ฉบับสมบูรณ ์

(Poster Presentation) 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 5 เน่ืองในวโรกาสวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 107 ปี 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2 
เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง” 

วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2554   
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จันทบุรี 
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การปรับปรุงคุณภาพข้าวเกรียบกล้วยหอม 
Quality Improvement of  Banana Cracker 

อรอนงค์ ศรีพวาทกุล ปิยะพงษ์  เอกวัฒ สุรินทร์  นามไว 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาสูตรข้าวเกรียบกล้วยหอมโดยการศึกษาอัตราส่วนของแป้งมันสําปะหลังต่อแป้งสาลีที่เหมาะสม โดยศึกษาที่

อัตราส่วน  100:0   90:10    80:20   70:30   และปริมาณของเน้ือกล้วยหอมที่ปริมาณร้อยละ  20 30 และ 40 โดยนํ้าหนักแป้ง ผล
การทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า  ข้าวเกรียบกล้วยหอมที่อัตราส่วนแป้งมันสําปะหลังต่อแป้งสาลี ร้อยละ 80 :20  และปริมาณของ
เน้ือกล้วยหอมร้อยละ  20  ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด  โดยมีระดับความชอบมาก  การอบแห้งข้าวเกรียบกล้วยหอมก่อนทอดที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียลเวลา 240 นาที ทําให้ข้าวเกรียบหลังทอดมีลักษณะปรากฏที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด  การศึกษาอายุการ
เก็บรักษาข้าวเกรียบกล้วยหอมหลังทอด 1 เดือน พบว่า ข้าวเกรียบที่บรรจุในถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ร่วมกับการใช้ซิลิก้าเจลเป็นสารดูด
ความชื้นมีค่า TBA (thiobarbituric acid) เท่ากับ 2.57 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัม และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด  
คําสําคัญ   ข้าวเกรียบ  กล้วยหอม  อายุการเก็บรักษา 

Abstract 
Development of banana cracker was done at different ratios of cassava to wheat flour. The studied 

ratios were at 100:0, 90:10, 80:20 and 70:30. The dough was added with banana at 20, 30, and 40 % by flour 
weight. According to sensory analysis, consumer preferred the banana cracker with the ratio of cassava flour to 
wheat flour at 80:20 containing banana at 20% by flour weight at the preference level of much like. The banana 
dough was dried in the oven at 55oC for 240 min.The consumer most accepted the appearance of the banana 
cracker after frying. The cracker was kept for 1 month in metalitefoil bag with silica gel to absorb excess moisture. 
After storage, the cracker had thiobarbituric acid (TBA) value at 2.57 mg-malonaldehyde/kg and total bacteria less 
than regulatory standard. 
Keywords  cracker, banana, shelf-life 

บทนํา 
จังหวัดเพชรบุรีมีผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด เช่น มะนาว ชมพู่ กล้วยนํ้าหว้า กล้วยหอม โดยเฉพาะกล้วยหอมทอง 

จังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกรปลูกจํานวนมากและรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรท่ายาง  
มีการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกที่ความสําคัญของประเทศ   ในกระบวนการส่งออกจะมีกล้วยหอมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ
ปริมาณกล้วยหอมที่เกษตรปลูกมากเกินปริมาณที่ส่งออก ถ้าสามารถนํากล้วยหอมในส่วนน้ีมาใช้ประโยชน์จะช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ
และส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้า OTOP เพิ่มรายได้ 

ข้าวเกรียบทําจากแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งมันสําปะหลัง ผสมด้วยเน้ือสัตว์ หรือผัก 
เครื่องปรุงรส บดผสมให้เข้ากันทําให้สุกแล้วทําเป็นรูปร่างต่างๆ ทําให้แห้ง นําไปทอดหรืออบก่อนรับประทานข้าวเกรียบที่จําหน่าย
โดยทั่วไป มีการปรุงรส แต่งกล่ินสี และรสชาติ ให้น่ารับประทาน แต่ขาดคุณค่าทางโภชนาการที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย  ถ้ามีการเติม 
ปลา กุ้ง เผือก  ฟักทอง หรือกล้วย  จะช่วยเพิ่มปริมาณสารอาหาร  สี เน้ือสัมผัสและรสชาติให้ดีขึ้น 
 นอกจากน้ันยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องการเพิ่มรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร  การผลิตอาหารที่ปลอดภัย และ
เพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพข้าวเกรียบกล้วยหอมโดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อศึกษาสูตรที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบกล้วยหอมและศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบกล้วยหอม เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีมากใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการส่งออกกล้วยหอมทองของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมนอกจากน้ียังเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ ์

วัตถุประสงค์์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบกล้วยหอม 

 2.เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑข์้าวเกรียบกล้วยหอม 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ี มีการศึกษาทั้งหมด 2 ตอน ดังน้ี 

การเตรียมข้าวเกรียบ  
นําแป้งมันสําปะหลัง 30 กรัม นํ้า 35 กรัม  นํ้าตาลทราย 4 กรัม เกลือ 1.5 กรัม พริกไทย 2.5 กรัม ผสมให้เข้ากัน นําไปตั้ง

ไฟอ่อนเคี่ยวจนมีลักษณะข้นหนืดเติมแป้งมันสําปะหลังอีก 30 กรัม นวดให้เน้ือมีลักษณะเรียบเนียน ปั้นเป็นแท่งยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 3 เซนติเมตร นําไปน่ึงให้สุก ประมาณ 60 นาที ทิ้งให้เย็นแล้วนําไปแช่ตู้เย็น หั่นเป็นชิ้นบางๆขนาด 2 มิลลิเมตร อบแห้งจน
แห้งสนิท ทอดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 

 

ข้ันตอนที่ 1  ศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบกล้วยหอมโดยแบ่งเป็น  3 ข้ันตอน ดังนี้ 
1.1ศึกษาอัตราส่วนของแป้งมันสําปะหลังต่อแป้งสาลีที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด นําข้าวเกรียบสูตรพื้นฐานมาศึกษา

อัตราส่วนของแป้งมันสําปะหลังต่อแป้งสาลีทีเ่หมาะสมโดยศึกษาที่อัตราส่วนร้อยละ  100:0   90:10    80:20   70:30  การคัดเลือก
สูตรเหมาะสมโดยนําข้าวเกรียบที่ทอดแล้วไปทดสอบ ดังน้ี 

1.1.1 การประเมินคุณทางประสาทสัมผัสด้าน ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบและความชอบรวม โดยใช้การ
ทดสอบแบบ 9 - point Hedonic scale ใช้ผู้ทดสอบชิมทั่วไป จํานวน 50 คน วางแผนการทดลองแบบ RCBD ที่ระดับความเชื่อม่ัน
ร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี Duncan new Multiple Rang Test (DMRT) 

1.1.2 การทดสอบทางกายภาพ  วัดค่าความหนาแน่น การขยายตัว  ลักษณะเน้ือสัมผัสด้วยเครื่อง Texture analyzer 
1.2.ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเนื้อกล้วยหอมกับแป้ง   โดยใช้ปริมาณของเน้ือกล้วยหอมร้อยละ 20 30 และ 40 

โดยนํ้าหนักแป้ง  คัดเลือกสูตรเหมาะสมโดยนําข้าวเกรียบที่ทอดแล้ว มาประเมินคุณทางประสาทสัมผัสและทดสอบทางกายภาพ 
1.3ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวเกรียบกล้วยหอมก่อนทอดโดยใช้ ตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ 3 ระดับ 

55 65 75 องศาเซลเซียสและเวลา  120  180  240 นาที วางแผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล 3x3  
 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบกล้วยหอม  
โดยบรรจุข้าวเกรียบกล้วยหอมที่ทอดแล้ว 3 สภาวะคือ ถุงพอลีโพรพิลีนไม่ใส่สารดูดความชื้น  ถุงพอลีโพรพิลีนใส่สารดูด

ความชื้น (ซิลิกาเจล 2 กรัม/ถุง)และถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ใส่สารดูดความชื้น เก็บรักษา 4 สัปดาห์  นําข้าวเกรียบที่ทอดแล้วมา วัดค่าแรง
กดของเน้ือสัมผัส ความหนาแน่น  การขยายตัว ความชื้น ปริมาณนํ้าอิสระ (aW)  ค่า  TBA (Thiobarbituric  acid) ปริมาณจุลินทรีย์
รวมทั้งหมด  ยีสต์และรา    

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1.1ศึกษาอัตราส่วนของแป้งมันสําปะหลังต่อแป้งสาลีที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดัง

ตารางที่ 1 พบว่าการใช้แป้งสาลีช่วยทําให้คุณภาพของขา้วเกรียบดีขึ้น ข้าวเกรียบที่อัตราส่วนแป้งมันสําปะหลังต่อแป้งสาลี อัตราส่วน 
80 : 20 ผู้บริโภคมีความชอบรวมมากที่สุด  ข้าวเกรียบที่มีปริมาณแป้งสาลีที่เพิ่มขึ้นทําให้ข้าวเกรียบมีสีเข้มขึ้น  กล่ิน  ความกรอบ 
รวมทั้งความชอบรวมมากขึ้น  ผู้บริโภคให้การยอมรับสีของข้าวเกรียบที่ใส่แป้งสาลีมากกว่าเพราะข้าวเกรียบจากแป้งมันสําปะหลังล้วน
ที่มีสีขาวเกินไป  แป้งสาลีที่เพิ่มขึ้นทําให้ข้าวเกรียบมีความกรอบมากขึ้นสอดคล้องผลการทดสอบทางกายภาพดังตารางที่ 2 ที่เม่ือใช้
แป้งสาลีเพิ่มขึ้นข้าวเกรียบมีค่าแรงกดลดลง การขยายตัวของข้าวเกรียบลดลง เน่ืองจากข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีมีรูพรุน
ขนาดเล็กและกระจายสมํ่าเสมอมากกว่าข้าวเกรียบจากแป้งมันสําปะหลัง  ส่งผลทําให้ความหนาแน่นของข้าวเกรียบลดลง ซ่ึงเป็นผลมา
จากแป้งสาลีมีอะมิโลสสูงกว่าแป้งมันสําปะหลังทําให้การขยายตัวลดลง (กล้าณรงค์  ศรีรอดและเก้ือกูล  ปิยะจอมขวัญ, 2543) 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบที่อัตราส่วนของแป้งมันสําปะหลังต่อ  แป้งสาลีที่แตกต่างกัน           
 

อัตราส่วน ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความ 
ชอบรวม 

100:0     5.23±1.8c 4.86±2.2c 4.56±2.0b 5.16±1.6b 6.10±1.8c 5.33±1.7c 

90:10 5.86±1.9bc 5.53±2.2bc 5.33±1.9b 5.53±1.7b 6.80±1.4b 6.23±1.4b 
80:20 7.13±0.9a 7.03±1.8a       6.73±1.6a 7.33±0.9a 7.90±0.8a 7.90±0.9a 
70:30    6.60±1.2ab 6.20±1.7ab 6.66±2.1a 7.46±1.2a 7.70±1.1a 7.53±1.2a 

หมายเหตุ:ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤ 0.05) 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของข้าวเกรียบที่อัตราส่วนของแป้งมันสําปะหลังต่อ แป้งสาลีที่แตกต่างกัน 
 

อัตราส่วน ค่าแรงกด 
(นิวตัน) 

ความหนาแน่น 
(กรัม/100 มิลลิลิตร) 

การขยายตัว 
(ร้อยละ) 

100:0 7.84±0.34a 18.58±0.61d 201.71±2.35 a 

90:10         7.93±0.47a 23.30±0.35c 168.44±3.18b 
80:20 5.78±0.86b 29.64±1.12b 146.07±3.89c 
70:30 5.31±0.71 b 32.59±1.28a 112.29±2.58d 

หมายเหตุ:ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤ 0.05) 
1.2.ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเนื้อกล้วยหอมกับแป้งผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในตารางที่ 3  พบว่า ข้าว

เกรียบที่ใส่กล้วยหอมที่อัตราส่วนต่าง ๆ ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการประเมินคุณภาพทางด้านลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความ
กรอบและความชอบรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดย ข้าวเกรียบที่ใส่กล้วยหอมร้อยละ 20 ผู้ทดสอบชิมมี
ความชอบรวมมากที่สุด ข้าวเกรียบที่เติมกล้วยหอมร้อยละ 20 ช่วยปรับปรุงรสชาติ กล่ิน สี ลักษณะปรากฏ และความชอบรวมให้ดีขึ้น 
แต่เม่ือใส่กล้วยหอมในปริมาณที่มากขึ้น  ข้าวเกรียบมีสีเข้มมากขึ้น มีกล่ินรสของกล้วยหอมมากเกินไป  ความกรอบลดลง เน่ืองจาก
ปริมาณกล้วยหอมที่ทดแทนปริมาณแป้งส่งทําให้การขยายตัวของข้าวเกรียบลดลง สอดคล้องกับค่าการขยายตัวและค่าแรงกดของข้าว
เกรียบที่ลดลง ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบที่อัตราส่วนเน้ือกล้วยหอมกับแป้งที่แตกต่างกัน 
 

กล้วยหอม 
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความ 
ชอบรวม 

0 6.00±1.4b 5.30±1.6b 4.03±1.6d 5.40±1.5bc 6.33±1.1b 5.66±1.0b 

20 7.86±0.9a 7.76±0.6a 7.56±1.1a 7.13±0.9a 7.50±0.9a 8.26±0.7a 
30 5.56±2.2b        5.63±2.2b       6.33±1.6b 5.96±1.7b 5.43±1.7b 6.36±1.8b 
40 4.00±1.7c 3.90±1.8c 4.86±1.9c 4.83±1.8c 4.16±1.6c 4.46±1.7c 

หมายเหตุ:ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤ 0.05) 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของข้าวเกรียบทีอั่ตราส่วนเน้ือกล้วยหอมกับแป้งที่แตกต่างกัน 
กล้วย
หอม 

(ร้อยละ) 

ค่าแรงกด 
(นิวตัน) 

ความหนาแน่น 
(กรัม/100 มิลลิลิตร) 

การขยายตัว 
(ร้อยละ) 

0 5.32±0.41a 10.45±0.52d 136.38±2.38 a 

20         4.28±0.59b 13.56±0.87c 92.24±3.67b 
30 3.48±0.14c   19.68±0.13b 21.08±1.63c 
40 3.01±0.06c 22.91±0.92a 19.49±1.12d 

หมายเหตุ:ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤ 0.05) 
 1.3 ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวเกรียบกล้วยหอมก่อนทอด  ข้าวเกรียบสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมาก
ที่สุดคือ  แป้งมันสําปะหลังต่อแป้งสาลีที่อัตราส่วน 80:20 และปริมาณเน้ือกล้วยหอมร้อยละ 20 ของนํ้าหนักแป้ง นําไปศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวเกรียบกล้วยหอมก่อนทอด ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบกล้วย
หอม ดังตารางที่ 5 พบว่า อุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งมีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบกล้วยหอมโดยที่อุณหภูมิ 
55 องศาเซลเซียส เวลา 240 นาที มีคะแนนความชอบรวมสูงที่สุด การอบแห้งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 240 นาที ได้
คะแนนความชอบรวมต่ําสุด เน่ืองจากความร้อนที่มากมีผลต่อคุณภาพด้านลักษณะปรากฏและสีของข้าวเกรียบ  เพราะข้าวเกรียบ
ได้รับความร้อนสูงจะมีสีเข้ม กล่ิน รสชาติลดลง และมีความชื้นต่ําส่งผลทําให้ข้าวเกรียบมีการพองตัวได้น้อย ลักษณะแผ่นข้าวเกรียบ
แข็งกระด้างและมีสีเข้มสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิยา ประทุมเทืองและณัชชา เรืองศิลป์ (2551) รายงานว่า การอบแห้งข้าวเกรียบ
ตาลโตนดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส การขยายตัวมีแนวโน้มลดลงมากกว่าการอบแห้งข้าวเกรียบตาลโตนดที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบที่อุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งข้าวเกรียบกล้วยหอมก่อนทอดที่แตกตา่งกัน 
 

การอบแห้ง 
(นาท)ี 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ ความชอบรวม 

55 0C      

120  6.50abcc 6.30ab 6.46abc 6.70abc 6.60bcd 

180 6.46abc 6.60ab 6.66ab 6.83abc 7.06b 

240 7.13a 6.93a 7.10a 7.23a 7.90a 

65 0C      

120  6.13bc 6.30ab 5.66c 6.70abc 6.36cd 

180  6.16bc 6.13ab 6.46abc 6.70abc 6.93bc 

240 6.90ab 6.76a 6.80a 7.26a 7.13b 

75 0C      

120  6.70abc 6.50ab 6.73ab 7.03ab 7.00bc 

180  6.53abc 6.30ab 5.86bc 6.23c 6.46bcd 

240  6.03c 5.83b 5.73c 6.36bc 6.06c 

หมายเหตุ:ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤ 0.05) 
ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบกล้วยหอม  

การศึ กษาอายุ การ เ ก็บรั กษาข้ า ว เกรี ยบก ล้วยหอมที่ ทอดแ ล้ว 3  สภาวะ ในระยะ เวลา 4  สัปดาห์  พบ ว่ า   
เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษามากขึ้น ความชื้นของข้าวเกรียบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลทําใหมี้ค่าปริมาณนํ้าอิสระ (aw )  เพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 1 
และ 2 ข้าวเกรียบที่บรรจุในถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ใส่สารดูดความชื้น ความชื้นจะเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด เน่ืองจากถุงฟอล์ยเมทัลไลท์สามารถ
ป้องกันการแพร่ผ่านของออกซิเจนและไอนํ้าได้ เม่ือเทียบกับถุงพอลีโพรพิลีนมีคุณสมบัติยอมให้ไอนํ้า และก๊าชผ่านเข้าออกได้และ
นอกจากน้ันซิลิก้าเจลซ่ึงเป็นสารดูดความชื้นจะช่วยลดปริมาณความชื้นและปริมาณนํ้าอิสระในอาหาร   

 

 
 

รูปที่ 1 ความชื้นของข้าวเกรียบกล้วยหอมที่ระยะการเก็บ 
รักษา4 สัปดาห์ 

รูปที่ 2 ปริมาณนํ้าอิสระ(aw)ของข้าวเกรียบกล้วยหอม 
ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา  4 สัปดาห์ 

ระยะเวลาการเก็บรักษามากขึ้น ปริมาณไขมันในข้าวเกรียบที่ทอดแล้วจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําให้เกิดกล่ินหืนที่ผู้บริโภคไม่
ยอมรับ  ซ่ึงค่า TBA (thiobarbituric acid) เป็นดัชนีบ่งบอกถึงกล่ินหืนของผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ จากรูปที่ 3 พบว่า การ
บรรจุข้าวเกรียบทั้ง 3 สภาวะและระยะเวลามีผลต่อค่า TBA ของข้าวเกรียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.05)  เม่ือระยะเวลาการเก็บ
รักษาเพิ่มขึ้น ค่า TBA จะเพิ่มขึ้น ข้าวเกรียบที่บรรจุในถุงฟอล์ยเมทัลไลท์มีสารดูดความชื้นมีการเพิ่มขึ้นของค่า TBA ต่ําสุด  รองลงมาคือ 
ถุงพอลีโพรพิลีนใส่สารดูดความชื้น และถุงพอลีโพรพิลีนไม่ใส่สารดูดความชื้น ตามลําดับ เน่ืองจากถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ที่มีคุณสมบัติป้องกัน
การซึมผ่านของไอนํ้าก๊าชออกชิเจน และป้องกันแสงผ่านได้ดี พร้อมทั้งใส่สารดูดความชื้นทําให้สามารถช่วยลดอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมันในข้าวเกรียบได้และการใส่ซิลิก้าเจลช่วยลดความชื้นทําให้มีค่า TBA เปล่ียนแปลงช้าขึ้น 
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รูปที่ 3 ค่า TBA (thiobarbituric acid) ของข้าวเกรียบกล้วยหอมที่ระยะเวลาการเก็บรักษา  4 สัปดาห์ 
 
  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดังตารางที่ 6 พบว่าข้าวเกรียบที่ทอดแล้วทั้ง 3 สภาวะเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษามากขึ้น 
มีแนวโน้มที่ผู้บริโภคให้การยอมรับลดลงโดยข้าวเกรียบที่ทอดแล้วบรรจุในถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ใส่สารดูดความชื้นผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบรวมมากที่สุด  รองลงมาคือบรรจุถุงพอลีโพรพิลีนใส่สารดูดความชื้น และบรรจุถุงพอลีโพรพิลีนไม่ใส่สารดูดความชื้นผู้บริโภค
ให้คะแนนความชอบรวมน้อยที่สุด  เม่ือพิจารณาในแต่ละสัปดาห์ พบว่าข้าวเกรียบในถุงพอลีโพรพิลีนไม่มีสารดูดความชื้น ในสัปดาห์ที่ 
2 ผู้บริโภคไม่ยอมรับในกล่ินหืนของข้าวเกรียบ เน่ืองจากข้าวเกรียบมีความชื้นและค่า TBAเพิ่มขึ้นข้าวเกรียบในถุงพอลีโพรพิลีนใส่สาร
ดูดความชื้น ผู้บริโภคให้การยอมรับมากกว่าข้าวเกรียบในถุงพอลีโพรพิลีนไม่ใส่สารดูดความชื้น เน่ืองจากสารดูดความชื้นช่วยลด
ปริมาณความชื้นและปริมาณนํ้าอิสระส่งผลทําให้ข้าวเกรียบมีความกรอบมากกว่าและนํ้ายังมีผลต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันทําให้
เกิดกล่ินที่หืนดังรูปที่ 3 ค่า TBA ของข้าวเกรียบในถุงพอลีโพรพิลีนที่ไม่มีสารดูดความชื้น จะมีค่าสูงกว่า ข้าวเกรียบในสภาวะอ่ืน 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบที่ทอดแล้วที่ระยะการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ ในบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน 
 

เวลา
(สัปดาห์) 

สี กล่ินหืน เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

PP     

0 6.90±0.66bc 6.46±0.50bc 7.20±0.55abc 6.90±0.60cd 

1 6.90±0.60bc 6.30±0.46c 7.06±0.52bc 6.86±0.73d 

2 6.70±0.98cd 3.06±1.14f 6.40±1.13de 5.73±1.48e 

3 6.30±1.74d 2.83±1.01f 6.23±1.75e 5.13±1.38f 

4 6.23±0.81d 2.60±1.03f 5.36±1.35f 4.66±1.24g 

PP+S     

0 6.96±0.89bc 6.73±0.58abc 7.30±0.70abc 7.40±0.77bcd 

1 6.96±0.71bc 6.63±0.55abc 7.26±0.63abc 7.33±0.84bcd 

2 6.96±0.66bc 5.53±1.27d 7.23±1.04abc 7.26±0.90bcd 

3 6.90±1.09bc 4.90±1.37e 6.76±1.16cde 7.06±0.78cd 

4 6.90±0.60bc 4.63±1.35e 6.50±1.33de 7.03±0.71cd 

FM+S     

0 7.80±0.88a 7.10±0.75a 7.76±0.67a 8.33±0.71a 

1 7.40±0.89ab 6.86±0.62ab 7.73±0.86a 8.23±0.62a 

2 7.23±0.92bc 6.80±0.55abc 7.43±0.77ab 8.13±0.86a 

3 7.20±0.92bc 6.50±0.82bc 7.36±0.66ab 7.60±0.85b 

4 7.16±0.94bc 6.26±1.01c 6.90±0.92bcd 7.43±0.67bc 

หมายเหตุ:ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤ 0.05) 
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PP คือ ถุงพอลีโพรพิลีนไม่ใส่สารดูดความชื้น 
PP+S คือถุงพอลีโพรพิลีนใส่สารดูดความชื้น 
FM+S คือถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ใส่สารดูดความชื้น 
  ผลการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบทั้ง 3 สภาวะพบว่า ระยะเวลาการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ ข้าวเกรียบที่บรรจุในถุง
ฟอล์ยเมทัลไลท์ใส่สารดูดความชื้น มีปริมาณจุลินทรีย์รวม ยีสต์และราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปี 2530  ส่วนข้าวเกรียบที่บรรจุในถุงพอลีโพรพิลีนทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีสารดูดความชื้น มีปริมาณยีสต์และ
รามากกว่า 1x102 โคโลนีต่อกรัม ซ่ึงเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดในสัปดาห์ที่ 3  เน่ืองจากถุงฟอล์ยเมทัลไลท์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการ
แพร่ผ่านของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุด  ทําให้ค่าปริมาณนํ้าอิสระของข้าวเกรียบต่ําไม่เหมาะสมที่ยีสต์และราจะเจริญ
ได้และการใช้ซิลิก้าเจลเป็นสารดูดความชื้นเป็นการปรับสภาวะภายในบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่างจากสภาพบรรยากาศปกติ สารดูดความชื้น
มีความสามารถในการลดการละลายสูงรวมตัวกับนํ้าได้ดี มีผลให้ปริมาณความชื้นและปริมาณนํ้าอิสระของผลิตภัณฑ์อาหารลดลง  

สรุปและอภิปรายผล 
ศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบกล้วยหอม 

 1. อัตราส่วนแป้งมันสําปะหลังต่อแป้งสาลีใน ข้าวเกรียบสูตรพื้นฐานที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดคือที่อัตราร้อยละ 80:20  มี
คะแนนความชอบรวม 7.9  

2.อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเน้ือกล้วยหอมกับแป้ง พบว่า ปริมาณเน้ือกล้วยหอมร้อยละ  20 โดยนํ้าหนักของแป้งผู้บริโภค
ยอมรับมากที่สุดมีคะแนนความชอบรวม 8.26 

3. อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวเกรียบกล้วยหอมก่อนทอดด้วยตู้อบลมร้อน พบว่า  ที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส เวลา 240 นาที ข้าวเกรียบที่ทอดแล้ว มีคะแนนความชอบรวมมากที่สุด  

4.  ข้าวเกรียบกล้วยหอมมีสูตรดังน้ี แป้งมันสําปะหลังร้อยละ 43.38 แป้งสาลีร้อยละ10.86  กล้วยหอมร้อยละ 13.55 นํ้า
ร้อยละ 26.16  นํ้าตาลร้อยละ  4.45 เกลือร้อยละ1.05  พริกไทยร้อยละ 0.55   
  ศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบกล้วยหอม   

1.ข้าวเกรียบที่บรรจุในถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ใส่สารดูดความชื้นมีคุณภาพที่ดีสุดและผู้บริโภคมีความชอบรวมมากที่สุด รองลงมา
คือ  ถุงพอลีโพรพิลีนใส่สารดูดความชื้น และถุงพอลีโพรพิลีนไม่ใส่สารดูดความชื้น 

2. ข้าวเกรียบที่บรรจุในถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ใส่สารดูดความชื้น  มีอายุการเก็บรักษามากกว่า  4 สัปดาห์ ข้าวเกรียบ 
ที่บรรจุในถุงพอลีโพรพิลีนใส่สารดูดความชื้น มีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 3 สัปดาห์และถุงพอลีโพรพิลีนไม่ใส่สารดูดความชื้น 
มีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

2. ซิลิก้าเจลเป็นสารดูดความชื้น ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ โดยช่วยลดค่าความชื้น ค่าปริมาณนํ้าอิสระ (aw ) ค่า TBA ของ
ข้าวเกรียบ 

เอกสารอ้างอิง 
กล้าณรงค์  ศรีรอดและเก้ือกูล  ปิยะจอมขวัญ. 2543.  เทคโนโลยีของแป้ง.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สาธิยา  ประทุมเทืองและณัชชา  เรืองศิลป.์  2551. งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบตาลโตนด.   
   เพรชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2530.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้าวเกรียบ. มอก.701-2530 . 
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การพัฒนาชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดน้ําตาล 
Development of Reduced Sugar  Palmyry Fruit Pulp Chiffon Cake 

อรอนงค์ ศรีพวาทกุล, จันทรา  แก้วประสม และอาภาพร  จันทร์แนม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล โดยการศึกษาปริมาณเน้ือตาลโตนดที่เหมาะสมของชิฟฟอนเค้กลูกตาล ที่ร้อยละ 

10  20 และ30 โดยนํ้าหนักแป้ง  ศึกษาการใช้กะทิทดแทนนํ้ามันพืชปริมาณร้อยละ 25 50 75 และการใช้ไซลิทอลเป็นสารให้ความ
หวาน ร้อยละ 10 20 และ30  ผลการวิจัยพบว่า ชิฟฟอนเค้กที่ใช้เน้ือตาลร้อยละ 30 ใช้กะทิทดแทนนํ้ามันพืชร้อยละ 75  และการใช้
ไซลิทอลเป็นสารให้ความหวานร้อยละ 20 ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด ระดับความชอบปานกลาง ได้คะแนน  6.22  เม่ือทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสโดยใช้ 7-Point Hedonic scale   ชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลมีปริมาณไขมันลดลงร้อยละ 22.7 การเก็บรักษา
ชิฟฟอนในถุงพอลีโพรพิลีนที่อุณหภูมิห้องสามารถเก็บรักษาได้ 1 วัน ที่อุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาได้ 3 วัน 
คําสําคัญ  ชิฟฟอนเค้ก  เน้ือลูกตาล  ไซลิทอล   

Abstract 
 The development of reduced sugar chiffon cake from use of palmyry fruit pulp was done by studying 
the amount of suitable palmyry fruit pulp used in chiffon cake. The studied ratios were at 10, 20 and 30 percent 
of palmyry fruit pulp by flour weight. Coconut milk was substituted for vegetable oil in 10, 20, and 30 percent. In 
addition, xylitol which gives sweet was replaced at 10, 20, and 30 percent  of sucrose. Result of formulation 
development showed that the most acceptance formulation of reduced sugar  palmyry fruit pulp chiffon cake 
consisted  of  30 % palmyry fruit pulp,  75 % coconut milk and  20 % xylitol. The chiffon cake from palmyry fruit 
pulp gave the lower fat 22.7 percent. Consumer acceptance test  was revealed that they liked product 
moderestly (6.22) using 7-point hedonic scale. The storage test showed that Chiffon Cake from palmyry fruit pulp 
in polypropylene bag  at the room temperature and 6-8 0C storage could  be kept  for 1 days and 3 days 
respectively. 
Keywords  chiffon cake,  palmyry fruit pulp,  xylitol 

บทนํา  
จังหวัดเพชรบุรี  มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น  ทะเล  ป่าเขา  แม่นํ้า วัด  วัง  โบราณสถาน  แหล่งศิลปวัฒนธรรม  

และอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง  123  กิโลเมตร  มีการคมนาคมสะดวก จากปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัด
เพชรบุรีมาก แล้วยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อไปท่องเที่ยวในจังหวัดทางภาคใต้  ซ่ึงนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ือของฝาก ของที่ระลึกฝากเพื่อนฝูงและญาติมิตร  จึงทําให้จังหวัดมีรายได้จากสินค้าในกลุ่มน้ี โดยเฉพาะขนมหวาน 
ซ่ึงการบริโภคมีจํานวนลดลงเน่ืองจากคนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น ดังน้ันจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเปน็สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัด  เพชรบุรีที่มีต้นตาลจํานวนมากสามารถนําไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น ขนมตาล จาวตาลเชื่อม ลูกตาลเชื่อม นํ้าตาลสด 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกตาล เป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีมากในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ  
ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้า OTOP เพิ่มรายได้ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ทําการพัฒนาสูตรชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้กับนักท่องเที่ยวที่ซ้ือของฝากนอกเหนือจากขนมหวาน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อพัฒนาสูตรชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล 
2.เพื่อศึกษาคุณค่าทางอาหารของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
งานวิจัยน้ี มีการศึกษาทั้งหมด 5 ตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนการเตรียมเนื้อตาล 
คัดเลือกลูกตาลสุกที่มีความสุกเต็มที่ โดยเลือกลูกตาลที่ขั้วหลุด เปลือกน่ิม และเน้ือภายในมีสีเหลืองส้ม ล้างให้สะอาด นําลูก

ตาลทั้งลูกไปยีกับนํ้าในอัตราส่วน 1:3  นําเน้ือลูกตาลสุกที่ได้มากรองแยกเอาเส้นใยออกโดยใช้ตะแกรง จากน้ันกรองด้วยผ้าขาวบางอีก
ครั้งเพื่อบีบนํ้าออก  
ชิฟฟอนเค้กสูตรพื้นฐาน(ร้อยละน้ําหนักแป้ง) 

แป้งเค้กร้อยละ 100 แป้งข้าวโพดร้อยละ 11.11 นํ้าตาลทรายร้อยละ 122.22 ไข่ขาวร้อยละ 108.33 ไข่แดง      ร้อยละ 50 
นํ้าเย็นร้อยละ 83.33 นมข้นจืดร้อยละ 83.33 นํ้ามันพืชร้อยละ 55.55 ผงฟูร้อยละ 5.5 เกลือร้อยละ 1.66 ครีมออฟทาร์ทาร์ร้อยละ 
0.83 วานิลลาร้อยละ 0.76 

วิธีทํา ผสม แป้ง  ผงฟู  เกลือ ไข่แดง นํ้าตาลทรายครึ่งส่วน นํ้ามันพืช นํ้าเย็น  นมข้นจืด ให้เป็นเน้ือเดียวกัน พักไว้ นําไข่ขาว 
ครีมออฟทาร์ทาร์  ตีให้ขึ้นฟู ใส่นํ้าตาลทรายอีกครึ่งส่วน ตีจนไข่ขาวตั้งยอดแข็ง จากน้ันนําไข่ขาวที่ได้ผสมลงในส่วนผสมส่วนแรก คน
ให้เข้ากัน  ใส่พิมพ์  อบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จนขนมเหลืองหรือสุก 
 
ตอนที่ 1  ศึกษาปริมาณเนื้อตาลสุกที่เหมาะสมของชิฟฟอนเค้กลูกตาล  

โดยศึกษาปริมาณเน้ือตาลโตนดที่เหมาะสม 3 อัตราส่วน ได้แก่ ร้อยละ 10  20 และ 30 โดยนํ้าหนักแป้ง เปรียบเทียบกับ
สูตรพื้นฐาน การคัดเลือกสูตรเหมาะสมโดยนําชิฟฟอนไปทดสอบ ดังน้ี 

1. การประเมินคุณทางประสาทสัมผัสด้าน สีเน้ือใน กล่ินลูกตาล รสชาติ ความนุ่ม ความชุ่มฉ่ําและความชอบรวม  ใช้การ
ทดสอบแบบ 7- point Hedonic scale   จากผู้ทดสอบชิมทั่วไป จํานวน 50 คน วางแผนการทดลองแบบ RCBD ที่ระดับความเชื่อม่ัน
ร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี Duncan new Multiple Rang Test (DMRT) 

2. การทดสอบทางกายภาพ  วัดค่าสีเน้ือในชิฟฟอนเค้กด้วยเครื่อง Hunter Color Lab วัดค่า L*, a* และ b*     ค่าปริมาตร
จําเพาะ และค่าความแข็งด้วยเครื่อง Texture analyzer โดยใช้ Cylinder Probe ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร   หัวกด
เคล่ือนที่ด้วยความเร็ว 20 มิลลิเมตรต่อนาท ีระยะทาง 6 มิลลิเมตร (40% deformation) ขนาดตัวอย่าง 15x15x15 มิลลิเมตร 
ตอนที่ 2 ศึกษาการใช้กะทิทดแทนน้ํามัน 

นําสูตรชิฟฟอนเค้กจากตอนที ่1 มาพัฒนาโดยการใช้กะทิสดทดแทนนํ้ามันพืชร้อยละ 25 50 และ75 คัดเลือกสูตรชิฟฟอนที่
เหมาะสม  โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการทดสอบทางด้านกายภาพ  
ตอนที่ 3 ศึกษาการใช้ไซลิทอลทดแทนน้ําตาล 

นําสูตรชิฟฟอนเค้กจากตอนที ่2 มาพัฒนาโดยการใช้ไซลิทอลเป็นสารให้ความหวานทดแทนนํ้าตาลที่ร้อยละ 10 20 และ30  
คัดเลือกสูตรชิฟฟอนที่เหมาะสม  โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการทดสอบทางด้านกายภาพ  
ตอนที่ 4 ศึกษาคุณค่าทางอาหารของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดน้ําตาล 

นําชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่ ผู้บริโภคยอมรับมากที่ สุด มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น                                                                                 
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า  
ตอนที่ 5 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 

บรรจุชิฟฟอนเค้กในถุงพอลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ซีลปิดสนิท เก็บรักษาที่ 2 สภาวะ คือ ที่อุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียส สุ่มตัวอย่างทุกๆวัน ที่อุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียสเริ่มเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์วันที่ 2 โดยทดสอบคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสและการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ ค่าปริมาณนํ้าอิสระ(aw)  จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดยีสต์และรา  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ตอนที่ 1  ศึกษาปริมาณเนื้อตาลสุกที่เหมาะสมของชิฟฟอนเค้กลูกตาล  
  การใส่เน้ือตาลในสูตรชิฟฟอนเค้กมีผลต่อการทดสอบทางประสาทสัมผัสอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) ดังตารางที่ 1
เน้ือตาลที่ใส่ในปริมาณมากขึ้นทําให้ชิฟฟอนเค้กมีคุณภาพดีขึ้น ชิฟฟอนเค้กที่ใส่เน้ือตาลร้อยละ 20 และ 30 ผู้บริโภคให้คะแนนทุก
คุณลักษณะที่ไม่แตกต่างและมีค่าคะแนนมากกว่าชิฟฟอนสูตรพื้นฐานและที่ใช้เน้ือตาลร้อยละ 10 การเติมเน้ือตาลช่วยทําให้ชิฟฟอนมี
สีเหลืองขึ้น มีกล่ินหอม รสชาติดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐาน อีกทั้งในเน้ือตาลมีปริมาณนํ้า จึงช่วยเพิ่มความนุ่ม และความชุ่มฉ่ํา 
ส่งผลทําให้ผู้บริโภคมีความชอบมากขึ้น  สอดคล้องกับผลการทดสอบทางกายภาพ ดังตารางที่ 2  ชิฟฟอนเค้กที่มีปริมาณเน้ือตาล
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เพิ่มขึ้นทําให้ค่าสี b*(สีเหลือง) มีแนวโน้มมากขึ้น ค่าความแข็งลดลง แต่ปริมาตรจําเพาะของชิฟฟอนของแต่ละสูตรพบว่าปริมาณเน้ือ
ตาลทีใ่ช้ไม่มีผลต่อการขึ้นฟูของชิฟฟอนเค้กลูกตาล ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกชิฟฟอนที่ใส่เน้ือตาลร้อยละ 30 นําไปพัฒนาในขั้นตอนต่อไป 
เน่ืองจากต้องการใส่เน้ือตาลในจํานวนมากเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร 
ตารางที่ 1 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กลูกตาลที่อัตราส่วนของเน้ือตาลต่างๆ 

เนื้อตาล สีเนื้อใน กล่ินลูกตาล รสชาติ ความนุ่ม ความชุ่มฉํ่า ค ว า ม ช อ บ
รวม 

ไม่ใส่ 4.92±1.67bc 4.10±1.78c 4.76±1.68b 5.06±1.68b 4.24±1.69c 4.46±1.72c 
ร้อยละ 10 4.44±1.78c 4.78±1.65b 4.84±1.71b 5.24±1.27b 4.56±1.56bc 4.88±1.43bc 
ร้อยละ 20 5.50±1.46ab 5.54±1.40a 5.58±1.37a 5.66±1.55ab 5.12±1.72b 5.28±1.30ab 
ร้อยละ 30 5.82±1.35a 5.44±1.50a 5.64±1.45a 6.06±1.21a 5.78±1.38a 5.80±1.59a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P ≤ 0.05) 
ตารางที่ 2 การทดสอบทางกายภาพของชิฟฟอนเค้กลูกตาลที่อัตราส่วนเน้ือตาลต่าง ๆ  

เนื้อตาล ค่าสี ค่าความแข็ง  
(กรัม) 

ปริมาตรจําเพาะ          
(ลบ.ซม./กรัม) L* a* b* 

ไม่ใส่ 79.33±0.65a 2.75±0.37b    25.07±1.17b 26.86±1.88ab 2.76 
ร้อยละ 10 77.34±0.86b 4.79±0.10a 31.34±0.42a 29.74±2.10a 2.91 
ร้อยละ 20 74.31±0.21c 5.27±0.37a 33.14±1.00a     25.06±2.13b 2.47 
ร้อยละ 30   76.89±0.70b 5.27±0.67a 32.90±2.03a     25.28±1.68b 2.97 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P ≤ 0.05) 
 
ตอนที่ 2 ศึกษาการใช้กะทิทดแทนน้ํามันพืชในสูตรชิฟฟอนเค้กลูกตาล 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดังตารางที่ 3 พบว่า การใช้กะทิทดแทนนํ้ามันพืชในสูตรชิฟฟอนเค้กลูกตาลเม่ือ
เปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) ชิฟฟอนเค้กลูกตาลที่ใช้กะทิมีรสชาติและความชุ่ม
ฉ่ํากว่าสูตรพืน้ฐาน  ผู้บริโภคให้คะแนนด้านสีและความชอบรวมของชิฟฟอนที่ใช้กะทิร้อยละ 50 และ 75 ไม่แตกต่างกันและมากกว่า
ชิฟฟอนที่ใส่กะทิร้อยละ25และสูตรพื้นฐาน ชิฟฟอนที่ใช้กะทิทดแทนไขมันร้อยละ 75 มีความนุ่มมากที่สุด  ชิฟฟอนที่ใส่กะทิสีเน้ือใน
เข้มขึ้น รสชาติดี มีความนุ่มและความชุ่มฉ่ํา เน่ืองจากเม่ือได้รับความร้อนจากการอบกะทิมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรตจะเกิดปฏิกิริยา
เมลลาร์ดทําให้ชิฟฟอนเค้กมีสีเข้มขึ้น  การใช้กะทิร่วมกับเน้ือตาลทําให้ชิฟฟอนรสชาติที่ดีขึ้น การเติมกะทิเป็นการเพิ่มปริมาณนํ้าใน
ส่วนผสม นํ้าในปริมาณที่มากขึ้นจะช่วยเพิ่มความนุ่มและความชุ่มฉ่ําของชิฟฟอน ส่งผลทําให้ชิฟฟอนที่ใช้กะทิร้อยละ 75 ของนํ้ามัน
ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบรวมมากที่สุดคะแนน 5.84  
ตารางที่ 3 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กลูกตาลโดยศึกษาการใช้กะทิทดแทนนํ้ามัน 

กะทิ สีเนื้อใน กล่ิน รสชาติ ความนุ่ม ความชุ่มฉํ่า ค ว า ม ช อ บ
รวม 

 ไม่ใส่ 4.80±2.61b 4.64±1.62a 4.60±1.32b 4.88±1.37b 4.44±1.43b 4.80±1.24c 
ร้อยละ 25 4.78±1.44b 4.84±1.21a 5.26±1.35ab 5.38±1.22b 5.00±1.44ab 5.14±1.42bc 
ร้อยละ 50 5.22±1.37ab 5.04±1.49a 5.68±4.33a 5.22±1.58b 5.22±1.44a 5.40±1.34ab 
ร้อยละ 75 5.56±0.97a 5.14±1.57a 5.52±1.58ab 5.94±1.40a 5.56±1.41a 5.84±1.40a                                

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤0.05) 
ผลการทดสอบทางกายภาพของชิฟฟอนเค้กลูกตาลที่ใช้ปริมาณกะทิทดแทนไขมันเปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐาน ใน ตารางที่ 4 

พบว่า ปริมาตรจําเพาะของชิฟฟอนเค้กทุกสูตรไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการลดปริมาณไขมันไม่มีผลต่อการขึ้นฟูของชิฟฟอนเค้ก 
เน่ืองจากชิฟฟอนเป็นเค้กที่ขึ้นฟูด้วยการตีไข่ขาวให้เกิดฟองเพื่อเก็บอากาศ (จิตธนา แจ่มเมฆและอรอนงค์  นัยวิกุล, 2539)  ชิฟฟอนที่
ใส่กะทิมีค่าความสว่าง L* น้อยกว่าชิฟฟอนสูตรพื้นฐานและมีแนวโน้มลดลงเม่ือใส่กะทิเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 4  การทดสอบทางกายภาพของชิฟฟอนเค้กโดยศึกษาอัตราส่วนกะทิต่อนํ้ามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต(ิP≤0.05) 
ตอนที่ 3 ศึกษาการใช้ไซลิทอลทดแทนน้ําตาล 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลโดยใช้ไซลิทอลทดแทนนํ้าตาล ในตารางที่ 5 พบว่า 
ผู้บริโภคมีความชอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)  ชิฟฟอนเค้กที่ใช้ไซลิทอลร้อยละ 20 มีสี กล่ิน ความหวาน ความ
นุ่ม ความชุ่มฉ่ําและความชอบรวมมากที่สุด ในระดับมากถึงมากที่สุด การใช้ไซลิทอลในปริมาณที่มากขึ้น ชิฟฟอนมีความหวานมากขึ้น
ถึงแม้ว่าไซลิทอลจะมีความหวานเท่ากับนํ้าตาลซูโครสเน่ืองจากไซลิทอลมีความสามารถในการละลายที่อุณหภูมิสูงกว่าซูโครส (กล้า
ณรงค์ ศรีรอต,2542) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ronda, F., et al.(2005) ที่พบว่าการใช้ไซลิทอลในสปันจ์เค้กมีคุณสมบัติด้านกล่ิน
รส ความชอบรวมใกล้เคียงกับสปันจ์ที่ใช้นํ้าตาลซูโครส แต่เม่ือใช้ไซลิทอลที่     ร้อยละ 30 ผู้บริโภคยอมรับชิฟฟอนเค้กลดลง เพราะ
ชิฟฟอนเค้กมีผิวหน้าแฉะเน่ืองจากไซลิทอลมีคุณสมบัติดูดความชื้นสูง  ชิฟฟอนเค้กปริมาณลดลง มีรสเฝ่ือนเพิ่มขึ้นรสเฝ่ือนที่เกิดขึ้นจึง
อาจเป็นสาเหตุที่ผู้บริโภคให้คะแนนความหวานที่ลดลง  
ตารางที่ 5 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลโดยใช้ ไซลิทอลทดแทนนํ้าตาล 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P ≤0.05)   
ตอนที่ 4 ศึกษาคุณค่าทางอาหารของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดน้ําตาล 

นําชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดและชิฟฟอนสูตรพื้นฐาน มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี หาค่า
ความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า ผลดังตารางที่  6 พบว่า ชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐานมี
ปริมาณไขมันลดลงร้อยละ 22.7  
ตารางที่ 6  องค์ประกอบทางเคมีของชิฟฟอนเค้กสูตรพื้นฐานและชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล 

องค์ประกอบทางเคมี ชิฟฟอนเค้กสูตรพื้นฐาน 
(ร้อยละ) 

ชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดน้ําตาล 
(ร้อยละ) 

ความชื้น 32.37 34.75 

โปรตีน 6.49 6.22 

ไขมัน 19.46 15.05 

คาร์โบไฮเดรต 40.31 42.66 

เถ้า 1.37 1.32 

 
 

กะทิ ค่าสี ปริมาตรจําเพาะ 
(ลบ.ซม./กรัม) L* a* b* 

ไม่ใส่ 72.65±0.12a 6.56±0.24a 37.25±0.70a 2.61 
ร้อยละ 25 71.12±0.48b 6.17±0.52a 38.56±2.28a 2.60 
ร้อยละ 50 70.85±0.61b 6.29±0.96a 37.37±3.20a 2.64 
ร้อยละ 75 70.89±0.73b 6.27±1.01a 37.95±2.04a 2.76 

ไซลิทอล สีเนื้อใน กล่ิน ความหวาน ความนุ่ม ความชุ่มฉํ่า ความชอบ
รวม 

ไม่มี  4.74±1.39b 4.66±1.40b 4.24±1.31c    4.66±1.31c  4.44±1.32c 4.36±1.32c 
ร้อยละ 10 4.80±1.29ab 4.72±1.38b 4.88±1.43b    5.24±1.22b  4.86±1.44bc 5.06±1.36b 
ร้อยละ 20 5.30±1.28a 5.48±0.99a  5.98±0.95a    6.10±0.95a  6.02±1.03a 6.22±1.01a 
ร้อยละ 30 5.06±1.07ab 5.18±1.25ab   5.06±1.26b    5.22±1.38b  5.32±1.20b 5.40±1.10b 
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ตารางที่ 4  การทดสอบทางกายภาพของชิฟฟอนเค้กโดยศึกษาอัตราส่วนกะทิต่อนํ้ามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต(ิP≤0.05) 
ตอนที่ 3 ศึกษาการใช้ไซลิทอลทดแทนน้ําตาล 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลโดยใช้ไซลิทอลทดแทนนํ้าตาล ในตารางที่ 5 พบว่า 
ผู้บริโภคมีความชอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)  ชิฟฟอนเค้กที่ใช้ไซลิทอลร้อยละ 20 มีสี กล่ิน ความหวาน ความ
นุ่ม ความชุ่มฉ่ําและความชอบรวมมากที่สุด ในระดับมากถึงมากที่สุด การใช้ไซลิทอลในปริมาณที่มากขึ้น ชิฟฟอนมีความหวานมากขึ้น
ถึงแม้ว่าไซลิทอลจะมีความหวานเท่ากับนํ้าตาลซูโครสเน่ืองจากไซลิทอลมีความสามารถในการละลายที่อุณหภูมิสูงกว่าซูโครส (กล้า
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รส ความชอบรวมใกล้เคียงกับสปันจ์ที่ใช้นํ้าตาลซูโครส แต่เม่ือใช้ไซลิทอลที่     ร้อยละ 30 ผู้บริโภคยอมรับชิฟฟอนเค้กลดลง เพราะ
ชิฟฟอนเค้กมีผิวหน้าแฉะเน่ืองจากไซลิทอลมีคุณสมบัติดูดความชื้นสูง  ชิฟฟอนเค้กปริมาณลดลง มีรสเฝ่ือนเพิ่มขึ้นรสเฝ่ือนที่เกิดขึ้นจึง
อาจเป็นสาเหตุที่ผู้บริโภคให้คะแนนความหวานที่ลดลง  
ตารางที่ 5 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลโดยใช้ ไซลิทอลทดแทนนํ้าตาล 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P ≤0.05)   
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กะทิ ค่าสี ปริมาตรจําเพาะ 
(ลบ.ซม./กรัม) L* a* b* 

ไม่ใส่ 72.65±0.12a 6.56±0.24a 37.25±0.70a 2.61 
ร้อยละ 25 71.12±0.48b 6.17±0.52a 38.56±2.28a 2.60 
ร้อยละ 50 70.85±0.61b 6.29±0.96a 37.37±3.20a 2.64 
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ไซลิทอล สีเนื้อใน กล่ิน ความหวาน ความนุ่ม ความชุ่มฉํ่า ความชอบ
รวม 

ไม่มี  4.74±1.39b 4.66±1.40b 4.24±1.31c    4.66±1.31c  4.44±1.32c 4.36±1.32c 
ร้อยละ 10 4.80±1.29ab 4.72±1.38b 4.88±1.43b    5.24±1.22b  4.86±1.44bc 5.06±1.36b 
ร้อยละ 20 5.30±1.28a 5.48±0.99a  5.98±0.95a    6.10±0.95a  6.02±1.03a 6.22±1.01a 
ร้อยละ 30 5.06±1.07ab 5.18±1.25ab   5.06±1.26b    5.22±1.38b  5.32±1.20b 5.40±1.10b 
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ตอนที่ 5 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
การศึกษาอายุการเก็บรักษาชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล ที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 7 

พบว่า  ทั้ง 2 สภาวะชิฟฟอนเค้กมีค่าความแข็งและค่า aW เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ชิฟฟอนมีความแข็งเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการใช้กะทิ
ทดแทนไขมันทําให้ลดปริมาณไขมันในชิฟฟอน ซ่ึงคุณสมบัติของไขมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในกรณีที่ปริมาณไขมันน้อยเกินไปจะทํา
ให้ชิฟฟอนแห้งแข็งเร็วขึ้น(จิตธนา แจ่มเมฆและอรอนงค์ นัยวิกุล, 2539)  ดังน้ันควรศึกษาการใช้สารทดแทนไขมันชนิดอ่ืนร่วมด้วย 
เช่น อินูลิน เพื่อปรับปรุงเน้ือสัมผัสให้ดีขึ้น  
ตารางที่ 7  ค่าความแข็งและค่า aW ของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและ6-8 0C  

วันที่ ค่าความแข็ง(กรัม) ค่า aW 
อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 6-8 0C อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 6-8 0C 

0 27.35±0.44c 27.35±0.44d 0.916±0.002b 0.916±0.002b 
1 36.76±0.23b - 0.922±0.001a - 
2 41.78±1.83a 34.06±1.77c 0.924±0.001a 0.925±0.004a 
3 - 50.80±1.16b - 0.922±0.003a 
4 - 57.06±2.19a - 0.926±0.001a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P ≤0.05)   
- ไม่มีการวิเคราะห์  
ผลการทดสอบจุลินทรีย์ดังตารางที่ 8 พบว่า จุลินทรีย์มีปริมาณเพิ่มขึ้น เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ที่อุณหภูมิห้องใน

วันที่ 3 ชิฟฟอนเค้กมีจํานวนยีสต์และราเกินมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 6-8 0C ในวันที่ 5 ชิฟฟอนเค้กมีจํานวนจุลินทรีย์เกินมาตรฐานเค้ก
ของ มผช.459/2547 ที่กําหนดให้ตัวอย่าง 1 กรัม จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1×104โคโลนี  ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 10 
โคโลนี ชิฟฟอนมีอายุการเก็บรักษาส้ันเน่ืองจากชิฟฟอนเค้กมีค่า aW  สูงกว่า 0.9 ซ่ึงเป็นค่าที่เชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดสามารถเจริญได้  ชิฟ
ฟอนเค้กที่พัฒนาขึ้นมีอายุการเก็บรักษาใกล้เคียงกับเค้กเนยลดไขมันและโคเลสเตอรอลที่อุณหภูมิห้องและที่15 0C ที่มีอายุการเก็บ
รักษา 3 , 6 วันตามลําดับ (ศิริวงศ์ เสน่ห์ลักษณา, 2548) 
ตารางที่ 8 จํานวนจุลินทรีย์ของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 6-8 0C 
(โคโลนี/ตัวอย่าง 1 กรัม) 

วันที่ อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 6-8 0C 
จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา 

0 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
1 100 <10 - - 
2 250 10 100 ไม่พบ 
3 350 >10 230 <10 
4 - - 300 10 
5 - - TNTC >10 

หมายเหตุ:  -  คือไม่มีการวิเคราะห์ ; TNTC คือ มีจํานวนจุลินทรีย์ที่มากจนนับไม่ได้ (Too Numerous To Count) 
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในตารางที่ 9 และ 10 พบว่าชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่เก็บที่อุณหภูมิห้องและที่ 6-8 

0C มีคุณภาพลดลงอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤0.05) เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ชิฟฟอนมีสีเข้มขึ้น มีกล่ินหืน เน้ือสัมผัสแข็ง
กระด้างขึ้น ส่งทําให้ความชอบรวมลดลง เน่ืองจากส่วนผสมของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่ใช้กะทิทดแทนไขมัน กะทิจะช่วยเพิ่ม
กล่ิน รสชาติและความนุ่มแต่ก็ทําให้ชิฟฟอนเค้กเสียง่ายขึ้นและไขมันในกะทิจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายทําให้เกิดกล่ินหืนที่
ผู้บริโภคไม่ยอมรับ และเม่ืออายุการเก็บรักษามากขึ้นการลดปริมาณไขมันและนํ้าตาลส่งผลทําให้   ชิฟฟอนเค้กขาดความชุ่มชื่น และ
แห้งแข็งเร็วขึ้น แต่การใช้กะทิทดแทนนํ้ามันพืช ใช้ไซลิทอลเป็นสารให้ความหวานแทนนํ้าตาลซูโครส สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยที่ต้องการลดพลังงานจากไขมันและนํ้าตาล เน่ืองจากกะทิให้พลังงาน 3.34 กิโลแคลอรีต่อกรัมซ่ึงน้อยกว่านํ้ามันพืชที่มีให้
พลังงาน 9 กิโลแคลอรีต่อกรัมและนํ้าตาลซูโครสให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม ไซลิทอลมีค่าพลังงานเท่ากับ 2.4 กิโลแคลอรีต่อกรัม 
ผู้บริโภคให้การยอมรับชิฟฟอนเค้กที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 วัน และที่อุณหภูมิ 6-80C นาน 3 วัน ดังน้ันอาจต้องทําปรับปรุง
คุณภาพเน้ือสัมผัสในดีขึ้นโดยการใช้สารทดแทนไขมันชนิดอ่ืนร่วมด้วย เช่น อินูลิน  
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 ( )  aW 

  6-8 0C   6-8 0C 

0 27.35±0.44c 27.35±0.44d 0.916±0.002b 0.916±0.002b 

1 36.76±0.23b - 0.922±0.001a - 

2 41.78±1.83a 34.06±1.77c 0.924±0.001a 0.925±0.004a 

3 - 50.80±1.16b - 0.922±0.003a 

4 - 57.06±2.19a - 0.926±0.001a 

:  (P 0.05)   
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ตอนที่ 5 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
การศึกษาอายุการเก็บรักษาชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล ที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 7 

พบว่า  ทั้ง 2 สภาวะชิฟฟอนเค้กมีค่าความแข็งและค่า aW เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ชิฟฟอนมีความแข็งเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการใช้กะทิ
ทดแทนไขมันทําให้ลดปริมาณไขมันในชิฟฟอน ซ่ึงคุณสมบัติของไขมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในกรณีที่ปริมาณไขมันน้อยเกินไปจะทํา
ให้ชิฟฟอนแห้งแข็งเร็วขึ้น(จิตธนา แจ่มเมฆและอรอนงค์ นัยวิกุล, 2539)  ดังน้ันควรศึกษาการใช้สารทดแทนไขมันชนิดอ่ืนร่วมด้วย 
เช่น อินูลิน เพื่อปรับปรุงเน้ือสัมผัสให้ดีขึ้น  
ตารางที่ 7  ค่าความแข็งและค่า aW ของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและ6-8 0C  

วันที่ ค่าความแข็ง(กรัม) ค่า aW 
อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 6-8 0C อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 6-8 0C 

0 27.35±0.44c 27.35±0.44d 0.916±0.002b 0.916±0.002b 
1 36.76±0.23b - 0.922±0.001a - 
2 41.78±1.83a 34.06±1.77c 0.924±0.001a 0.925±0.004a 
3 - 50.80±1.16b - 0.922±0.003a 
4 - 57.06±2.19a - 0.926±0.001a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P ≤0.05)   
- ไม่มีการวิเคราะห์  
ผลการทดสอบจุลินทรีย์ดังตารางที่ 8 พบว่า จุลินทรีย์มีปริมาณเพิ่มขึ้น เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ที่อุณหภูมิห้องใน

วันที่ 3 ชิฟฟอนเค้กมีจํานวนยีสต์และราเกินมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 6-8 0C ในวันที่ 5 ชิฟฟอนเค้กมีจํานวนจุลินทรีย์เกินมาตรฐานเค้ก
ของ มผช.459/2547 ที่กําหนดให้ตัวอย่าง 1 กรัม จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1×104โคโลนี  ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 10 
โคโลนี ชิฟฟอนมีอายุการเก็บรักษาส้ันเน่ืองจากชิฟฟอนเค้กมีค่า aW  สูงกว่า 0.9 ซ่ึงเป็นค่าที่เชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดสามารถเจริญได้  ชิฟ
ฟอนเค้กที่พัฒนาขึ้นมีอายุการเก็บรักษาใกล้เคียงกับเค้กเนยลดไขมันและโคเลสเตอรอลที่อุณหภูมิห้องและที่15 0C ที่มีอายุการเก็บ
รักษา 3 , 6 วันตามลําดับ (ศิริวงศ์ เสน่ห์ลักษณา, 2548) 
ตารางที่ 8 จํานวนจุลินทรีย์ของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 6-8 0C 
(โคโลนี/ตัวอย่าง 1 กรัม) 

วันที่ อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 6-8 0C 
จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา 

0 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
1 100 <10 - - 
2 250 10 100 ไม่พบ 
3 350 >10 230 <10 
4 - - 300 10 
5 - - TNTC >10 

หมายเหตุ:  -  คือไม่มีการวิเคราะห ์; TNTC คือ มีจํานวนจุลินทรีย์ที่มากจนนับไม่ได้ (Too Numerous To Count) 
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในตารางที่ 9 และ 10 พบว่าชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่เก็บที่อุณหภูมิห้องและที่ 6-8 

0C มีคุณภาพลดลงอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤0.05) เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ชิฟฟอนมีสีเข้มขึ้น มีกล่ินหืน เน้ือสัมผัสแข็ง
กระด้างขึ้น ส่งทําให้ความชอบรวมลดลง เน่ืองจากส่วนผสมของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่ใช้กะทิทดแทนไขมัน กะทิจะช่วยเพิ่ม
กล่ิน รสชาติและความนุ่มแต่ก็ทําให้ชิฟฟอนเค้กเสียง่ายขึ้นและไขมันในกะทิจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายทําให้เกิดกล่ินหืนที่
ผู้บริโภคไม่ยอมรับ และเม่ืออายุการเก็บรักษามากขึ้นการลดปริมาณไขมันและนํ้าตาลส่งผลทําให้   ชิฟฟอนเค้กขาดความชุ่มชื่น และ
แห้งแข็งเร็วขึ้น แต่การใช้กะทิทดแทนนํ้ามันพืช ใช้ไซลิทอลเป็นสารให้ความหวานแทนนํ้าตาลซูโครส สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยที่ต้องการลดพลังงานจากไขมันและนํ้าตาล เน่ืองจากกะทิให้พลังงาน 3.34 กิโลแคลอรีต่อกรัมซ่ึงน้อยกว่านํ้ามันพืชที่มีให้
พลังงาน 9 กิโลแคลอรีต่อกรัมและนํ้าตาลซูโครสให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม ไซลิทอลมีค่าพลังงานเท่ากับ 2.4 กิโลแคลอรีต่อกรัม 
ผู้บริโภคให้การยอมรับชิฟฟอนเค้กที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 วัน และที่อุณหภูมิ 6-80C นาน 3 วัน ดังน้ันอาจต้องทําปรับปรุง
คุณภาพเน้ือสัมผัสในดีขึ้นโดยการใช้สารทดแทนไขมันชนิดอ่ืนร่วมด้วย เช่น อินูลิน  
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 ( )  aW 

  6-8 0C   6-8 0C 

0 27.35±0.44c 27.35±0.44d 0.916±0.002b 0.916±0.002b 

1 36.76±0.23b - 0.922±0.001a - 

2 41.78±1.83a 34.06±1.77c 0.924±0.001a 0.925±0.004a 

3 - 50.80±1.16b - 0.922±0.003a 

4 - 57.06±2.19a - 0.926±0.001a 
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 ( )  aW 

  6-8 0C   6-8 0C 

0 27.35±0.44c 27.35±0.44d 0.916±0.002b 0.916±0.002b 

1 36.76±0.23b - 0.922±0.001a - 

2 41.78±1.83a 34.06±1.77c 0.924±0.001a 0.925±0.004a 

3 - 50.80±1.16b - 0.922±0.003a 

4 - 57.06±2.19a - 0.926±0.001a 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554
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ตารางที ่9 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 
วันที่ สีเนื้อใน กล่ิน รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 
0 6.23±0.72a 6.33±0.75a 6.03±0.80a 6.13±0.97a 6.33±0.71a 
1 5.23±0.89b 5.10±1.21b 5.26±0.73b 5.56±0.77b 5.53±0.81b 
2    3.93±1.20c 3.03±1.35c 3.06±1.17c 2.96±0.96c 3.16±1.14c 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางที่ 10 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียส 

วันที่ สีเนื้อใน กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 
0 6.23±0.72a 6.33±0.75a 6.03±0.80a 6.13±0.97a 6.33±0.71a 
2 5.30±1.36b 5.26±1.31b 5.20±1.04b 5.30±1.02b 5.56±1.19b 
3 4.90±0.99b 4.80±0.96b 4.43±1.40c 4.70±1.02c 4.60±1.27c 
4 4.06±1.22c 3.86±1.67c 3.23±1.38d 3.43±1.04d    3.76±1.40d 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนาชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาล  

   1. ปริมาณเน้ือตาลที่เหมาะสมของชิฟฟอนเค้กลูกตาล คือเน้ือตาลร้อยละ 30 ของนํ้าหนักแป้ง ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด 
คะแนน  5.8  

2.การใช้กะทิทดแทนนํ้ามันพืชที่เหมาะสมของชิฟฟอนเค้กลูกตาล คือ กะทิร้อยละ 75 นํ้ามันพืชร้อยละ 25 ผู้บริโภคยอมรับ
มากที่สุดที่ระดับความชอบถึงชอบมากมีคะแนนความชอบรวม 5.84 

3.การใช้ไซลิทอลทดแทนนํ้าตาลซูโครสที่เหมาะสมของชิฟฟอนเค้กลูกตาล คือ ไซลิทอลร้อยละ 20 ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด
ที่ระดับความชอบมากถึงชอบมากที่สุดมีคะแนนความชอบรวม 6.22 

4.ชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลมีส่วนผสม ดังน้ี แป้งเค้กร้อยละ 100 แป้งข้าวโพดร้อยละ 11.11 เน้ือตาลร้อยละ 33.3 
นํ้าตาลทรายร้อยละ 97.8 ไซลิทอลร้อยละ 24.4 ไข่ขาวร้อยละ 108.33  ไข่แดงร้อยละ 50 นํ้าร้อยละ 35.0 นมข้นจืดร้อยละ 35.0 
นํ้ามันพืชร้อยละ 13.9  ผงฟูร้อยละ 5.5 เกลือร้อยละ 1.66 ครีมออฟทาร์ทาร์ร้อยละ 0.83 วานิลลาร้อยละ 0.76 

5.ชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลมี คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 42.66  ไขมันร้อยละ 15.05 โปรตีนร้อยละ 6.22  ความชื้นร้อยละ 
34.75 และเถ้าร้อยละ 1.32  ชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐานมีปริมาณไขมันลดลงร้อยละ 22.7  

6. ชิฟฟอนเค้กลูกตาลลดนํ้าตาลที่เก็บที่อุณหภูมิห้องและที่ 6-8 0C มีคุณภาพลดลง เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ที่
อุณหภูมิห้องสามารถเก็บได้ 1 วัน ที่อุณหภูมิ 6-8 0C สามารถเก็บได้ 3 วัน 
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การผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมสของ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) ที่แยกได้จากโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

β-lactamase Production in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
Collected from Hospitals in Chon Buri and Chacheongsao Provinces 

พีรพัฒน์  สุพรรณพันธุ์1, ดวงชีวัน  พึ่งสุรินทร์1, กาญจนา  หริ่มเพ็ง1,  วีรพงศ์  วุฒิพันธ์ุชัย2, สุบัณฑิต  น่ิมรัตน์3 
1ภาควิชาจุลชีววิทยา, 2ภาควิชาวาริชศาสตร,์ 3ภาควิชาจุลชีววิทยาและโครงการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาความสามารถของ  Staphylococcus aureus จํานวน 400 ไอโซเลท  ที่แยกได้จาก
โรงพยาบาล 3 แห่ง  ใน จังหวัดชลบุรีและฉะเชิ ง เทราในการผลิต เอนไซม์ เบต้ า -แลคตาเมส   จากการศึ กษาพบว่า   
S. aureus  จะถูกพบได้มากที่สุดในส่ิงส่งตรวจประเภทเสมหะ จํานวน 147 ไอโซเลท (36.75%) รองลงมาคือ หนอง 142  ไอโซเลท 
(35.50%)  เลือด 91 ไอโซเลท (22.75%)  ปัสสาวะ 14 ไอโซเลท (3.50%)  และส่ิงส่งตรวจที่เป็นของเหลว 6 ไอโซเลท (1.50%) 
ตามลําดับ   ซ่ึงจัดเป็น MSSA และ MRSA จํานวน 250 (62.50%) และ 150 (37.50%) ไอโซเลท ตามลําดับ  เม่ือนํา MRSA มาศึกษา
การผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมส พบว่าแบคทีเรียดังกล่าวสามารถผลิตเอนไซม์ชนิดน้ีจํานวน 138 (92.00%) ไอโซเลท   และ MRSA 
ที่ไม่สามารถผลิตเอนไซม์ชนิดน้ีมีจํานวน 12 (8.00%) ไอโซเลท  การศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า MRSA ที่แยกได้จากโรงพยาบาลใน
จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราส่วนใหญ่น่าจะมีการดื้อยาในกลุ่มเบต้าแลคแตมได้สูง  เน่ืองจากมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เบต้า-
แลคตาเมส  ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้เกิดการดื้อยา  
คําสําคัญ : Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus 
(MSSA); เอนไซม์เบต้า-แลคตาเมส; ชลบุร;ี ฉะเชิงเทรา; การระบาดวิทยา  

Abstract 
 This study aimed to examine the β-lactamase production of 400 isolates of Staphylococcus aureus 
isolated from three hospitals in Chon Buri and Chacheongsao Provinces. S. aureus was highly isolated from 
sputum, 147 isolates (36.75%), followed by pus, blood, urine and fluid which were 142 (35.50%), 91 (22.75%), 14 
(3.50%) and 6 (1.50%) isolates, respectively. Methicillin sensitive S. aureus (MSSA) and methicillin resistant S. 

aureus (MRSA) were 250 (62.50%) and 150 (37.50%) isolates, respectively. Then, the β-lactamase production of 

MRSA was investigated. Results demonstrated that those MRSA able to produce β-lactamase were 138 (92.00%) 
isolates and MRSA unable to produce that were 12 isolates. This finding concluded that a majority of MRSA 

isolated from three hospitals in Chon Buri and Chacheongsao Provinces may be potently resistant to β-lactam 

due to β-lactamase production.           
Keywords : Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus 

(MSSA); β-lactamase enzyme; Chon Buri; Chacheongsao; Epidemiology  

บทนํา 
Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียชนิดหน่ึงที่ มีความสําคัญทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 

(Gnanamani et al., 2003; สุบัณฑิต และคณะ, 2553ก)  โดยเป็นแบคทีเรียที่ทําให้เกิดการติดเชื้อเป็นอันดับสองรองจาก 
Escherichia coli  (Ketchum, 1988)  ในทางการแพทย์ได้มีการรักษาภาวะติดเชื้อ S.  aureus  ชนิดรุนแรงด้วยยาในกลุ่มเพนนิซิล
ลิน (Turos, 2007) ผลปรากฎว่าในระยะหลังพบเชื้อ S. aureus สายพันธ์ุดื้อต่อเมทิซิลลินมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเรียกเชื้อที่ดื้อยาน้ีว่า 
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA (Abeylath et al., 2008)   

ปัจจุบันการดื้อยาของ  MRSA  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ในประเทศไทย  โดยในปี พ.ศ. 2532 พบอุบัติการณ์ของ MRSA ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.00%  ภาคเหนือ 20.00%  และมีค่าเฉล่ียการพบ MRSA ทั่วประเทศถึง 23.00%  และจากรายงานการ
ตรวจหา Phage type ของ S. aureus  จากโรงพยาบาล 5 แห่งในประเทศไทยพบว่า Phage type 85 ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุของ MRSA 
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ได้มีการตรวจพบมากถึงร้อยละ 31.80  ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2532 – มีนาคม พ.ศ. 2534  และ พบ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ MRSA จากโรงพยาบาลศิริราช  ประมาณ 29.17%  ในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2533  และเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2533  พบ 87.50% (สมหวัง, 2535)   นอกจากน้ีจากการศึกษาและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
แห่งชาต ิพบว่าในป ีพ.ศ. 2541  MRSA มีการดื้อยา 24.00% และได้เพิ่มสูงถึง 32.00% ในปี พ.ศ. 2546  โดยอาจจะส่งผลให้ยาที่ใช้
ในการรักษาไม่สามารถรักษาได้และจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะราคาแพงในการรักษาโรคติดเชื้อจาก MRSA (พรรณทิพย์, 2540)     
 MRSA กลายเป็นปัญหาที่สําคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งในด้านการรักษา การดูแลผู้ป่วย และระบาดวิทยาทั่วโลก 
(สุบัณฑิต และคณะ, 2553ข, พีรพัฒน์ และคณะ, 2553)  ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ MRSA  เป็นแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่มเบต้าแล
คแตม (O’Hara and Reynolds, 1987) และพบว่าแบคทีเรียกลุ่มน้ีดื้อต่อยา Vancomycin เพิ่มมากขึ้นด้วย (Ray et al., 2003)  
การดื้อต่อยาปฏิชีวนะ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาในกลุ่มเบต้าแลคแตมเกิดจากกลไกการดื้อยาของเชื้อ  ซ่ึงกลไกหน่ึงที่ทําให้แบคทีเรียกลุ่ม
น้ีดื้อต่อยาปฏิชีวนะ คือ การผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมส (Inglis, 1996)   ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการดื้อยาของแบคทีเรียกลุ่มน้ี   
ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงเป็นการศึกษาการระบาดวิทยาและการผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมสของ MRSA ในจังหวัดชลบุรีและ
ฉะเชิงเทรา   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาถึงการระบาดวิทยาและความสามารถในการผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมสของ  Staphylococcus aureus ที่
แยกได้จากโรงพยาบาล 3 แห่ง  ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา  

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. การคัดแยกและการศึกษาการระบาดวิทยาของ S. aureus 

คัดแยก  S. aureus  จากส่ิงส่งตรวจของผู้ป่วย ได้แก่ หนอง ปัสสาวะ เสมหะ ส่ิงส่งตรวจจากลําคอ  ช่องคลอด  สาย Cut 
down และส่ิงส่งตรวจอ่ืน ๆ  จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาล
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 400 ไอโซเลท    

นํา S. aureus  ที่แยกได้จากส่ิงส่งตรวจมาจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม   ได้แก่ S. aureus  สายพันธ์ุที่ไวต่อยา Methicillin 
(MSSA)  และ S. aureus สายพันธ์ุที่ดื้อยา Methicillin (MRSA)  โดยการทดสอบหาค่า Minimum Inhibitory Concentration 
(MICs) ด้วยวิธี Agar dilution  ตามวิธีการของ Brown and Ngeno (2007)   ซ่ึงนํา S. aureus  มาเพาะในอาหารเล้ียงเชื้อ Tryptic 

Soy Broth  นาน 4-6 ชั่วโมง  เจือจางเชื้อให้มีปริมาณเท่ากับ 1 × 104 CFU/mL   จากน้ันหยด Cell suspension ปริมาตร 10 
ไมโครลิตร ลงบนอาหารเล้ียงเชื้อ Mueller Hinton Agar ที่เติม 4% NaCl  และยา Oxacillin ความเข้มข้น 512, 256, 128, 64, 32, 
16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25 และ 0.125 µg/mL รอให้ผิวหน้าอาหารแห้ง  บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง  ซ่ึง S. 
aureus ที่บ่งบอกว่าเป็น MRSA ต้องมีค่า MICs ของ Oxacillin ≥ 4 µg/mL ขึ้นไป (NCCLS, 2004)    
2. การทดสอบเอนไซม์เบต้าแลคตาเมส (McDougal and Thornsberry, 1986) 
 นํา MRSA ที่แยกได้จากข้อ 1 มาตรวจหาการผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมสด้วยเทคนิค Nitrocefin assay (Oxoid, UK)  
โดยทดสอบตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการใช้งาน   

ผลการวิจัย 
1. การระบาดวิทยาของ S. aureus  
 จากการคัดแยก S. aureus  จากส่ิงส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง จํานวน 400 ไอโซเลท     พบว่า S. aureus  
พบได้ในส่ิงส่งตรวจประเภทเลือด  หนอง  เสมหะ ปัสสาวะและส่ิงส่งตรวจที่เป็นของเหลว  โดยพบ   S. aureus  ในส่ิงส่งตรวจ
ป ร ะ เ ภ ท เ ส ม ห ะ ม า ก ที่ สุ ด   เ ป็ น จํ า น ว น  147 ไ อ โ ซ เ ล ท  ( 36.75%)  ร อ ง ล ง ม า คื อ   ห น อ ง  
142  ไอโซเลท (35.50%)   เลือด 91 ไอโซเลท (22.75%)   ปัสสาวะ 14 ไอโซเลท (3.50%)  และส่ิงส่งตรวจที่เป็นของเหลว  6  ไอโซ
เลท (1.50%) ตามลําดับ  ซ่ึงจัดเป็น MSSA และ MRSA จํานวน 250 และ 150 ไอโซเลท ตามลําดับ  คิดเป็น 62.50% และ 37.50% 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  จํานวนของ S. aureus ทั้งหมด 400  ไอโซเลท  ที่พบในส่ิงส่งตรวจ  
 

ส่ิงส่งตรวจ จํานวนตัวอย่าง n (%) MSSA  n (%) MRSA n (%)  
เลือด 
หนอง 
เสมหะ 
ปัสสาวะ 
ส่ิงส่งตรวจที่เป็นของเหลว 

91 (22.75) 
142 (35.50) 
147 (36.75) 
14 (3.50) 
6 (1.50) 

58 (63.74) 
88 (61.97) 
89 (60.54) 
12 (85.71) 
3 (50.00) 

33 (36.26) 
54 (38.03) 
58 (39.46) 
2 (14.29) 
3 (50.00) 

รวม 400 (100.00) 250 (62.50) 150 (37.50) 
หมายเหตุ     n = จํานวนส่ิงส่งตรวจที่พบจากโรงพยาบาล 
  % = เป็นจํานวนที่คิดได้จากจํานวนที่พบได้จากส่ิงส่งตรวจ 
2. การผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมส 
 จากการคัดแยกและศึกษาการระบาดวิทยาของ MRSA ในผู้ป่วยในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิง เทรา  สามารถ 
คัดแยก MRSA ได้ 150 ไอโซเลท  และเม่ือนํามาแบคทีเรียดังกล่าวมาศึกษาการผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมส พบว่าแบคทีเรียดังกล่าว
สามารถผลิตเอนไซม์ชนิดน้ีจํานวน 138 ไอโซเลท  คิดเป็น 92.00% โดย MRSA ที่มีค่า MICs สูงกว่า 64 µg/mL สามารถผลิตเอนไซม์
เบต้า-แลคตาเมสได้สูงที่สุด เท่ากับ 118 ไอโซเลท  คิดเป็น 78.67%  นอกจากน้ียังพบว่า MRSA ที่ไม่ผลิตเอนไซม์ชนิดน้ีมีจํานวน 12 
ไอโซเลท คิดเป็น 8.00% ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2   จํานวน MRSA ที่ผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมส 

MICs (µg/mL) 
การผลิตเอนไซม์ 
เบต้า-แลคตาเมส 

จํานวน (ไอโซเลท) เปอร์เซ็นต์ 

1 + 9 6.00 
2 + 1 0.67 
4 + 1 0.67 
8 + 1 0.67 
32 + 4 2.66 
64 + 4 2.66 
> 64 + 118 78.67 
> 64 - 12 8.00 
รวม  150 100.00 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ บ า ด วิ ท ย า ข อ ง  S. aureus ใ น จั ง ห วั ด ช ล บุ รี แ ล ะ จั ง ห วั ด ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  จํ า น ว น  400  
ไอโซเลท  พบการระบาดวิทยาในส่ิงส่งตรวจประเภทหนองมากที่สุด   สอดคล้องกับรายงานในประเทศไทยที่พบการติดเชื้อ MRSA 
ในวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2537 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2539 พบว่ามีการติดเชื้อ S. aureus ในส่ิงส่งตรวจประเภท
หนองมากที่สุด (นิรมล, 2541)  และมีรายงานการศึกษาอุบัติการณ์ของ MRSA ในโรงพยาบาลต่างประเทศในประเทศกรีซได้ศึกษา
ตั้งแต่  พ.ศ. 2542 ถึงพ.ศ. 2543 พบ S. aureus จํานวน 250 ไอโซเลท โดยพบในส่ิงส่งตรวจประเภทหนองมากที่สุด (Petinaki et 
al., 2001)   การพบอุบัติการณ์ของ S. aureus   ในส่ิงส่งตรวจประเภทหนองมากที่สุดน้ันอาจเน่ืองมาจาก S. aureus  เป็นเชื้อที่พบ
ได้ตามผิวหนังและก่อให้เกิดโรคบริเวณผิวหนังเป็นสาเหตุของฝี หนอง ในบาดแผลต่าง ๆ และพบได้มากในโรงพยาบาล (Muller and 
Gubina, 2004) 
 การศึกษาครั้งน้ีสามารถแบ่ง S. aureus  ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ MSSA และ MRSA โดยพบ MSSA มากกว่า MRSA  
สอดคล้องกับการศึกษาการระบาดของ MRSA จากโรงพยาบาลในประเทศตริดิแดดและโตแบโก ที่พบอัตราส่วนของ MSSA มากกว่า 
MRSA จาก S. aureus ทั้งหมด 1,912 ไอโซเลท  แบ่งเป็น MSSA จํานวน 1,668 ไอโซเลท (87.23%) และ MRSA จํานวน 244 ไอโซ
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เลท (12.77%; Akpaka et al., 2007) และการศึกษา S. aureus จํานวน 250 ไอโซเลท จากโรงพยาบาลในประเทศกรีซ  พบ MSSA 
จํานวน 215 ไอโซเลท (86.00%) และ MRSA จํานวน 35 ไอโซเลท (14.00%; Petinaki et al., 2001)  
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้ทําการศึกษาค่า MICs ของ S. aureus เพื่อบ่งชี้ว่าเป็น MRSA ซ่ึงต้องมีค่า MICs ของ Oxacillin ≥ 4 
µg/mL ขึ้นไป (NCCLS, 2004)  โดย MRSA ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราจํานวน 10 ไอโซเลท มีค่า 
MICs ต่ํากว่า 4  µg/mL แต่สามารถผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมสและดื้อต่อยากลุ่มเบต้าแลคแตม  แสดงให้เห็นว่ากลไกการดื้อยาของ
แบคทีเรียกลุ่มน้ีเกิดจากการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมส หรือเรียกว่า Borderline - Oxacillin resistant S. aureus (BORSA) ซ่ึงยัง
มีการดื้อยาในระดับต่ํา และมีค่า MICs ของ Oxacillin เท่ากับ 1-2 µg/mL (Zaher et al., 1997)  นอกจากน้ียังอาจเกิดจากการ
แสดงออกของยีน blaZ ที่ควบคุมการผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมส  และการเปล่ียนแปลงของ Penicillin Binding Protein (PBPs) 
ของ MRSA ทําให้มีคุณสมบัติจับกับยาได้น้อยลง (Tomasz et al., 1989; Barg et al., 1991) 
 ในขณะที่ MRSA ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราจํานวน 128 ไอโซเลท คิดเป็น 85.33% 
สามารถผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตาเมสและดื้อต่อยากลุ่มเบต้าแลคแตม  ชี้ให้เห็นว่าการดื้อยาในกลุ่มน้ีเกิดจากการผลิตเอนไซม์เบต้า-
แลคตาเมส (Murakami et al., 1991; Araj et al., 1998)   นอกจากน้ันการศึกษาในครั้งน้ีพบ MRSA ที่ไม่ผลิตเอนไซม์เบต้า-แลคตา
เมส แต่ดื้อต่อยากลุ่มเบต้าแลคแตม จํานวน 12 ไอโซเลท  คิดเป็น 8.00%  การดื้อยาของแบคทีเรียในกลุ่มน้ีไม่ได้เกิดจากกิจกรรมของ
เอนไซม์เบต้า-แลคตาเมส  สอดคล้องกับการศึกษาของ Stapleton and Taylor (2002) ที่รายงานว่า MRSA มีกลไกในการดื้อยากลุ่ม
เบต้าแลคแตมที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง Penicillin Binding Protein (PBP) ชนิดที่ 2 ให้กลายเป็น PBP2’ หรือ PBP2a ซ่ึงจับกับ
ยากลุ่มเบต้าแลคแตมทุกชนิดได้ไม่ดี  ทําให้ยากลุ่มน้ีไม่สามารถออกฤทธ์ิได้ การสร้าง PBP2a ของ MRSA ถูกควบคุมโดยยีน mecA  
รวมทั้งอาจเกิดจากยีน Factor essential of the expression of methicillin  resistant (ƒem) ที่ประกอบด้วยยีนโครงสร้าง 4 
ชนิด ได้แก่ ƒemA, ƒemB, ƒemC และ ƒemD โดยที่ ƒemA เป็นยีนที่สําคัญในการส่งเสริมการแสดงออกของการดื้อยากลุ่มเบต้า-
แลคแตม (Ryffel et al., 1994)    
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สภาวะโลกร้อนและอุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอี 
บริเวณหาดบางแสนและอ่างศิลา จังหวัดชลบุร ี

Global Warming and Occurrence of Vibrionaceae at Bang Sean 
and Ang Sila Beaches, Chon Buri 

ไตรมาศ  บุญไทย1, จําลอง  แสงส่ง2, วีรสิทธ์ิ ขาวผ่อง2, พีรพัฒน์  สุวรรณพันธ์ุ3, สุดารัตน์  สวนจิตร3, 
วีรพงศ์  วุฒิพันธ์ุชัย4, สุบัณฑิต น่ิมรัตน์5* 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2โครงการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  3ภาควิชาจุลชีววิทยา 4ภาควิชาวาริชศาสตร์ 
5ภาควิชาจุลชีววิทยาและโครงการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดยอ่ 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของสภาวะโลกร้อนต่ออุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนา-ซีอีในนํ้าทะเล
บริเวณหาดบางแสนและอ่าวศิลา (ตลาดอ่างศิลา  ท่าเรืออ่างศิลา หาดบางแสนและหาดวอนนภา) จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2554  จากการศึกษาพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า และอุณหภูมิของนํ้าทะเลมีค่าอยู่
ระหว่าง 7.38 ± 0.01 ถึง 8.48 ± 0.01, 5.24 ± 0.01 ถึง 7.70 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 27.3 ± 0.58 ถึง 33.83 ± 0.29 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ นอกจากน้ันแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีในนํ้าทะเลบริเวณหาดบางแสนและอ่างศิลามีค่าเท่ากับ <1 ถึง 
8.57±0.12x102 CFU/mL โดยแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีที่พบในนํ้าทะเลของทั้ง 4 บริเวณมีความสอดคล้องกัน  ซ่ึงประกอบด้วย
แบคทีเรีย 8 ชนิด ได้แก่ Vibrio furnissii, V. damsela, V. fluvialis, V. cincinatiensis, V. alginolyticus, V.parahaemolyticus, 
Plesiomonas shigelloides และ Aeromonas sobria ยกเว้น บริเวณตลาดอ่างศิลาที่ไม่พบ V. parahaemolyticus, V. fluvialis 
และ A. sobria   แบคทีเรียที่พบอุบัติการณ์มากที่สุดในนํ้าทะเล คือ P. shigelloides และการเปล่ียนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง  
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าและอุณหภูมิจากการศึกษาในครั้งน้ีพบว่าไม่มีผลต่อปริมาณและการแพร่กระจายของแบคทีเรียกลุ่ม
วิบริโอนาซีอี 
คําสําคัญ: สภาวะโลกร้อน; บางแสน; อ่างศิลา; ชลบุร;ี วิบริโอนาซีอี 

Abstract 
 The purpose of this study was to determine the effect of global warming on incidence of Vibrionaceae in 
seawater at Bang Sean and Ang Sila Beaches (Ang Sila market, Ang Sila pier, Bang Sean beach and Wonnapha 
beach), Chon Buri from March to June, 2011. Results showed that pH, dissolved oxygen and temperature of 
seawater were in range of 7.38 ± 0.01 to 8.48 ± 0.01, 5.24 ± 0.01 to 7.70 ± 0.03 mg/L and 27.3 ± 0.58 to 33.83 ± 
0.29 °C, respectively. In addition, Vibrionaceae numbers in seawater at Bang Sean and Ang Sila Beaches ranged <1 
to 8.57±0.12x102 CFU/mL. Similar species of Vibrionaceae were observed in seawater collected from 4 sampling 
sites containing 8 species of Vibrio furnissii, V. damsela, V. fluvialis, V. cincinatiensis, V. alginolyticus,  
V. parahaemolyticus, Plesiomonas shigelloides and Aeromonas sobria, except those of Ang Sila market which 
were not detectable V. parahaemolyticus, V. fluvialis and A. sobria. P. shigelloides was the most prevalent 
species in seawater. Moreover, change in pH, dissolved oxygen and temperature in this study did not affect the 
numbers and prevalence of Vibrionaceae.   
Keywords: Global warming; Bang Sean; Ang Sila; Chon Buri; Vibrionaceae  

บทนํา 
ปัจจุบันปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) พบได้มากขึ้นและชัดเจนขึ้นทั่วโลก โดยที่ปรากฏการณ์โลกร้อน ทําให้เกิด

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและนํ้าในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 และมีการ
คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉล่ียจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยพบว่าในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา นับถึง พ.ศ. 2548 อากาศใกล้ผิวดินทั่วโลกโดย
เฉล่ียมีค่าสูงขึ้น 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007)  ซ่ึงคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC; McMichael et al., 2006; 
Hays et al., 2005)  ของสหประชาชาติได้สรุปไว้ว่า “จากการสังเกตการณ์การเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลาง
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คริสต์ศตวรรษที่ 20 (ตั้งแต่ พ.ศ. 2490) ค่อนข้างแน่ชัดว่าเกิดจากการเพิ่มความเข้มของแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของ
มนุษย์ที่เป็นผลในรูปของปรากฏการณ์เรือนกระจก” (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007) 

การที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นจะมีผลทําให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น และคาดว่าทําให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวน
อย่างมากและรุนแรงมากขึ้น (Extreme weather)  ปริมาณและรูปแบบการเกิดหยาดนํ้าฟ้าจะเปล่ียนแปลงไป ผลกระทบอ่ืนๆ ของ
ปรากฏการณ์โลกร้อน  ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของผลิตผลทางเกษตร   การเคล่ือนถอยของธารนํ้าแข็ง  การสูญพันธ์ุของพืชและสัตว์
ต่าง ๆ  รวมทั้งการกลายพันธ์ุและแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  ยกตัวอย่างเช่น  Salmonella จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น            
5-10%  เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ (Cullen, 2009; Kovats et al., 2004)  นอกจากน้ัน
แบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ  เช่น  Vibrio parahaemolyticus  และ  V. vulnificus  ซ่ึงเป็นแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์ที่สําคัญที่มักเกิดจาก
การบริโภคอาหารทะเล  (FAO, 2008)  เป็นแบคทีเรียอีกกลุ่มหน่ึงที่พบการระบาดเพิ่มมากขึ้น  เม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น (Drake et al., 
2007; McLaughlin et al., 2005; สุบัณฑิต น่ิมรัตน์ และคณะ, 2550)   

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพื่อประเมินผลของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการเปล่ียนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง  ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในนํ้าและอุณหภูมิ  รวมทั้งอุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีบริเวณบางแสนและอ่างศิลาเป็นครั้งแรก  ซ่ึง
จะทําให้ถึงปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอประจําถิ่นและกลุ่มก่อโรค  รวมทั้งข้อมูลที่จะได้จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านสาธารณสุขของนักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ     

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีบริเวณหาดบางแสนและอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี  เพื่อทําให้ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงของแบคทีเรียกลุ่มน้ีร่วมกับการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และลักษณะทางกายภาพของนํ้าทะเลได้อย่างครอบคลุม เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2554) 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
1. สถานที่ศึกษา 

 เก็บตัวอย่างบริเวณหาดบางแสนและอ่างศิลาทั้งส้ิน 4 จุด ได้แก่ ตลาดอ่างศิลา  ท่าเรืออ่างศิลา หาดบางแสนและหาดวอน
นภา ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 บริเวณเก็บตัวอย่างของหาดบางแสนและอ่างศิลา 
หมายเหตุ            บริเวณเก็บตัวอย่าง  
 1: ตลาดอ่างศิลา   2: ท่าเรืออ่างศิลา   3: หาดบางแสน   4:  หาดวอนนภา 

2. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําทะเล 
ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (Dissolved oxygen; DO) และอุณหภูมิโดยใช้โดยใช้

เครื่องมือวัดคุณภาพนํ้า (Cavallo and Stabili, 2004)  
 3. การศึกษาปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอในน้ําทะเล (Cavallo and Stabili, 2002; 2004) 
 เก็บตัวอย่างนํ้าทะเลจากบริเวณที่กําหนดไว้ ปริมาตร 500 มิลลิลิตร โดยเก็บต่ําลงจากบริเวณผิวนํ้าประมาณ 50 เซนติเมตร 
โดยใช้ปั้มใต้นํ้า (Submersible pump) ใส่ในขวดแก้วสีชาปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ที่ปราศจากเชื้อ เพื่อหลีกเล่ียงการปนเปื้อนจาก

1 2 

3 

4 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554

879879 
 

 

บริเวณผิวหน้านํ้า จากน้ันทําไปตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีด้วยอาหารเล้ียงเชื้อ Thiosulphate Citrate Bile salt 
Sucrose (TCBS) agar  โดยนําตัวอย่างมาเจือจางแบบ 10 เท่า (Ten-fold dilution)  ให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม ด้วยสารละลาย 
0.85% Normal saline จากน้ันปิเปตสารละลายตัวอย่างปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเล้ียงเชื้อและเกล่ียเชื้อด้วยเทคนิคสเปรด

เพลท (Spread plate technique) (ระดับความเจือจางละ 3 ซํ้า)  นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 48 ชั่วโมง    
  จากน้ันนําตัวอย่างนํ้าทะเลมาทําการนับจํานวนโคโลนีในแต่ละจานเพาะเชื้อ หาค่าเฉล่ียของจํานวนโคโลนีที่เจริญบนอาหาร
เล้ียงเชื้อทั้ง 3 ซํ้า คํานวณหาค่าเป็น CFU/mL แล้วนําโคโลนีที่มีลักษณะต่างกันไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีเพื่อจัดจําแนก
แบคทีเรียตาม Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Krieg and Holt, 1984; สุบัณฑิต น่ิมรัตน์, 2551)   

ผลการทดลอง 
1. คุณภาพน้ํา 

 จากการศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่างของนํ้าทะเลบริเวณหาดบางแสนและอ่างศิลาในระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 
2554 พบว่าความเป็นกรด-ด่างของนํ้าทะเลมีค่าใกล้เคียงกันทั้ง 4 บริเวณ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 7.38 ± 0.01 ถึง 8.48 ± 0.01  ซ่ึงผ่าน
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2550) ที่กํานดให้มีคา่ไม่เกิน 7.0-8.5   ส่วนปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้ามีค่าที่ผ่านมาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ (2550) เช่นเดียวกันที่กําหนดให้แหล่งนํ้าทะเลเพื่อนันทนาการมีค่ามากกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยการศึกษาใน
ครั้งน้ีพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าของทั้ง 4 บริเวณ มีค่าระหว่าง 5.24 ± 0.01 ถึง 7.70 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
อุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง 27.3 ± 0.58 ถึง 33.83 ± 0.29 องศาเซลเซียส  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 2. ปริมาณและความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอี 
 ปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีในนํ้าทะเลบริเวณหาดบางแสนและอ่างศิลามีค่าอยู่ระหว่าง <1 ถึง 8.57±0.12x102 
CFU/mL  ซ่ึงในเดือนมิถุนายนบริเวณตลาดอ่างศิลาไม่มีแบคทีเรียกลุ่มน้ี (<1 CFU/mL)  ดังแสดงในตารางที่ 2  สําหรับแบคทีเรียกลุ่ม
วิบริโอนาซีอีที่พบในนํ้าทะเลบริเวณหาดบางแสนและอ่างศิลาทั้ง 4 บริเวณมีความสอดคล้องกัน ซ่ึงประกอบด้วยแบคทีเรีย 8 ชนิด 
ได้แก่ Vibrio furnissii, V. damsela, V. fluvialis, V. cincinatiensis, V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, Plesiomonas 
shigelloides และ Aeromonas sobria ยกเว้น บริเวณตลาดอ่างศิลาที่ตรวจไม่พบ V. fluvialis, V. parahaemolyticus และ 
Aeromonas sobria   แบคทีเรียที่พบอุบัติการณ์มากที่สุดทั้งในนํ้าทะเล คือ P. shigelloides ซ่ึงพบได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาทั้ง 
4 เดือน ในบริเวณหาดบางแสน ดังแสดงในตารางที่ 3 นอกจากน้ันยังพบว่าการเปล่ียนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง  ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในนํ้าและอุณหภูมิไม่มีผลการปริมาณและการแพร่กระจายของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอี 
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อภิปรายผล 
แบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีส่วนใหญ่ต้องการโซเดียมไอออน (Na+) หรือนํ้าทะเลในการเจริญ  ยกเว้น Vibrio cholerae และ 

V. mimicus  (ดังน้ันจึงเรยีกแบคทีเรียน้ีว่า Non-halophilic vibrios)   แบคทีเรียกลุ่มน้ีเป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในแหล่งนํ้า  ไม่ว่า
จะเป็นแหล่งนํ้าจืด  นํ้ากร่อยและนํ้าเค็ม (Chowdhury et al., 1992)   ซ่ึงปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของแบคทีเรีย
วงศ์น้ี ได้แก่ คน สัตว์นํ้าหรือพืชนํ้าที่เป็นเซลล์ผู้ให้อาศัย สารอาหารในแหล่งนํ้า อุณหภูมิ ความเค็ม  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าและ
ระดับความลึกจากผิวนํ้า  ซ่ึงแบคทีเรียหลายชนิดมีคุณสมบัติเป็นแบคทีเรียก่อโรคในคน  ปลา ปลาไหลและสัตว์นํ้าอ่ืนๆ ยกตัวอย่าง
เช่น โรคอุจจาระร่วง บาดแผลอักเสบและเป็นแบคทีเรียฉวยโอกาสในการก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของคน  ส่วนในสัตว์นํ้าจะ
ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่บาดแผลและโดยทั่วไปเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์นํ้า (Baumann and Schubert, 1984; Farmer 
and Janda, 2005)   

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่มน้ีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลเป็นส่ิงที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  เน่ืองจาก
เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าทะเลในบริเวณดังกล่าวมีการแพร่กระจายของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีเกิดขึ้น  และมีโอกาสสูงที่จะทําให้
ผู้บริโภคอาหารทะเลในบริเวณดังกล่าวเกิดอาการเจ็บป่วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอยทะเล  เช่น   หอยแมลงภู่และหอยนางรม  เป็นต้น 
ดังน้ันการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของแบคทีเรียกลุ่มน้ีจึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
สัตว์นํ้าและสภาพแวดล้อมทางทะเลต่อไป   

การศึกษาในครั้งน้ีพบว่าคุณภาพนํ้าในด้านของความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า และอุณหภูมิของนํ้าทะเล
บริเวณชายหาดบางแสนและอ่างศิลามีความแตกต่างกันไม่มากนักและอยู่ในมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 
2550   นอกจากน้ันยังพบว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยดังกล่าวยังไม่มีผลต่อปริมาณและความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ
นาซีอี   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีอุณหภูมิโดยเฉล่ียสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ซ่ึงเหมาะสม
ต่อการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีที่สามารถเจริญในช่วงอุณหภูมิกว้าง (16 ถึง 42 องศาเซลเซียส) อีกทั้งรายงานการวิจัย
หลายฉบับชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงมักไม่มีผลต่อการปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มน้ี เช่น  De Paola et al. (2003) ได้ศึกษาผล
ของอุณหภูมิต่อการเพิ่มจํานวนของ V. parahaemolyticus พบว่าแบคทีเรียชนิดน้ีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเม่ืออุณหภูมิสูงกว่า  
20 องศาเซลเซียส และจะมีปริมาณค่อนข้างคงที่เม่ืออุณหภูมิสูงกว่า  25 องศาเซลเซียส   นอกจากน้ัน Stabili et al. (2005)  รายงาน
ว่าอุณหภูมิของนํ้ามีความสัมพันธ์กับการสะสมของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีในนํ้าบริเวณทะเล Northern Ionian  ประเทศอิตาลี  
กล่าวคือเม่ืออุณหภูมิของนํ้าเพิ่มสูงขึ้นจะพบแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีในปริมาณเพิ่มขึ้น   โดยพบแบคทีเรียกลุ่มน้ีสูงสุดในช่วงฤดูร้อน 
ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 27.3 องศาเซลเซียส  และเม่ืออุณหภูมิสูงกว่าน้ีแบคทีเรียกลุ่มน้ีก็จะมีปริมาณค่อนข้างคงที่เช่นเดียวกัน      
 จากการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมินอกจากจะมีผลต่อการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอียังมีผลต่อ
ความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มน้ีด้วยเช่นกัน  ดังการศึกษาของ Lhafi and Kuhne (2007) ชี้ให้เห็นว่าในช่วงฤดูร้อนของทะเล 
German Wadden ประเทศเยอรมนี  ซ่ึงมีอุณหภูมิสูง (13-20 องศาเซลเซียส) จะพบแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีได้ถึง  5  ชนิด  ส่วน
ในฤดูใบไม้ร่วงที่มีอากาศที่ต่ําลง (8-18 องศาเซลเซียส)  จะพบแบคทีเรียกลุ่มน้ีเพียง 4  ชนิด  และลดลงเป็น 3  และ 1 ชนิดเม่ือ
อุณหภูมิลดลงอยู่ในช่วง 1-10 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวและฤดใูบไม้ผลิ  ตามลําดับซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาในครั้งน้ีที่พบว่าอุณหภูมิ
ไม่มีผลต่อความหลากหลายของแบคทีเรียในนํ้าทะเล  ซ่ึงอาจเป็นเพราะอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงดังแสดงในผลการทดลองทําให้ไม่มี
อิทธิพลต่อการแพร่กระจายของแบคทีเรียกลุ่มน้ี    

สรุปผล 
 คุณภาพนํ้าทะเลในด้านของความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า และอุณหภูมิบริเวณหาดบางแสนและอ่าง
ศิลามีค่าได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2550  ส่วนปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีในนํ้าทะเลมีค่าอยู่
ระหว่าง <1 ถึง 8.57±0.12x102 CFU/mL  และแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอีที่ตรวจพบประกอบด้วย Vibrio furnissii, V. damsela, 
V. fluvialis, V. cincinatiensis, V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, Plesiomonas shigelloides และ Aeromonas 
sobria แบคทีเรียที่พบอุบัติการณ์มากที่สุดในนํ้าทะเล คือ P. shigelloides ซ่ึงพบได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาทั้ง 4 เดือน ในบริเวณ
หาดบางแสน นอกจากน้ันการเปล่ียนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าและอุณหภูมิจากการศึกษาครั้ง
น้ีไม่มีผลต่อปริมาณและการแพร่กระจายของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอนาซีอี 
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อุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มโคลฟิอร์มและ Escherichia coli ในอาหารทะเลแห้ง 
Incidence of Coliform Bacteria and Escherichia coli in Dried Seafoods 

ไตรมาศ บุญไทย1, ดวงนภา หงษา2, พีรพัฒน์ สุพรรณพันธ์ุ2, วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ุชัย3, สุบัณฑิต น่ิมรัตน์4* 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2ภาควิชาจุลชีววิทยา 3ภาควิชาวาริชศาสตร์ 

4โครงการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งน้ีได้ทําการศึกษาอุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli จากอาหารทะเลแห้งที่วางจําหน่ายใน

จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย จากผลการศึกษาพบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มจํานวน 2 ตัวอย่าง (6.67  เปอร์เซ็นต์) จากตัวอย่างปลาแดด
เดียวและปลาล้ินหมา โดยพบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มปริมาณเท่ากับ 1,100 MPN/g  ซ่ึงเกินมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี พ.ศ. 2536  รองลงมาคือ ปลาช่อนทะเล หอยหวาน กุ้งแห้ง ปลาเกร็ดขาว ปลาข้างเหลือง ปลาวงบาง ปลาเห็ดโคน หอยเสียบและ
หมึกกะตอย (240, 150, 43,  9,  7,  4,  4,  4 และ 4 MPN/g) ตามลําดับ และในอาหารทะเลแห้งที่พบปริมาณโคลิฟอร์มน้อยที่สุด 
คือ ปลาแผ่นอบเนย ปลาสิวแก้ว กุ้งแก้ว หมึกแก้ว และหมึกไข่ ซ่ึงมีปริมาณโคลิฟอร์มน้อยกว่า 3 MPN/g   ส่วนการวิเคราะห์ถึงการ
ปนเปื้อนด้วย E. coli  ผลปรากฏว่าไม่พบ E. coli  ในตัวอย่างทั้งหมด  ดังน้ันควรมีการติดตามตรวจสอบและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของอาหารเป็นระยะโดยเฉพาะการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli ในอาหารที่บริโภคในแต่ละวันและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
คําสําคัญ:  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม, E. coli, อาหารทะเลแห้ง 

Abstract 
In this study, the experiment was assayed on the incidence of coliform bacteria and E. coli contaminated 

in dried seafoods distributed in Chon Buri Province, Thailand. Results demonstrated that coliform bacteria were 
monitored for 2 samples (6.67%) from dried giant catfish (Arius thalassinus) and dried tonguefish (Cynoglossus 
macrolepidotus) with 1,100 MPN/g which were not meet the standard registered by Department of Medical 
Sciences, Thailand. (1993) However, E. coli was not found in all tested samples. Therefore, dried seafood 
distributed should be sporadically monitored and be aware of food safety, especially the contamination of 
coliform bacteria and E. coli in dried seafood consumed daily and exported dried seafood to be safety for 
consumer. 
Keywords:  Coliform bacteria, E. coli, Dried seafood  

บทนํา 
 อาหารทะเลจัดเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นสินค้าที่
ทํารายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมหาศาล  โดยมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปในปี พ .ศ. 2552  มีค่าเท่ากับ 
126,711.69  ล้านบาท (สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,์ 2553) ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและอาหารทะเลแปรรูปที่จําหน่ายทั่วไป
ในท้องตลาด  ได้แก่  กุ้งแห้ง  ปลาแห้ง  ปลาหมึกแห้ง  ปลาหมึกอบชุบนํ้าเชื่อม  ปลาหมึกตัวฉาบ  หอยแห้ง  และปูกรอบ  เป็นต้น  
โดยแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเหล่าน้ีส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก แถบจังหวัดชลบุรี  ระยองและตราด เป็นต้น (Samutsan 
et al., 2009) และในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเก่ียวกับความปลอดภัยทางอาหารทะเลเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากในอาหารทะเลแห้งมี
การปนเปื้อนของสารไม่พึงประสงค์ชนิดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น สารสังเคราะห์และยาฆ่าแมลง (สิรีพร และคณะ , 2553; 
Chotmongcol et al., 2009; Samutsan et al., 2009) รวมทั้งการปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียก่อโรคทางอาหารและแบคทีเรียที่ทําให้
อาหารเน่าเสีย ได้แก่ Vibrio parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae, Clostridium botulinum, Staphylococcus 
aureus, Salmonella spp., Shewanella putrefaciens, Pseudomonas spp., Photobacterium phosphoreum และ 
Aeromonas spp. และอาจพบจุลินทรีย์กลุ่มอ่ืน ๆ เช่น  Lactic acid bacteria (LAB), Enterobacteriaceae และ Brochothrix 
thermosphacta (สุบัณฑิต และคณะ, 2553ก, 2553ข; บัญญํติ และคณะ, 2551; Matamoros et al., 2009) ถ้ารับประทานอาหาร
ที่มีการปนเปื้อนแบคทีเรียเหล่าน้ีจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความเจ็บป่วยได้ ซ่ึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคเป็น
อย่างมากทั้งทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli เป็น
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แบคทีเรียที่อยู่ประจําถิ่นในลําไส้ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นและเป็นเชื้อที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระได้ (Brock & Madigan, 1991) ด้วย
เหตุน้ีจึงสามารถใช้แบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งที่วางจําหน่ายน้ันมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ 

ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli จากอาหารทะเลแห้งที่
วางจําหน่ายในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจติดตามและป้องกันการระบาดของแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวในผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแห้ง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อทําการศึกษาอุบัติการณ์ของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli จากอาหารทะเลแห้งที่วางจําหน่ายในจังหวัดชลบุรี 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การศึกษาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli จากอาหารทะเลแห้ง (Bacteriological Analytical Manual 
of Food and Drugs Administration [BAM], 1998) 
 1.1 ใช้กรรไกรปลอดเชื้อตัดตัวอย่างอาหารให้ละเอียด ชั่งตัวอย่างมา 50 กรัม ลงในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ เติมสารละลาย BF 
ปริมาตร 450 มิลลิลิตรลงในถุงผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องตีผสม (Stomacher) เป็นเวลา 2 นาท ีจะได้ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-1 
 1.2 ถ่ายตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่บรรจุสารละลาย BF ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมเข้ากันด้วยเครื่อง Vortex 
mixer จะได้ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-2 โดยทําการเจือจางตัวอย่างจนถึง 10-3 
 1.3 ถ่ายตัวอย่างอาหารที่ระดับความเจือจาง 10-1, 10-2 และ 10-3 ความเจือจางละ 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดอาหารเล้ียงเชื้อ 
Lauryl Tryptose (LST) broth ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 3 หลอด นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±1 องศา-เซลเซียส เป็นเวลา 
48 ชั่วโมง 
 1.4 ถ่ายตัวอย่างจากหลอดทดลองอาหารเล้ียงเชื้อ LST broth ที่เกิดก๊าซ โดยใช้ลูปแตะเชื้อขึ้นมา 1 ลูปถ่ายลงในหลอด
อาหาร Brilliant Green Lactose Bile (BGLB) broth นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากน้ันนับ
จํานวนหลอดทดลองที่เกิดก๊าซในหลอดดักก๊าซแล้วอ่านค่าปริมาณโคลิฟอร์มจากตาราง MPN 
 1.5 ถ่ายตัวอย่างจากหลอดเล้ียงเชื้อ BGLB broth ที่เกิดก๊าซมาใส่ในหลอดอาหารเล้ียงเชื้อ EC broth แล้วนําไปบ่มที่ 45.5 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากน้ันนับจํานวนหลอดที่เกิดก๊าซในหลอดดักก๊าซแล้วอ่านค่าปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มจากตาราง MPN 
 1.6 ขีดแยกเชื้อจากหลอดที่เกิดก๊าซในอาหารเล้ียงเชื้อ EC broth ลงบนอาหารเล้ียงเชื้อ Levine Eosin Methylene Blue 
(L-EMB) agar นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง เลือกโคโลนีลักษณะเฉพาะของ E. coli (Metallic 
sheen) จานละ 5 โคโลนี เพาะลงบน Nutrient agar บ่มที่อุณหภูมิ 35±1 องศา-เซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง นํามาย้อมสีแกรม 
ทดสอบ IMViC โดย E. coli  ให้ผลการทดสอบเป็น ++-- (E. coli biotype 1) หรือ -+-- (E. coli biotype 2) และเพาะในอาหาร
เล้ียงเชื้อ LST broth เพื่อยืนยันการผลิตก๊าซ อ่านค่า E. coli จากตาราง MPN 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli ในอาหารทะเลแห้ง ได้ผลการทดลองดังน้ี จากการนํา
ตัวอย่างอาหารทะเลแห้งชนิดต่าง ๆ จํานวน 30 ตัวอย่าง จําแนกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปประเภทปลา กุ้ง หอย หมึกและปู 
จํานวน 16, 4, 4, 5 และ 1 ตัวอย่าง ตามลําดับ มาคัดแยก E. coli  ผลปรากฏว่าไม่พบ E. coli ในอาหารทะเลแห้งทุกตัวอย่างที่ทํา
การทดสอบ แต่พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม โดยตัวอย่างอาหารทะเลแห้งที่พบว่ามีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
มากที่สุดมี 2 ตัวอย่าง คือ ปลาแดดเดียวและปลาล้ินหมา คิดเป็น 6.67 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีปริมาณโคลิฟอร์มเท่ากันคือ 1,100 MPN/g 
รองลงมาคือ ปลาช่อนทะเล หอยหวาน กุ้งแห้ง ปลาเกร็ดขาว ปลาข้างเหลือง ปลาวงบาง ปลาเห็ดโคน หอยเสียบและหมึกกะตอย มี
ปริมาณโคลิฟอร์มเท่ากับ 240, 150, 43, 9, 7, 4, 4, 4 และ 4 MPN/g ตามลําดับ ส่วนอาหารทะเลแห้งที่พบปริมาณโคลิฟอร์มน้อย
ที่สุด คือ ปลาแผ่นอบเนย ปลาสิวแก้ว กุ้งแก้ว หมึกแก้วและหมึกไข่ มีปริมาณโคลิฟอร์มน้อยกว่า 3 MPN/g ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli ในอาหารทะเลแห้งชนิดต่าง ๆ จํานวน 30 
ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าไม่พบ E. coli ในอาหารทะเลแห้งทุกตัวอย่าง แต่พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มจํานวน 12 
ตัวอย่าง (40  เปอร์เซ็นต์) โดยมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มอยู่ในช่วง 4 ถึง 1,100 MPN/g เม่ือนําผลการทดลองที่ได้มา
เปรียบเทียบมาตรฐานกําหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ.ศ. 2536 ที่กําหนดให้มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในอาหาร
ปรุงสุกพร้อมบริโภคได้ไม่เกิน 500 MPN/g พบว่าอาหารทะเลแห้งจํานวน 2 ตัวอย่าง (6.67 เปอร์เซ็นต์) คือปลาแดดเดียวและปลา
ล้ินหมา  มีปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่เกินมาตรฐาน  สําหรับตัวอย่างอาหารทะเลอีก 28  ตัวอย่าง (93.33 เปอร์เซ็นต์) พบ

ลําดับ ประเภทผลิตภัณฑ ์
Presumptive coliform 

(MPN/g) 
โคลิฟอร์ม (MPN/g) E. coli (MPN/g) 

1 ปลาทูเค็ม <3 <3 <3 
2 ปลาแก้ว <3 <3 <3 
3 ปลาแผ่นอบเนย 15 <3 <3 
4 ปลากะตัก 7 4 <3 
5 ปลาข้าวสาร <3 <3 <3 
6 ปลาวงบาง 4 4 <3 
7 ปลากรอบ <3 <3 <3 
8 ปลาเกร็ดขาว 150 9 <3 
9 ปลาแดดเดียว 1,100 1,100 <3 
10 ปลาช่อนทะเล 240 240 <3 
11 ปลาล้ินหมา >1,100 1,100 <3 
12 ปลาข้างเหลือง 150 7 <3 
13 ปลาไส้ตันจืด <3 <3 <3 
14 ปลาเห็ดโคน 15 4 <3 
15 ปลาสิวแก้ว 9 <3 <3 
16 ปลาลิวกิว <3 <3 <3 
17 กุ้งแห้ง 43 43 <3 
18 กุ้งแก้ว 43 <3 <3 
19 กุ้งฝอยจืด <3 <3 <3 
20 กุ้งอบ <3 <3 <3 
21 หอยหวาน 460 150 <3 
22 หอยหลอด <3 <3 <3 
23 หอยเสียบ 9 4 <3 
24 หอยแห้ง <3 <3 <3 
25 หมึกแก้ว 240 <3 <3 
26 หมึกไข่ >1,100 <3 <3 
27 หมึกกะตอย 9 4 <3 
28 หมึกกล้วย (ทุบปรุงรส) 4 <3 <3 
29 หมึกเต่าทอง (หมึกหยอง) <3 <3 <3 
30 ปูกรอบ <3 <3 <3 
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การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มไม่เกินมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ. ศ. 2536 ส่วนการวิเคราะห์หา E. coli ผลปรากฏว่า
ไม่พบ E. coli ในตัวอย่างทั้งหมด 
 จากการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารทะเลแห้งหลายฉบับก่อนหน้าน้ีแสดงให้เห็นว่าอาหารทะเลแห้งมีการ
ปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ  E. coli  ยกตัวอย่างเช่น ทิพวรรณ ภาควิหค (2551) รายงานว่าผลิตภัณฑ์ปลาเกร็ดขาว
สามรสและปลาข้าวสารทอดมีการปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 44 เปอร์เ ซ็นต์ โดยมีค่าเกินมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ. ศ. 2536  เท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์  และไม่พบ E. coli  ในผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด นอกจากน้ันผลิตภัณฑ์
หมึกแห้งและหมึกแก้วแห้งเป็นอาหารทะเลแปรรูปอีกชนิดหน่ึงที่มีการรายงานว่า  พบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มจํานวน 2 ตัวอย่าง (8 
เปอร์เซ็นต์) ซ่ึงเกินค่ามาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ.ศ. 2536จํานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ (พนิตา       
รวมธรรม, 2551)   
 จากการศึกษาในครั้งน้ีแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งที่จําหน่ายในจังหวัดชลบุรีมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ-ฟอร์มเกิน
มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ. ศ. 2536 ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปมีกระบวนการผลิตและการเก็บ
รักษาที่ขาดสุขอนามัยที่ดี (Tortora et al., 1992) ซ่ึงการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปน้ีอาจ
เกิดจากสภาพแวดล้อม  เช่น กรรมวิธีในการผลิต วัตถุดิบ เครื่องปรุงรสและผู้แปรรูปอาหารทะเล (Banwart, 1989) ซ่ึงการปนเปื้อนน้ี
อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจับสัตว์นํ้า การผลิต การบรรจุลงหีบห่อ การขนส่งและการวางจําหน่าย (Freeman & Burrow, 
1985) อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์พบว่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มน้ีไม่ใช่ E. coli  ซ่ึง E. coli เป็นแบคทีเรียที่อยู่ประจําถิ่นในลําไส้
ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นและเป็นเชื้อที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระได้ (Brock & Madigan, 1991)  ดังน้ันจึงสามารถบ่งชี้ได้ว่าตัวอย่าง
อาหารทะเลแห้งทุกตัวอย่างที่นํามาทดสอบไม่มีการปนเปื้อนของอุจจาระในตัวอย่างทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งน้ี
ชี้ให้เห็นว่าควรมีการตระหนักและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ E. coli อย่างเข้มงวดเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภครวมทั้งคุณภาพและชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของจังหวัดชลบุร ี
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์มออิเล็กตริก 
โดยใช้ความร้อนจากเครื่องควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ 

Feasibility Study of Electrical Generation for a Condenser Fan 
with Thermoelectric Device from Waste Heat of Air-Conditioner 

ภูมิพัฒน์  ก๋าคํา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแปลงผันพลังงานความร้อนทิ้งจากชุดควบแน่น(เครื่องปรับอากาศ) 
เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทอร์มออิเล็กตริก สําหรับป้อนกําลังไฟฟ้าให้แก่พัดลมชุดควบแน่น ผลการวิจัยพบว่าเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนขนาด 9,000, 13,000 และ 18,000 Btu/h ต้องการกําลังไฟฟ้าสําหรับพัดลมระบายความร้อนชุดควบแน่นประมาณ 105.6, 
152.4 และ 210.8 W ตามลําดับ ความร้อนระบายทิ้งที่ชุดควบแน่นประเมินได้ 11,498 (3.37), 16,821 (4.93) และ 23,236 But/h 
(6.81 kW) ตามลําดับ ประสิทธิภาพของการแปลงผันพลังงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน, (2) 
ประสิทธิภาพของเทอร์มออิเล็กตริก มอดูล และ (3) ประสิทธิภาพของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เม่ือคํานวณประสิทธิภาพรวมของ
ระบบได้ร้อยละ 0.63  ดังน้ันระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์มออิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนทิ้งจากชุดควบแน่นของเครื่องปรับอากาศจะ
สามารถผลิตกําลังไฟฟ้าเอาต์พุตได้ 21.23, 31.06 และ 33.20 W ตามลําดับ ซ่ึงไม่เพียงพอที่จะจ่ายกําลังไฟฟ้าให้แก่พัดลมระบาย
ความร้อนชุดควบแน่น ถ้าต้องการผลิตกําลังไฟฟ้าให้ได้อย่างเพียงพอต้องมีความร้อนทิ้ง 16,762 (4.91), 24,191 (7.09) และ 33,460 
Btu/h (9.81 kW) ตามลําดับ หรือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.5 
คําสําคัญ : เทอร์มออิเล็กตริก  การอนุรักษ์พลังงาน  พลังงานความร้อน  เครื่องปรับอากาศ  ความร้อนทิ้ง 

Abstract 
 This paper aims to study the feasibility of condenser thermoelectric power generation for a condensing 
unit fan. The research result indicated that the 9,000, 13,000 and 18,000 Btu/h of air-conditioner need an 
electrical power for a condensing unit fan of 105.6, 152.4 and 210.8 W, respectively. The heat rejection (waste 
heat) from the condensing unit approximate 11,498 (3.37), 16,821 (4.93) และ 23,236 But/h (6.81 kW), respectively. 
Over-all efficiency of the system, including 3 part, there are :- (1) heat transfer device, (2) thermoelectric module 
and (3) dc to dc converter. It approximate 0.63%. Thus, the study system will generate the electrical power of 
21.23, 31.06 และ 33.20 W, respectively, which is not enough for a condensing unit fan. Hence, this research will 
be possible if the heat rejection of condensing unit of 16,762 (4.91), 24,191 (7.09) และ 33,460 Btu/h (9.81 kW), 
respectively, or the new system can be develop for the efficiency of 3.5% in the future. 
Keywords : Thermoelectric  Energy Conversion  Thermal Energy  Air-Conditioner Waste Heat Recovery 

บทนํา 
พลังงานเป็นส่ิงจําเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างปฏิเสธไม่ได้ กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่ใช้พลังงานทั้งส้ิน มนุษย์ได้

ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ต้องใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง  ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานลม แต่ในช่วงศตวรรษที่ 18 ได้มีการค้นพบนํ้ามันปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ต้องใช้เวลาในการเกิดและสะสมอัน
ยาวนานหลายหม่ืนล้านปี ถือได้ว่าเป็นพลังงานหลักของโลก (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2547) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม 
และอุตสาหกรรม ทําให้อัตราการบริโภคพลังงานของมวลมนุษยชาติเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยังผลให้เกิดวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อนขึ้น 
ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความต้องการใช้พลังงานของโลกที่เพิ่มขึ้น การเก็งกําไร สถานการณ์ด้านความม่ันคง และปริมาณสํารอง
พลังงานของโลกลดลง แนวโน้มราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคานํ้ามันจะสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจํากัด ดังน้ันมนุษย์ต้องตระหนักในการใช้
พลังงานอย่างรู้คณุค่า ประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน ควบคู่กับการพัฒนาใช้แหล่งพลังงานทดแทนให้มากขึ้น เช่น ชีวมวล  พลังงานลม  
พลังนํ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น 

กิจกรรมต่าง ๆ ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ล้วนต้องใช้พลังงาน จําแนกเป็น 3 ส่วน คือ (1) เพื่อการส่องสว่าง (2) เพื่อการ
ปรับอากาศ และ (3) เพื่อการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศในสัดส่วนที่สูงประมาณร้อยละ 52 ถึงร้อยละ 
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66 ขึ้นอยู่กับประเภทของอาคาร ข้อมูลทางสถิติของกรมสรรพสามิตพบว่ามีเครื่องปรับอากาศที่เสียภาษีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 
2550 ประมาณ 11.8 ล้านเครื่อง (กรมสรรพากร, 2551) ซ่ึงมีแนวโน้มของการติดตั้งสูงขึ้นทุกปี โดยเฉล่ียแล้วเครื่องปรับอากาศมีอายุ
การใช้งานประมาณ 10 ปี ถ้าประมาณการว่ามีเครื่องปรับอากาศติดตั้งอยู่ 10 ล้านเครื่อง ขนาดเฉล่ียเครื่องละ 18,000 Btu/h จะมี
ปริมาณความร้อนทิ้ง (Waste Heat) ออกจากเครื่องควบแน่นรวมทั้งประเทศ 2.32x1011 Btu/h หรือ 6.81 x1010 W  หากเปิด
เครื่องปรับอากาศวันละ 8 ชั่วโมง จะมีปริมาณความร้อนทิ้งที่เครื่องควบแน่นรวมทั้งประเทศ 1.99x1014 Wh ต่อปี ถ้าสามารถแปลงผัน
ความร้อนทิ้งดังกล่าวกลับมาใช้ได้ร้อยละ 1 จะช่วยอนุรักษ์พลังงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้มากถึง 1. 99x1012 
Wh ต่อป ีคิดเป็นเงินประมาณ 5.9 พันล้านบาทต่อป ี

เน่ืองจากกระบวนการทํางานของเครื่องปรับอากาศจะอาศัยสารทําความเย็นพาความร้อนออกห้องปรับอากาศด้วยการพา
ความร้อนแบบบังคับ (Force Convection) ผ่านทางชุดควบแน่น (Condensing Unit) โดยใช้พัดลม (มอเตอร์ไฟฟ้า) ความร้อนทิ้ง
ดังกล่าวจะมีอุณหภูมิไม่เกิน 70 C° ซ่ึงค่อนข้างต่ํา ไม่เพียงพอที่จะนําความร้อนกลับมาใช้โดยตรง หรือผ่านกระบวนแลกเปล่ียนความ
ร้อน (Heat Exchanger) ดังน้ันกระบวนการแปลงผันพลังงานโดยตรง (Direct-Conversion) ด้วยเซลล์ความร้อนหรือเทอร์มออิเล็ก
ตริกเจนเนอร์เรเตอร์ (Thermoelectric generator) จึงเหมาะสมที่สุด ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนที่
ต้องการระบายทิ้ง และ (2) อุณหภูมิของความร้อนทิ้งค่อนข้างต่ํา แม้ว่าปัจจุบันเซลล์ความร้อนจะมีราคาสูงและยังไม่เป็นที่นิยม
แพร่หลายก็ตาม 

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ภายใต้กรอบแนวคิดของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าบางส่วนให้ตนเอง (Partial Self-Powered) 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าสําหรับ   พัดลมชุดควบแน่นด้วยอุปกรณ์เทอร์มออิเล็กตริกจากพลังงานความ
ร้อนทิ้งของเครื่องปรับอากาศ   เพื่อเป็นแนวทางในการแปลงผันความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความเย็น (EER : Energy Efficiency Ratio) และอนุรักษ์พลังงานได้อีกทางหน่ึง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าสําหรับพัดลมชุดควบแน่นด้วยอุปกรณ์เทอร์มออิเล็กตริกจากพลังงานความร้อน
ทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์มออิเล็กตริก โดยใช้ความร้อนจากชุดควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ 

สําหรับป้อนกําลังไฟฟ้าให้แก่พัดลมชุดควบแน่น ดําเนินงานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรม  การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
จากน้ันใช้วิธีประเมินความเป็นไปได้จากองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ  

1) การประเมินความต้องการกําลังไฟฟ้าในการระบายความร้อนชุดควบแน่น 

2) การประเมินความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งที่ชุดควบแน่น 

3) การประเมินกําลังไฟฟ้าผลิตจากความร้อนทิ้งที่ชุดควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ 

ผลการวิจัย 
การประเมินความต้องการกําลังไฟฟ้าในการระบายความร้อนชุดควบแน่น 

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในการประเมินมี 3 ขนาดได้แก่ 9,000, 13,000 และ 18,000 Btu/h เป็นต้น ซ่ึงเป็นความสามารถใน
การทําความเย็น หรือดึงความร้อนภายในห้องปรับอากาศออกไปสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก  การคํานวณเทียบเท่าความสามารถในการทํา
ความเย็นกับพลังงานไฟฟ้าจะใช้แฟกเตอร์การแปลงหน่วย คือ 1 Btu = 1055.04 J, 1 Wh = 3.412 Btu, 1 h = 3,6000 s และ 1 W 
= 1 J/s ทําให้การทําความเย็นเทียบเท่ากําลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศจะคํานวณได้จากความสัมพันธ์ 1 Btu/h = 2.9307x10-4 kW 
ดังน้ันความสามารถในการทําความเย็น LQ เทียบเท่ากําลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ คือ 2.64, 3.81 และ 5.27 kW ตามลําดับของ

ขนาดเครื่องปรับอากาศข้างต้น 
การประมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสําหรับจ่ายให้แก่พัดลมระบายความร้อนของชุดควบแน่นจากข้อมูล ASHRAE 

นําเสนอไว้ว่า พัดลมระบายความร้อน โดยทั่วไปจะมีขนาดกําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วง 21 ถึง 42 W/kW ของการทําความเย็น (ASHRAE, 
1981) ในงานวิจัยน้ีจะใช้ 40 W/kW ของการทําความเย็นจะได้มอเตอร์พัดลม (Condensing fan) ขนาด 105.6, 152.4 และ 210.8 
W ตามลําดับ 

เครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีฉลากเบอร์ 5 ซ่ึงจะมีค่า EER ตั้งแต่ 10.6 ขึ้นไป (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2551) แต่ในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศได้พัฒนาให้มีค่า EER สูงมากกว่ามาตรฐานขั้นต่ําข้างต้น ถ้าคํานวณที่ค่า EER = 11.65 จะ
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ได้สัมประสิทธ์ิของสมรรถนะการทําความเย็น ( RCOP ) จะมีค่า 3.413 (Wang, 2001) หรือ ทุก ๆ 3.413 kW ของการทําความเย็น

จะต้องใช้กําลังไฟฟ้า 1 kW ซ่ึงมีความสัมพันธ์กัน คือ 

innet

L
R W

QCOP
,

Input Required

Output Desired
==    (1) 

จากสมการที่ (1) เม่ือคํานวณกําลังไฟฟ้าอินพุตสุทธิ innetW
,

 ที่ต้องป้อนให้เครื่องปรับอากาศทั้ง 3 ขนาด คือ 0.77, 1.12 และ 1.54 

kW ตามลําดับ 
การประเมินความร้อนทิ้งที่ชุดควบแน่นของเคร่ืองปรับอากาศ 

การอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ที่เป็นวัฏจักร คือ LHinnet QQW −=
,

 เม่ือ LQ คือ ความสามารถในการทําความเย็น จะได้  

                     innetLH WQQ
,

+=        (2) 

จากสมการที่ (2) จะประเมินความร้อนระบายทิ้งที่ชุดควบแน่น HQ ได้  3.37, 4.93 และ 6.81 kW หรือ 11,498, 16,821 และ 

23,236 But/h ตามลําดับ 
 
การประเมินกําลังไฟฟ้าผลิตจากความร้อนทิ้งที่ชุดควบแน่นของเคร่ืองปรับอากาศ 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบดังรูปที่ 1 ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน, 
(2) ประสิทธิภาพของเทอร์มออิเล็กตริกมอดูล (TEG มอดูล) และ (3) ประสิทธิภาพของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง 

hT cT

hQ cQ

 
ก. โครงสร้างของระบบแปลงผันพลังงาน 

HQ OP
 

ข. แผนภาพกรอบระบบแปลงผันพลังงาน 

รูปที่ 1 องค์ประกอบระบบแปลงผันพลังงาน 
การศึกษาชุดควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ พบว่ามีอุณหภูมิค่อนข้างต่ํา อุณหภูมิและความดันของสารทําความเย็นด้านเข้า

และออกของเครื่องควบแน่นมีค่า 60 C° และ 30 C°  ตามลําดับ โดยข้อมูลประสิทธิภาพของส่วนต่าง ๆ จากผลการทบทวนงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องได้ผลดังน้ี 

1) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนมีค่าร้อยละ 80 (ไพบูลย์ โกวิทเจริญกุล, 2550) 
2) ประสิทธิภาพของ TEG มอดูล จากผลการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพของ TEG มอดูล 2 ฉบับ 

ได้มีการนําเสนอผลการทดสอบสมบัติของอุปกรณ์เทอร์มออิเล็กตริกไว้ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สมบัติของเทอร์มออิเล็กตริกมอดูล 

พารามิเตอร์ 
TEC ของ HB Corp. 

รุ่น TEC1-12710 

TEC ยี่ห้อ Melcor 

รุ่น CP1.4-127-06L 

ค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิซีเบ็ค MS  (V/K) 0.04167 0.0526 

ค่าความนําความร้อน MK  (W/K) 0.67568 0.4586 

ค่าความต้านทานภายใน MR  (Ω ) 2 2.4969 
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ข้อสังเกตประการหน่ึงที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง คือ การประยุกต์อุปกรณ์เทอร์มออิเล็กตริกกับ
การแปลงผันพลังงานความร้อนอุณหภูมิไม่เกิน 100 C°  ผู้วิจัยมักจะเลือกใช้เทอร์มออิเล็กตริกคูลเลอร์ (TEC) แทนเทอร์มออิเล็กตริก
เจนเนอร์เรเตอร์ (TEG) เน่ืองจาก TEC ทนอุณหภูมิในย่านที่สนใจศึกษา และที่สําคัญมีราคาถูกกว่า TEG มาก 

เม่ือพิจารณาจากสมบัติที่ดีของเทอร์มออิเล็กตริก คือ มีค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิซีเบ็คของมอดูลสูง และมีค่าความนําความร้อน
ของ TEG มอดูลต่ํา (Rowe, 1995) จึงเลือก TEC ยี่ห้อMelcor รุ่น CP1.4-127-06L  โดยต่อไปน้ีผู้วิจัยจะเรียก TEG แทน TEC เพราะ
พิจารณาตามฟังก์ชันการทํางานของ TEC ที่เลือกใช้ เพื่อป้องกันความสับสน 

ในการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วย TEG จําเป็นต้องทราบจํานวนมอดูลในการกําหนดขนาดพื้นที่ของอุปกรณ์ด้านอุณหพล
ศาสตร์รองรับการถ่ายเทความร้อนและระบายความร้อน เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าแก่โหลดได้
ตามต้องการ และที่สําคัญในงานวิจัยน้ีต้องคํานวณหาประสิทธิภาพของชุด TEG มอดูล จึงต้องมีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าของ TEG 
มอดูลด้วยสมการดังต่อไปน้ี (ไพบูลย์ โกวิทเจริญกุล, 2550) 

จากวงจรในรูปที ่2 ขณะไม่มีโหลด LR ปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ระหว่าง a และ b จะเท่ากับ 

TSV M ∆⋅=         (3) 

โดยที่  V     แทน ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ TEG มอดูลผลิตได้ขณะไม่มีโหลด (V) 

MS   แทน ค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิซีเบ็คของ TEG มอดูล (V/K) 

T∆  แทน ค่าผลต่างอุณหภูมิของ TEG มอดูล (K) ซ่ึง ch TTT −=∆  

hT

cT

hQ

cQ

ILR

 
รูปที ่2 วงจรจ่ายไฟฟ้าของ TEG 1 มอดูล ซ่ึง ch TT >  

โดยทั่วไปอุณหภูมิของที่เครื่องควบแน่นจะมีค่าประมาณ 60 C° (333.2 K) ซ่ึงในที่น้ีถือว่าเป็นอุณหภูมิด้านร้อน และ
ประมาณการอุณหภูมิด้านเย็น 40 C° (313.2 K) ดังน้ันจะมีอุณหภูมิแตกต่าง =∆T 20 K คํานวณกําลังไฟฟ้าสูงสุดต่อ TEG มอดูล 
[W/module] จะได้ 

M

M

R
TSP

4

)(
2

max

∆⋅
=        (4) 

ดังน้ันจํานวน TEG มอดูลที่ต้องนํามาประกอบเป็นชุด คํานวณได้จาก 

max
P
PN O

T =         (5) 

เม่ือ OP คือ ขนาดกําลังไฟฟ้าของพัดลมชุดควบแน่น [W] 

การออกแบบจะใช้เงื่อนไขในการผลิตและจ่ายกําลังไฟฟ้าสูงสุด โดยระบบต้องมีความต้านทานรวมของชุด TEG มอดูล 
( TEGR ) ต้องมีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับความต้านทานของโหลด ( LR ) ยังผลให้แรงดันของระบบจะลดลงครึ่งหน่ึง เขียนเป็นสมการ

ได้ คือ LTEG RR =  และ 2/VVO =   การจัดเรียงชุด TEG มอดูลอนุกรมและขนานกัน โดยจัดให้ได้ TECR ใกล้เคียงกับ LR มาก

ที่สุด ถ้าเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 V จะได้ VVVO 1102/220 ==  โดยค่าความต้านทานของโหลด LR ที่กําลังไฟฟ้าสูงสุด

หาได้จาก 

O

O
L P
VR
2

=           (6) 

การคํานวณหาจํานวน TEG มอดูล เริ่มจากการพิจารณากําลังไฟฟ้าที่ต้องการ และการจัดเรียง TEG มอดูลทั้งอันดับและ
ขนานกัน โดยจํานวน TEG มอดูลหาได้จาก 

PST NNN ⋅=         (7) 
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โดยที่ TN     แทน จํานวน TEG มอดูลที่ประกอบเป็นชุด 

SN     แทน จํานวน TEG มอดูลต่ออันดับกัน 

PN     แทน จํานวน TEG มอดูลต่อขนานกัน 

SN

PN
oI

LRoV

 
รูปที ่3 การจัดวงจรชุด TEG มอดูล 
คํานวณแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตจาก  

L

L
P

MS

MS
o R

R
N
RN

TSNV ⋅

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
∆⋅⋅

=       (8) 

แล้วนํากลับมาคํานวณค่ากําลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตจาก 

  
L

O
O R

VP
2

=           (9) 

และ  
O

O
O V

PI =         (10) 

ปริมาณความร้อนที่ต้องป้อนให้ชุด TEG มอดูลที่ต้องการใช้ในการผลิตกําลังไฟฟ้า คือ 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∆⋅+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅−

⋅⋅
⋅= TK

N
IR

N
ITSNQ M

P

o
M

P

ohM
Th

2

5.0                    (11) 

ประสิทธิภาพของชุด TEG มอดูลคํานวณได้จาก 

%100⋅=
h

o

Q
Pη                (12) 

เครื่องปรับอากาศทั้ง 3 ขนาดจะได้ผลการคํานวณจํานวน TEG มอดูลทั้งหมด  จํานวนที่ต้องต่ออนุกรม SN /ขนาน PN  และ

ประสิทธิภาพของชุด TEG มอดูลด้วยสมการที่ (3) ถึง (12) ได้ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการคํานวณประสิทธิภาพของเทอร์มออิเล็กตริก 
 

LQ  No. of TEG  
(modules) 

Configuration of TEG  
TEG’s efficiency (%) 

Btu/h (kW) 
SN (modules) PN  

    9,000 (2.64)    940 235 4 0.827 
13,000 (3.81) 1379 197 7 0.876 
18,000 (5.27) 1908 212 9 0.859 

 

3) ประสิทธิภาพของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง การศึกษาน้ีจะเลือกใช้ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเน่ืองจากการเปล่ียนรูป
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจะทําให้เกิดการสูญเสียมากกว่า  และมีความยุ่งยากในการออกแบบมากกว่า ประสิทธิภาพของตัว
แปลงผันพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเซบิก (SEPIC) มีค่าร้อยละ 95.11 (Eakburanawat and Boonyaroonate, 2005) เม่ือเลือกใช้
ประสิทธิภาพของ TEG มอดูลที่ค่าต่ําสุด คือ ร้อยละ 0.827  ดังน้ันประสิทธิภาพรวมของระบบในรูปที่ 1 คือ 
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จากสมการที่ (8) จะประเมินกําลังไฟฟ้าผลิตจากความร้อนทิ้งที่ชุดควบแน่นของเครื่องปรับอากาศได้ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินกําลังไฟฟ้าผลิตจากความร้อนทิ้งที่ชุดควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ 

LQ  Condensing fan 
(W) 

innetW
,

 

(kW) 

Waste heat 
Btu/h (kW) 

Power Gen. with 0.63 % of efficiency 
(W) Btu/h (kW) 

    9,000 (2.64) 105.6 0.77 11,498 (3.37) 21.23 
13,000 (3.81) 152.4 1.12 16,821 (2.93) 31.06 
18,000 (5.27) 210.8 1.54 23,236 (6.81) 33.20 

 

ผลการประเมินกําลังไฟฟ้าดังตารางที่ 3 พบว่าปริมาณความร้อนทิ้งที่ชุดควบแน่นของเครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอที่จะจ่าย
กําลังไฟฟ้าให้แก่พัดลมระบายความร้อนชุดควบแน่น ดังน้ันโครงการน้ีจะเป็นไปได้เม่ือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพของระบบเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 3.5 หรือความร้อนทิ้งที่ป้อนให้แก่ชุด TEG มอดูลมีคา่เพิ่มขึ้น ตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ปริมาณความร้อนทิ้งที่เพียงพอสําหรับระบบที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 0.63 

ขนาดพัดลมระบายความร้อนชุดควบแน่น 

(W) 

ปริมาณความร้อนทิ้งที่ต้องการ 

Btu/h kW 

105.6 16,762   4.91 
152.4 24,191   7.09 
210.8 33,460   9.81 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์มออิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนจากชุดควบแน่นของเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000, 13,000 

และ 18,000 Btu/h ภายใต้กรอบแนวคิดของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าบางส่วนให้ตนเอง (Partial Self-Powered) พบว่าระบบจะมี
ประสิทธิภาพในการแปลงผันความร้อนเป็นกําลังไฟฟ้าร้อยละ 0.63 ซ่ึงมีค่าไม่เพียงพอที่จะแปลงผันความร้อนทิ้งจากชุดควบแน่นของ
เครื่องปรับอากาศให้เป็นกําลังไฟฟ้าสําหรับป้อนให้แก่พัดลมระบายความร้อนชุดควบแน่นภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวได้ กอปรกับ
ความร้อนทิ้งที่ชุดควบแน่นค่อนข้างต่ํา ในขณะที่ประสิทธิภาพจะแปรผันโดยตรงกับความแตกต่างของอุณหภูมิ ถ้าสามารถพัฒนาระบบ
แปลงผันพลังงานให้มีประสิทธิภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.5 จึงจะทําให้แนวคิดของงานวิจัยน้ีเป็นไปได้ในอนาคต รวมถึงมีการค้นพบ
วัสดุเทอร์มออิเล็กตริกหรือเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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ศึกษาเหลี่ยมเจียระไนพลอยและแบบเครื่องประดับชนิดแหวนในจังหวัดจันทบุร ี
Faceted Gemstone and in Chanthaburi the Design of Rings Jewelry  

วิโรจน์  อิ่มเอิบ, ภัทรา ศรีสุโข, จรรยพร วิทยารัฐ, วรฉัตร อังคะหิรัญ 
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของรูปแบบเครื่องประดับชนิดแหวน โดยการถ่ายภาพแบบแหวนชนิดต่างๆจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จํานวน 10 ราย ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคม
ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และ
ผู้ประกอบการอิสระที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมใดๆ โดยเราแบ่งแบบแหวนชนิดต่างๆเป็นทั้งหมด 5 แบบคือ แหวนแถว แหวนมอญ 
แหวนปลอกมีด แหวนหนามเตย และแหวนวิจิตร หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์หาค่า
เปอร์เซนต์จํานวนแบบแหวนในแต่ละชนิดเทียบกับจํานวนแหวนทั้งหมด 
 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการจํานวน 10 ราย ได้แบบแหวนทั้งหมด 325 วง และใช้สถิติ ในการวิเคราะห์
ผล ได้ข้อสรุปดังน้ี รูปแบบแหวนที่พบมากที่สุดคือ แหวนวิจิตรจํานวน 122 วง คิดเป็น 37.54%  และแหวนหนามเตยจํานวน 112 วง 
คิดเป็น 34.46% ซ่ึงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ส่วนรูปแบบแหวนชนิดอ่ืนๆพบค่อนข้างน้อยโดยเรียงตามลําดับดังน้ี แหวนมอญจํานวน 40 
วง คิดเป็น 12.31% แหวนปลอกมีดจํานวน 36 วง คิดเป็น 11.08%  และแหวนแถวจํานวน 15 วง คิดเป็น 4.61%  
คําสําคัญ : เหล่ียมเจียระไนพลอย  รูปแบบเครื่องประดับชนิดแหวน 

Abstract 
           Jewelry ring samples were collected from 10 retail stores that are the members of The Gem and Jewelry 
Traders Association Chanthaburi, The Gem and Jewelry Manufacturers Association and also from independent 
retail stores. 5 different types of ring settings were identified including half-eternity ring, class ring, sleeve ring, 
solitaire ring and cluster ring. The basic statistical analysis was used to evaluate the relationship of type and 
number of each different ring setting. 
 From collecting and analyzing data from the 10 retailers in Chanthaburi with the total of 325 samples. 
The results showed that the cluster ring is the most common form found in the market. There are 122 of them 
which comprises of 37.54% of the total. 112 of solitaire rings is the second highest rank which contribute to 
34.46% of the total. Other types are less common. The last three are decreasing in popularity respectively which 
are class ring 12.31%, sleeve ring 11.08% and half-eternity ring 4.61%.  
Keywords: Faceted gemstone, jewelry ring 

บทนํา 
 อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่มูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยติดต่อกันอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี 
ซ่ึงมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่า 348,000 ล้านบาท  โดยจังหวัดจันทบุรีเป็น
แหล่งผลิตและซ้ือขายอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญของประเทศไทย เน่ืองจากจังหวัดจันทบุรี มีปัจจัยพื้นฐานในการผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นพลอยดิบจากทั่วทุกมุมโลกได้ถูกรวบรวมมาไว้ที่  จังหวัดจันทบุรี ภูมิปัญญาด้านการเผาพลอย การ
เจียระไนพลอยที่สวยงามและประณีต ช่างทําเครื่องประดับทีมี่ฝีมือ และผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความชํานาญ 
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีอย่างมาก ทําให้เกิดการ
หมุนเวียนของเงิน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของ  จังหวัดจันทบุรีดีตามไปด้วย 
 เน่ืองจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่อง
การเจียระไนพลอยและการทําเครื่องประดับ ที่มีรูปแบบเหล่ียมเจียระไนและเครื่องประดับที่หลากหลาย และมีวิวัฒนาการของเหล่ียม
เจียระไนและรูปแบบเครื่องประดับเรื่อยมา แต่ยังไม่เคยถูกเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  ทางคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่ียมเจียระไนและเครื่องประดับชนิดแหวน
รูปแบบต่างๆในจังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของเหล่ียมเจียระไน   และลักษณะเครื่องประดับชนิดแหวนของจังหวัดจันทบุรี 
อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป และสามารถนําไปต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษารวบรวมรูปแบบเหล่ียมเจียระไนพลอยและแบบเครื่องประดับชนิดแหวนในจังหวัดจันทบุรี แล้วจัดทําฐานข้อมูล
ต่อไป 

อุปกรณ์์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี มี 3 รูปแบบคือ  

1. ใช้การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้
ได้คําตอบเรื่อง ชนิดของเหล่ียมเจียระไนพลอยและรูปแบบเครื่องประดับชนิดแหวนในจังหวัดจันทบุรี 

2. เก็บภาพตัวอย่างเหล่ียมเจียระไนพลอยและเครื่องประดับชนิดแหวนแบบต่างๆในจังหวัดจันทบุรี โดยการถ่ายภาพตาม
ร้านอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุร ี

3. จัดทําฐานข้อมูลเหล่ียมเจียระไนพลอยและเครื่องประดับชนิดแหวนแบบต่างๆ 

ผลการวิจัย 
สรุปข้อมูลจากการวิจัย 
 โครงการวิจัยน้ีได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลรูปแบบแหวน เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบแหวนชนิดต่างๆที่พบในจังหวัด
จันทบุรี แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซ่ึงผู้จัดทําได้ดําเนินการเก็บข้อมูล โดยการถ่ายภาพ
เครื่องประดับชนิดแหวนจากผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 ราย ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างประกอบ
ไปด้วย สมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และผู้ประกอบการ
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม ทําให้ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัด
จันทบุรี 

 ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลรูปแบบแหวนของผู้ประกอบการจํานวน 10 ราย โดยมีเครื่องประดับชนิดแหวนทั้งหมด 325 วง โดยผู้วิจัย
ได้แบ่งรูปแบบของแหวนที่พบเป็น 5 รูปแบบด้วยกัน คือ แหวนแถว แหวนมอญ แหวนปลอกมีด แหวนหนามเตย และแหวนวิจิตร โดย
ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบแหวนที่พบสูงสุด คือ แหวนวิจิตรจํานวน 122 วง คิดเป็น 37.54%   และแหวนหนามเตยจํานวน 112 วง คิดเป็น 
34.46% ซ่ึงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ส่วนรูปแบบแหวนชนิดอ่ืนๆ   พบค่อนข้างน้อยโดยเรียงตามลําดับดังน้ี แหวนมอญจํานวน 40 วง 
คิดเป็น 12.31% แหวนปลอกมีดจํานวน 36 วง  คิดเป็น 11.08% และแหวนแถวจํานวน 15 วง คิดเป็น 4.61%  

                                       

       ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างแหวนแถว             ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างแหวนมอญ          ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างแหวนปลอกมีด 

                       

                           ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างแหวนหนามเตย            ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างแหวนวิจิตร 
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การออกแบบและพัฒนารายการสินค้าจําลองเสมือนจริง3มิติ  
เพื่อส่งเสริมการขายเครื่องประดับในจันทบุร ี

Design and development of 3-D virtual Catalog  
for jewelry Promotional in Chanthaburi  
นาวี  เปล่ียวจิตร์, ณัฐชานันท์  สมบัติประธาน, ปฏิวัติ  สุริโย  

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

บทคัดย่อ 
 เม่ือทําการการศึกษาวิจัย จากปัญหาในธุรกิจเครื่องประดับประการหน่ึงคือ การค้าขายเครื่องประดับในลักษณะเปิดหน้าร้าน 
มีสินค้าเครื่องประดับจริงให้เลือกจํานวนมาก เม่ือสินค้าของทางร้านไม่เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคหรือผู้บริโภคต้องการรูปแบบเฉพาะตัว 
จะส่งผลให้สินค้าจําหน่ายไม่ได้ และสินค้าเหล่าน้ันจะถูกนํากลับมาผลิตใหม่ เป็นการส้ินเปลืองต้นทุน  ทางผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและ
พัฒนารายการสินค้าจําลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยนํารูปแบบแหวนจํานวน 10 รูปแบบ ที่ได้จากการ
คัดเลือกรูปแบบ จากกลุ่มตัวอย่างร้านจําหน่ายเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี   นํามาขึ้นโมเดล 3 มิติ จําลองภาพเสมือนจริง ตั้งแต่
ชนิดของอัญมณีจนถึงประเภทของวัสดุ โดยคาดหวังว่าจะสามารถนําไปใช้เพื่อตัดสินใจก่อนผลิตตัวเรือนเครื่องประดับจริง จําหน่าย
ให้กับผู้บริโภค หรือจําหน่ายในท้องตลาดจริง 

 จากผลการออกแบบและพัฒนา สามารถสรุปได้ว่า รายการสินค้าจําลองเสมือนจริง3มิติ สามารถใช้ในลักษณะงานนําเสนอ
สินค้าเครื่องประดับ สําหรับธุรกิจร้านค้าที่มีหน้าร้าน หรือออกงานแฟร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเสนอรูปแบบเครื่องประดับที่แปลก
ใหม่หรือมีจํานวนมากได้สะดวก รวดเร็ว และคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตเครื่องประดับจริงได้พอสมควร หากนําไปพัฒนาต่อยอด
จนสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบเครื่องประดับได้ตามความต้องการของผู้บริโภค และจําลองภาพให้เห็นได้ทันที ซ่ึงจะนําไปสู่ช่องทางการ
นําเสนอสินค้าที่แปลกใหม่โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยนําเสนอ   
คําสําคัญ : สินค้าจําลองเสมือนจริง3มิติ, ออกแบบเครื่องประดับ, จันทบุรี 

Abstract 
            The most common problem found in the jewelry retail stores in Chanthaburi  is that after the products 
were made and shown in the store, some of the products do not satisfy the customers need. The products will 
then have to be remade again which will cost both time and money. This project is aiming to help reduce the 
production cost of the retail stores by building the 3D simulation model of 10 ring examples that being sold in 
the market. The 3D program will create the realistic look of the product including the type of gemstone and the 
material that being used for making the body. So the customers could expect what to see before the real 
products will be produced. 
 From designing and production development. 3D simulation modeling  can then be used to present the 
models of jewelry products for retail stores. The 3D modeling could provide many advantages to the jewelry 
industry in Chanthaburi. Especially, for a larger scale jewelry designing that produce  the products in mass 
quantity. The 3D simulation modeling will greatly decrease the production cost if it could be applied and 
modified to satisfy the customers need.  The customers will be able to visual the products be for they made.  
Keywords: 3D modeling, Jewelry design, Chanthaburi 

บทนํา 
ในปัจจุบัน ธรุกิจค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะว่าเม่ืออัญมณี

ต่างๆ เม่ือนํามาเพิ่มมูลค่าแล้วสามารถทํากําไรได้อย่างดี คนไทยในปัจจุบันนิยมนําพลอยจากต่างประเทศเข้ามา ตั้งแต่ในปี พศ.2540 
เป็นต้นมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ประเทศอัฟฟาริกาใต้ เมือง มาดากัสการ์  กําลังเป็นแหล่งอัญมณีลํ้าค่าของนักลงทุน
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักธุรกิจไทยหล่ังไหลเข้าไปดําเนินธุรกิจขุดค้น  อัญมณีกันอย่างคึกคัก กลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์สําคัญที่
สามารถนํามาป้อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในขณะน้ี ยิ่งกว่าน้ัน ประเทศไทยกําลังเป็นที่รู้จักของชาวมาดากัสซี 
ด้วยการก้าวขึน้แท่นนักลงทุนจากต่างชาติรายใหญ่อันดับหน่ึงในประเภทธุรกิจเหมืองพลอยในประเทศมาดากัสการ์ ทั้งน้ีไทยมีสัดส่วน
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การลงทุนราว 90% เม่ือเทียบกับมูลค่าการลงทุนของต่างชาติในธุรกิจเหมืองพลอย ทั้งหมดในประเทศมาดากัสการ์ปัจจุบัน ส่วนที่เหลือ
เป็นการลงทุนของนักลงทุนแคนาดา สิงคโปร์ ศรีลังกา อินเดีย ไต้หวัน เกาหลี และอิสราเอล เป็นต้น พ่อค้าอัญมณีเหล่าน้ีเองที่นําเข้า
มาจําหน่ายให้กับ บริษัทต่างๆเพื่อนําไปเจียรไนและทําเป็นเครื่องประดับตอ่ไป (บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด เศรษฐวิเคราะห์ KRC 
EconAnalysis)  ดังน้ันในธุรกิจอัญมณีในประเทศไทยจึงเป็นอีกธุรกิจที่มีกําไรสูงและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างด ี
  เมืองจันทบุรีนับว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการค้าขายอัญมณีและมีตลาดค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่แห่งหน่ึงของ
ประเทศ โดยในวันหน่ึงๆ มีเงินหมุนเวียนกว่า 100ล้าน และเม่ือปี 2548 เป็นต้นมาทางรัฐบาลได้มีแผนทําให้พัฒนาภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์รวมอัญมณีของเอเซียและของโลกต่อไป จึงได้มีการจัดสรรค์งบประมาณกว่า 300 ล้านเพื่อสร้าง
เสริมองค์ประกอบต่างๆ เช่น ส่งเสริมบุคลากรในการผลิตและออกแบบเครื่องประดับ บุคลากรทางด้านการวัสดุศาสตร์ด้านอัญมณี  
พัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย  ราชภัฏรําไพพรรณี รวมไปถึงส่งเสริมการขายในจังหวัดจันทบุรี  

แต่ในปัจจุบันน้ีการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับกลับเข้าสู่วิกฤติต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา น่ันคือการซบเซาของ
ตลาดพลอยและธุรกิจเครื่องประดับ ปัญหาการนําพลอยดิบจากต่างประเทศ ปัญหาการด้านขายเครื่องประดับ จนส่งผลให้
ผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายต้องปิดกิจการของตนเองไปอย่างน่าเสียดาย รวมไปถึงบุคลากรแรงงานด้านต่างๆ เช่น ช่างเจียรไน 
ช่างเครื่องประดับ ฯลฯ ต้องเลิกรากลับภูมิลําเนาเดิมไปเช่นกัน ส่ิงเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับวิถีชิวิตและสภาพทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดจันทุบรี  

ปัญหาที่ผู้วิจัยได้มองในส่วนของการธรุกิจเครื่องประดับคือ การค้าขายในลักษณะมีสินค้าให้เลือกมากๆ เช่นนี้ยังมีปัญหาอยู่
หลายประการ ได้แก่ สินค้าของทางร้านไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ซ้ือ ทางผู้ซ้ือต้องการแบบที่เฉพาะตัว ตลอดจนการผลิตสินค้าเพื่อโชว์
จํานวนมาก เป็นการส้ินเปลืองต้นทุนในการผลิต และเม่ือสินค้าขายไม่ได้ก็จะถูกนํากลับมาผลิตใหม่ เป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนอีกทาง
หน่ึง ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า มีความเป็นไปได้ว่าหากมีการพัฒนารายการสินค้าเป็นลักษณะสินค้าจําลองรูปแบบเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ ซ่ึงในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ทําได้หลายโปรแกรมคือ Sketch UP, 3Dsmax, Rhino จะทําภาพจําลองเสมือนจริง 3 
มิติให้ผู้ซ้ือได้เลือกแบบที่ถูกใจที่สุด ก่อนทําการส่ังสินค้าก่อนผลิตจริง ผู้ผลิตเองก็จะผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้ซ้ือได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้การขายสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองพฤติกรรมทั้งผู้ซ้ือและผู้ขายได้ดีขึ้น จะส่งผลยอดขายของธุรกิจเครื่องประดับ
มีมากขึ้น และยังเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นการซ้ือขายที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่ได้มีการวิจัยตรงประเด็น
น้ี ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีไปในแนวทางที่ดีขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเหล่ียมอัญมณีและรูปแบบเครื่องประดับชนิดแหวน ในจันทบุรี 

2.เพื่อออกแบบและพัฒนารายการสินค้าจําลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  

อุปกรณ์์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 นําผลศึกษาและวิเคราะห์เหล่ียมอัญมณีและรูปแบบเครื่องประดับชนิดแหวน มาเพื่อออกแบบและพัฒนารายการสินค้า
เครื่องประดับจําลองเสมือนจริง 3 มิติ  ทดสอบโดยใช้โปรแกรม Sketch UP, 3Dsmax, Rhino เพื่อใช้ในการสนับสนุนการขาย
เครื่องประดับในจันทบุรี พัฒนาให้มีรูปแบบ และการใช้งานที่โดดเด่นใช้งานง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้ ให้ผู้ซ้ือได้เลือก
รูปแบบจําลองเสมือนจริงของแหวนก่อนผลิตจริง  

ผลการวิจัย 
สรุปข้อมูลที่ได้จากการออกแบบและพัฒนา 
 โครงการวิจัยน้ีได้นําผลการศึกษารวบรวมข้อมูลของประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ มาออกแบบและพัฒนาเป็น
รายการสินค้าเครื่องประดับจําลองเสมือนจริง 3 มิติ ซ่ึงผู้วิจัยได้ดําเนินการนําข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 แห่ง ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดน้ัน คือ ร้านจําหน่ายเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี ที่ดําเนินธุรกิจอยู่จริงและต่อเน่ือง 
 ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งหมด 10 รูปแบบ โดยครอบคลุมตั้งแต่รูปแบบเครื่องประดับที่เป็นรูปแบบ
พื้นฐานและรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานสร้างภาพเสมือนจริงจากตัวเครื่องประดับจริง ทั้ง 10 รูปแบบ 
 นํารูปแบบเครื่องประดับที่คัดเลือกทั้ง 10 แบบ ขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ (ภาพที่1) โดยใช้โปรแกรม 3Dsmax เป็นโปรแกรม
ทดลอง และใช้คําส่ัง Rendering ในสภาพแสงแบบ Sky-Light โดยเลือกวัสดุและแสงเงา ให้ตรงความต้องการ จนครบทุกแบบ 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงแบบร่างรายการสินค้าจําลองเสมือนจริง 3 มิติ 

ดําเนินการร่างรูปแบบรายการสินค้าจําลองเสมือนจริง (ภาพที่2) โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรม
ทดลอง เพื่อที่จะนําไฟล์ที่ได้ไปดําเนินการใส่รูปแบบที่ได้จากการขึน้รูปภาพเสมือนจริงได ้

 

ภาพที่ 3 แสดงรายการสินค้าเครื่องประดับ 3 มิติเสมือนจริง 

ดําเนินการจัดทํารายการสินค้าต่างๆทั้ง10รูปแบบ (ภาพที่3) โดยใช้โปรแกรม Adobe Golive! เป็นโปรแกรมทดลอง 
จุดเด่นจะอยู่ที่สามารถนําไฟล์ที่ร่างจากโปรแกรม Adobe Photoshop มาใช้ได้ทันที และไฟล์สําเร็จจะมีขนาดเล็กและนําไปเปิดใช้
งานได้ทุกระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้หน้าจอเพียง 800x426 pixels ทั้งยังสามารถเปิดใช้งานโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็น
อย่างด ี
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ภาพที่ 4 แสดงรายการสินค้าจําลองเสมือนจริง 3 มิติ เม่ือผู้ใช้คล๊ิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ 
 ทดสอบการใช้งาน เม่ือผู้ใช้เลือกแบบจําลองที่ต้องการตัวโปรแกรมจะแสดงผลภาพขนาดใหญ่ขึ้นและแสดงรายละเอียดของ
ชิ้นงานเครื่องประดับน้ันๆ เช่น ชนิดของอัญมณี ชนิดชนิดโลหะ นํ้าหนัก ราคา ฯลฯ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกําหนดผู้ออกแบบ
เครื่องประดับ 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากการดําเนินงานวิจัย ผู้วิจัยใช้โปรแกรมที่ดําเนินงานจนครบทั้งกระบวนการ อยู่ 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม 3Dsmax เพื่อ
ใช้การสร้างภาพ 3 มิติ,โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใช้การร่างแบบรายการสินค้าและตกแต่งรูปภาพ,โปรแกรม Adobe 
Golive! เพื่อจัดทํารายการสินค้าเสมือนจริง พบว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่หาได้ง่ายในประเทศไทย และใช้งานไม่ยาก 
มีผู้ที่ใช้งานเป็นจํานวนอยู่ในระดับหน่ึง จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้งานเพื่อพัฒนารายการการสินค้า ต่อไปในอนาคตได ้

ในส่วนของของรายการสินค้าเสมือนจริงที่สําเร็จแล้ว สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างเด่นชัดได้ในกรณี ผู้ประกอบการ
เครื่องประดับเสนอรูปแบบการออกแบบใหม่ๆให้กับผู้บริโภค โดยเสนอผ่านการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก เพื่อพูดคุยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยตรง ซ่ึงจะสามารถเลือกและพัฒนารูปแบบให้ตรงตามกับความต้องการ
ของผู้บริโภคให้มากที่สุด ก่อนการส่ังผลิตจริง  พร้อมทั้งยังใช้ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีรูปแบบเครื่องประดับที่เป็นมาตรฐานและผลิต
จําหน่ายอยู่เป็นประจํา สามารถนําไปเสนอให้ผู้บริโภคเลือกรูปแบบที่หลากหลายได้ตามต้องการ โดยไม่จําเป็นต ้องมีต้นแบบ
เครื่องประดับจริงไปนําเสนอขาย ซ่ึงจะเป็นการนําเสนอสินค้าสะดวกรวดเร็วและส่ือสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงคาดว่าจะ
ส่งผลให้กระตุ้นยอดขายเครื่องประดับในจังหวัดและเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าตัวอย่างได้ และเม่ือสินค้าของธุรกิจเครื่องประดับ
จําหน่ายในแนวทางใหม่ๆ ก็คาดว่าจะเป็นแนวโน้มที่สามารถจะเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในจังหวัด
จันทบุรีได้อีกทางหน่ึง 
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