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ถ้อยแถลง 
การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 6   

เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 108 ปี 
“ว่าด้วยความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน” 

วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุม
 วิชาการ ครั้งที่ 6 “ว่าด้วยความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน” เนื่องในวโรกาส
 คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 108 ปี ระหว่าง
 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี 
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั้งยัง
สร้างนักวิจัย กลุ่มนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทําวิจัยร่วมกันระหว่างเครือข่าย
การวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่วิจัยสาธารณชน 
 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ     
ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และร้อยตํารวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ การนําเสนอผลงานวิชาการแบบการบรรยาย แบบ
โปสเตอร์ และนิทรรศการ จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนนักวิจัย
รุ่นใหม่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดประชุมวิชาการครั้งน้ีจะสามารถเผยแพร่องค์
ความรู้ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน พร้อมส่งเสริมผลักดัน 
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมคุณภาพ 

 
 

      
 
 

              

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ) 
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 6   
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 108 ปี 

“ว่าด้วยความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน” 
วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 6 
รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร    ฉิมเลี้ยง  ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล   สุวรรณกูฏ      รองประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์   เผือกนําผล      กรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวี    สิงหาด  กรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์    อ่ิมเอิบ        กรรมการ   
อาจารย ์ดร.หฤทัย     อนุสสรราชกิจ กรรมการ   
อาจารย์สาธิต     สุวรรณเวช กรรมการ          
อาจารย์รัจน์ชีวาน์     แซ่ตั๋น  กรรมการ            
อาจารย์กฤติยาภรณ์    คุณสุข  กรรมการ   
อาจารย์เอกชัย     กิจเกษาเจริญ กรรมการ   
นายปราโมช     ร่วมสุข  กรรมการ   
อาจารย์เรืองอุไร     วรรณโก  กรรมการ    
อาจารย์ทิพวรรณ     พละสุขสมบัต ิ กรรมการ    
อาจารย์ราตรี     พิงกุศล  กรรมการ  
อาจารย์ธันวดี     ดอนวิเศษ  กรรมการ  
อาจารย์พัชรินทร์     รุจิรานุกูล  กรรมการ  
นางสาวกรรณิกา     สุขสมัย        กรรมการ  
นางสาวชุติมา     พิมลภาพ        กรรมการ  
นางสาวปิยาภรณ์    กระจ่างศร ี กรรมการ  
นางสาวอุไรวรรณ     แสนเขียววงศ ์    กรรมการ  
นางสาวชุลีรัตน์     ผดุงสิน        กรรมการ  
นางสาวนิตยา     ต้นสาย     กรรมการ  
รองศาสตราจารย์พรทิพา   นิโรจน์      กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวบุศรา     สาระเกษ         กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวอรสา     อ่อนถาวร          กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการพิชญจารณ์ (Peer Review)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ดร.บุญรอด  บุญเกิด      มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ประชา  อินัง       มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ไชยอําพร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา   สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล  สถาบันกการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
คณะกรรมการพิชญจารณ์ (Peer Review)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกส ิ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
อาจารย์ ดร.นงนุช  ชนะสิทธ์ิ    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาการศึกษา 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

1 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรคําศัพท์ 
ธนิตา วัชรพิชิตชัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

2 

แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 
จินดา พันธ์แอ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

3 

สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  18 
ประนอม แก้วสวัสดิ์, ถาวร  ฉิมเล้ียง, สุริสา บุญโชติหิรัญ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 
 

4 

การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
อลิษา สุคุณพันธ์, ดร.พรสวัสด์ิ ศิรศาตนันท์, รศ.ธีรศักด์ิ อินทรมาตย์

  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

 

5 

การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน  
เร่ือง มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ฐิติวรรณ วัฒนรังษี, ปวริศา  จรดล, ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

6 

การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการ 
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สมาน วัฒนรังษี, ปวริศา  จรดล, ผดุงชัย  ภู่พัฒน์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

7 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โสภิณ ศรีแก้ว, ปวริศา  จรดล, ผดุงชัย  ภู่พัฒน์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

8 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท  
(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
เกสร สกุลเมือง, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์, สายตา  ประเสริฐภักด์ิ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

9 

สร้างแบบทดสอบทักษะว่ายน้ําพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน ในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนต์คาเบรียล ภาคตะวันออก 
เนตรชนก  มีกล่ินหอม 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาการศึกษา (ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

10 

รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก 
วุฒิชัย  ชมภู  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

11 

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
ชลกนก  กวางใส, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์, สายตา  ประเสริฐภักด์ิ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

12 

ความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิณทิพา สืบแสง 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาการศึกษาและสังคมศาสตร์ 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

13 

การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กรณีศึกษาภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี 
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ธานี เฉลิมพงษ์, นภา จันทร์ตรี, เอกชัย กิจเกษาเจริญ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

14 

การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี 
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, นภา จันทร์ตรี, วงธรรม สรณะ, เอกชัย กิจเกษาเจริญ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

15 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา 
ในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 
พระธีระ จิตฺตโสภโณ (ขาวแจ้ง), คมพล  สุวรรณกูฏ, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

16 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีชุมชนตะเคียนทอง  
อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี. 
พระฉัฏฐ์พูนชัย อคฺคปญฺโญ (ฉัตรทอง), คมพล สุวรรณกูฏ, นักรบ  เถียรอ่ํา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

17 
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
พระมหากิตติ สุจิตฺโต (สร้อยมาลา),  พรทิพา นิโรจน์  ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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5

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาการศึกษาและสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

18 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานคร 
โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

19 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กมลวรรณ  วรรณธนัง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

20 

ศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
บุญฑวรรณ วิงวอน, ชัยยุทธ เลิศพาชิน, ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช, บุญชนิต วิงวอน,  
นพพันธ์ ศรีบุรี, กริชรัตน ์อัญญมณีทาน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

21 

การออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร  
ด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน 
เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กันภัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

22 

การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเรียนบ้านแก้ว  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. 
พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ (โจมรัมย)์., คมพล สุวรรณกูฏ, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 

23 

การปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทอง 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
พระชัยพิพัฒน์ โชติโก (แสนทะวงษ)์, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

24 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี 
นภา  จันทร์ตรี, ชลพรรณ ออสปอนพันธ,์ เอกชัย กิจเกษาเจริญ,ราตรี  พิงกุศล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

25 

ระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรม จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   
วัดใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
พระมหาพรอุทิศ (ภูริปญฺโญ) คําเหลือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

26 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนเขตการสอบสวนจังหวัดระยอง 
ณรงค์ จุลละโพธิ,์ คมพล สุวรรณกูฏ, พรทิพา นิโรจน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 

27 
ระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
พรสรัญ ชัยยา, พิทยา ทองบุญ, ณัฐฐวุฒิ ปลื้มดวง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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6

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

28 
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
ธนพร วรรณกูล, ชลิดา  โสภิตภักดีพงษ์, วิริยา  สุขวงศ์  
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

29 

อิทธิพลการมุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรมและการเรียนรู้ขององค์กรท่ีมีต่อการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน: หลักฐานเชิงประจักษ์ จากบริษัทท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 
ชัยยุทธ เลิศพาชิน, บุญฑวรรณ วิงวอน, ธนกร น้อยทองเล็ก, อัจฉรา เมฆสุวรรณ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

30 

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ 
กุสุมา  ใจสบาย, จุติพร  อัศวโสวรรณ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

 

31 
การวิเคราะห์สาเหตุการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตมังคุด 
ธงชัย ศรีเบญจโชติ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

32 

ศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน 
พนิดา สัตโยภาส, บุญชนิต วิงวอน, บุญฑวรรณ วิงวอน 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

33 
คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
พระไพศาล  รกฺขิตธมฺโม (อ่ิมผ่อง), พรทิพา นิโรจน์, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

34 

การปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจันทบุรี   
พระจรินทร์สุทนฺโต (จันขาว),พรทิพา นิโรจน์, นักรบ  เถียรอ่ํา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

35 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย 
ภาคภูมิ  ตั้งฤด,ี จันทนา แสนสุข  
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

36 

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เสาวนีย์  วรรณประภา, กรรณิการ์  โห้ยสิ้น, รัจน์ชีวาต์ แซ่ต๋ัน 
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

37 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
อุไรลักษณ์ หมัดคง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

38 
คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
พระไพศาล  อายุโท (วิสุขะ),  พรทิพา นิโรจน์, นักรบ  เถียรอ่ํา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

39 
ความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
พระชัยวัฒน์ อคฺคธมฺโม  (คณาภิบาล) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

40 
การปฏบัิติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้นําครัวเรือน บ้านหนองอ้อ  อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
พระทัชชกร  อุชุโก (ครองศักดิ์), พรทิพา  นิโรจน์ , ชัยยนต์  ประดิษฐ์ศิลป์    

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

41 
ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช 2552 
วรารัตน์ บัวเผือก, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, ธาวุฒิ ปล้ืมสําราญ 
คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

 

42 

การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในการทํางานด้วยวิธีเจนเนติกอัลกอรึทึม  
กรณีศึกษาการผลิตช้ินงานชุดกรอบรูป  
ปณัชญา  ขันภักดี, อดิศักด์ิพงษ์พูลผลศักด์ิ, สันติรัฐ นันสะอาง 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

43 
การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาเด็กวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วม 
วิภากร  สอนสนาม 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

44 

การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในประเทศไทย: กรณีศึกษาท่ีอําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
สกุล จริยาแจ่มสิทธ์ิ, กวิน วงศ์ลีดี 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

45 
ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร 
กวิน วงศ์ลีดี, ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

46 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุทธิพงศ์  บุญผดุง 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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8

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

47 
การดูดซับสารประกอบไนโตรเจนโดยใช้ผงเปลือกไข ่
รวินิภา  ศรีมูล, ริกมล นิยมวรรณ์

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 

48 

การเปรียบเทียบอํานาจการทดสอบของวิธีการทางนอนพาราเมตริก สําหรับการทดสอบความเท่ากันของ
ความแปรปรวน 
ธนพนัง ราโชกาญจน์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
 

49 

ระบบตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ 
และระบุตําแหน่งรถยนต์ด้วย GPS     
ประกาศิต ตันติอลงการ, กิตติพงษ์ บุญศักดิ์, สมเกียรติ นามวงษา                                                                    
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                         

 

50 

การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตเหมืองหินปูน แผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการ
เหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
เนตรดาว  โทธรัตน์   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

51 

การบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะ  
วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ระดับปริญญาตรี 
คมสันต์  พิทยาภรณ์ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

 

52 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ  
วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ทิพวรรณ  มีพ่ึง 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 

 

53 
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของจังหวัดเพชรบุรี   
ณรงค์ วงษ์พานิช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

 

54 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สาโรช  ปุริสังคหะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

55 
เคร่ืองควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์ 
สุทัศน์ อู่ทอง, ธีรยุทธ เสาร์ดี, กิตติชัย พรสวัสด์ิ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

56 
ต้นแบบระบบบริหารจัดการสํานักงานไร้กระดาษด้วยเทคโนโลยี Share Point 
สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง, วรพจน์  กิจสมัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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9

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

57 

การขับเคล่ือนมอเตอร์กระแสสลับเหนี่ยวนํา 3 เฟส ด้วยตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลขหมายเลข 
TMS320F28335 ด้วยการมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ 
บุญลํ้า สุนทร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

58 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างรูปแบบของโบราณสถาน 
กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บุญลํ้า สุนทร, อภิชิต กระจ่างเยา, ธีรพล ทรัพย์บุญ, ชะกาแก้ว สุดสีชัง, ช่อเพชร จําปี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

59 
ระบบตรวจสอบสถานะการทํางาน Access point ผ่านเทคโนโลยี Google 
ศุภกฤษ  นาคป้อมฉิน, นฤดล  ลํ้าประเสริฐ, มุจรินทร์  สุนทรีประสิทธิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

60 

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถํ้า -  
คลองกําป่ัน  จังหวัดยะลา 
นิธิ  พลไชย, วารินทร์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

61 
การผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวลในร่องสวนในพ้ืนที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน,์ โกวิท  สุวรรณหงษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

62 

การจัดการคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดงเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ตําบลบางนางลี่  
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์, ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

63 
การจัดการคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีน้ําดีไล่น้ําเสีย 
ศิวพันธ์ุ ชูอินทร์ 
คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

64 
ความหลากชนิดของนกท่ีเข้ามาใช้ประโยชนพ้ื์นท่ีสวนผลไม้ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
นิธินาถ เจริญโภคราช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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10

สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ สาขาการศึกษา 
 

ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

65 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด  
สุรีย์มาศ  สุขกสิ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

66 
การศึกษาภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ปกครอง 
วรญา ภูเสตวงษ์, อัมพวัน ประเสริฐภักด์ิ, สุรีย์มาศ สุขกสิ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

67 
การศึกษาปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
วรญา ภูเสตวงษ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

68 
ทัศนคติของศิษย์เก่าท่ีมีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
บุษรา บรรจงการ, ศตวรรษ  ทิพโสต 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

69 

คุณลักษณะของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์, ณัฐพงศ์ จรทะผา, ขจรเกียรติ ขุนชิต 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 

70 

ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสําหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ท่ีมีผลต่อความ
ยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ 
เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร,  ฐิติวัสส์ สุขป้อม 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 
สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

71 

ความคิดเห็นของคณาจารย์ท่ีมีต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีการศึกษา 2554 
เอกชัย กิจเกษาเจริญ, กรรณิกา สุขสมัย, ชุลีรัตน์ ผดุงสิน, พรทิพา นิโรจน์, คมพล สุวรรณกูฏ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

72 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สุรชัย  ศรีสมบูรณ์, ประจักร  บัวผัน 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

73 
การศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียววังสวนบ้านแก้ว 
นันทภัทร บุรขจรกุล, นิศารัตน์ แสงแข 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

74 

พฤติกรรมการตัดสินใจของนักศึกษาท่ีเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 
พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

 

75 

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต่อการรับรู้
ข่าวสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 
ฤดีวรรณ  ยิ่งยง, มาดิน  เฮงตระกูล, ศตวรรษ  ทิพโสต 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

 
 
 

76 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรต้นสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

 

77 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการทําบัญชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อําเภอแหลมสิงห์ และอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
มาลี  แสงจันทร์, วัชรินทร์   หอมประเสริฐ                                                                    
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

78 
แนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้า บ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
สุภาพร รักดี    
คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

 

79 

การดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร 
รจนา  แหน่น้ํา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

80 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี 
พร้อมพร  มุกดาม่วง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

81 

การส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี   
จังหวัดอุบลราชธานี 
สุวนิตย์ นราจันทร์, คูณ  โทขันธ์  
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

82 

การจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก อําเภอศรีเมืองใหม่   
จังหวัดอุบลราชธาน ี
ศิปาง  ทุมไมย, วิเชียร  วรพุทธพร 

วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

83 
การศึกษาคํากริยาที่เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคํา 
แน่งน้อย ดวงดารา, ปิยะพรรณ มีสุข, กันติทัต การเจริญ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

84 

ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 
ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, อาภากร  มินวงษ์, รัตนา เพ็ชรสูงเนิน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

85 
การควบคุมความเสี่ยงทางการเงินของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
สุนี  บ่งเทพ,  คูณ  โทขันธ์  
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ลําดับท่ี ช่ือเร่ือง หน้า 

86 
การสร้างบทเรียน เร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นัฐพล  นพเก้า 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

87 
ผลของกะปิ เคร่ืองด่ืมชูกําลังและวิตามินบี 1 ต่อการเร่งรากกิ่งปักชํามะนาว 
นิวัฒน์  แก้วศรี, สุชาติ แก้วมี, คมสันต์  รัตนวรรณ, นิจพร  ณ  พัทลุง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

88 

การศึกษาผลของน้ําหมักชีวภาพจากสะเดา  ข่า  ขิง  กระเทียม สาบเสือ และยาเส้น ต่อการกําจัดหนอน
กระทู้หอมในผักคะน้า 
ปภาดา  ชลพิมาย, ศุภลักษณ์  มาศรักษา, นิจพร  ณ  พัทลุง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

89 
ปรสิตในปลาสลาดจากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศุภมาศ  ศรีวงศ์พุก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

90 

การศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาระหว่างการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและ 
เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง 
ไกรสร  รวยป้อม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 

91 
การศึกษาตู้อบแสงอาทิตย์และตู้อบแผงระบายความร้อนเคร่ืองปรับอากาศ 
ไกรสร  รวยป้อม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
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ผลงานวิจัยภาคบรรยายฉบับสมบูรณ ์
(Oral Presentation) 

สาขาการศึกษา  
การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 6 เนื่องในวโรกาสวันคล้าย 

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 108 ปี 
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วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2555 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรคําศัพท ์

COMPARING ACHIEVEMENT AND RETENTION IN LEARNING ENGLISH 
VOCABULARIES OF PRATHOMSUKSA 5 BY TEACHING A COURSE ON TEACHING BY 

GAMES AND FLASHCARDS 
ธนิตา วัชรพิชิตชัย 

สาขาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรคําศัพท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านแก้ว อําเภอเมือง เขต 1 จังหวัดจันทบุรี ท่ีใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้แบ่งเป็นจํานวน 2 ห้อง คือ ห้อง 5/1 จํานวน 36 คน และห้อง 5/2 จํานวน 37 คน รวมท้ังส้ิน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 ผลการวิจัย พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรคําศัพท์ก่อนการและหลังทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่แตกต่างกัน และนักเรียนท่ีสอนด้วยเกมและบัตรคําศัพท์ มีความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันด้วย 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน, ความคงทนในการเรียน, การสอนแบบใช้เกม, การสอนแบบใช้บัตรคําศัพท์ 

Abstract 

 The major purposes of this research study were : 1) to compare English learning achievement 
between learning English vocabularies by Games and Flashcards of the fifth graders. The sample used in this 
study consisted of 36 pupils in room 1 who study English vocabularies by Games, 37 pupils in room 2 who 
study English vocabularies by Flashcards. They studied in the fifth grade during semester 1 of academic year 
2012 at Ban Kaew School, Muang, Chanthaburi Province. They were selected by purposive sampling. The 
research instruments were : 1) 8 lesson plans - 4 lesson plans for teaching by Games and another 4 lesson 
plans for teaching by Flashcards. 2) 40-item pretest and posttest used to examine both rooms pupils learning 
achievement, and 3) 40-item retentiontest. The statistic employed for analysis were mean ( X ), standard 
deviation (S.D), and t-test. 
 The results revealed that : both rooms pupils' before participated in learning English vocabularies by 
Games and Flashcards did not have significantly difference in their learning achievement. Besides, the 
retention of learning English vocabularies by Games and Flashcards also did not have significantly difference. 
Keywords :Achievement, Retention Teaching by Games, Teaching by Flashcards 

บทนํา 

 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันเป็นแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างและการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนในด้านการฟังพูดอ่านและเขียนซึ่งผู้เรียนต้องมีทักษะในการจดจําคําศัพท์ ทําให้สามารถเข้าใจเนื้อหาและเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาของมีร่า (Meara. 1984 อ้างในอรชุมา หลิมศิริวงษ์. 2544: 6) พบว่าผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศมีข้อผิดพลาดด้านคําศัพท์มากกว่าความผิดไวยากรณ์ด้วยอัตราส่วน 3:1 หรือ 4:1 ปัญหาด้านคําศัพท์โดยเฉพาใน



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

16

นักเรียนไทยเกิดจากการมีความรู้เกี่ยวกับศัพท์ในวงแคบและข้อจํากัดในการเลือกใช้คําท่ีเหมาะสมในการส่ือความหมายในข้อความ
ท่ีเขียน (วิไลพร ธนสุวรรณ. 2549: 5) ดังจะเห็นได้จากรายงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (National Test หรือ NT) ในรายวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2551ระบุว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวม
ท้ังประเทศได้คะแนนเฉลี่ย 15.11จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 37.77 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนท่ีต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐานและควรปรับปรุง (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2552 : ออนไลน์) สอดคล้องกับผลการสํารวจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 5 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โรงเรียนบ้านแก้ว พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ปัญหาเกี่ยวกับการนําคําศัพท์ไปใช้ค่อนข้างมากไม่สามารถจําความหมายคําศัพท์ได้นานและไม่สามารถนําคําศัพท์ท่ีเรียนผ่าน
มาแล้วนํากลับมาใช้ได้ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ําเนื่องจากนักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้
ภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกัน 
 ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวที่จะใช้เป็นแนวทางในการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ทําให้
นกัเรียนจดจําได้โดยไม่ต้องท่องจําแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยการสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเพลิดเพลินดังนั้นเกมและบัตรคําศัพท์จึง
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศในขณะเรียนให้ดีขึ้นท้ังยังช่วยให้เด็กจดจําเร่ืองท่ีเรียนได้แม่นยําและมีไหวพริบดีขึ้น 
(วิชัย สายคําอิน. 2541 : 17) นอกจากนี้ กุศยา แสงเดช (2548 : 181) ได้กล่าวว่า เกมและบัตรคําศัพท์มีประโยชน์ในการกระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจภาษามากขึ้นครูสามารถเลือกสรรดัดแปลงให้เหมาะกับวัยและระดับช้ันของผู้เรียนท้ังนี้การสอนท้ัง 2 แบบสามารถ
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้เรียนสามารถเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ใหม่ท่ีได้เรียนรู้ไว้นับว่าเป็นส่ิงจําเป็นที่จะสามารถระลึกข้ึนมาได้เม่ือถึงคราวท่ีต้องนําไปใช้ในเหตุการณ์หรือการ
เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรู้คําศัพท์โดยเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบการใช้เกมและบัตรคําศัพท์ เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรีให้เหมาะสมกับ
นักเรียนเพราะนอกจากจะได้ฝึกฝนหลายรูปแบบแล้วเกมและบัตรคําศัพท์ท่ีนํามาใช้น่าจะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไป
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินมีชีวิตชีวานักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษและยังจะมีส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และความ
คงทนในการจดจําคําศัพท์ได้ดีขึ้นอันจะเป็นส่วนพัฒนาทักษะในด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้
เกมกับบัตรคําศัพท์ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบ
ใช้เกมกับบัตรคําศัพท์ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีข้ันตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2555 อําเภอเมือง เขตท่ี 1 จังหวัดจันทบุรี จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ) จํานวน 31 
คน โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฏร์ประสิทธิ์) จํานวน 27 คนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม จํานวน 25 คน โรงเรียนวัดจันทนาราม       
(ศรีรองเมืองอุทิศ) จํานวน 34 คน และโรงเรียนบ้านแก้ว จํานวน 73 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
1, 2555) 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนบ้านแก้ว 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีท่ีใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้แบ่งเป็นจํานวน 2 ห้อง คือ ห้อง 5/1 จํานวน 36 คน 
และห้อง 5/2 จํานวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน ท้ังนี้กําหนดกลุ่มทดลองโดยการจับฉลาก ซึ่งกลุ่มทดลองท่ี 1 จะใช้การสอนแบบ
เกม และกลุ่มทดลองท่ี 2 จะใช้การสอนแบบบัตรคําศัพท์ 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
    2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง คําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5 จํานวน 8 แผน 
ประกอบด้วยหัวข้ออาชีพ คุณลักษณะของคน ของใช้ และอาการป่วย 
    2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียน เร่ือง คําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 5 เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 
    2.3 แบบทดสอบความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้ข้อสอบชุด
เดียวกับแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์คํานวณ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
สถิติขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test ส่วนการหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยด้วยวิธีการหาค่าความยากของข้อสอบการหาค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ และการหาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 

ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วย

ส่ือการสอนแบบใช้เกมกับบัตรคําศัพท์ 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
  5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมกับบัตรคําศัพท์ 

กลุ่มตัวอย่าง n X  S.D. t p 
ส่ือการสอนแบบใช้เกม 37 5.74 2.16 -0.216 0.830 

ส่ือการสอนแบบใช้บัตรคําศัพท์ 36 5.84 2.14 

*p<.05 
 

 จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรคําศัพท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่าง
กัน 
 สมมติฐานท่ี 2 การเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วย
การสอนแบบใช้เกมกับบัตรคําศัพท์ 
ตารางท่ี 2 การเปรียบความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วย 
  การสอนแบบใช้เกมกับบัตรคําศัพท์ 
กลุ่มตัวอย่าง n X  S.D. t p 
ส่ือการสอนแบบใช้เกม 37 5.29 2.54 -0.012 0.990 

ส่ือการสอนแบบใช้บัตรคําศัพท์ 36 5.30 2.18 

*p<.05 
 

 จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีสอนด้วยเกมและบัตรคําศัพท์ มีความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่
แตกต่างกัน 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

18

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แยกอภิปรายผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้
เกมกับบัตรคําศัพท์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเด็กในวัยประถมศึกษาชอบความสนุกสนาน การสอนโดยใช้เกมและบัตรคําศัพท์ทําให้
นักเรียนมีความสนใจ อยากท่ีจะเรียน ดังเช่นงานวิจัยของวัลภาภรณ์ คงถาวร (2539 : 83) พบว่า นักเรียนในวัยประถมศึกษาเป็น
วัยท่ีชอบความสนุกสนานไม่ชอบอยู่นิ่ง และเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาทางภาษาดีมาก วิธีการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
และบัตรคําศัพท์ทางภาษาจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและจดจําบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และจะเห็นได้ว่าเกมและบัตรคําศัพท์
ฝึกภาษามีประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 นอกจากนี้คลอเลียร์และโธมัส (Collir& Thomas. 2001) ได้จัดทํารายงานการบรรยายเกมสร้างสรรค์สําหรับผู้ใช้ภาษา
กิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษา พบว่า บัตรคําเป็นสื่อเสริมให้นักเรียนแต่ละคนใช้ภาษาได้สอดคล้องยิ่งข้ึนและ ภาวินี ทอง
สูง (2543: บทคัดย่อ) ได้วิจัยพบว่า การสอนคําศัพท์โดยใช้เกมแบบฝึกหัดเสริมทักษะบัตรภาพและบัตรคํา สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ ทําให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมและการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ส่วนปราโมทย์ บุญมุสิก (2543 : 79) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์
วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดท่ีมีเกมและบัตรคําศัพท์ พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน  
 2. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยการสอนแบบใช้เกมกับบัตรคําศัพท์ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งปราโมทย์ บุญมุสิก (2543 : 79) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์วิชา
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดท่ีมีเกมและบัตรคําศัพท์ พบว่า มีความคงทนในการเรียนรู้
คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พินเตอร์ (Pinter. 1998 : 710- A -711- A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการสะกด
คํา ซึ่งสอนโดยใช้เกมคําศัพท์และสอนตามตรากับนักเรียนระดับ 3 พบว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้เกมคําศัพท์มีความคงทนในการจําสูง
กว่ากลุ่มท่ีเรียนจากการสอนตามตํารา 
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แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 

THE EXERCISES FOR DEVELOPING CREATIVE WRITING ABILITY IN THAI COURSE FOR 
MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS IN NONGJOKPITTAYANUSSON MATHAYOM SCHOOL 

จินดา พันธ์แอ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างแบบฝึกพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้และหลังใช้แบบฝึกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์
มัธยม เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร จํานวน 45 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยได้แก ่
 1) แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน 15 แบบ
ฝึก 2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ใช้ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
จํานวน 3 ฉบับ ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย t-test แบบ dependent samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
86.30/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
คําสําคัญ: ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์, แบบฝึก 

Abstract 

 The purposes of this study were to construct exercises for developing Mathayomsuksa two 
students’ creative writing ability, including finding the efficiency of the exercises to meet the standard 
criterion of 80/80 and to compare students’ creative writing ability before and after the implementation of 
the exercises. 
 The samples in this study were forty five Mathayomsuksa two students’ studying in the first semester of 
2011 at Nongjokpittayanussorn mathayom School. The instruments used in the experiment were : 1) fifteen 
creative writing exercises 
 2) lesson plans and 3) three creative writing achievement tests, administered before and after using the 
exercises. The study had been carried out for 7 week, three periods a week. The statistical devices employed for 
the data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test dependent. 
 The findings of the study were as follows: 
  1. The efficiency of the creative writing exercises was found to be 86.30/84.19 which was higher than 
the level of setting standard criterion. 
  2. Students’ creative writing ability after the experiment was statistically significant 
higher than before the experiment at .05 
Keywords: creative writing ability, exercises 
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บทนํา 

 ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมาย ในการแสดงความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการ ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของ
สังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะท่ีผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความชํานาญไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียน การพูด การ
ฟัง และการดูสื่อต่างๆ รวมท้ังต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มี
วิจารณญาณและมีคุณธรรม 
 ภาษาเป็นส่ือของความคิด และความคิดที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากการคิดท่ีเป็นกระบวนการวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะท่ี
ต้องฝึกฝนให้เกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การฟังและการอ่านเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนให้เกิดความชํานาญในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฟังและการอ่านเป็นทักษะการรับรู้เร่ืองราว ความรู้ และประสบการณ์ ส่วนการพูดและการเขียนเป็น
ทักษะการแสดงความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ การฝึกทักษะการคิดให้แก่นักเรียนขณะฟัง อ่าน พูด และเขียน จึงเป็นสิ่ง
สําคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาได้อย่างมีคุณภาพ (กรมวิชาการ, 2544, หน้า 181)   
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่ิงจําเป็นต่อการเขียนมากเพราะจะช่วยทําให้เกิดส่ิงแปลกๆ ใหม่ ซึ่งครูสามารถสร้างและ
พัฒนาให้เกิดข้ึนได้ในผู้เรียน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้มนุษย์สามารถคิดสร้างสรรค์งานเขียนประเภทต่างๆ สู่สังคม เช่น 
การเขียนเรียงความ บทความ เร่ืองส้ัน บทเพลง บทโทรทัศน์ บทละคร ล้วนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนท้ังส้ิน ดังนั้นการ
เรียนการสอนภาษาไทยจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องพยายามหาเทคนิควิธีการที่จะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนเพราะ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในตัวของทุกคนแล้วโดยธรรมชาติ แม้ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันก็
ตาม แต่เคร่ืองมือและวิธีสอนของครูจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอยากที่จะเรียน ทําให้มีแนวทางในการคิดและพัฒนา
ความคิดของตนถ่ายทอดออกมาถึงข้ันการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ ดังนั้นจึงควรได้รับการปลูกฝัง และส่งเสริมให ้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียน ต้ังแต่อยู่ในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์การทํางานของตนและสังคม เพื่อจะสรรค์สร้างงานต่างๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา และพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และกว้างไกลยิ่งขึ้น (อารี พันธ์มณี, ม.ป.ป., 
หน้า 48) 
 การสอนภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดจะนําไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์  ครูภาษาไทยจึงควรหาทาง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสคิดสร้างสรรค์ได้ตามควรแก่วัยและศักยภาพ โดยการให้เด็กได้เขียนสร้างสรรค์ ใช้จินตนาการหรือ
ความคิดคํานึงของการเขียนออกมาด้วยถ้อยคําที่สละสลวยประทับใจผู้อ่าน และให้ความรู้สึกเพลิดเพลิน ระดับของความคิดแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และระดับสูง (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551, หน้า 7-9)  
 ส่วนการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น ครูผู้สอนควรแสวงหาวิธีการที่จะนํามาส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ฝึกความสามารถให้เหมาะสมกับสถานการณ์และระดับชั้น การเขียนสร้างสรรค์จึงเป็นการเน้นการแสดงออกทางความคิด ถ้าผู้สอน
ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางความคิดแล้ว การจัดการเรียนรู้นั้นจะไม่ประสบผลสําเร็จ การสื่อสารจะไม่
ได้ผลตามที่ผู้ส ่งสารต้องการส่ือสารออกมา เพราะทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาและความสมํ่าเสมอในการฝึกฝน 
ครูผู้สอนเองก็ต้องพยายามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีลักษณะท่ีน่าสนใจและเพ่ิมพูนทักษะการเขียนให้ดีข้ึน การที่จะนําสู่การเขียน
สร้างสรรค์นั้น นอกจากจะส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วควรได้ฝึกนําความคิดมาสู่การเขียน ดังที่ อัจฉรา ชีว
พันธ์ (2552, หน้า 5-7) ได้กล่าวว่าการจัด การเรียนรู้การเขียนสร้างสรรค์นั้นผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาองค์ประกอบท่ีสําคัญของงานเขียน คือ ความคิด และถ่ายทอดความคิดซึ่งมีกระบวนการ ตั้งแต่การสร้างเสริมความคิด การ
ขยายความคิด การจัดระเบียบความคิด และการเรียบเรียงความคิดดังนั้นสาระการเขียนควรได้รับการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเขียนท่ีสูงขึ้น  
 การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันพบว่า เม่ือให้นักเรียนเขียนเร่ืองราว หรือเขียนบรรยายจะเขียนได้น้อย ไม่ครอบคลุมเนื้อหา 
มีใจความวกวน และส่ือความได้ยาก ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเขียนเป็นเร่ืองที่คนส่วนใหญ่เห็นว่ายากเป็นงานหนัก เพราะในการ
เขียนนั้นนอกจากต้องเรียบเรียงข้อความให้สละสลวยเหมาะสม ได้ใจความตามที่ผู้เขียนได้ส่ือความหมายแล้ว ข้อความนั้นๆ ยัง
เป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นแนวคิด ภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนด้วย คนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเขียนเพราะไม่มั่นใจ
ในส่ิงท่ีตนเองเขียนว่าไปตรงกับความคิดเห็นของผู้อื่นหรือไม่ และข้อเขียนของตนจะน่าอ่านหรือไม่เพียงใด (วิภาวดี วิภาวิน, 2543, 
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หน้า 3) นอกจากเจตคติที่ไม่ดีต่อการเขียนของบุคคลแล้ว   การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ท่ีครูใช้มักจะเน้นการเขียนท่ี
เน้นความจํา การเขียนตามแบบมีกฎเกณฑ์และยึดหลักภาษาเป็นส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ข้อความหรือสถานการณ์ ที่ย่ัวยุและกระตุ้นให้
นักเรียนคิด ทําให้นักเรียนรู้สึกว่าการเขียนไม่ได้ตามจินตนาการและไม่มีความคิดที่จะนําไปสู่การเขียน 
 การสอนเขียนที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเรียกว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพราะการสอนเขียนเชิง
สร้างสรรค์เป็นการพัฒนาตัวผู้เรียนถึง 2 ด้านคือ การฝึกทักษะการคิด และพัฒนาสมรรถภาพทางการเขียน ซึ่งเป็นการเขียนที่ต้อง
ได้รับการกระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และจินตนาการ จนทําให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นต้นคิดของตนเอง โดยมิได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่น การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานประพันธ์ที่มี
คุณค่าต่อการพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรงทางด้านจินตนาการ อารมณ์ ส่งเสริมความงอกงามทางสติปัญญา และช่วยธํารง
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามไว้ ดังท่ี กิ่งดาว พุทธพันธ์ (2541, หน้า 4) ได้กล่าวว่า ครูควรมุ่งจัดกิจกรรมและนําส่ือการสอนมา
ช่วยสร้างสถานการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดความคิดได้ การสอนเขียนก็ง่ายขึ้น 
 การฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้ได้ผลดีนั้น แบบฝึกจะเป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งในการฝึกทักษะด้านการเขียน 
การสร้างแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นเร่ืองที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ เพราะแบบฝึกต้องอาศัยเทคนิค
กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกที่ชัด เจน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ 
จินตนาการที่แปลกใหม่อย่างเสรี ในการสร้างสรรค์ผลงานของของตนเอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีก
หลายด้านเช่น สร้างบรรยากาศท่ีเร้าความสนใจ สร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจอยากเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียนอยากที่จะเขียน การสร้างแบบฝึกควรเร่ิมจากง่ายไปหายากควรเป็นเร่ืองส้ันๆ และเร่ืองใกล้ตัวจะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจด้วยตนเองและประสบความสําเร็จในการทําแบบฝึก วิธีการทําแบบฝึกแบบให้อิสระในการคิดเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกแสดงออกทางความคิดสามารถเขียนถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ได้มากและดีขึ้น จนกระท่ังในที่สุดนักเรียนก็จะ
สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองได้ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอื่นๆ, 2551, หน้า 34-35) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองจอกพิทยา-นุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพบว่านักเรียนขาดทักษะในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดย
สังเกตได้จากการตรวจผลงาน การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะเรียน และหลังเรียน นักเรียนเบ่ือหน่ายไม่ชอบการเขียน 
นักเรียนใช้คําฟุ่มเฟือย การลําดับความวกวน ฯลฯ ซึ่งผู้วิจัยได้สอบถามถึงสาเหตุดังกล่าวพอสรุปได้ว่า นักเรียนไม่รู้จะเขียนอะไร 
นักเรียนไม่ให้ความสําคัญกับการเขียนเพราะคิดว่าเป็นเร่ืองไกลตัวไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ฯลฯ และจากผลการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ โดยดําเนินการจัดสอบ LAS (local assessment system) พบว่า
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา 2552 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมรรถภาพการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้คะแนน
ตํ่าสุด 2 คะแนน และคะแนนสูงสุด 15 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2, 2552) จากการประมวลสภาพปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากไม่รีบดําเนินการแก้ไขแล้ว  จะส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ และจะเป็นปัญหาต่อเนื่องในระดับช้ันมัธยมศึกษาช่วงช้ันต่อๆ ไป ย่ิงทําให้เป็นปัญหาเร้ือรังไปเร่ือยๆ หากนักเรียนไม่ได้รับ
การแก้ไข 
 ดังนั้น จึงควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการเขียนให้ครบ
องค์ประกอบและถูกต้อง ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําการศึกษาวิจัยเร่ืองแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถการเขียน
สร้างสรรค์ข้ึน โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาการเขียนสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างแบบฝึกพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80     
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนและหลังโดยใช้แบบฝึก
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 1. แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองแบบฝึกท้ังหมดแบ่งเป็น 3 ตอน จํานวน 15 แบบฝึกคือตอนที่ 1 คิดค้นถ้อยคํา ด้านความคิดคล่องแคล่ว (แบบ
ฝึกชุดท่ี 1 - แบบฝึกชุดที่ 5) ตอนท่ี 2 นํามาสร้างประโยค ด้านความคิดยืดหยุ่น (แบบฝึกชุดท่ี 6 - แบบฝึกชุดท่ี 10) ตอนที่ 3 โลก
แห่งข้อความ  ด้านความคิดริเร่ิม (แบบฝึกชุดที่ 11 - แบบฝึกชุดท่ี 15)  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
     ฉบับท่ี 1 เป็นแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการเขียน เชิงสร้างสรรค์ เร่ือง การคิดค้นถ้อยคํา
เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจํานวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการทําทั้งฉบับ 50 นาที โดยข้อสอบแต่ละข้อกําหนดให้นักเรียนเขียนกลุ่มคํา 
หรือประโยคท่ีมีความหมาย สถานการณ์หรือสิ่งที่กําหนดให้ให้มากท่ีสุด ภายในเวลาท่ีกําหนด เพ่ือวัดความคิดคล่อง 
     ฉบับท่ี 2 เป็นแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง นํามาสร้างประโยค
เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ ใช้เวลาในการทําทั้งฉบับ 50 นาที โดยข้อสอบแต่ละข้อกําหนดให้นักเรียนเขียนประโยคท่ี
มีความหมายต่อสถานการณ์หรือส่ิงท่ีกําหนดให้ให้มากท่ีสุด ภายในเวลาที่กําหนด เพ่ือวัดความคิดยืดหยุ่น 
     ฉบับท่ี 3 เป็นแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการเขียน เชิงสร้างสรรค์ ด้านการเขียนเรื่อ ง 
จํานวน 2 ข้อ ใช้เวลาในการทําท้ังฉบับ 50 นาที โดยข้อสอบแต่ละข้อกําหนดให้นักเรียนเขียนเร่ืองจาก สถานการณ์หรือสิ่ง
ที่กําหนดให้ให้ได้ใจความ สามารถส่ือความคิด อารมณ์และจินตนาการ โดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สละสลวย เหมาะสม มี
ความหมาย หรือเกิดคุณค่าต่อผู้อ่านภายในเวลาท่ีกําหนดให้เพ่ือวัดความคิดริเร่ิม  
 3. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์จํานวน 15 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 1 ชั่วโมง แต่ละแผนประกอบไป
ด้วย สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล 
การสร้างและการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังต่อไปนี ้

         1) การสร้างและการหาประสิทธิภาพแบบฝึก 
           (1) ศึกษาการจัดสาระการเรียนรู้ ก ลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
      (2) ศึกษาหลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากหนังสือ ตําราและเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดงานวิจัย ท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างแบบฝึกท่ีดีเหมาะกับระดับช้ันและความสามารถของนักเรียน 
   (3) ผู้ว ิจัยดําเนินการสร้างแบบฝึกโดยกําหนดโครงสร้าง เนื้อหา เลือกกิจกรรมท่ีหลากหลาย เลือกใช้

ภาพประกอบเพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยยึดตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร ยึดหลักการสอนที่เร่ิมเขียนจากหน่วยท่ีง่ายๆ ไปสู่
หน่วยท่ียากขึ้นตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยคําชี้แจง ตัวอย่าง แบบฝึกจํานวน 15 แบบฝึกคือ 

   แบบฝึกชุดท่ี 1 การคิดหาคําจากภาพ 
  แบบฝึกชุดท่ี 2 การเขียนคําท่ีจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน 
  แบบฝึกชุดท่ี 3 การเขียนคําท่ีมีความหมายตรงกันข้าม 

   แบบฝึกชุดท่ี 4 การเขียนคําท่ีมีความหมายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
   แบบฝึกชุดท่ี 5 การเขียนคําใหม่ 

     แบบฝึกชุดท่ี 6 การเขียนกลุ่มคําจากภาพท่ีกําหนดให้ 
     แบบฝึกชุดท่ี 7 การสร้างประโยคจากภาพท่ีกําหนดให้ 
   แบบฝึกชุดท่ี 8 การสร้างประโยคจากการคาดคะเน 
   แบบฝึกชุดท่ี 9 การเขียนคําขวัญ 
   แบบฝึกชุดท่ี 10 การเขียนเปรียบเทียบ 
   แบบฝึกชุดท่ี 11 การเขียนบทสนทนา 
   แบบฝึกชุดท่ี 12 การเขียนข้อความจากภาพท่ีกําหนดให ้



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

24

    แบบฝึกชุดท่ี 13 การเขียนต่อเติมเร่ืองให้สมบูรณ์ 
   แบบฝึกชุดท่ี 14 การเขียนเร่ืองตามลําดับเหตุการณ์  
   แบบฝึกชุดท่ี 15 การเขียนเร่ืองจากคําท่ีกําหนดให้ 

    (4) นําแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบรูปแบบและ
เนื้อหา ตลอดจนขอคําแนะนํามาปรับปรุงแก้ไข ในด้านการใช้ภาษาในแบบฝึกให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน แก้ไขการพิมพ์สะกดคําให้
ถูกต้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําดังกล่าว  

   (5) นําแบบฝึกที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ
รูปแบบและเนื้อหาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ผู้เช่ียวชาญได้แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการใช้ภาษาในแบบฝึก โดยให้
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ปรับปรุงคําถามให้เหมาะสมไม่ถาม
วกวน ตลอดจนให้ปรับปรุงแก้ไขคําท่ีเขียนสะกดไม่ถูกต้อง การฉีกคํา ภาพประกอบ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามคําแนะนํา
ดังกล่าว 

    (6) นําแบบฝึกที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบหาประสิทธิภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 
       ก. ข้ัน 1 : 1 (แบบเด่ียว) คือนําแบบฝึกไปทําการทดลองกับนักเรียนเป็นรายบุคคล จํานวน 3 คน ที่มีระดับ

ความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อหาข้อบกพร่องของแบบฝึก โดยทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนหมอนทองวิทยา อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เพื่อดูความเหมาะสมของ
กิจกรรม เวลาท่ีใช้ รูปภาพ ความยากง่ายของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษา 

     ข. ขั้น 1 : 1 (แบบกลุ่ม) คือนําแบบฝึกท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลองคร้ังที่ 1 ไปทดลองกลุ่มย่อยกับ
นักเรียน จํานวน 10 คน โรงเรียนหมอนทองวิทยา อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้ในการทดลอง คร้ังที่ 1 เพ่ือตรวจสอบ สังเกตและบันทึกข้อบกพร่องท่ีพบแล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

   การทดลองในข้ันนี้พบว่านักเรียนใช้เวลาในการทําแบบฝึกน้อยกว่าการทดลองในข้ันรายบุคคล นักเรียนเข้าใจใน
เนื้อหา และภาพประกอบที่ผู้วิจัยแก้ไขให้ชัดเจนข้ึนการปฏิบัติกิจกรรมดําเนินไปด้วยด ี
     ค. ข้ัน 1 : 100 (ภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่) คือนําแบบฝึกไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนหมอนทองวิทยา จํานวน 30 คน ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง 10 คน นักเรียนปานกลาง 10 คน นักเรียนอ่อน 10 คน ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึก จากการทดลองใช้พบว่าแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.64/83.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ จึงได้แบบฝึก
ท่ีมีประสิทธิภาพนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ต่อไป 
    (7) นําแบบฝึกที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้ว จํานวน 15 แบบฝึก นํามาตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ 
และตรวจพิสูจน์อักษรอีกคร้ัง แล้วจัดพิมพ์แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นฉบับจริง เพื่อเตรียม
นําไปใช้สอนจริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม จํานวน 45 คน ต่อไป 

   2) การสร้างและการหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ 
      (1) ศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร ทฤษฎี และแนวคิด หลักการ ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
                     (2) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยอาศัยแนวทางการสร้างท่ีได้ศึกษามาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยดําเนินการตามลําดับ 
ดังนี ้

             ก. วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือกําหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีอยู่ใน
หลักสูตร และสร้างนิยามของจุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

            ข. จัดทําตารางวิเคราะห์โครงสร้างของแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเขียนข้อสอบ 
                             ค. เขียนข้อสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท้ังหมด 3 ฉบับ แต่ละฉบับใช้เวลา 50 นาที คือ 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

25

    ฉบับที่ 1 เพื่อวัดความคิดคล่องเป็นข้อสอบแบบอัตนัยจํานวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนเขียน
กลุ่มคําและประโยคให้ได้มากที่สุดภายในเวลาท่ีกําหนดให้  
   ฉบับท่ี 2 เพื่อวัดความคิดยืดหยุ่นเป็นข้อสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ โดยให้นักเรียนเขียนประโยค
ท่ีมีความสัมพันธ์กับสิ่งท่ีกําหนดให้ได้มากท่ีสุดโดยไม่ซ้ํากัน 
                            ฉบับท่ี 3 เพื่อวัดความคิดริเร่ิมเป็นข้อสอบแบบอัตนัย จํานวน 2 ข้อ กําหนดให้นักเรียนเขียนเร่ือง
จากสถานการณ์หรือสิ่งท่ีกําหนดให้ให้ได้ใจความ สามารถสื่อความคิด อารมณ์และจินตนาการ โดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
สละสลวย เหมาะสม มีความหมาย หรือเกิดคุณค่าต่อผู้อ่านภายในเวลาท่ีกําหนดให้ 
   (3) เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้การตรวจให้
คะแนน มีลักษณะเป็นปรนัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ ดังนี ้

    ฉบับที่ 1 วัดความคิดคล่องแคล่ว พิจารณาจากจํานวนคําตอบท่ีนักเรียนเขียนตอบถูกตามเง่ือนไขของ
ข้อสอบในแต่ละข้อ โดยให้นักเรียนตอบให้ได้มากท่ีสุด พิจารณาจากการนับจํานวนคําตอบที่ไม่ซ้ํากันให้คําตอบละ 1 คะแนน โดยไม่
คํานึงว่าคําตอบเหล่านี้จะซ้ํากับคําตอบของคนอื่นหรือไม่ ถ้านักเรียนตอบได้ 5 คําตอบ จะได้คะแนน 5 คะแนน ตอบได้ 10 
คําตอบได้ 10 คะแนน 

    ฉบับที่ 2 วัดความคิดยืดหยุ่น พิจารณาจํานวนกลุ ่มหรือจํานวนทิศทางของคําตอบทั ้งหมดที่ใ ห้
คะแนนความคิดคล่องแคล่วไปแล้วมาจัดกลุ่มหรือทิศทางใหม่แล้วนําคําตอบที่เป็นทิศทางเดียวกันหรือความหมายเดียวกันมา
รวมกันนับจํานวนกลุ่มแล้วให้คะแนนกลุ่มละ 1 คะแนนโดยพิจารณาจัดกลุ่มนั้นต้องจัดกลุ่มคําตอบของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
แล้วจึงให้คะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าว 
 ฉบับท่ี 3 ความคิดริเร่ิมพิจารณาจากความสามารถในการเขียนข้อความ 3 ด้านประกอบด้วย 
การสื่อความหมาย การใช้ภาษา และการแสดงความคิดท่ีแปลกใหม่ โดยกําหนดน้ําหนักความสําคัญในแต่ละด้านตาม
สัดส่วนของเกณฑ์ทั้งหมด 10 คะแนน ประกอบด้วยการส่ือความหมาย 3 คะแนน การใช้ภาษา 2 คะแนนและการแสดง
ความคิดท่ีแปลกใหม่ 5 คะแนน  (Cropley, 1966, p. 262) ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 การสื่อความหมาย หมายถึงความสามารถในสื่อความหมายจากภาพหรือสิ่งเร้าท่ีกําหนด ให้ผู้อ่านได้
เข้าใจเร่ือง ได้ตามเนื้อเร่ืองหรือตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
 การใช้ภาษาหมายถึง ความถูกต้องเหมาะสมในเร่ืองอักขรวิธี การใช้คํา สํานวนโวหารตรงความหมาย 
และเหมาะสม การเขียนประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 การแสดงความคิดหมายถึง แสดงความคิด จินตนาการเร่ืองราวจากภาพ หรือหัวข้อเร่ืองท่ีกําหนดให้
แสดงความคิดที่แปลกใหม่ และให้คุณค่า   

   คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหาได้จากผลบวกของคะแนนความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดริเร่ิมในการทําแบบทดสอบแต่ละฉบับผลรวมของคะแนนท่ีได้จะเป็นคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
แต่ละคน 

   (4) นําแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุม
ปริญญานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรง จํานวน 5 ท่าน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์ ซึ่งกําหนดคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159) 

  ให้คะแนน    +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนั้น 
  ให้คะแนน     0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนั้น 
  ให้คะแนน    -1   หมายถึง     แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์ข้อนั้น 
   (5) นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน บันทึกหาค่าคะแนนความคิดเห็นเป็นรายข้อ 

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์และเนื้อหา ได้คัดเลือก
แบบทดสอบที่ม่ีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ไว(้รายละเอียดดังภาคผนวก ง 1 หน้า 149) ดังนี้คือแบบทดสอบความคิดคล่องมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 แบบทดสอบความคิดยืดหยุ่นมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 แบบทดสอบความคิดริเร่ิมมีค่า
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ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญได้ปรับปรุงในส่วนของการใช้ภาษาที่ยากเกินความสามารถของนักเรียน แก้ไข 
ตลอดจนการเขียนสะกดคําให้ถูกต้อง ผู้วิจัยได้ดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําดังกล่าวแล้ว 

   (6) นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก ้ไขแล้ว ท้ังหมด 3 ฉบับ ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนหมอนทองวิทยา อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2553 ในขณะท่ีทดลองใช้ได้ดําเนินการปรับหาเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบทดสอบแต่ละฉบับเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ
กําหนดเวลาในการทดสอบจริง 

   (7) นําแบบทดสอบที่ได้จากการทดลองมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ แล้วนําคะแนนท่ีได้จาก
การตรวจมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบแต่ละฉบับโดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด,  2545, หน้า 89) ซึ่งแบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีผลการวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นรายฉบับดังนี้ 

      ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เร่ืองการเรียงร้อยถ้อยคํา มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 

    ฉบับท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เร่ืองการนํามาสร้างประโยค มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 

     ฉบับท่ี 3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เร่ืองโลกแห่งข้อความ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 
  (8) นําแบบทดสอบฉบับท่ีสมบูรณ์ ทุกฉบับไปใช้จริงในการทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนหนองจอกพิทยาน ุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสร้างสรรค์ 

 3) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
       การสร้างแผนการจัดการจัดเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 มีจํานวน 15 แผน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแผนการเรียนรู้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
     (1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      (2) ศึกษาการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   (3) ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
   (4) กําหนดเนื้อหา แบ่งเนื้อหาตามลําดับการเขียนดังนี้ 
   ก. การเรียงร้อยถ้อยคํา 
   ข. นํามาสร้างประโยค 
   ค. โลกแห่งข้อความ 
    การแบ่งเนื้อหาดังกล่าวยึดหลักธรรมชาติการเรียนรู้ คือเรียนรู้จากสิ่งท่ีง่ายไปหาส่ิงที่ยาก รู้จากสิ่งที่มี
กฎเกณฑ์น้อยไปสู่เร่ืองท่ีมีกฎเกณฑ์มาก 
   (5) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 15 แผน เพ่ือใช้ในการสอน 15 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมงต่อ 1 แผน ซึ่งแต่
ละแผนประกอบไปด้วย สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผล ดังนี้คือ 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การคิดหาคําจากภาพ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนคําท่ีจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนคําท่ีมีความหมายตรงกันข้าม 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนคําท่ีมีความหมายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนคําใหม่ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนกลุ่มคําจากภาพที่กําหนดให้ 
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   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การสร้างประโยคจากภาพท่ีกําหนดให้ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การสร้างประโยคจากการคาดคะเน 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การเขียนคําขวัญ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การเขียนเปรียบเทียบ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การเขียนบทสนทนา 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การเขียนข้อความจากภาพท่ีกําหนดให้ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การเขียนต่อเติมเร่ืองให้สมบูรณ์ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การเขียนเร่ืองตามลําดับเหตุการณ์  
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การเขียนเร่ืองจากคําที่กําหนดให้ 

   (6) นําแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านการพิจารณาของประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องเหมาะสม ความชัดเจน ความ
เป็นไปได้ของการนําไปใช้ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ซึ่ง
องค์ประกอบของแผนประกอบด้วย ด้านสาระสําคัญ ตัวชี ้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื ้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผล ซึ่งได้รับคําแนะนําจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ให้ปรับปรุงเกี่ยวกับ
ข้อความท่ีเป็นจุดประสงค์ และการวัดประเมินผล (รายละเอียดดังภาคผนวก ง 7 หน้า 152-154) 
   (7) ผู ้ว ิจัยปรับปรุงแก ้ไขแผนการจ ัดการเรียน รู้ตามคําแนะนําของผู้เชี ่ยวชาญเพ่ือนําไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre-experimental research)  
 ใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์-มัธยม เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โดยทดลองสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง เป็นเวลา 7 สัปดาห์ จํานวน 21 ชั่วโมง สัปดาห์
แรกเป็นการทดสอบก่อนเรียน สัปดาห์ท่ี 2 ถึงสัปดาห์ท่ี 6 เป็นการทําแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
จํานวน 15 แบบฝึก ส่วนสัปดาห์สุดท้ายเป็นการทดสอบหลังเรียน   

1. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทําการทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. ดําเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกผล
คะแนนไว้ในแต่ละแบบฝึก   
 3. เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนหลัง
เรียน 

4. เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ผลต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของการ
ทดสอบท้ังสองคร้ังด้วยวิธีทางสถิติ 

ผลการวิจัย 
ตาราง 1  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (n = 45) 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
คะแนนแบบฝึก  คะแนนทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

(E1 / E2) เต็ม X  E1 เต็ม X  E2 
1. ความคิดคล่องแคล่ว 50 43.49 86.98 20 16.89 84.44 86.98 / 84.44 

2. ความคิดยืดหยุ่น 50 43.27 86.53 20 16.71 83.56 86.53 / 83.56 

3. ความคิดริเร่ิม 50 42.69 85.38 20 16.91 84.56 85.38 / 84.56 
รวม 150 129.44 86.30 60 50.51 84.19 86.30 / 84.19 
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 จากตาราง 1 พบว่า แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 86.30 / 84.19 โดยด้านท่ี 1 ความคิดคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ 86.98/84.44 
ด้านที่ 2 ความคิดยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ 86.53 / 83.56 และด้านท่ี 3 ความคิดริเริ่มมีประสิทธิภาพ 85.38 / 84.56 แสดง
ว่า แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กําหนดไว้ 
ตาราง  2  เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก 
 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การทดสอบ คะแนนเต็ม   X S.D. ΣD ΣD
2
 t P 

1. ความคิดคล่องแคล่ว ก่อนเรียน 20 9.09 1.44 351 2903 27.00* .000 
 หลังเรียน 20 16.89 1.19       
2. ความคิดยืดหยุ่น ก่อนเรียน 20 8.24 1.03 381 3373 31.05* .000 
 หลังเรียน 20 16.71 1.20       
3. ความคิดริเร่ิม ก่อนเรียน 20 8.33 1.22 386 3406 39.16* .000 
 หลังเรียน 20 16.91 1.24       
รวม ก่อนเรียน 60 25.67 2.06 1118 28158 56.57* .000 
 หลังเรียน 60 50.51 2.23       

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p< .05) 
 

จากตาราง 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนัก เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนเรียน พบว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 25.67 ( X= 
25.67, S.D = 2.06) และเมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความคิดคล่องแคล่วมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X= 9.09, S.D = 1.44) รองลงมาคือ

ด้านความคิดริเร่ิม ( X= 8.33, S.D = 1.22) และด้านความคิดยืดหยุ่น ( X= 8.24, S.D = 1.03) ตามลําดับ 
ส่วนการทดสอบหลังเรียน พบว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 50.51 ( X= 50.51, S.D = 2.23) และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านความคิดริเร่ิมมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X= 16.91, S.D = 1.24) รองลงมาคือด้านความคิดคล่องแคล่ว ( X= 16.89, S.D = 1.19) 
และด้านความคิดยืดหยุ่น ( X= 16.71, S.D = 1.20) ตามลําดับและมีค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาการใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ปรากฏผลดังนี้ 

1. แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 
86.30/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัยเร่ืองแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ถนนมิตรไมตรี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน่าสนใจสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.30 / 84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 แสดงว่านักเรียนได้
คะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 86.30 และสามารถทํา
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 84.19 จึงอาจกล่าวได้ว่า แบบฝึกท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการวิจัยที่ตั้งไว้ การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาและนําหลักการสร้างแบบฝึกท่ีดีมาใช้ในการสร้างแบบฝึกครั้งนี้ โดยมีขั ้นตอนการสร้างที่มีระบบ 
กล่าวคือ ศึกษาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฏี หลักการสร้างแบบฝึกท่ีดี ศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกอย่าง
ละเอียด และวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก โดยแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีทักษะหลายๆ แบบ เพื่อไม่ให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับวัย โดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก กล่าวคือให้ฝึกจากการคิดค้นถ้อยคําแล้วนํามาสร้าง
ประโยคหลังจากนั้นให้นําประโยคมาแต่งเป็นข้อความ มีคําช้ีแจงและขั้นตอนการทําแบบฝึก มีการเสริมแรง และคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อรอุมา ต้ังพัฒนาสมบูรณ์, 2546, หน้า 46) ท่ีกล่าวว่าแบบฝึกที่ดีจะต้อง
มีลักษณะก่อให้เกิดความสนุกสนาน สร้างความพอใจให้กับนักเรียนควรมีกิจกรรมมาประกอบหลายๆ ลักษณะเร่ิมจากง่ายไปหา
ยาก และมีรูปภาพประกอบเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสนใจ จากนั้นนําแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนสร้างสรรค์
เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและนําแบบฝึกเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา นํามาแก้ไขตาม
คําแนะนํา แล้วนําไปทดลองใช้กับน ัก เรียนที ่ไม่ใช่ก ลุ่มต ัวอย่าง รายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ ่มใหญ่ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลา นําข้อบกพร่องท่ีพบมาแก้ไขจึงได้แบบฝึกพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 จากเหตุผลดังกล่าว แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัดดา พลหาญ 
(2550, หน้า 58) ได้ทําการวิจัยหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพุทธโสธร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชา
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.78/90.33 ซึ่งเป็นตามมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
และสอดคล้องกับ อัญธิกา สุวรรณประสิทธิ์ (2554, หน้า 68) ทําการวิจ ัยการแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
สําหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธ ิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 
85.98/89.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ แสดงว่าแบบฝึกเหล่านั้นมีคุณภาพ ได้ผ่านแบบการสร้างท่ีเป็นระบบตามขั้นตอน 
 2. คะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลังการใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนได้รับการใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้เนื่องมาจากแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบฝึกที่กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านความคิดและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน โดยมีรูปภาพและ
กลุ่มคําท่ีกําหนดให้เป็นส่ิงเร้า เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดออกมา โดยอิสระเป็นกลุ่มคํา ประโยค ข้อความ 
และเร่ืองราวการใช้แบบฝึกอย่างต่อเนื่องและแบบฝึกที่ค่อยๆ ยากข้ึน เป็นการฝึกให้นักเรียนต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา 
และคิดได้หลายแง่มุม เป็นการพัฒนาความคิด ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทักษะ การเขียนได้มากที่มีผลการวิจัย ชโลบล ทัศวิล (2542, 
บทคัดย่อ) พบว่าการใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางภาษาไทยที่สร้างขึ้นสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และนิตยาวดี คงไพฑูรย์ (2542, บทคัดย่อ) พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก การเขียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการใช้แบบฝึกการเขียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ภาษาหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการไม่ใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับช้ันอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมการเขียนสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง 

 จากตาราง 1 พบว่า แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 86.30 / 84.19 โดยด้านท่ี 1 ความคิดคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ 86.98/84.44 
ด้านที่ 2 ความคิดยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ 86.53 / 83.56 และด้านท่ี 3 ความคิดริเริ่มมีประสิทธิภาพ 85.38 / 84.56 แสดง
ว่า แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กําหนดไว้ 
ตาราง  2  เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก 
 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การทดสอบ คะแนนเต็ม   X S.D. ΣD ΣD
2
 t P 

1. ความคิดคล่องแคล่ว ก่อนเรียน 20 9.09 1.44 351 2903 27.00* .000 
 หลังเรียน 20 16.89 1.19       
2. ความคิดยืดหยุ่น ก่อนเรียน 20 8.24 1.03 381 3373 31.05* .000 
 หลังเรียน 20 16.71 1.20       
3. ความคิดริเร่ิม ก่อนเรียน 20 8.33 1.22 386 3406 39.16* .000 
 หลังเรียน 20 16.91 1.24       
รวม ก่อนเรียน 60 25.67 2.06 1118 28158 56.57* .000 
 หลังเรียน 60 50.51 2.23       

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p< .05) 
 

จากตาราง 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนัก เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนเรียน พบว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 25.67 ( X= 
25.67, S.D = 2.06) และเมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความคิดคล่องแคล่วมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X= 9.09, S.D = 1.44) รองลงมาคือ

ด้านความคิดริเร่ิม ( X= 8.33, S.D = 1.22) และด้านความคิดยืดหยุ่น ( X= 8.24, S.D = 1.03) ตามลําดับ 
ส่วนการทดสอบหลังเรียน พบว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 50.51 ( X= 50.51, S.D = 2.23) และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านความคิดริเร่ิมมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X= 16.91, S.D = 1.24) รองลงมาคือด้านความคิดคล่องแคล่ว ( X= 16.89, S.D = 1.19) 
และด้านความคิดยืดหยุ่น ( X= 16.71, S.D = 1.20) ตามลําดับและมีค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาการใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ปรากฏผลดังนี้ 

1. แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 
86.30/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัยเร่ืองแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ถนนมิตรไมตรี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน่าสนใจสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.30 / 84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 แสดงว่านักเรียนได้
คะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 86.30 และสามารถทํา
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 2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยวิธีอื่นๆ เช่นการใช้นิทาน การใช้เพลงประกอบการสอน การ
ใช้บทเรียนสําเร็จรูป การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท้ังในด้านรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 3) ควรมีการศึกษาวิจัยว่าแบบฝึกชุดใดหรือรูปแบบใดส่งผลต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์มากที่สุดและหาแนวทางพัฒนา
ต่อไป 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 84.19 จึงอาจกล่าวได้ว่า แบบฝึกท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการวิจัยที่ตั้งไว้ การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาและนําหลักการสร้างแบบฝึกท่ีดีมาใช้ในการสร้างแบบฝึกครั้งนี้ โดยมีขั ้นตอนการสร้างที่มีระบบ 
กล่าวคือ ศึกษาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฏี หลักการสร้างแบบฝึกท่ีดี ศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกอย่าง
ละเอียด และวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก โดยแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีทักษะหลายๆ แบบ เพื่อไม่ให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับวัย โดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก กล่าวคือให้ฝึกจากการคิดค้นถ้อยคําแล้วนํามาสร้าง
ประโยคหลังจากนั้นให้นําประโยคมาแต่งเป็นข้อความ มีคําช้ีแจงและขั้นตอนการทําแบบฝึก มีการเสริมแรง และคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อรอุมา ต้ังพัฒนาสมบูรณ์, 2546, หน้า 46) ท่ีกล่าวว่าแบบฝึกที่ดีจะต้อง
มีลักษณะก่อให้เกิดความสนุกสนาน สร้างความพอใจให้กับนักเรียนควรมีกิจกรรมมาประกอบหลายๆ ลักษณะเร่ิมจากง่ายไปหา
ยาก และมีรูปภาพประกอบเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสนใจ จากนั้นนําแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนสร้างสรรค์
เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและนําแบบฝึกเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา นํามาแก้ไขตาม
คําแนะนํา แล้วนําไปทดลองใช้กับน ัก เรียนที ่ไม่ใช่ก ลุ่มต ัวอย่าง รายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ ่มใหญ่ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลา นําข้อบกพร่องท่ีพบมาแก้ไขจึงได้แบบฝึกพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 จากเหตุผลดังกล่าว แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัดดา พลหาญ 
(2550, หน้า 58) ได้ทําการวิจัยหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพุทธโสธร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชา
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.78/90.33 ซึ่งเป็นตามมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
และสอดคล้องกับ อัญธิกา สุวรรณประสิทธิ์ (2554, หน้า 68) ทําการวิจ ัยการแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
สําหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธ ิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 
85.98/89.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ แสดงว่าแบบฝึกเหล่านั้นมีคุณภาพ ได้ผ่านแบบการสร้างท่ีเป็นระบบตามขั้นตอน 
 2. คะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลังการใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนได้รับการใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้เนื่องมาจากแบบฝึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบฝึกที่กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านความคิดและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน โดยมีรูปภาพและ
กลุ่มคําท่ีกําหนดให้เป็นส่ิงเร้า เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดออกมา โดยอิสระเป็นกลุ่มคํา ประโยค ข้อความ 
และเร่ืองราวการใช้แบบฝึกอย่างต่อเนื่องและแบบฝึกที่ค่อยๆ ยากข้ึน เป็นการฝึกให้นักเรียนต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา 
และคิดได้หลายแง่มุม เป็นการพัฒนาความคิด ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทักษะ การเขียนได้มากที่มีผลการวิจัย ชโลบล ทัศวิล (2542, 
บทคัดย่อ) พบว่าการใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางภาษาไทยที่สร้างขึ้นสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และนิตยาวดี คงไพฑูรย์ (2542, บทคัดย่อ) พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก การเขียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการใช้แบบฝึกการเขียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ภาษาหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการไม่ใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับช้ันอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมการเขียนสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง 
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สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18 

A STUDY ON THE STATES AND PROBLEMS IN SCHOOLCHILDREN COUNSELING 
UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18 

ประนอม  แก้วสวัสด์ิ 
1
, ถาวร  ฉิมเลี้ยง

2
,  สุริสา บุญโชติหิรัญ

3 

1คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 2คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
3ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านค่าย 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18 จําแนกตาม 
สถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางานและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร จํานวน 108  คน ครูท่ี
ปรึกษา 341 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น
ท้ังฉบับเท่ากับ.98 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียใช้สถิติ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่าง
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี  LSD  
   ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผู้บริหารและครูที่ปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย 3) ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ใน
การทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ 5) 
ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 6) ผู้บริหารและครูที่ปรึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรอง
นักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7) ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น
การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  8) ผู้บริหารและครูท่ี
ปรึกษาท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ :  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

Abstract 

 The purposes of research were to study and compare the administrators and teachers’ opinions on 
states and problems of school children counseling under the Secondary Educational Service Area Office 18 
classified by statuses, working experiences and school sizes .The samples were 108 administrators and 341 
teachers. The instrument used for collecting the data was a 5-rating scale questionnaire with 50 items and 

had  reliability  at .98 .The statistics used for data analyzing  were frequency, percentage , mean (X ) standard 
deviation (S.D) , t-test and One –way ANOVA Analysis of Variance. The LSD was used for pair comparison. 
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 The results of the research were as follows :1)The states of school children counseling according to 
administrators and teachers’ opinions were in high level. 2) The problems of school children counseling 
according to administrators and teachers’  opinions were in low level. 3)The administrators and teachers’ 
opinions on states of school children counseling did not show statistically significant difference. 4) The 
administrators and teachers’ opinions on states of school children counseling classified by work experiences 
did not show statistically significant difference.  5) The administrators and teachers’ opinions on states of 
school children counseling classified by school size did not show statistically significant difference. 6) The 
administrators and teachers’ opinions on problems of school children counseling did not show statistically 
significant difference. Except in individual understanding children  aspert and children screening aspert 
showed statistically significance difference at .05. 7) The administrators and teachers’ opinions on problems of 
school children counseling classified by working experiences did not show statistically significant difference. 
Except in children promotion aspert and prevention and problem solving aspert showed statistically 
significance difference at .05. 8) The administrators and teachers’ opinions on problems of school children 
counseling classified by school sizes showed statistically significance difference at .01. 
Keywords : Counseling, The secondary educational service area office 18 

บทนํา 

สังคมโลกปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
เพ่ือให้ทัดเทียมกับสังคมอารยธรรมนานาประเทศ ที่เจริญก้าวหน้าและก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้คนไทยมีความพร้อมที่จะเป็น
พลเมืองอาเซียน การพัฒนาประเทศจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้สามารถ   พัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ง
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ตามมาตรา 6 ได้กําหนด
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2552 : 2 ) ได้อธิบายไว้ว ่า สถานศึกษาจึงต้องจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนโดยการ บ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตสํานึกให้ผู้เรียนเกิดความคิดตระหนักในบทบาท
หน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545:12) 
ระบุไว้ว่าสถานศึกษาต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตาม มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดยการดําเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เร ียน ชุมชน เขต
พื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงาน ที่กํากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนา 
ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ช่วยกันผลักดัน ให้สถานศึกษามีคุณภาพเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีด ีบรรลุเป้าประสงค์ คือ 
เก่ง ดี มีสุข  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ( 2547 : 3) ระบุไว้ว่า สภาพสังคมไทยได้เกิดภาวะวิกฤตทางสังคม ทําให้
กลุ่มเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบภัยจากสารเสพติด ภัยจากการละเมิดทางเพศและอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล. (2552: 5) พบว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน: จังหวัดชลบุรีและระยอง (ข้อมูลจากเยาวชนที่ถูกจับกุมต้ังแต่  ต.ค. 50 ถึง มี.ค. 51)  
เยาวชนส่วนหนึ่งต้องออกจากโรงเรียนขณะศึกษา โดยมีสาเหตุมาจากสภาพปัญหาในครอบครัว การประพฤติตนผิดระเบียบของ
โรงเรียน การทะเลาะววิาทหรือมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนและครู รวมท้ังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในฐานะผู้เสพและผู้จําหน่าย 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้ปี พ.ศ.2553-2554 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนให้ทันเวลา ถูกวิธี เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้คําปรึกษาอย่างท่ัวถึง ตลอดถึงการดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์นักเรียนท่ีอยู่ใน
ครอบครัวท่ีประสบปัญหาหรือครอบครัวท่ีด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนในวัยเรียนในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ หรือภาวะทางสังคม  

ผู้วิจัยมีความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ และปัญหาการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมเขต 18 ให้มี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 โดยจําแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน และ ขนาดของโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 

4. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 โดยจําแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน  และขนาดของโรงเรียน 
       สมมุติฐานในการวิจยั 

1.  ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีความคิดเห็นต่อ 

สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกัน 

2. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  มีความคิดเห็นต่อ 

ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกัน 

3. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ประสบการณ์การ 

ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แตกต่างกัน 

4. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ประสบการณ์การ 

ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกัน 

5.  ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  โรงเรียนขนาด 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกัน 

6. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  โรงเรียนขนาด 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นผู้บริหาร จํานวน 159 คน และครูท่ีปรึกษา จํานวน 3,328 คน ในโรงเรียน
ปฎิบัติงานอยู่ใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 50 โรงเรียน 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 108  คน ครูท่ีปรึกษา 341  คน ปฎิบัติงานอยู่ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2543 : 139) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมจํานวนท้ังส้ิน 449 คน ทํา
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 
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ตาราง  1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาที่ ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
   

ขนาดโรงเรียน 
 
จํานวน
โรงเรียน 

จํานวนผู้บริหาร จํานวนครูท่ีปรึกษา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดเล็ก 6 7 5 121 12 
ขนาดกลาง 22 54 37 948 98 
ขนาดใหญ่ 10 38 26 785 80 
ขนาดใหญ่พิเศษ 12 60 40 1,474 151 
รวม 50 159 108 3,328 341 

 
         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามท่ีทําขึ้นเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

ตอนท่ี 1  เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
สถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางาน  และขนาดของโรงเรียน 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ตาม
แบบลิเคอร์ท (Likert)  5 ระดับ 
 5       หมายถึง  ระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงานมากที่สุด  
 4       หมายถึง  ระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงานมาก   
 3      หมายถึง  ระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงานปานกลาง  
 2       หมายถึง  ระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงานน้อย    
 1       หมายถึง  ระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงานน้อยท่ีสุด  
 สําหรับคําถามที่อยู่ในแบบสอบถามนั้น  ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ัง  5 ด้าน คือ 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4. ด้านการป้องกัน  ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา 
5. ด้านการส่งต่อ 

          ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
                 ในการสร้างแบบสอบถามสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ปรับปรุงมาจาก
งานวิจัยท่ีศึกษาโดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้  
                 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน องค์ประกอบใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ด้าน (กรมสุขภาพจิต. 2544 :105-169) 
 2.  สร้างเคร่ืองมือวิจัย และนําเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น แล้ว
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาที่เสนอแนะ 
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 วิธีหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. นําแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจแก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษา ตลอดจนพิจารณา
ความเหมาะสมท่ัวไปของแบบสอบถาม  
 2. นําแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของข้อคําถามตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แล้วนําเสนอต่อประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงอีกคร้ังหนึ่ง มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 
 3. นําแบบสอบถามที่แก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหารและครูที่ปรึกษาในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก เป็นรายข้อ (Item-total 
Correlation) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation)(บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 106-108) ได้ค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อของสภาพการดําเนินงานอยู่ระหว่าง.77 ถึง 1.20 และปัญหาการดําเนินงานอยู่
ระหว่าง .86 ถึง 1.24  
 4. นําแบบสอบถามท่ีมีอํานาจจําแนกรายข้อ ไปหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 :202-204)  ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากบั .98  
 5. นําแบบสอบถามนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
           การเก็บรวมรวมข้อมูล 
                  1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี  เพ่ือนําไปขอความร่วมมือจากผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ในการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษา
ต่างๆ  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

                  2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 449 ฉบับ พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปให้
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดวันรับคืน 

                  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยไปรับแบบสอบถามคืน  และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด
ภายหลังเก็บรวบรวมข้อมูล 

           การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบท่ีพบว่าทุกฉบับตอบสมบูรณ์แล้ว

จากนั้น.นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
     2. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

สถานภาพ ประสบการณ์ทํางานของผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา ขนาดของโรงเรียน โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
     3. วิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามข้อมูลแบบสอบถามตอน ท่ี 2  

โดยหาค่าเฉลี่ย ( x และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
      4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จําแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา ขนาดของโรงเรียน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ (t-test)    
      5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  จําแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา ขนาดของโรงเรียน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้  One-way ANOVA 
         สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก ่
     1.1  ความถ่ี (Frequency) 

                       1.2  ร้อยละ (Percentage) 
                       1.3  ค่าเฉลี่ย (X ) 

                       1.4  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
       2.   สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
                      1. วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item-tatal Correlation) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน(Peason’s Product Moment Correlation)(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 :  106-108)  
             2. วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) 
 ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach.1990 :202-204)    
                  3.   สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าสมมติฐาน 
                         3.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
และครูท่ีปรึกษา ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 จําแนกตาม สถานภาพ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 กลุ่มใช้  t-test 
              3.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
และครูท่ีปรึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  จําแนกตาม ประสบการณ์การทํางาน ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 กลุ่ม ใช้  t-test 
             3.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
และครูท่ีปรึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 4 กลุ่ม ใช้ One-way ANOVA โดยกรณีท่ีหาความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรท่ีทดสอบ 
เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant 
Difference) 

ผลการวิจัย 

 1.   ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  

2.  ผู้บริหารและครูที่ปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับน้อย   

3. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

4.  ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์การทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

5. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 6. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 7. ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
             8. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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                       1.4  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
       2.   สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
                      1. วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item-tatal Correlation) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน(Peason’s Product Moment Correlation)(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 :  106-108)  
             2. วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) 
 ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach.1990 :202-204)    
                  3.   สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าสมมติฐาน 
                         3.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
และครูท่ีปรึกษา ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 จําแนกตาม สถานภาพ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 กลุ่มใช้  t-test 
              3.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
และครูท่ีปรึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  จําแนกตาม ประสบการณ์การทํางาน ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 กลุ่ม ใช้  t-test 
             3.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
และครูท่ีปรึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 4 กลุ่ม ใช้ One-way ANOVA โดยกรณีท่ีหาความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรท่ีทดสอบ 
เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant 
Difference) 

ผลการวิจัย 

 1.   ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  

2.  ผู้บริหารและครูที่ปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับน้อย   

3. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

4.  ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์การทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

5. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 6. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 7. ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
             8. ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตาราง  2 ผลการ เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่จําแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันต่อปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูที่ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 18 ภาพรวม 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.63 

ขนาดกลาง 
2.31 

ขนาดใหญ่ 
1.61 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.21 

ขนาดเล็ก 1.63 - .68
** 

-.02 .58
** 

ขนาดกลาง 2.31 - - -.7** -.10 
ขนาดใหญ่ 1.61 - - - .6** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.21 - - - - 
** p < .01 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 

1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและครูที่ปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกแห่งมีหลักการและแนวทางเหมือนกันหมด นั่นคือ มีการ
ปฏิบัติงาน มีการดําเนินงานอย่างมีข้ันตอน โดยมีผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาเป็นผู้ดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานความก้าวหน ้า
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา จูแย้ม (2553: 102) ได้ทําการศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินงาน
อยู่ในระดับมาก       
        2. ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
โดยรวมมีปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงท่ีส ุดได้แก่ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมาคือ การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน ตามลําดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ได้แก่ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ท้ังนี้เป็นเพราะแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญศรี นิตยา (2552: 92) ได้ศึกษาปัญหาการ
ดําเนิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลวิจัยพบว่าโดยภาพรวม
ปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย  

 3. เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูท่ี
ปรึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีจําแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทํางานและ
ขนาดของโรงเรียน   
          3.1 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาได้เห็นความสําคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดําเนินงานมี
ระบบและข้ันตอน มีการประสานความร่วมมือกันและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครองเป็นอย่าง
ดี นอกจากนั้นยังเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอจึงทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพ อัยยะ (2551: บทคัดย่อ) 
ได้วิจัยเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานพื้นท่ีการศึกษา ขอนแก่น เขต 
1  พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปรึกษาไม่แตกต่างกัน 
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                  3.2 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริม ศักยภาพ นักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา  ป้องกันแก้ ไขปัญหา 
และ การคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการดําเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดจน พร้อมท้ังมีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 
และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได้ ดังนั้นทําให้ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มีสภาพการดําเนินงานไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมัคร ขันชุมพล (2548 : 124) ได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
สภาพการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เลย เขต 2 ผล
การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
      3.3 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
นโยบายท่ีสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จะต้องนําไปดําเนินการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน อันส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดีของชุมชนประเทศชาติ ดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมพร ไชยแสง (2547: 107) ได้ทําการศึกษา การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

   3.4 เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
และการคัดกรองนักเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเกิดจากโรงเรียน มีความจํากัดท้ังเร่ืองบุคลากรและงบประมาณเป้าหมายการปฏิบัติไม่
ชัดเจน ภาระงานครูมีมาก และเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบางอย่างซ้ําซ้อน ซึ่ง  
สังคม  แก้วสว่าง (.2547 : 66-76) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา กล่าวว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานคืออาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานมากอยู่แล้ว การนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ทําให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษามีภาระงานเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีเอกสารต่างๆ ท่ีใช้ในระบบมาก ต้องเสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอย่างเป็นงานท่ี
ซ้ําซ้อน  ซึ่งมีปัญหาคือ อาจารย์ท่ีปรึกษาในห้องที่มีนักเรียนที่มีปัญหา และต้องการดูแลเป็นพิเศษ ทําให้เวลาในการพัฒนาการ
เรียนการสอนลดน้อยลง   
               3.5 เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการส่งเสริม
พัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทํางานมาก ผ่านงานมาค่อนข้างมาก รวมท้ังการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จึงทําให้มีการสั่งสม
ประสบการณ์และสามารถมีความเข้าใจและแก้ปัญหาในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ได้ดีกว่าผู้บริหาร
และครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ เดชสุภา (2551: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัญหา
การดําเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ํากว่า 5 ปี และครูที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป มีปัญหาไม่
ต่างกัน 
              3.6 เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากขนาดของโรงเรียนท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกระบวนการในการดําเนินงาน
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ท่ีแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังนี้เนื่องจาก เพราะ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
กระทรวงศึกษาธิการได้แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดําเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ้นมาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน การบริหารงานท่ีชัดเจนค่อนข้างมี
ระบบ ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถแต่ขาดการประสานงาน การ
ทํางานเป็นทีม จํานวนบุคลากรและนักเรียนมีจํานวนมาก จึงทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือต้องปรับเปล่ียนไป ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรี  โพธิ์สํานัก (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษาจําแนกตามขนาด
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ  
การศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 นั้นควรนําผลการศึกษาไปใช้และศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
    1.1 โรงเรียนควรมีการจัดฝึกอบรมให้คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําสารสนเทศและเกณฑ์การคัดกรอง

นักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดกรองนักเรียนและดําเนินการคัดกรองนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    1.2  ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
               1.3  ผู้ปกครอง ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการให้รายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นจริง 
               1.4  ควรมีกํากับติดตาม ดูแล และประเมินผล โดยให้การช่วยเหลือแก่ครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเม่ือพบ
ปัญหาในการดําเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
                 2.1  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  18 
                 2.2   ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18 
                  2.3  ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18 
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                  3.2 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริม ศักยภาพ นักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา  ป้องกันแก้ ไขปัญหา 
และ การคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการดําเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดจน พร้อมท้ังมีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 
และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได้ ดังนั้นทําให้ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มีสภาพการดําเนินงานไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมัคร ขันชุมพล (2548 : 124) ได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
สภาพการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เลย เขต 2 ผล
การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
      3.3 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
นโยบายท่ีสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จะต้องนําไปดําเนินการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน อันส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดีของชุมชนประเทศชาติ ดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมพร ไชยแสง (2547: 107) ได้ทําการศึกษา การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

   3.4 เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
และการคัดกรองนักเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเกิดจากโรงเรียน มีความจํากัดท้ังเร่ืองบุคลากรและงบประมาณเป้าหมายการปฏิบัติไม่
ชัดเจน ภาระงานครูมีมาก และเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบางอย่างซ้ําซ้อน ซึ่ง  
สังคม  แก้วสว่าง (.2547 : 66-76) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา กล่าวว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานคืออาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานมากอยู่แล้ว การนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ทําให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษามีภาระงานเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีเอกสารต่างๆ ท่ีใช้ในระบบมาก ต้องเสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอย่างเป็นงานท่ี
ซ้ําซ้อน  ซึ่งมีปัญหาคือ อาจารย์ท่ีปรึกษาในห้องที่มีนักเรียนที่มีปัญหา และต้องการดูแลเป็นพิเศษ ทําให้เวลาในการพัฒนาการ
เรียนการสอนลดน้อยลง   
               3.5 เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการส่งเสริม
พัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทํางานมาก ผ่านงานมาค่อนข้างมาก รวมท้ังการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จึงทําให้มีการสั่งสม
ประสบการณ์และสามารถมีความเข้าใจและแก้ปัญหาในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ได้ดีกว่าผู้บริหาร
และครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ เดชสุภา (2551: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัญหา
การดําเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ํากว่า 5 ปี และครูที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป มีปัญหาไม่
ต่างกัน 
              3.6 เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากขนาดของโรงเรียนท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกระบวนการในการดําเนินงาน
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ท่ีแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังนี้เนื่องจาก เพราะ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
กระทรวงศึกษาธิการได้แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดําเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ้นมาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน การบริหารงานท่ีชัดเจนค่อนข้างมี
ระบบ ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถแต่ขาดการประสานงาน การ
ทํางานเป็นทีม จํานวนบุคลากรและนักเรียนมีจํานวนมาก จึงทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือต้องปรับเปล่ียนไป ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรี  โพธิ์สํานัก (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษาจําแนกตามขนาด
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ  
การศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 นั้นควรนําผลการศึกษาไปใช้และศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
    1.1 โรงเรียนควรมีการจัดฝึกอบรมให้คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําสารสนเทศและเกณฑ์การคัดกรอง

นักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดกรองนักเรียนและดําเนินการคัดกรองนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    1.2  ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
               1.3  ผู้ปกครอง ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการให้รายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นจริง 
               1.4  ควรมีกํากับติดตาม ดูแล และประเมินผล โดยให้การช่วยเหลือแก่ครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเม่ือพบ
ปัญหาในการดําเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
                 2.1  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  18 
                 2.2   ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18 
                  2.3  ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18 

เอกสารอ้างอิง 
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การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AFFECTING EFFECTIVENESS OF SCHOOL UNDER 
THE CHATHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE. 

อลิษา  สุคุณพันธ์, พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย์  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 2)เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ัง
องค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 33 คน และครูผู้สอน จํานวน 294 คน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2555 เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 
3 ตอน  คือ ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีค่าอํานาจจําแนกราย
ข้อระหว่าง .29 ถึง .76  มีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .96  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง .30 ถึง .67 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .84  และค่าความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .97  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (X)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (rxy) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (RY,1,2..k) 
 ผลการวิจัย พบว่า1) ระดับการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4) สมการพยากรณ์การบริหารแบบมุ่ง
คุณภาพท้ังองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เรียงตามลําดับ
ความสําคัญประกอบด้วย การทํางานเป็นทีม (X7) การให้รางวัลและการยอมรับ (X5) การศึกษาและการอบรม (X2) การ
ติดต่อสื่อสาร (X4) และโครงสร้างองค์การท่ีเกื้อหนุน (X3)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .67  สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ได้ร้อยละ .45  อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างสมการในการพยากรณ์ หรือสมการถดถอย ได้ดังนี ้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
       =   1.85 + .46X7 - .22X5  - .17X2 - .17X4 + .15X3 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z 

   =  .49 Zx7+ .27 Zx5 - .23Z x2 - .20 Zx4+ .17Z x3  

คําสําคัญ : การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ, ประสิทธิผลของสถานศึกษา, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

Abstract 

 The purposes of this research were to study 1) The level of Total  Quality Management of  school 
under the Chanthaburi  Primary  Educational Service  Area  Office. 2) The level of  effectiveness of  school 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study 1) The level of Total  Quality Management of  school 
under the Chanthaburi  Primary  Educational Service  Area  Office. 2) The level of  effectiveness of  school 
under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office. 3) The relation of education between the 
Total Quality Management and effectiveness of school under the Chanthaburi Primary  Educational Service  
Area Office. 4) Total Quality Management  affecting effectiveness of school under  Chanthaburi  Primary  
Educational  Service Area  Office. The samples consisted of 33 school directors and 294 teachers in academic 
year 2012. The research instrument was a five – rating scale divided into three parts : Part 1 status of the 
respondents. Part 2 questionnaire about the Total  Quality Management of  school under the Chanthaburi  
Primary Educational  Service  Area  Office, the discrimination item between .29 to .76 reliability of .96. Parts 3 
questionnaire about the effectiveness of  school under the Chanthaburi  Primary  Educational  Service  Area  
Office is the discrimination item between .30 to .67 reliability of .84. The reliability of the issue was .97. The 

statistics used for analyzing the data were percentage, mean (X), standard deviation (S.D.), Pearson’s product 
moment correlation coefficient (rxy) , multiple regression analysis (RY,1,2..k) 
 The results of the study were as follows: 1) Total Quality  Management of  school  under  the 
Chanthaburi primary educational  service area  office were at high level. 2) Effectiveness of  school  under  
the Chanthaburi  primary  educational  service area  office were at high level. 3) The relationship between 
Total  Quality  Management, Effectiveness of  school , the base all factors with correlation coefficient very 
well. Statistically significant at the .01 level. 4) Total Quality  Management affecting effectiveness of  school  
under  the Chanthaburi  primary  educational  service  area  office of importance teamwork (X7), reward and 
recognition (X5), education and training (X2) , communication (X4) and supportive structure (X3) the multiple 
correlation coefficient equal to .67, able to predict by the effectiveness of  school  under  the Chanthaburi  
primary  educational  service  area  office , the prediction power was 45 percent. There were statistical 
significant relationships at .01 levels and to create an equation to predict or regression equation as the 
following. 
    Raw score predict equation. 
      =   1.85 + .46X7 - .22X5  - .17X2 - .17X4 + .15X3 
 Standard scores predict equation. 
 Z    =  .49 Zx7+ .27 Zx5 - .23Z x2 - .20 Zx4+ .17Z x3   
Keywords :  Total Quality Management, Effectiveness of school, Chanthaburi Primary Educational  Service  
Area  Office 
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2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และนัดหมายเวลาเพื่อรับ 
แบบสอบถามกลับคืน  

3. ได้รับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ครบ 327 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2.   ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี ้ 
   2.1 วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยหาค่าเฉล่ีย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ  
     2.2 วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

โดยหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ  
   2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (rxy) 
   2.4  การวิเคราะห์การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ(Enter Multiple Regression 
Analysis) และแบบขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression  Analysis)   

ผลการวิจัย 

 ในการศึกษาการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นประเด็นสําคัญดังนี ้
 1.   ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อ  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย เรียงลําดับค่า เฉล่ียจากมากไปหาน้อย  คือ 
โครงสร้างองค์กรที่เกื้อหนุน การทํางานเป็นทีม การให้รางวัลและการยอมรับ การติดต่อส่ือสาร การศึกษาและการอบรม การวัดผล
การปฏิบัติงานและภาวะผู้นํา ตามลําดับ                                                                                                                            
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารและครูสามารถสามารถปฏิบัติงานได้
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา  หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและชุมชน ทันสมัยต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูมีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริง ครูเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษามีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ในภาพรวมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมนักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดี 
นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์ทางบวก กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล่าวคือ เม่ือการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การดังกล่าวมี
ค่าเพิ่มข้ึน ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ก็จะมากข้ึนด้วย โดยมี
ความสัมพันธ์กันเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การทํางานเป็นทีม (rxy= 0.586) การวัดผลการปฏิบัติงาน (rxy= 0.441)และ
การให้รางวัลและการยอมรับ (rxy= 0.425)   

เป้าหมาย กล่าวคือ สถานศึกษาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเร่ืองของการประเมินคุณภาพภายนอก เนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า สถานศึกษา ครูและนักเรียนท่ีได้
มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมีสัดส่วนอยู่ในระดับต่ํา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้และส่วนน้อยที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ดังนั้นจึงต้อง
แก้ไขเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิผล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : ฎ - ฑ) ในยุคปัจจุบันนั้น การบริหาร
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM) เป็นแนวทางหรือเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ท่ีสามารถนํามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
การปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Kaufman and Zahn. 1993 : 37-44)  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจัยของการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การใดบ้างท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดคุณภาพใน
การจัดการศึกษา เกิดความชัดเจนในด้านนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ สามารถยืนยันได้ว่าสถานศึกษาท่ีมีการบริหารแบบมุ่ง
คุณภาพท้ังองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา และได้รับความเช่ือถือยอมรับไว้วางใจจากสาธารณชน เพื่อนําไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีและเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาของไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี    
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี   
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี     
 4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 327 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยมีค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถาม
ท้ังฉบับเท่ากับ .97 แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้   
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 62 ข้อ โดยมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง  .29 – .76 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .96 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จํานวน 10 ข้อ โดยมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .30 – .67 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .84 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วจิัยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
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 4. ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยสมการพยากรณ์เพ่ือหาตัวพยากรณ์ท่ีดีที่สุด พบว่า การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เรียงตามลําดับความสําคัญ
ประกอบด้วย การทํางานเป็นทีม การให้รางวัลและการยอมรับ การศึกษาและการอบรม การติดต่อสื่อสาร โครงสร้างองค์การท่ี
เกื้อหนุน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .67  สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ได้ร้อยละ 45 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ การ
บริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การอย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี และได้สมการในการพยากรณ์หรือสมการถดถอย ดังนี้  
 สมการพยากรณ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ  คือ 
   =  a+ b7 X7 - b5 X5 - b2 X2 - b4 X4 + b3 X3  
        = 1.85 + .46X7 - .22X5  - .17X2 - .17X4 + .15X3  
 สมการพยากรณ์ถดถอย ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ   
    Z   =          Zx7  +       Zx5 -     Z x2 -      Zx4 +     Zx3 
         =    .49 Zx7+ .27 Zx5 - .23Z x2 - .20 Zx4+ .17Z x3   

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการศึกษาการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี สามารถอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนได้ดังนี ้
 1.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย เรียงลําดับค่า เฉล่ียจากมากไปหาน้อย  คือ โครงสร้าง
องค์การท่ีเกื้อหนุน การทํางานเป็นทีม การให้รางวัลและการยอมรับ การติดต่อสื่อสาร การศึกษาและการอบรม การวัดผลการ
ปฏิบัติงานและภาวะผู้นํา ตามลําดับ น่าจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันสถานศึกษามีโครงสร้างองค์การท่ีชัดเจน มีการจัดแบ่งสายงาน
ของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ทําให้บุคลากรภายในสถานศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองในการ
ปฏิบัติงาน สถานศึกษามีการส่งเสริมในเร่ืองของการทํางานเป็นทีม มีการประสานงานกัน แลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการทํางาน
ซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จและยังมีการให้รางวัลเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีการติดต่อส่ือสาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือทําความเข้าใจกับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ อีกท้ังสถานศึกษายังมี
แผนงานส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาและการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบุคลากรจะได้นําความรู้ ทักษะที่เกิดจากการศึกษา
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ มาปรับปรุงการทํางานของตนเองให้ดีข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และสถานศึกษามีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานในผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดเพื่อนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ สามารถผลักดันให้บุคลากร
ต้ังใจทํางานให้ประสบผลสําเร็จ มีการใช้เทคนิคทางการบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพงานขององค์การให้เกิดประสิทธิผล ในส่วน
ของผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างองค์กรท่ีเกื้อหนุน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด เป็นไปตามแนวความคิดของ วรนารถ 
แสงมณี (2553 : 11 - 37) ที่กล่าวว่า โครงสร้างองค์การท่ีเกื้อหนุนต้องมีการสร้างกรอบความรับผิดชอบ การรายงานตามสายการ
บังคับบัญชาและการจัดกลุ่มแผนกงาน และมีการเชื่อมโยงและร่วมมือระหว่างกันในการทํางานโดยผังองค์การเป็นสิ่งสําคัญในการ
ส่งผ่านข้อมูลทางโครงสร้างองค์การ ในประเด็นของการทํางานเป็นทีม เป็นไปตามแนวคิดของ ยงยุทธ เกษสาคร (2554 : 182) ท่ี
กล่าวว่า การทํางานเป็นทีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ เนื่องจากทําให้วัตถุประสงค์ขององค์การประสบความสําเร็จสูงสุด ใน
ประเด็นของการให้รางวัลและการยอมรับ เป็นไปตามแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553 : 51 - 52) 
กล่าวว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร คือ การให้รางวัล ผลตอบแทนและการยอมรับเพื่อสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีผลการดําเนินการท่ีดี และทําให้บุคลากรมีแรงจงูใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมชาย เทพแสง (2548 : 139) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลจาก
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การวิจัยปรากฏว่าระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก สถานศึกษามีการนําเทคนิคการ
บริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาของตนให้เป็นท่ียอมรับศรัทธาแก่ประชาชนโดยท่ัวไป สอดคล้อง
กับ บลิงคลี (Binkly. 1997 : 1590) ท่ีได้ศึกษาการนําการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การไปปฏิบัติในสถานศึกษา พบว่า การนํา
การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การไปใช้ในสถานศึกษา โดยการแบ่งหน้าที่การทํางานตามโครงสร้าง การทํางานเป็นทีม และการ
ติดต่อส่ือสาร ช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีในสถานศึกษารวมท้ังสถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครอง สอดคล้อง
กับ ภัสพร บุญศิลป์ (2553 : 105) ที่ทําการวิจัยเร่ือง การรับรู้ด้านการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การและความพึงพอใจในการ
ทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า การรับรู้ด้านการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ัง
องค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามุ่งม่ันที่จะดําเนินการบริหารตามหลักการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การเพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารและครูสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา  หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและชุมชน ทันสมัยต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีการดําเนินการในเร่ือง
ของการประกันคุณภาพท้ังการประกันคุณภาพภายในและภายนอก จึงทําให้สถานศึกษาต้องมีการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหารและครูสามารถสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับค่าเฉล่ียสูงสุด กล่าวคือผู้บริหารและครูสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel. 2008 : 51) ที่กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ ผู้บริหารต้อง
สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจ ทําให้การดําเนินการของสถานศึกษามี
ประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ ธร สุนทรายุทธ (2551 : 459) ท่ีกล่าวว่า ความสําเร็จของของสถานศึกษา คือ 
การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การพิจารณาความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนทําให้เกิดความพึง
พอใจในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี (2553 : 204) ท่ีกล่าวว่า การบริหารองค์การให้ประสบความสําเร็จ อยู่รอด
และมีความม่ันคงนั้น องค์การจะต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การให้ได้ ถ้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์การ 
องค์การจะล่มสลายไปในท่ีสุด ดังนั้น การบรรลุเป้าหมายจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อองค์การ สอดคล้องกับ ณรงค์ ณ ลําพูน และ 
เพ็ชรี รูปวิเชตร (2546 : 37-38) ที่กล่าวว่า การกําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการจัดการศึกษาถือเป็นความสําคัญของ
สถานศึกษา ซึ่งทุกคนในองค์การจะต้องได้รับทราบทิศทางท่ีจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จร่วมกัน การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างคุณภาพจะต้องเป็นสิ่งท่ีเกิดจากความต้องการ ความพึงพอใจของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ิน ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุริยนต์ เถายะบุตร (2549 : 149) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การกับภาวะผู้นําที่มีต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดสกลนคร พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงามตา ธานีวรรณ (2553 : 100) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษายโสธร พบว่า ระดับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับ พิมพรรณ สุริโย (2552 : 105 - 109) ได้ศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลอยู่ในระดับมาก  
    3. ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล่าวคือ เม่ือการบริหารแบบม่งคุณภาพท้ังองค์การดังกล่าวมีค่า
เพ่ิมขึ้น ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ก็จะมากขึ้นด้วย โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่  การทํางานเป็นทีม การวัดผลการปฏิบัติงาน และการให้รางวัลและการยอมรับ น่าจะเป็นเพราะปัจจุบัน
สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน มีการจัดต้ังเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เกิดความผูกพันใน
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สถานศึกษา มีการประสานงานเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จ อีกทั้งสถานศึกษายังมีการวัดผลการปฏิบัติงานในผลการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด และสถานศึกษามีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้รางวัลหรือสวัสดิการต่าง 
ๆกับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทํางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเนตร์พัณณา ยาวิราช (2552 : 191 - 192) ท่ีกล่าวว่า 
การทํางานเป็นทีมเป็นการที่บุคคลหลายคน เข้ามาทํางานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การทํางานเป็นทีมจึงนับว่าเป็น
องค์ประกอบสําคัญในความสําเร็จขององค์การ หน่วยงานที่มีทีมงานที่ดีในการประกอบภารกิจต่าง ๆ จะทําให้การทําเนินงานสําเร็จ
ไปอย่างลุล่วง ราบร่ืนด้วยการอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของสมาชิกของทีมงานที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การทํางาน
ประสบผลสําเร็จ สมาชิกในทีมมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน ลักษณะดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการทํางานเป็นทีมท่ีประสบผลสําเร็จได้
เป็นอย่างดี และส่งผลต่อการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา ในประเด็นของการวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามแนวคิดของ ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543 : 148 , 151)ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารควรจะต้องจัดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงาน จัดให้มีการ
ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละตัวช้ีวัดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้ามายหรือไม่ เกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงไร ในประเด็นของการให้รางวัลและการยอมรับ เป็นไป
ตามแนวคิดของ จันทรานี    สงวนนาม (2551 : 273) ที่กล่าวว่า การให้รางวัลเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนให้บุคคลในองค์การ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการทํางาน เพ่ือให้งานมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ ปรารถนา  เกิดโชค (2550 : 119) ท่ีได้ทําการ
วิจัยเร่ือง การบริหารคุณภาพท้ังองค์การกับประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า การบริหารคุณภาพท้ังองค์การกับประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ภัสพร  บุญศิลป์ (2553 : 
105 - 108) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง การรับรู้ด้านการบริหารคุณภาพโดยรวมท่ัวท้ังองค์การ (TQM) และความพึงพอใจในการทํางาน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ระดับการรับรู้ด้านการบริหารคุณภาพท้ังองค์การ
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน  
 4.   ผลการวิเคราะห์ การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยสมการพยากรณ์พบว่าสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้เป็นอย่างดี เรียงตามลําดับความสําคัญ 
ประกอบด้วย การทํางานเป็นทีม การให้รางวัลและการยอมรับ การศึกษาและการอบรม การติดต่อสื่อสาร โครงสร้างองค์การท่ี
เกื้อหนุน น่าจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันสถานศึกษาส่งเสริมในเร่ืองของการทํางานเป็นทีม มีการประสานงานกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดความผูกพันขึ้นในสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีมีทีมงานท่ีเข้มแข็งย่อมช่วยให้การดําเนินงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ และสถานศึกษาก็มีการให้รางวัล ยกย่องชื่นชมบุคลากรท่ีตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
แรงจูงใจในการทํางาน อีกทั้งยังมีแผนงานส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาและการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบุคลากรจะได้นํา
ความรู้ ทักษะที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ มาปรับปรุงการทํางานของตนเองให้ดีข้ึน และมีการจัดประชุม ประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและสถานศึกษา
ในปัจจุบันได้มีการกําหนดโครงสร้างองค์การของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งสายงานของทําให้บุคลากรภายในสถานศึกษา
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง ในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การทํางานเป็นทีมส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นไปตามแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2553 : 219 - 224) ท่ีกล่าวว่า  การสร้างทีมงานเป็น
กระบวนการ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานเป็นกลุ่มด้วยความแน่วแน่ โดยอาศัยการปรับปรุงบทบาทเป็นผู้นํากลุ่มและ
บทบาทของสมาชิกแต่ละคน ภายในกลุ่มต้องแบ่งหน้าท่ีในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจน 
 ในประเด็นของให้รางวัลและการยอมรับเป็นไปตามแนวคิดของ พิชิต เทพวรรณ์ (2554 : 234) ท่ีกล่าวว่า การให้รางวัล
เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง เพื่อจูงใจให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานตามที่องค์การประสงค์ โดยการให้รางวัลขององค์การนั้นจะต้อง
ตอบสนองความต้องการท้ังของพนักงานและขององค์การได้อย่างเหมาะสม ทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การซึ่งสามารถทําให้องค์การดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในประเด็นของการศึกษาและการอบรม  
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 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การศกึษาและการอบรมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
สุจิตรา ธนานันท์ (2553 : 24 , 26) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาเป็นการให้ความรู้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ เป็นกิจกรรมท่ีมีความมุ่งหมายในการท่ีจะเสริมสร้างความรู้ความชํานาญ เป็นการพัฒนาคนเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทํางาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทํางานตามความต้องการขององค์การในอนาคต สําหรับการ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีจัดข้ึนอย่างเป็นระบบเพื่อหาทางให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความชํานาญเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการให้
คําแนะนําฝึกให้มีความเป็นระเบียบวินัยเพ่ือให้มีความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน เป็นกระบวนการท่ีช่วยเพ่ิมสามารถ ความถนัด ความ
ชํานาญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน จอมพงศ์ มงคลวนิช (2554 : 126) ท่ีกล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานโดยใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมในการสร้าง
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์การ  
 การติดต่อส่ือสาร ซึ่งถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ เป็นไปตามแนวคิดของเนตร์พัณณา   
ยาวิราช (2552 : 188) ที่กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญของการบริหารและเป็นความสามารถของผู้นําในการ
ติดต่อส่ือสารกับบุคคลต่างๆให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันทําให้การบริหารงานประสบผลสําเร็จและทําให้เกิดการประสานงานเกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในองค์การ 
 ในประเด็นของโครงสร้างองค์การที่เกื้อหนุน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ภารดี อนันต์นาวี (2553 : 39 - 42) ท่ีกล่าวว่า 
การจัดองค์การมีความจําเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน การจัดโครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะสมจะทําให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้าข้ึนไปเร่ือย ๆ ทําให้งานไม่ซับซ้อน ไม่มีแผนกงานมากเกินไป เป็นการประหยัดต้นทุน องค์การ
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปได้ง่ายตามความจําเป็น เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารทําให้ง่ายและสะดวกต่อการ
บริหาร รู้ว่าใครทําอะไรมีหน้าท่ีรับผิดชอบอะไร สามารถแก้ปัญหาการทํางานซ้ําซ้อนได้ง่าย ทําให้งานไม่ค่ังค้าง สามารถติดตาม
แก้ไขงานได้ง่าย การมอบอํานาจทําได้ง่าย ช่วยขจัดปัญหาการเกี่ยงกันหรือปัดความรับผิดชอบ เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทําให้รู้
อํานาจหน้าที่และขอบข่ายงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิลเลียม (William.1997 : 1590) ท่ีได้ศึกษาการบริหาร
แบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ พบว่า องค์ประกอบของการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ได้แก่ การฝึกอบรม การติดต่อส่ือสาร 
การทํางานเป็นทีม ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับชิป (Shipe. 1998 : 46) ที่ได้ทําการวิจัยเร่ือง การ
บริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การในสถานศึกษา พบว่า การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร มีการใช้
การอบรมในการพัฒนาบุคลากร จึงจะทําให้สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ สอดคล้องกับบาย (Byrd. 1999 : 78) ท่ีได้ศึกษาการ
ปฏิบัติงานของการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การในวิทยาลัยชุมชนสามแห่ง พบว่า การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ 
มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมและการจัดโครงสร้างองค์การ สอดคล้องกับ ปรารถนา เกิดโชค (2550 : 119 - 122) ท่ีได้ศึกษาการ
บริหารคุณภาพท้ังองค์การกับประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่าตัวทํานายท่ีสําคัญของระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพองค์กรด้านการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาและฝึกอบรม  
ด้านการทํางานเป็นทีม  และด้านภาวะผู้นํา  

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี นั้นควรนําผลการศึกษาไปใช้และศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  จากผลการวิจัยการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ ในประเด็นของการทํางานเป็นทีม
มีผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีสูงสุด ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมให้
บุคลากรภายในสถานศึกษามีการทํางานเป็นทีมหรือกลุ่มคณะ จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เพื่อ
บุคลากรในสถานศึกษามีความผูกพันต่อกันและปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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  2.  ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมในเร่ืองของการให้รางวัลและการยอมรับกับบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องจากการ
ให้รางวัลเป็นและการยอมรับเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ประสบผลสําเร็จ บุคลากรเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน เกิดความจงรักภักดีกับองค์การ  
  3. ผู้บริหารควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการปรับปรุง พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถ มีทักษะมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานโดยใช้การศึกษาและอบรมในการสร้างประสบการณ์ พัฒนาองค์การและ
เสริมสร้างให้บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานสูงข้ึนเกิดการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน    
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของบุคลากรภายในสถานศึกษา   
2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองการบริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา   
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วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 

จอมพงศ์  มงคลวนิช. 2554. การศึกษาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน : การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา.  
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีสยาม. 

จันทรานี  สงวนนาม. 2551. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยด์. 
ณรงค์ ณ ลําพูนและเพ็ชรี รูปวิเชตร. 2546. การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม. พิมพ์คร้ังท่ี 2 เชียงใหม่ : แสงศิลป์. 
ทศพร ศิริสัมพันธ์. 2543. การบริหารผลการดําเนินงาน  (Performance Management) รวมบทความวิชาการ  

100 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ธร  สุนทรายุทธ. 2551. การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์ จํากัด. 
ธีระ รุญเจริญ. 2553. ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  

เพ่ือปฏิรูปรอบสองและประเมินภายนอกรอบสาม. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง จํากัด. 
เนตร์พัณณา  ยาวิราช. 2552. ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์ Leadership and Strategic Leader. กรุงเทพฯ :  

ทริปเพ้ิล กรุ๊ป จํากัด. 
ปรารถนา  เกิดโชค. 2550.  การบริหารคุณภาพท้ังองค์การกับประสิทธิผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ 

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. 
(การบริหารการศึกษา). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 

พิมพรรณ สุริโย. 2552. ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล  
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา).  
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ภารดี  อนันต์นาว.ี 2553. หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. ชลบุรี : มนตรีจํากัด. 
ภัสพร บุญศิลป์. 2553. การรับรู้ด้านการบริหารคุณภาพโดยรวมท่ัวท้ังองค์การ (TQM)และความ 

พึงพอใจในการทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด. 
วิทยานิพนธ์ บ.ม. (การจัดการท่ัวไป). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ยงยุทธ  เกษสาคร. 2554. ภาวะผู้นะและการทํางานเป็นทีม. กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค. 
วรนารถ  แสงมณี. 2553. องค์การ : ทฤษฎี  การออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ดารณี สนามเต๊ะ. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. 2546. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุทธิ์. 
สมชาย เทพแสง. 2548. การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร.  
ปริญญานิพนธ ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

50

สุจิตรา ธนานันท์. 2553. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development.กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็นเพรส. 
สุริยนต์ เถายะบุตร. 2549. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การกับภาวะผู้นําท่ีมีต่อประสิทธิผล 
 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ ค.ม.  
 (การบริหารการศึกษา). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553. คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ.  

กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.      
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551. สภาวะการศึกษาไทยปี 2550/2551 “ปัญหาความเสมอภาคและคุณภาพ 

ของการศึกษาไทย”. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี คอมมิวนิวเคชัน จํากัด.      
Binkly, D. K. 1997. Implementing Total Quality Management Philosophy in An Elementary  

School (Education Reform). Ph.D. The Ohio State University. Available : DAI-A 58 (05) : 1590. 
Byrd, T. S. 1999. Total Quality Management Implementation in Three Community  
 College Libraries and /or Learning Resources Centers. Ed.D. University of  
 Virginia. Available : DAI-A. 59 (07) : 2378. 
Hoy, W. K. and Miskel , C.G. 2008. Education  Administration : Theory, Research , and  
 Practice. Singapore : McGraw - Hilll. 
Kaufman, R. D. 1993. Quality Management Plus. Corwin press. 
 of  Public  School  Teachers . Singapore : McGraw - Hilll. 
Shipe, D. A. 1998. A Case Study About Total Quality Management in A School District : From  

Selection To Reflection ( Participatory Management,Continuous Improvement). Ed.D. 
William, J. E. 1997. Total Quality Management / Continuous Improvement - Initation  
 and Implementation : A Diffusion Study of Two Northeast  Ohio Public School  
 Districts. Ph.D. The  University of Akron. Available : DAI-A. 57 (08) 3355. 
Zamuta, R. F. 1991. Organization Theory and Design. New York: State University of 
 New York Press.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

51

การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน  
เรื่อง มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

THE INSTRUCTION BASE ON CONCENTRATED LANGUAGE ENCOUNTERS BY USING 
TEXTBOOK ON THAI SPELLING SYSTEM  

FOR PRATHOMSUKSA II STUDENTS 
ฐิติวรรณ วัฒนรังษี, ปวริศา จรดล, ผดุงชัย ภู่พัฒน์  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาให้มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด และ 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด กลุ่ มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจํานวน 25 คน ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ 
หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์
ทางภาษามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.07 / 83.47 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด อยู่
ในระดับมาก 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  หนังสือประกอบการเรียน  มาตราตัวสะกด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to development of textbook on Thai spelling system by using 
the instruction base on concentrated language encounters  2) to compare the learning achievement of 
Prathomsuksa II students before and after the experiment learning from the instruction base on concentrated 
language encounters by using textbook on Thai spelling system and 3) to study satisfaction of Prathomsuksa II 
students using textbook on Thai spelling system. The samples consisted of 25 students who studied in 
Prathomsuksa II in the second semester of the academic year 2011 at Anubanchanthaburi School, Amphoe 
Muangchanthaburi, Chanthaburi. They were selected by from cluster random sampling. The research 
instruments were the textbook on Thai spelling system, the lesson plans based on concentrated language 
encounters, the learning achievement test and the satisfaction questionnaire. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples.   
 The results of the study were as follows: 1) The efficiency of the textbook on Thai spelling system by 
using the instruction base on concentrated language encounters was obtained  81.07 / 83.47, 2) The learning 
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achievement of Prathomsuksa II students significantly higher than before the experiment learning from the 
instruction base on concentrated language encounters by using textbook on Thai spelling system at the .05 
level. And 3) the satisfaction of  Prathomsuksa II students using textbook on Thai spelling system at the high 
level. 
Keywords: The instruction base on concentrated language encounters  Textbook  Thai spelling system 

Learning achievement   

บทนํา 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจําชาติ แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติท่ีมีประวัติความ
เป็นมาอันยาวนานคู่กับชาติไทย มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวท่ีแตกต่างจากภาษาอื่น การตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพ ย่อมเกิดผลในทางสร้างสรรค์ สร้างมนุษยสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีจากการสื่อสารทํา
ให้การดําเนินงานเป็นไปได้อย่างราบร่ืน และประสบความสําเร็จในท่ีสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทย  ดังที่บัญญัติไว้ในหมวด 4  
ว่าด้วยเร่ืองแนวการจัดการศึกษา ซึ่งในมาตรา 23 (4) ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญในเร่ืองของความรู้และทักษะ
ด้านภาษา ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ปัจจุบัน ได้พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนในภาพรวมระดับประเทศ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี
การศึกษา 2551  นักเรียนได้คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 42.02 ปีการศึกษา 2552 นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.58 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553) และจากรายงานสภาวการณ์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ยังได้พบอีกว่า ทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนตํ่ากว่าพ้ืนฐาน โดยยังไม่รวม
เด็กท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ท่ีแฝงอยู่ในระบบโรงเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน ย่อมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ จัดเตรียมและเลือกสื่อให้เหมาะสม มีการประเมินความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และให้โอกาสผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ท้ังน้ี การออกแบบการเรียนรู้
มีหลายรูปแบบ ครูผู้สอนสามารถเลือกนํามาใช้ โดยคํานึงถึงสภาพ และลักษณะของผู้เรียน ควรเน้นการให้ประสบการณ์ที่เปิด
โอกาสให้มีการฝึกปฏิบัติ ในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีไม่สามารถแยกจากกันได้โดย
เด็ดขาด การบูรณาการทักษะทางภาษาเข้าด้วยกัน ย่อมทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ  
 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา (Concentrated Language Encounters)  เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ท่ีตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการอ่านเป็นจุดเร่ิมต้น นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาทักษะอื่นๆ ในลักษณะสัมพันธ์
ทักษะ โดยผ่านส่ือการเรียนรู้ ซึ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นหลัก นักเรียนจะสามารถใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและ
มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา จนเกิดความชํานาญถึงขั้นนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 นั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้เสนอแนะข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย ข้ันที่ 1 ให้ครูผู้สอนอ่านเร่ืองท่ีเตรียมไว้ให้นักเรียนฟัง ขั้นท่ี 2 นักเรียนทํากิจกรรมโดยการเล่าเร่ือง 
สนทนา อภิปราย และแสดงบทบาทสมมุติ ข้ันที่ 3 นักเรียนกับครูเขียนเร่ืองร่วมกัน ขั้นท่ี 4 นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง และ
แสดงออกถึงความเข้าใจความหมายของคําและประโยคจากเร่ืองท่ีอ่าน ด้วยกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่  และข้ันที่ 5 เล่นเกม
และกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสฝึกการใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาจนเกิดความแม่นยํา จากการศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ อัมพร วงษา (2547) ท่ี
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาประกอบกับการใช้หนังสือเรียนและแบบฝึกทักษะภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยได้พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการจัดการ
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เรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ได้จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ประสบการณ์ให้กับนักเรียน มีการสังเคราะห์เร่ืองราวที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้จากการฟัง อ่าน หรือดู แล้วนํามาเขียนส่ือสารนําเสนอและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นสื่อการเรียนรู้รูปแบบ
หนึ่ง ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาของนักเรียน คือ หนังสือประกอบการ
เรียน ครูผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาสาระ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือ ควรช้ีแจงให้ผู้เรียนรู้เป้าหมายของการเรียนรู้ โดย
ขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรพิจารณาว่าผู้เรียนมีปฏิกิริยาอย่างไร และสุดท้ายต้องประเมินการใช้หนังสือประกอบการเรียน 
เพ่ือช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้หนังสือประกอบการเรียนคร้ังต่อๆ ไป หรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) จากการศึกษางานวิจัยของ กนกพรรณ  พลด้ือ (2549) ท่ีได้วิจัยเกี่ยวกับการใช้หนังสือ
ประกอบการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน หนังสือประกอบการเรียนที่ใช้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ เนื้อเร่ืองให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าว ในฐานะท่ีผู้วิจัย เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทยิจึงมีความสนใจในการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา เร่ือง มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้ในท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทาง
ภาษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
สมมุติฐานของการวิจัย 

 1. หนังสือประกอบการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียน รู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือ
ประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 89) จํานวน 1 
ห้องเรียน มีนักเรียนจํานวน 25 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง 
มาตราตัวสะกด 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย ประกอบด้วย 
  2.1 หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
จํานวน 9 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 
ช่ัวโมง 
  2.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบใช้สัญลักษณ์  3 ระดับ จํานวน 10 ข้อ 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
  3.1 หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด มีข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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   2) ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือประกอบการเรียน เพ่ือนําไปจัดทําโครงสร้างของ
หนังสือ 
   3) ดําเนินการเขียนหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ และ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความเหมาะสม โดยประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ 2543) ซึ่งพบว่า หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.69 
ระดับคุณภาพความเหมาะสมมากท่ีสุด  
   4) นําหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลจันทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพ ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง มีลําดบัข้ันตอน ดังนี ้
    ข้ันท่ี  1  ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) กับนักเรียนจํานวน 3 คน เป็นนักเรียนเก่ง 1 
คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน ดังนี้  มีการดําเนินการทดลองดังนี้ 
    - ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้โดยหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
    - นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
    - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
    - หาประสิทธิภาพจากการทดลองใช้ 
    จากการหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง พบว่า หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตรา
ตัวสะกด มีประสิทธิภาพ 66.30 / 64.44  
    ข้ันท่ี 2 ทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) กับนักเรียนจํานวน 9 คน เป็นนักเรียนเก่ง 3 คน ปาน
กลาง 3 คน และอ่อน 3 คน และดําเนินการทดลองเหมือนข้ันที่ 1 ซึ่งจากการหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองกับกลุ่มเล็ก พบว่า 
หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ 75.43 / 75.93  
    ข้ันท่ี 3 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยนําหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ท่ีได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขแล้วจากข้ันที่ 2 ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และจากการหาประสิทธิภาพในข้ันการ
ทดลองภาคสนาม พบว่า หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ 83.44 / 81.89 
   5) นําหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพ มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
เพ่ือให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด มี
ข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเกีย่วข้องกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
   2) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตรา
ตัวสะกด จํานวน  9 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 18 ช่ัวโมง  
   3) นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อคณะกรรมการ และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.63 ระดับคุณภาพความเหมาะสมมากท่ีสุด  
   4) นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ควบคู่กับหนังสือประกอบการเรียน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
เวลา ภาษา เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
   5) นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสม
อย่างสมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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   2) สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ได้แก่ ด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจ  
การนําไปใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
   3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 
   4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อคณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  Item  Objective Congruence : IOC) 
พบว่า ข้อสอบทุกข้อมีความสอดคล้อง (IOC  เท่ากับ 1)  
   5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้กับนักเรียนจํานวน 30 คน นําผลคะแนนไปหาค่า
ความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ พิจารณาข้อทดสอบท่ีมีความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 - 0.8 และมี
ค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ้นไป จากนั้นเลือกข้อทดสอบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน 30 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่น
โดยใช้วิธีของ โลเวทท์ (Lovett)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83  
   6) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
   1) ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ แล้วดําเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
จํานวน 10 ข้อ โดยให้ผู้เรียนประเมินตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบใช้สัญลักษณ์ 3 ระดับ 
กําหนดคะแนนการประเมินดังนี้ 
     ☺ 3 คะแนน หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
       2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

      1 คะแนน หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อย 
   2) นําแบบวัดความพึงพอใจ เสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมของข้อคําถาม ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ข้อคําถามทุกข้อมีความสอดคล้อง (IOC  เท่ากับ 1)  
   3) นําแบบวัดความพึงพอใจ ไปทดลองใช้กับนักเรียนจํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α Coefficient) (พวงรัตน์  ทวีรัตน,์ 2543) และจากการวิเคราะห์พบว่า แบบวัดความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อ 

0.85  
   4) จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจ เพื่อนําไปจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ดําเนินการทดลองตามแผนการวิจัย แบบหนึ่ง
กลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
  4.1 ดําเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย จํานวน 30 ข้อ ใช้
เวลา 1 ช่ัวโมง 
  4.2 ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการ
เรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด จํานวน 9 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ  
  4.3 ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ชุดเดียวกับ
แบบทดสอบท่ีใช้ก่อนการจัดการเรียนรู้  
  4.4 ดําเนินการวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 หาประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนเร่ือง มาตราตัวสะกด ตามเกณฑ์ 80 / 80  ดังนี ้   
 80  ตัวแรก  หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
   80 ตัวหลัง  หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉล่ียที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
  5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทาง
ภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด โดยการทดสอบค่าที (t- test) แบบ Dependent 
  5.3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด  สถิติท่ี
ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ตามเกณฑ์ 80 / 80 
 
ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ตามเกณฑ์ 80 / 80 

จํานวน
นักเรียน  

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
  E1 / E2 ΣX A E1 ΣF B E2 

25 1824 90 81.07 626 30 83.47 81.07 / 83.47 

   
  จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 25 คน ที่เรียนโดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง 
มาตราตัวสะกด ได้คะแนนจากการทดสอบระหว่างเรียนรวม 1824 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.07 และจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ได้คะแนนรวม  626 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.47 ดังนั้น แสดงว่าหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง 
มาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.07 / 83.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว ้80 / 80 
 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  ก่อนและหลังการ 
 จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด 

การทดลอง n คะแนนเต็ม X S.D. ΣD ΣD
2
 t p 

ก่อนเรียน 25 30 12.20 2.27 
321 4233 29.80* .000 

หลังเรียน 25 30 25.04 2.11 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด  

 
รายการประเมิน 

n = 25 ระดับ 
ความพึงพอใจ  X S.D. 

1. ตัวอักษรและภาพประกอบของหนังสอืประกอบการเรียนมีความชัดเจน สวยงาม 2.76 0.44 มาก 
2. หนังสือประกอบการเรียนช่วยให้เรียนภาษาไทยง่ายข้ึน และไม่น่าเบ่ือ 2.80 0.41 มาก 
3. กิจกรรมในหนังสือประกอบการเรียนไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 2.76 0.44 มาก 
4. นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบการเรียน 2.76 0.44 มาก 
5. กิจกรรมในหนังสือช่วยให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ดีข้ึน 2.56 0.58 มาก 
6. กิจกรรมในหนังสือประกอบการเรียนน่าสนใจและให้ความรู้แก่นักเรียน 2.56 0.51 มาก 
7. หนังสือประกอบการเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหา 2.76 0.44 มาก 
8. หนังสือประกอบการเรียนทําให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น 2.64 0.49 มาก 
9. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนโดยใช้หนังสือประกอบการเรียน 2.84 0.37 มาก 
10. หนังสือประกอบการเรียนช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาไทย ในชีวิตประจําวันได้ดียิ่งขึ้น 2.88 0.33 มาก 
 รวมเฉล่ีย 2.73 0.45 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด รวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ

มาก (X= 2.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.56 

– 2.88 ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หนังสือประกอบการเรียนช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันได้ดียิ่งขึ้น( X= 

2.88) นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนโดยใช้หนังสือประกอบการเรียน ( X= 2.84) และหนังสือประกอบการเรียนช่วยให้เรียน

ภาษาไทยง่ายข้ึน และไม่น่าเบ่ือ ( X= 2.80)  

สรุปและอภิปรายผล 

 1. หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.07 / 83.47 อาจเนื่องมาจากหนังสือ
ประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ได้ผ่านการสร้างตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังผ่านการทดลองใช้ เพื่อนํามาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะทางภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้ในเร่ืองของมาตราตัวสะกด มีการเรียงลําดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกฝนการอ่าน และเขียน เพ่ือให้มีความเข้าใจเนื้อหาท่ีถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร  วงษา (2547) ท่ีได้
ศึกษาการพัฒนาหนังสือเรียนและแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสือเรียนและแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา มีประสิทธิภาพ 
90.56 / 91.87 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80 /80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรา  เทพชุมพล  (2549) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยใช้หนังสือประกอบการเรียนรู้ เร่ือง  
การประสมสระเดี่ยว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าหนังสือประกอบการเรียนและแบบฝึกทักษะการอ่านท่ีได้
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.61 / 80.06 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 80 / 80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เนื่องมาจากนักเรียนได้มีการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ท่ีเน้นทักษะจากง่ายไปหายาก เนื้อหาใน
หนังสือมีการจัดเป็นหมวดหมู่ แบ่งออกเป็นตอนอย่างเป็นระบบ แต่ละตอนมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดย่อยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง ทําให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ไปตามลําดับ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ซึ่งนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นอกจากนี้หนังสือประกอบการ
เรียนยังเป็นส่ือการเรียนรู้ที่สําคัญ ในการช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความคิด สติปัญญา เสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤดี  กิจบัญญัติ (2547) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา รูปแบบท่ี 2 ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าหนังสือประกอบการเรียนท่ี
พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคเรศ  ทองลักษณ์ศิริ (2549) ท่ีได้ศึกษาผลของการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและการใช้
แรงเสริมทางสังคม ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา มีพัฒนาการด้านความสามารถในการเขียนภาษาไทยมากย่ิงข้ึน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือประกอบการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
หนังสือประกอบการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนมีรู้สึกท้าทายต่อการแก้ปัญหาต่างๆ และ
เกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จท่ีสามารถค้นหาคําตอบได้ อีกท้ังนักเรียนยังได้รู้ข้อบกพร่องของตนเอง และสามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้  ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ นอกจากนี้กิจกรรมท่ีให้นักเรียนทําใน
หนังสือประกอบการเรียน เน้นการปฏิบัติในด้านการอ่านและการเขียนอย่างต่อเนื่อง ฝึกให้นักเรียนช่วยกัน ต้ังคําถามเพื่อให้
เข้าใจเนื้อหา ช่วยกันวิเคราะห์ส่วนประกอบของคํา ฝึกสะกดคําและเขียนคําจนคล่อง มีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม และทดสอบ
เป็นรายบุคคล นักเรียนภายในห้องจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ นักเรียนได้มีโอกาสทํางาน
ร่วมกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ด้านความคิด และการปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรา เทพชุมพล (2549) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยใช้หนังสือ
ประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การประสมสระเดี่ยว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือ
ประกอบการเรียนและแบบฝึกทักษะการอ่านระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียนเร่ือง 
มาตราตัวสะกด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนในทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น  
  1.2 ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน ใน
เร่ืองอื่น ๆ ต่อไป 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

INSTRUCTION OF SUPPLEMENTARY TEXT BOOK FOR DEVELOPMENT LEARNING 
ACHIEVEMENT AND ANALYTICAL THINKING ABILITY  

OF MATHAYOMSUKSA III STUDENTS 
สมาน  วัฒนรังษี, ปวริศา จรดล, ผดุงชัย  ภู่พัฒน์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนจํานวน 40  คน 
แล้วจับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กําหนดให้กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และกลุ่ม
ควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด 
คําสําคัญ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์  

Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement and analytical thinking 
ability of Mathayomsuksa III students before and after the experiment learning from  supplementary text 
book  2) to compare the learning achievement and analytical thinking ability of  Mathayomsuksa  III  students  
between the experimental groups taught by supplementary text book  and the control group taught by a 
traditional instructional model and 3) to study satisfaction of  Mathayomsuksa III students using 
supplementary text book. The samples consisted of students who studied in Mathayomsuksa III in the 
semester of the academic year 2011 at Anubanchanthaburi School, Amphoe Muangchanthaburi, Chanthaburi. 
They were selected by from cluster random sampling and were divided into two groups, 40 students each. 
The  experimental group  taught by supplementary text book and the control group taught by a traditional 
instructional model. The research instruments were the supplementary text book, the lesson plans based on 
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supplementary text book, the lesson plans based a traditional instructional model, the learning achievement 
test, the analytical thinking ability test and the satisfaction questionnaire. The data were analyzed by mean, 
standard deviation and t-test.   
 The results of the study were as follows: 1) The learning achievement and analytical thinking ability 
of Mathayomsuksa III students significantly higher than before the experiment learning from supplementary 
text book at the .05 level. 2) The learning achievement and analytical thinking ability of Mathayomsuksa III 
students of the experimental groups taught by supplementary text book  significantly higher than the control 
group taught by a traditional instructional model at the .05 level. And 3) The satisfaction of Mathayomsuksa III 
students using supplementary text book at the highest level. 
Keywords: Supplementary text book  Learning achievement  Analytical thinking 

บทนํา 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็น
ไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติลํ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป การจัดการศึกษาจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาไทย และตระหนักว่าการเรียนรู้
ภาษาไทยนั้น ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีเคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยอันสําคัญในการเชื่อมโยงความรู้ เป็น
ส่ือกลางการเรียนรู้และสอดแทรกเอกลักษณ์ วัฒนธรรมความเป็นไทยในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งผู้เรียนนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความ
งามของภาษาแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยด้วย และจากมาตรการในการส่งเสริมการอนุรักษ์ และใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง ได้ถูกกําหนดไว้เป็นมาตรการหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย ตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ท้ังนี้ผลลัพธ์ท่ีสําคัญคือ ต้องการให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน มี
ความสามารถในการคิด และนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4 
เกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษา ซึ่งในมาตรา 23 และมาตรา 24 กําหนดให้การจัดการศึกษา ต้องเน้นความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรม 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในเร่ืองความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน รวมไปถึงการใช้ทักษะภาษาไทยอย่างถูกต้อง  ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด รู้จักการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น และรักการอ่าน 
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และส่ือการเรียนรู้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนภาษาไทย (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551) ท่ีได้ระบุว่าภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยเฉพาะในด้าน
การอ่าน เพื่อสร้างความเข้าใจ และรู้จักการคิดวิเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน ซึ่งบลูม (Bloom, 1976) ได้จําแนกลักษณะของการคิด
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ โดยผ่าน
กระบวนการท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการจําแนก การสรุปข้อมูล การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ระบบ หลักการ โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด จุดประสงค์ และมโนทัศน์ของข้อมูลที่ได้ศึกษา การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ย่อมเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้  มีความเข้าใจต่อเร่ืองราวท่ีศึกษา สามารถวิเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหาในเร่ืองราว และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล   
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง แต่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่ง
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน ที่ระบุให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
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ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์จากการอ่านโดยเฉพาะ แต่พบว่า ในภาพรวมระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.22  ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.80 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.61  ผลการ
ประเมินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า ทุกฝ่ายต้องเพ่ิมความพยายามในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ อันเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญต่อการเรียนรู้ และปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริงต่อไป จาก
การศึกษางานวิจัยของ นฤเทพ  เทียมสกุล (2550) ได้พบว่า การอ่านมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ดี
ท่ีสุด นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านจะทําให้ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนลดลง ขาดความสามารถในการคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงควรมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการอ่านเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสมํ่าเสมอ และยังพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ของ อมรา  จันทร์ผอง (2552) พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านท่ีพัฒนาขึ้นมีการสอดแทรกเร่ืองราว เกี่ยวกับสถานท่ี และวิถีการ
ดําเนินชีวิตประจําวันที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน ทําให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ดังนั้น หนังสือส่งเสริมการอ่าน จึงเป็นสื่อท่ีมีความหมายต่อการเรียนรู้  กระตุ้นความสนใจ ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง สร้างลักษณะนิสัยท่ีดีต่อการอ่าน เกิดประโยชน์ต่อการนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดให้กับผู้เรียนได้ โดยหนังสือส่งเสริมการอ่านควรสอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง เหมาะสมกับผู้เรียน 
มีการนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อสร้างความหมายต่อการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ควบคู่กันไป อีกทั้งครูผู้สอนต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยนําไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
สมมุติฐานของการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จํานวน 2 ห้องเรียน แต่ละ
ห้องเรียนมีนักเรียนจํานวน 40 คน แล้วจับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กําหนดให้กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1 หนังสือส่งเสริมการอ่าน จํานวน 5 เล่ม ได้แก่  เล่มท่ี 1 เร่ือง เกียรติภูมิจันทราบุรี เล่มท่ี 2 เร่ือง สนทนาพาทีวิถี 
ชอง  เล่มที่ 3 เร่ือง ท่วงทํานองเล่นอาไย  เล่มท่ี 4 เร่ือง จากแดนใต้เป็นเท่งตุ๊ก และเล่มท่ี 5 เร่ือง ประยุกต์เส่ือจันทบูร   
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน จํานวน 5 แผน ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง 
  2.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จํานวน 5  แผน ใช้เวลา  15 ชั่วโมง 
  2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ  ใช้
เวลา 1 ช่ัวโมง 
  2.5 แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัย จํานวน  30 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
  2.6 แบบวัดความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กําหนดแก่นเร่ือง วาง
โครงสร้างเนื้อหา โดยกําหนดเป็นหัวข้อเร่ืองใหญ่ หัวข้อเร่ืองรองของบทนําเร่ือง บทเนื้อเร่ือง และบทสรุป กําหนดความยากง่าย
ของภาษา สํานวนท่ีใช้เขียน และความยาวของเร่ือง  
   2) เขียนเร่ืองและจัดทํารูปเล่มจําลองของหนังสือ เสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม โดยประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (พวงรัตน์   ทวีรัตน์, 
2543) ซึ่งพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.84 ระดับคุณภาพความเหมาะสม มากที่สุด  
   3) นําหนังสือส่งเสริมการอ่านไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ก่อนนําไปใช้จริง โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
    ข้ันท่ี 1  ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  (One to One Testing) กับนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 
คน และจากการหาประสิทธิภาพในข้ันการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านมีประสิทธิภาพ 60.67 / 59.05  
    ข้ันท่ี 2  ทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small  Group Testing) กับนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน 
และดําเนินการทดลองเหมือนข้ันท่ี 1 ซึ่งจากการหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองกับกลุ่มเล็ก พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านมี
ประสิทธิภาพ 76.67 / 78.57  
    ข้ันท่ี 3  ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยนําหนังสือส่งเสริมการอ่านท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วจาก
ข้ันท่ี 2  ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และจากการหาประสิทธิภาพในข้ันการทดลองภาคสนาม พบว่า 
หนังสือส่งเสริมการอ่านมีประสิทธิภาพ 80.03 / 81.05  
  3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ มีข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วดําเนินการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
   2) นําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อคณะกรรมการ และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งพบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.52 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.53 
ระดับคุณภาพความเหมาะสมมากท่ีสุด  
   3) นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จํานวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของเวลา ภาษา เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบ     
   2) สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ด้านความรู้
ความจํา  ความเข้าใจ  การนําไปใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  
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ชอง  เล่มที่ 3 เร่ือง ท่วงทํานองเล่นอาไย  เล่มท่ี 4 เร่ือง จากแดนใต้เป็นเท่งตุ๊ก และเล่มท่ี 5 เร่ือง ประยุกต์เส่ือจันทบูร   
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน จํานวน 5 แผน ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง 
  2.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จํานวน 5  แผน ใช้เวลา  15 ชั่วโมง 
  2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ  ใช้
เวลา 1 ช่ัวโมง 
  2.5 แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัย จํานวน  30 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
  2.6 แบบวัดความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กําหนดแก่นเร่ือง วาง
โครงสร้างเนื้อหา โดยกําหนดเป็นหัวข้อเร่ืองใหญ่ หัวข้อเร่ืองรองของบทนําเร่ือง บทเนื้อเร่ือง และบทสรุป กําหนดความยากง่าย
ของภาษา สํานวนท่ีใช้เขียน และความยาวของเร่ือง  
   2) เขียนเร่ืองและจัดทํารูปเล่มจําลองของหนังสือ เสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม โดยประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (พวงรัตน์   ทวีรัตน์, 
2543) ซึ่งพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.84 ระดับคุณภาพความเหมาะสม มากที่สุด  
   3) นําหนังสือส่งเสริมการอ่านไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ก่อนนําไปใช้จริง โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
    ข้ันท่ี 1  ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  (One to One Testing) กับนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 
คน และจากการหาประสิทธิภาพในข้ันการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านมีประสิทธิภาพ 60.67 / 59.05  
    ข้ันท่ี 2  ทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small  Group Testing) กับนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน 
และดําเนินการทดลองเหมือนข้ันท่ี 1 ซึ่งจากการหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองกับกลุ่มเล็ก พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านมี
ประสิทธิภาพ 76.67 / 78.57  
    ข้ันท่ี 3  ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยนําหนังสือส่งเสริมการอ่านท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วจาก
ข้ันท่ี 2  ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และจากการหาประสิทธิภาพในข้ันการทดลองภาคสนาม พบว่า 
หนังสือส่งเสริมการอ่านมีประสิทธิภาพ 80.03 / 81.05  
  3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ มีข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วดําเนินการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
   2) นําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อคณะกรรมการ และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งพบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.52 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.53 
ระดับคุณภาพความเหมาะสมมากท่ีสุด  
   3) นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จํานวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของเวลา ภาษา เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบ     
   2) สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ด้านความรู้
ความจํา  ความเข้าใจ  การนําไปใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  
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   3) สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   4) วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพบว่าแบบทดสอบ
ท่ีประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00  
   5) นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ โดยพิจารณาข้อทดสอบท่ีมีความยากง่าย
อยู่ในเกณฑ์ 0.2 - 0.8 และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ้นไป  
   6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 40 ข้อ ท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือม่ัน โดยใช้วิธีของโลเวทท์ (Lovett)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ซึ่งพบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความ
เช่ือม่ัน เท่ากับ 0.85 แล้วจัดพิมพ์แบบทดสอบ เพ่ือนําไปจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.4 แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ มีข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบ     
  2) สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร และระดับพฤติกรรมในการวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความสําคัญ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 
   3) สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องตาม ระดับพฤติกรรมในการ
วัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
   4) วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  Item  Objective Congruence : IOC) โดยพบว่า
แบบทดสอบทีป่ระเมินโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00  
   5) นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ โดยพิจารณาข้อทดสอบท่ีมีความยากง่ายอยู่
ในเกณฑ์ 0.2 - 0.8 และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ้นไป  
   6) นําแบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ จํานวน 30 ข้อท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีของโลเวทท์ (Lovett)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ซึ่งพบว่ามีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.83 แล้วจัดพิมพ์
แบบทดสอบ เพื่อนําไปจริงกับกลุม่ตัวอย่างต่อไป 
  3.5 แบบวัดความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ โดยให้ผู้เรียนประเมินผลตาม
วิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อคําถามกับประเด็นที่วัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยพบว่าข้อคําถามของแบบวัดความพึงพอใจท่ีประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00  
   2) นําแบบวัดความพึงพอใจ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α Coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) และจาก

การวิเคราะห์พบว่า แบบวัดความพึงพอใจ มีค่าความเช่ือม่ัน 0.90  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัย แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Nonrandomized  Control  Group  
Pre-test  Post-test Design)  มีการดําเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ดําเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และ
แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  
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  4.2 ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  4.3 ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และ
แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ชุดเดียวกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยการทดสอบค่าที (t- test) แบบ Dependent 
  5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
โดยการทดสอบค่าที  (t- test)  แบบ Independent  
  5.3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี  1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์   
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 

การทดสอบ การทดลอง n คะแนนเต็ม  S.D. ∑D ∑D
2
 t p 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ก่อนเรียน 40 40 18.15 2.68 
588 8870 38.59* .000 

หลังเรียน 40 40 32.85 2.25 
การคิด
วิเคราะห์ 

ก่อนเรียน 40 30 12.85 2.18 
417 4487 34.83* .000 

หลังเรียน 40 30 23.28 2.37 

*p < .05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  
 ตอนท่ี  2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
ตารางที่  2  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กับกลุ่ม 
 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง n คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

กลุ่มทดลอง 40 40 32.85 2.25 
5.59* .000 

กลุ่มควบคุม 40 40 30.03 2.27 
การคิด 
วิเคราะห์ 

กลุ่มทดลอง 40 30 23.28 2.37 
15.96* .000 

กลุ่มควบคุม 40 30 21.25 2.33 

*p < .05 

X

X
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  2   
  3   

 .05  
  3   3  

 
  3     3   

  

 
n = 40  

 
 S.D. 

1.   
4.70 0.46  

2.   
4.78 0.42  

3.   4.63 0.63  
4.   

4.55 0.68  
5.   

4.83 0.38  
6.   4.80 0.41  
7.   4.75 0.54  
8.   

4.75 0.44  
9.   4.53 0.55  
10.  

4.68 0.57  

 4.70 0.52  
 

  3      3   
( X = 4.70)      
4.53 – 4.83  3    (X = 4.83)  ( X = 4.80) 

 ( X = 4.78)  

 

 1.    3  
   .05 

  
    

   
    

    
   (2552)   (2549)  

X
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ส่งเสริมการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และส่งเสริมประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สามารถสรุปใจความสําคัญได้อย่างถูกต้อง และมีทักษะ
การใช้ภาษาไทยท่ีดีขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ และสามารถกระตุ้นให้
นักเรียนทํากิจกรรมท่ีกําหนดได้ด้วยตนเอง เนื้อหามีความสอดคล้องกับสภาพของท้องถ่ินและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ทําให้
นักเรียนเข้าใจเร่ืองได้อย่างรวดเร็ว สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อันธิกา  วงษ์จําปา (2549)  ท่ีพบว่ากิจกรรมพัฒนาการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนั้น ทําให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ที่นําไปสู่การสร้างผลงานด้วยความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี บุญเช่ือม (2551) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน ได้ทําให้นักเรียนมีความสามารถในการจับใจความ
สําคัญ เปรียบเทียบ แยกแยะข้อดีข้อเสีย สรุปความสําคัญ เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การตอบคําถามมี
ความครอบคลุมและชัดเจน รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
 3. ความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจาก
หนังสือส่งเสริมการอ่านมีเนื้อเร่ืองท่ีกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยรูปแบบของเนื้อเร่ืองเป็นการเขียนเนื้อเร่ือง
เชิงสารคดี ที่มีสํานวนภาษาอ่านเข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย มีการจัดรูปเล่มท่ีพอเหมาะ ถนัดมือ สะดวกในการนําติดตัวไปอ่าน 
ภาพประกอบ มีสีสันสวยงาม เร้าความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้ท้ายเล่มของหนังสือมีแบบทดสอบความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากเร่ืองราวท่ีอา่นมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี บุญ
เช่ือม (2551) และกัญญาพร แก้วรักษา (2552) ท่ีพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านท่ีเหมาะสมนั้น ได้ส่งผล
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับดีถึงดีมาก  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  หนังสือส่งเสริมการอ่านที่สร้างข้ึนสามารถนําไปใช้เป็นส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 
เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และการคิดวิเคราะห์จากเร่ืองที่ได้อ่าน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านในเร่ืองอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพของ
ท้องถิ่น และควรเปรียบเทียบกับเจตคติที่มีต่อการเรียนรู้เร่ืองราวของท้องถิ่น ระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

เอกสารอ้างอิง 

กัญญาพร   แก้วรักษา. 2552. การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง สระแก้วเมืองน่าอยู่  
 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนซับม่วงวิทยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. สารนิพนธ์   
 ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
นฤเทพ   เทียมสกุล. 2550. ปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน 
 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 
บุญชม  ศรีสะอาด. 2545. การวิจัยเบ้ืองต้น.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น. 
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พวงรัตน์  ทวีรัตน.์ 2543. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สาวิตรี   บุญเช่ือม. 2551. การใช้กิจกรรมเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550.  สรุปผลการดําเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542 –  
 2551). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
อมรา  จันทร์ผอง. 2552. การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณธรรมนําความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
อมรา  ชวนขยัน. 2552. การสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง แหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว.   
 การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
อันธิกา  วงษ์จําปา. 2549. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สําหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2.   
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
Bloom, B.S. 1976. Human Characteristics and School Learning.  New York : McGraw-Hill. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่งเสริมการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และส่งเสริมประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สามารถสรุปใจความสําคัญได้อย่างถูกต้อง และมีทักษะ
การใช้ภาษาไทยท่ีดีขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ และสามารถกระตุ้นให้
นักเรียนทํากิจกรรมท่ีกําหนดได้ด้วยตนเอง เนื้อหามีความสอดคล้องกับสภาพของท้องถ่ินและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ทําให้
นักเรียนเข้าใจเร่ืองได้อย่างรวดเร็ว สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อันธิกา  วงษ์จําปา (2549)  ท่ีพบว่ากิจกรรมพัฒนาการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนั้น ทําให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ที่นําไปสู่การสร้างผลงานด้วยความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี บุญเช่ือม (2551) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน ได้ทําให้นักเรียนมีความสามารถในการจับใจความ
สําคัญ เปรียบเทียบ แยกแยะข้อดีข้อเสีย สรุปความสําคัญ เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การตอบคําถามมี
ความครอบคลุมและชัดเจน รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
 3. ความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจาก
หนังสือส่งเสริมการอ่านมีเนื้อเร่ืองท่ีกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยรูปแบบของเนื้อเร่ืองเป็นการเขียนเนื้อเร่ือง
เชิงสารคดี ที่มีสํานวนภาษาอ่านเข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย มีการจัดรูปเล่มท่ีพอเหมาะ ถนัดมือ สะดวกในการนําติดตัวไปอ่าน 
ภาพประกอบ มีสีสันสวยงาม เร้าความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้ท้ายเล่มของหนังสือมีแบบทดสอบความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากเร่ืองราวท่ีอา่นมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี บุญ
เช่ือม (2551) และกัญญาพร แก้วรักษา (2552) ท่ีพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านท่ีเหมาะสมนั้น ได้ส่งผล
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับดีถึงดีมาก  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  หนังสือส่งเสริมการอ่านที่สร้างข้ึนสามารถนําไปใช้เป็นส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 
เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และการคิดวิเคราะห์จากเร่ืองที่ได้อ่าน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านในเร่ืองอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพของ
ท้องถิ่น และควรเปรียบเทียบกับเจตคติที่มีต่อการเรียนรู้เร่ืองราวของท้องถิ่น ระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

เอกสารอ้างอิง 

กัญญาพร   แก้วรักษา. 2552. การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง สระแก้วเมืองน่าอยู่  
 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนซับม่วงวิทยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. สารนิพนธ์   
 ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
นฤเทพ   เทียมสกุล. 2550. ปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน 
 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 
บุญชม  ศรีสะอาด. 2545. การวิจัยเบ้ืองต้น.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น. 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
THE INSTRUCTION BY USING GROUP INVESTIGATION INSTRUCTIONAL MODEL 

TOWARDS LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS  
OF MATHAYOMSUKSA II STUDENTS 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และ 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ระหว่างกลุ่มท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นใช้
วิธีการจับฉลากนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้องเรียน โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือ
ครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

คําสําคัญ : การสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement and scientific process 
skills of Mathayomsuksa II students before and after the experiment learning by using group investigation 
instructional model 2) to the learning achievement and scientific process skills of Mathayomsuksa II students 
between the experimental groups taught by using group investigation instructional model and the control 
group taught by a traditional instructional model. The samples consisted of students who studied in 
Mathayomsuksa II in the second semester of the academic year 2011 at Makhamsunsern School, Amphoe 
Makham, Chanthaburi. They were selected by from cluster random sampling and were divided into two 
groups, 35 students each. The experimental group taught by using group investigation instructional model and 
the control group taught by a traditional instructional model. The research instruments were the lesson plans 
based on group investigation instructional model, the lesson plans based on a traditional instructional model, 
the learning achievement test and the scientific process skills test. The data were analyzed by mean, 
standard deviation and t-test.   
 The results of the study were as follows: 1) The learning achievement and scientific process skills of 
Mathayomsuksa II students significantly higher than before the experiment learning by using group 
investigation instructional model at the .05 level. And 2) The learning achievement and scientific process skills 
of Mathayomsuksa II students significantly of the experimental groups taught by using group investigation 
instructional model significantly higher than the control group taught by a traditional instructional model at 
the .05 level. 
Keywords: Group investigation instructional model  Learning achievement  Scientific process skills 

บทนํา 

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง นั่นคือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการสืบค้น เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วย
วิธีการต่าง ๆ จนทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างองค์ความรู้และ
สามารถนําความรู้นั้นออกมาใช้ได้ เม่ือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ครูผู้สอนจึงมีบทบาทที่สําคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้
เสนอแนะกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง สามารถสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process) กิจกรรมฝึกการคิดและปฏิบัติ 
(Hands-on Mind-on Activities) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
นักเรียนเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง ครูทําหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ วางแผนจัดกิจกรรม และจัดหาแหล่งข้อมูลท่ีจะ
ทําให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นผู้ขยายความรู้ ความคิดของนักเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ที่ได้ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเด็กและ
เยาวชนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนยังสอนโดยวิธีการอธิบาย ให้
นักเรียนอ่านและจด เน้นการท่องจํา ทําให้การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีไม่มากพอ และทําให้นักเรียนไม่เห็น
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน  ซึ่งปัญหานี้สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาพรวมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553 พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ  27.50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553)  นอกจากนี้ ผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษายังพบ
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกัน กล่าวคือ พบว่า ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ โดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นักเรียนยังไม่ได้
มาตรฐานในด้านการพัฒนาทักษะการคิด  ทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเชื่อมโยง
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553)  
 ดังนั้น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จึงควรให้ความสําคัญกับการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของ
ผู้เรียนโดยมีหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูผู้สอนต้องพยายามคัดสรรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2551) ได้เสนอแนะให้กับครูผู้สอนนําไปใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ โดยเห็นได้จาก
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ซึ่งจะทําให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผ่านการสืบสอบ (Investigation) ครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการสังเกต การสํารวจ 
หรือการทดลอง แล้วแต่สถานการณ์  และจําเป็นต้องมีคุณลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ 5 ประการ ได้แก่ การต้ังคําถาม การ
ให้ความสําคัญกับหลักฐาน การสร้างคําอธิบายจากข้อมูล  การเช่ือมโยงคําอธิบายไปสู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการส่ือสาร
องค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผล  การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
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the learning achievement test and the scientific process skills test. The data were analyzed by mean, 
standard deviation and t-test.   
 The results of the study were as follows: 1) The learning achievement and scientific process skills of 
Mathayomsuksa II students significantly higher than before the experiment learning by using group 
investigation instructional model at the .05 level. And 2) The learning achievement and scientific process skills 
of Mathayomsuksa II students significantly of the experimental groups taught by using group investigation 
instructional model significantly higher than the control group taught by a traditional instructional model at 
the .05 level. 
Keywords: Group investigation instructional model  Learning achievement  Scientific process skills 

บทนํา 

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง นั่นคือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการสืบค้น เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วย
วิธีการต่าง ๆ จนทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างองค์ความรู้และ
สามารถนําความรู้นั้นออกมาใช้ได้ เม่ือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ครูผู้สอนจึงมีบทบาทที่สําคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้
เสนอแนะกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง สามารถสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process) กิจกรรมฝึกการคิดและปฏิบัติ 
(Hands-on Mind-on Activities) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
นักเรียนเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง ครูทําหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ วางแผนจัดกิจกรรม และจัดหาแหล่งข้อมูลท่ีจะ
ทําให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นผู้ขยายความรู้ ความคิดของนักเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ที่ได้ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเด็กและ
เยาวชนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนยังสอนโดยวิธีการอธิบาย ให้
นักเรียนอ่านและจด เน้นการท่องจํา ทําให้การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีไม่มากพอ และทําให้นักเรียนไม่เห็น
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน  ซึ่งปัญหานี้สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาพรวมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553 พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ  27.50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553)  นอกจากนี้ ผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษายังพบ
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกัน กล่าวคือ พบว่า ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ โดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นักเรียนยังไม่ได้
มาตรฐานในด้านการพัฒนาทักษะการคิด  ทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเชื่อมโยง
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553)  
 ดังนั้น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จึงควรให้ความสําคัญกับการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของ
ผู้เรียนโดยมีหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูผู้สอนต้องพยายามคัดสรรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2551) ได้เสนอแนะให้กับครูผู้สอนนําไปใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ โดยเห็นได้จาก
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ซึ่งจะทําให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผ่านการสืบสอบ (Investigation) ครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการสังเกต การสํารวจ 
หรือการทดลอง แล้วแต่สถานการณ์  และจําเป็นต้องมีคุณลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ 5 ประการ ได้แก่ การต้ังคําถาม การ
ให้ความสําคัญกับหลักฐาน การสร้างคําอธิบายจากข้อมูล  การเช่ือมโยงคําอธิบายไปสู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการส่ือสาร
องค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผล  การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
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ของผู้เรียน และจากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  ได้ทําให้ทราบว่ายังมีการจัดการ
เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี จอยส์ 
และวีล (Joyce and Weil, 1996)  ได้พัฒนาข้ึนจากแนวคิดของ เธเลน (Thelen) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวได้มุ่งพัฒนา
ทักษะการสืบสอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแสวงหาความรู้ ทําให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสืบสอบ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการทํางานกลุ่ม  ประกอบด้วยขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น ได้แก่ ข้ันที่  1 การเผชิญปัญหา ข้ันที่ 2 การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหานั้น  ขั้นท่ี 3 การใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ ข้ันท่ี 4 การดําเนินการแสวงหาความรู้  ขั้นท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
นําเสนอ และอภิปรายผล และขั้นที่ 6 การกําหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการสืบเสาะหาคําตอบต่อไป ซึ่งทักษะการทํางานกลุ่มเป็นปัจจัย
ท่ีสําคัญต่อการใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ประสบความสําเร็จ ครูผู้สอนจึงควรสอดแทรกกระบวนการกลุ่มอยู่ใน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ รวมท้ังได้เรียนรู้
ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะท่ีจําเป็นอย่างย่ิงต่อการเรียนรู้และการดํารงชีวิต และจาก
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มของ 
ธนศักดิ์ ศรีพิทักษ์พาณิชย์ (2549) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการตัดสินใจอย่าง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม มีความสามารถในการตัดสินใจอย่าง
สร้างสรรค์ นักเรียนได้ใช้ทักษะการทํางานกลุ่มเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุผล และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
 จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้จะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู 
สมมุติฐานในการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   (พวงรัตน์      
ทวีรัตน,์ 2543) จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้องเรียน แต่ละห้องเรียนมีนักเรียน
แบบคละความรู้ความสามารถ โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็น
กลุ่ม  และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม จํานวน 8 แผน ใช้เวลา 
19 ช่ัวโมง 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จํานวน 8  แผน ใช้เวลา  19 ชั่วโมง 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 
ช่ัวโมง 
  2.4 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30  ข้อ  
ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู มีข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม และหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
   3) ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการ และผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับสาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดับ (พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ 2543) ได้กําหนดคะแนนการประเมิน ดังนี้  5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  4 หมายถึง 
เหมาะสมมาก  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  2 หมายถึง เหมาะสมน้อย และ 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
   4) วิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ โดยกําหนดให้คะแนน
เฉลีย่  3.51 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมท่ียอมรับว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ได้ ซึ่งจากผล
การประเมินของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็น
กลุ่มมีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.82 และแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.84 ระดับคุณภาพความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด  
   5) นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จํานวน 30 
คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเวลา ภาษา เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีข้ันตอนการสร้าง
และหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
   2) สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จุดประสงค์การเรียนรู้  ระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ความจํา  ความเข้าใจ  การนําไปใช้  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ระดับพฤติกรรมในการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการ
ต้ังสมมุติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง  และทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   
   3) สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 
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   4) นําแบบทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
พิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียน ระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
   5) วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  Item  Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณา
ข้อสอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 - 1.0  ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความสอดคล้อง และจากการวิเคราะห์พบว่าแบบทดสอบท่ีประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
   6) นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ โดยพิจารณาข้อทดสอบท่ีมีความ
ยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 - 0.8 และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ข้ึนไปจํานวน 30 ข้อ  
   7) นําแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2543) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 และแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.83 
   8) จัดพิมพ์แบบทดสอบเพื่อนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัย แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Nonrandomized  Control  Group 
Pre-test  Post-test Design) ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.2 ดําเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1  
ช่ัวโมง 
  4.3 ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียน รู้ กลุ่มทดลองได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 8 แผน ใช้เวลา 19 ชั่วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ  
  4.4 ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุดเดียวกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยการทดสอบ
ค่าที  (t- test)  แบบ Dependent 
  5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กับกลุ่มท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู โดยการทดสอบค่าที  (t- test)  แบบ Independent 

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี  1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
 
 

การทดสอบ การทดลอง n คะแนนเต็ม  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

ก่อนเรียน 35 30 11.49 2.20 
440 5672 36.58* .000 

หลังเรียน 35 30 24.06 1.86 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ก่อนเรียน 35 30 10.66 1.86 
411 4975 33.22* .000 

หลังเรียน 35 30 22.40 1.59 

*p < .05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  
 ตอนท่ี  2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กับกลุ่มท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

ตารางที่ 2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน    
   มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  
 กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง n คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

กลุ่มทดลอง 35 30 24.06 1.86 
6.61* .000 

กลุ่มควบคุม 35 30 20.94 2.07 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มทดลอง 35 30 22.40 1.59 
10.39* .000 

กลุ่มควบคุม 35 30 18.66 1.41 

*p < .05 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มได้กระตุ้นความสนใจ ทําให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างความเข้าใจด้วยตนเองได้ ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มนั้น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา (Intellectual  Participation) ทําให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ตามลําดับข้ันตอน โดยเร่ิมจากผู้เรียนเผชิญปัญหาที่กระตุ้นความสนใจ 

X

X

   4) นําแบบทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
พิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียน ระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
   5) วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  Item  Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณา
ข้อสอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 - 1.0  ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความสอดคล้อง และจากการวิเคราะห์พบว่าแบบทดสอบท่ีประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
   6) นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ โดยพิจารณาข้อทดสอบท่ีมีความ
ยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 - 0.8 และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ข้ึนไปจํานวน 30 ข้อ  
   7) นําแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2543) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 และแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.83 
   8) จัดพิมพ์แบบทดสอบเพื่อนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัย แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Nonrandomized  Control  Group 
Pre-test  Post-test Design) ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.2 ดําเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1  
ช่ัวโมง 
  4.3 ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียน รู้ กลุ่มทดลองได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 8 แผน ใช้เวลา 19 ชั่วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ  
  4.4 ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุดเดียวกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยการทดสอบ
ค่าที  (t- test)  แบบ Dependent 
  5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กับกลุ่มท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู โดยการทดสอบค่าที  (t- test)  แบบ Independent 

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี  1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
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ท้าทายความคิด และความต้องการในการแสวงหาความรู้ จากนั้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มจะร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ และดําเนินการเสาะแสวงหาความรู้ตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ เ ม่ือผู้เรียน
รวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะทําการวิเคราะห์ข้อมูล และกําหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการสืบเสาะหาคําตอบต่อไป ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
ของกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทักษะ
ข้ันพ้ืนฐาน และทักษะขั้นบูรณาการ นอกจากนี้เนื้อหาสาระที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้นั้น เป็นเนื้อหาท่ีไม่ยากหรือง่าย
จนเกินไปสําหรับผู้เรียน มีการจัดเรียงลําดับจากง่ายไปยาก โดยคํานึงถึงศักยภาพการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน
เป็นสําคัญ  
 กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ อันนําไปสู่การสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็น
กระบวนการท่ีมีความสําคัญต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีช่วยส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน ตลอดจนได้
พัฒนา และฝึกฝนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง ส่งผลถึง
ความเข้าใจและความคงทนต่อการเรียนรู้ รวมท้ังสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ในแต่ละ
ข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ส่งเสริมการพัฒนาความคิดและสติปัญญาของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้หลักการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล  กล่ินหอม (2551) ท่ีได้ศึกษาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม เร่ือง ทรัพยากรสารสนเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้
ยังพบว่านักเรียนมีความสามารถในการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับสูง และได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการเช่ือมโยงความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทยา  สัตย์ซื่อ (2552) ที่ได้ศึกษา
ผลการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ เร่ือง สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สูงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการช่วยเหลือและร่วมมือกันในการทํากิจกรรม ซึ่งนักเรียน
จะได้รับการฝึกทักษะการสังเกต การวางแผนการทํางาน ทักษะการทํางานกลุ่ม  ทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ได้
เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอนตามท่ีกําหนดไว้ และส่งผลให้มีผลการเรียนดีข้ึนกว่าเดิม จึงเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติกิจกรรมหรือการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังมีการเชื่อมโยงความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งได้สร้างความสนใจต่อการเรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน อีกทั้งได้
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ส่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสม จึงไม่
เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ และมีการแก้ปัญหาท่ีท้าทายความสามารถในการคิด ผ่านกระบวนการที่ได้พิสูจน์ ทดสอบ และ
เห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนท่ีกําหนดไว้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมศักยภาพ
ด้านสติปัญญาแล้ว ยังช่วยพัฒนาในด้านจิตพิสัย ทําให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความรู้สึก และทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์  นัทธีเชาว์ (2550) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมและความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการใช้วิธีสอนแบบกลุ่มสืบค้นตามแนวคิดการสร้างความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
และ ดลฤดี  มีสวน (2551) ท่ีได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้กลุ่มสืบสอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการ
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สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแบบปกติ ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการสํารวจ การอธิบาย  การลงข้อสรุป ทําให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน นอกจากนี้ 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ตามท่ีตนเองสนใจ เพื่อนําไปสู่คําตอบของปัญหา โดยใช้กลุ่มเป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขวางย่ิงขึ ้น ผู้เรียนได้ใช้
ความคิดและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และมีเจตคติท่ีดีต่อการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ครูผู้สอนควรนําวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาสาระอื่นๆ โดยคํานึงถึงการพัฒนาด้านความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในแต่ละด้านให้เหมาะสม 
  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเป็นการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กับตัวแปร
อื่นๆ เช่น ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์  เป็นต้น 
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การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท  
(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

A SYUDY OF THE CONDITION OF THE ADMINISTRATION IN PROVISION OF SPECIAL 
EDUCATION INCLUSIVE SCHOOLS BY USING SEAT FRAMEWORK UNDER TRAT 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
เกสร  สกุลเมือง, อมัพวัน ประเสริฐภักด์ิ, สายตา ประเสริฐภักด์ิ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท(SEAT Framework)ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
ผู้บริหารและครูผู้สอน จํานวน 328 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท
(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด สภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  2) การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจําแนกตามตําแหน่งพบว่าด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 3) การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework)ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
4) การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework)ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ  โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม  โครงสร้างซีท  

Abstract 

 The purposes of this research were to study the condition of the administration in provision of special 
education in inclusive schools by using SEAT Framework under Trat primary education service area office. They 
are separated in position, experience and the sized schools.  The sample researches have 328 persons: The 
instrument researches were 5 rating scale The statistics based on data analysis, including percentage of the 
average value standard deviation, t-test, One way ANOVA. 
 The results of the study were as follows ; 1) The condition of the administration in provision of special 
education in inclusive schools by using SEAT Framework  under Trat primary education service area office was 
moderate level.  2) The condition of the administration in provision of special education in inclusive schools by 
using SEAT Framework under Trat primary education service area  office in opinions regarding position was no 
significant difference found however at the level of .05 in their opinion regarding environment 3) The condition 
of the administration in provision of special education in inclusive schools by using SEAT Framework under Trat 
primary education service area office that have an experience and haven’t the experience was no significant 
difference in each aspect. 4) The condition of the administration in provision of special education in inclusive 
schools by using SEAT Framework under Trat primary education service area office at have different size was 
significant at .05 levels.  The medium-size schools have problem in the administration manages more than 
small-sized schools. 
Keywords : Administration Inclusive Schools,  SEAT Framework 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสําคัญกับคนพิการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาจาก
มาตรา 49 ท่ีระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้ท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากต้องได้รับสิทธิตาม วรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2550 : 15)  ได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ พ.ศ . 2551 ขึ้นโดยมีเหตุผลว่าการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึกษาสําหรับบุคคลท่ัวไป จึงจําเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความ
ช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยให้เป็นไปอย่างท่ัวถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา  
           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548. : 3) ได้ดําเนินการจัดโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม เพื่อ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการได้เรียนร่วมกับเด็กท่ัวไปในปีการศึกษา 2547 จํานวน 390 โรง กระจายครอบคลุมทุก
จังหวดั และขยายผลโรงเรียนเป็น 2,000 โรง ในปีการศึกษา 2548 ครอบคลุมทุกอําเภอท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับเด็กพิการทุกคนท่ี
อยากเรียนได้เข้าเรียนโดยใช้รูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านเคร่ืองมือ 
(เบญจา ชลธาร์นนท์. 2546 : 5 - 6) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครูผู้สอนปกติและครูสอนวิชาการศึกษาพิเศษมีโอกาสทํางานร่วมกัน
เป็นทีม เรียนรู้ยอมรับและเข้าใจเด็กพิเศษ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําให้ เด็กปกติในช้ันยอมรับเข้าใจเด็กพิการและมี
ภาคภูมิใจท่ีได้ทําหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์ ด้านโรงเรียนได้ทําหน้าท่ีบทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรียนครบทุกด้านตามท่ีกําหนดไว้เป็น
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 ผู้วิจัยจึงสนใจ ท่ีจะศึกษา สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์ และ ขนาด
ของโรงเรียน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท
(SEAT Framework)และเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์ และ ขนาด
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ปีการศึกษา 2554 จํานวนท้ังหมด 23 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 31 คน ครูผู้สอน จํานวน 297 คน  
รวมทั้งสั้น 328 คน 
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significant at .05 levels.  The medium-size schools have problem in the administration manages more than 
small-sized schools. 
Keywords : Administration Inclusive Schools,  SEAT Framework 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสําคัญกับคนพิการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาจาก
มาตรา 49 ท่ีระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้ท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากต้องได้รับสิทธิตาม วรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2550 : 15)  ได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ พ.ศ . 2551 ขึ้นโดยมีเหตุผลว่าการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึกษาสําหรับบุคคลท่ัวไป จึงจําเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความ
ช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยให้เป็นไปอย่างท่ัวถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา  
           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548. : 3) ได้ดําเนินการจัดโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม เพื่อ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการได้เรียนร่วมกับเด็กท่ัวไปในปีการศึกษา 2547 จํานวน 390 โรง กระจายครอบคลุมทุก
จังหวดั และขยายผลโรงเรียนเป็น 2,000 โรง ในปีการศึกษา 2548 ครอบคลุมทุกอําเภอท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับเด็กพิการทุกคนท่ี
อยากเรียนได้เข้าเรียนโดยใช้รูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านเคร่ืองมือ 
(เบญจา ชลธาร์นนท์. 2546 : 5 - 6) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครูผู้สอนปกติและครูสอนวิชาการศึกษาพิเศษมีโอกาสทํางานร่วมกัน
เป็นทีม เรียนรู้ยอมรับและเข้าใจเด็กพิเศษ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําให้ เด็กปกติในช้ันยอมรับเข้าใจเด็กพิการและมี
ภาคภูมิใจท่ีได้ทําหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์ ด้านโรงเรียนได้ทําหน้าท่ีบทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรียนครบทุกด้านตามท่ีกําหนดไว้เป็น
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 ผู้วิจัยจึงสนใจ ท่ีจะศึกษา สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์ และ ขนาด
ของโรงเรียน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท
(SEAT Framework)และเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์ และ ขนาด
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ปีการศึกษา 2554 จํานวนท้ังหมด 23 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 31 คน ครูผู้สอน จํานวน 297 คน  
รวมทั้งสั้น 328 คน 
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 . กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ปีการศึกษา 2554 จํานวน 328 ได้มาโดยผู้บริหารเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้อํานวยการของโรงเรียนแกนนําเรียนร่วม จํานวน 
31 คนและครูผู้ท่ีสอนในโรงเรียนแกนนําเรียนร่วม เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันและกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
กําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) จํานวน 297 คน ได้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ังหมด 
328 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม ท่ีสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็น สถานภาพ 
ประสบการณ์เข้ารับการอบรม และขนาดของโรงเรียน   
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท 
(SEAT Framework)ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) และค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือท้ังฉบับ
เท่ากับ .92  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือแนะนําตัวผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. นําหนังสือแนะนําตัวผู้วิจัย จากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราดถึงผู้อํานวยการ
สถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาเก็บข้อมูล เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้ง
ดําเนินการและนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี ขอรับแบบสอบถามคืน   
 3. ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งจํานวนแบบสอบถามท่ีส่งไปจํานวน 328 ฉบับ ได้รับ
กลับคืนมาจํานวน 328 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนก
ตามสถานภาพและประสบการณ์เข้ารับอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าที (t-test) และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนวิเคราะห์
ข้อมูล โดยทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะ
ตรวจสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 2.  เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามสถานภาพ โดยรวม
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โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ (2550 : 99-100) ท่ีพบว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานในระดับมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนท่ีไม่ได้เข้ารับการอบรมด้านผู้เรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือหาค่า
ความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนกลางไม่แตกต่างและโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศรี พนมวิจิตร (2546 : 86-87) ท่ีพบว่าความคิดเห็น
ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05   

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผู้เรียน ควรมีการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนพิการ
และนักเรียนปกติได้เรียนรู้และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 2. ด้านสภาพแวดล้อม ควรจัดห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอและไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียน 
จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบควรทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนร่วม  
 4. ด้านเคร่ืองมือ โรงเรียนต้องกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโครงการเรียนร่วมและระบบ
การให้บริการท่ีชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษา สําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติในด้านอื่นๆ เช่น 
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ด้านงบประมาณ ด้านความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 
 2. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับรูปแบบท่ีเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
 3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา สําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน  
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แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 จําแนกตามประสบการณ์เข้ารับการอบรม พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือหาค่าความ
แตกต่างเป็นรายคู่พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด มีประเด็นสําคัญที่ควร
นํามาอภิปรายดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณา
ในแต่ละด้านและรายข้อ มีสภาพดังนี ้   
                 1.1 ด้านผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเบญจา  ชลธาร์นนท์ (2546 : 25) ได้กล่าวถึงหลักการบริหาร
จัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework) ว่าการเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษและเด็กทั่วไป
เพ่ือให้มีความสามารถในการดํารงชีวิตอิสระ ช่วยเหลือตัวเองได้มากท่ีสุด และเร็วท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์  เพลินชัย
วาณิช (2549 : บทคัดย่อ)ได้ทําการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมดีเด่นภาคเหนือ
ตอนล่าง ปีการศึกษา2548  พบว่าด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ทั้งในภาพรวมรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  
      1.2 ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนันชัย อินทนาชัย (2542 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการแบบเรียนร่วมกับเด็กปกติในจังหวัดพิษณุโลก พบว่าด้านอาคารและส่ิงแวดล้อม
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการสาเหตุเกิดจากการขาดแคลนงบประมาณ ความไม่เข้าใจในการ
ดัดแปลงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลให้สภาพการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการสภาพการ
ดําเนินการน้อยท่ีสุดคือ วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนร่วมและนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
สอดคล้องกับท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 47) ได้สรุปถึงการจัดการศึกษาพิเศษไว้ว่าครูผู้สอนขาดความ
ม่ันใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ ทักษะในเร่ืองเทคนิคการสอน และการพัฒนาเด็กแต่ละประเภททําให้ไม่สามารถ
พัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ  
      1.4 ด้านเคร่ืองมือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางและกองการศึกษา
เพ่ือคนพิการ (2543: 132) ได้สรุปปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมไว้ ดังนี้ ขาดแคลนส่ือการเรียนการสอน 
โรงเรียนขาดงบประมาณในการผลิตส่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของครู และเด็กพิการแต่ละประเภท   
 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งพบว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอน ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งกาญจน์  ฟูเกษม 
(2551: 75-84) ท่ีศึกษาปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมสําหรับนักเรียนท่ีมีความจําเป็นพิเศษ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อของสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกน
นําจัดการเรียนร่วม ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ์ พบว่า
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สร้างแบบทดสอบทักษะว่ายน้ําพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  ภาคตะวันออก 

A  CONSTRUCTION OF SWIMMING BASIC SKILL TEST FOR KINDERGARTEN  
STUDENTS IN SAINT GABRIEL’S  FOUNDATION EASTERN PROVINCES 

เนตรชนก  มีกล่ินหอม 
คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบทดสอบทักษะว่ายน้ําสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียล ภาคตะวันออก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังนี้ เป็น
นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียล ภาคตะวันออก รวม 30 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple  Random  Sampling) เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  

โดยผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ค่าความเท่ียงตรงจากดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญท้ัง  5  ท่าน  เห็นตรงกันว่า  แบบทดสอบทักษะว่ายน้ําที่ผู้วิจัยสร้าง
ข้ึนสามารถนําไปใช้ทดสอบกับนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  ภาคตะวันออกได้ 

 2.  ผลการศึกษาวิจัยความเช่ือม่ัน  (Reliability)  ของแบบทดสอบทักษะว่ายน้ํา  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากคะแนนการทดสอบคร้ังท่ี  1  คร้ังท่ี  2  โดยวิธีของเพียร์สัน  (Pearson’s  Product  Moment  
Correlation)  พบว่า 

      2.1 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา  ทักษะการเดินในน้ํา  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังที่ 1  กับคร้ังที่  2  มี
ความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .84) 

      2.2 แบบทดสอบระดับทักษะพ้ืนฐานว่ายน้ํา  ทักษะการเป่าน้ํา  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  กับคร้ังที่  2  มี
ความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .78) 

      2.3  แบบทดสอบระดับทักษะพ้ืนฐานว่ายน้ํา  ทักษะการก้มหน้าดําน้ํา  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  กับคร้ังท่ี  
2  มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .74) 

      2.4   แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา  ทักษะการโผตัว  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังที่ 1  กับคร้ังที่  2  มี
ความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .82) 

      2.5   แบบทดสอบระดับทักษะพ้ืนฐานว่ายน้ํา  ทักษะการลอยตัวปลาดาวคว่ํา  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  กับ
คร้ังท่ี  2  มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1 (r = .83) 

      2.6   แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา  ทักษะการลอยตัวปลาดาวหงาย  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  
กับคร้ังที่  2  มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .86) 

     2.7   แบบทดสอบระดับทักษะพ้ืนฐานว่ายน้ํา  ทักษะการลอยตัวลูกหมาตกน้ํา  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  กับ
คร้ังท่ี  2  มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1 (r = .78) 

     2.8   แบบทดสอบระดับทักษะพ้ืนฐานว่ายน้ํา  ทักษะการเตะขาฟรีสไตล์  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  กับคร้ังท่ี  
2  มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .86) 

     2.9   แบบทดสอบระดับทักษะพ้ืนฐานว่ายน้ํา  ทักษะการว่ายฟรีสไตล์  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังที่ 1  กับคร้ังท่ี  2  
มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1 (r = .81) 
คําสําคัญ : ทักษะว่ายน้ํา นักเรียนระดับปฐมวัย 
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Abstract 

This  study  was  intended  to  construct  a  basic  swimming  skill  test  for  childhood  students  in  
schools  under  the  Eastren  St.  Gabriel  Foundation. 
            The  subjects  of  30  students  were  simple  randomly.  They  were  tested  by  9  test  items,  (1)  
Under  water  walk,  (2)  Water  blow,  (3)  Under  water  dive,  (4)  Projection  push-off,  (5)  Star - fish  prone,  
(6)  Star – fish  supine,  (7)  Dog – paddle  float,  (8)  Free – style  leg  kick,  and  (9)  Free – style  swimming.  
In addition,  all  of  the  subjects  were  tested  and  re-tested  for  data  collection.  Finally,  the  data  were  
treated  for  the  writer’s  constructed  swimming  skill  test  reliability. 
            The  results  revealed  that  : 

1.  All  test  item  were  reliable,  significantly  at  .01  level  of  confidence. 
2.  In  conclusion,  the  reliablities  of  test  item  were  listed  respectively  as   

follows  :  r = .84,  r  =  .78,  r  =  .74,  r  =  .82,  r  =  .83,  r  =  .78,  r  =  .86,  and  r  =  .81   
Keywords : Swimming Skill Kindergarten Students 

บทนํา 

 การพลศึกษาก็เป็นแขนงหนึ่งท่ีจะพัฒนาเยาวชนได้ การออกกําลังกายด้วยกิจกรรม พลศึกษา และกีฬาตามความถนัด
และความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะตอบสนองตามความต้องการของร่างกาย  เพื่อให้
เกิดการเคล่ือนไหวของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย  ท้ังนี้เพราะการออกกําลังกายเป็นประจําจะมีผลทําให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
ได้พัฒนาเจริญเติบโต  สมบูรณ์แข็งแรง  มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานหรือปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้
เป็นปกติ  แต่ถ้าร่างกายขาดการออกกําลังกายหรือขาดการเคล่ือนไหวร่างกายอยู่เกือบตลอดเวลา กิจกรรมที่ผู้เรียนให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก วิชาพลศึกษาเป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากเป็นวิชาการศึกษาที่
ให้ประโยชน์ท้ังในเร่ืองสุขภาพพลานามัย  และคุณธรรม  จริยธรรม 
 ว่ายน้ําเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดังท่ี ทวีศักด์ิ นาราษฏร์(2534: 
คํานํา) กล่าวว่า ว่ายน้ําเป็นกีฬาที่ช่วยทําให้ส่วนต่างๆของร่างกายเคลื่อนไหวครบทุกส่วนอันจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของ
กล้ามเนื้อระบบต่างๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและการว่ายน้ํามีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ ในด้านความปลอดภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์(2529: 1) ท่ีกล่าวว่า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ทั้งต่อชีวิตและสมาชิกในครอบครัวตลอดจน
บุคคลอื่น ทุกคนจึงควรเรียนว่ายน้ําหรือควรจะว่ายน้ําให้เป็นว่ายน้ําเป็นกีฬาที่มีความนิยมมาก มนุษย์จึงนํากีฬาว่ายน้ํามาเป็น
กิจกรรมในการพักผ่อน และออกกําลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นว่ายน้ําถือเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันเป็นท่ีนิยมท่ัวไปอีกด้วย ซึ่ง
การเรียนว่ายน้ําเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะในขณะท่ีร่างกายอยู่ในน้ํา ซึ่งเป็นสภาวะท่ีแตกต่างจากสภาพการเรียนรู้ทักษะกีฬาบน
บก ทั้งในด้านของระบบหายใจท่ีน้ําเป็นตัวขัดขวางและอันตรายต่างๆ เกี่ยวกับน้ําที่ผู้เรียนจะได้รับและประสบ จึงทําให้เกิดความ
กลัว ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้เรียนไม่เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ตรงกับท่ี วัลลีย์    ภัทโรภาส. (2525 : 19) กล่าวว่า การสอน
ว่ายน้ําจะเร่ิมสอนทักษะว่ายน้ําให้แก่ ผู้เรียนท่ียังว่ายน้ําไม่ได้เป็นอันดับแรก ซึ่งมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไป กล่าวกันว่า
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น ข้ึนอยู่กับคุณภาพของครูและคุณภาพของนักเรียน  ผู้สอนเองควรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
อธิบายสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างได้ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรศึกษาสิ่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด เช่น ครูผู้สอนว่าย
น้ําท่ีดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร รู้ว่าผู้เรียนเป็นอย่างไรและควรใช้หลักวิชาการใด ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือประสิทธิภาพของ
ผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับเทเวศร์ พิริยะพฤนท์ (2529 : คํานํา)  ยังได้กล่าวถึงการเรียนการสอนว่ายน้ําการฝึกว่ายน้ําให้
ได้ผลดีขึ้นจําเป็นต้องอาศัยครูผู้ฝึกสอน ที่มีประสิทธิภาพมีหลักการสอนตลอดจนโปรแกรมที่เหมาะสม     
 ว่ายน้ํา เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีใช้เป็นการเรียนการสอน  และจัดเป็นวิชาหนึ่งของวิชา พลศึกษาและมีการ
กําหนดหลักสูตรการเรียน เพื่อให้ผู้สอนกําหนดการเรียนให้ได้ประโยชน์มากที่สุดและช่วยให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทํา
ให้กิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ําเป็นกิจกรรมท่ีตรงกับจุดประสงค์ท่ีมุ่งเน้นการเคล่ือนไหวมากท่ีสดุ จึงจัดเป็นวิชาท่ีเหมาะสมกับ
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การเรียนการว่ายน้ํายังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อและโครงสร้างทางร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แยกการเรียนการสอนว่ายน้ํา
ออกเป็น 4 ท่า ได้แก่ ท่าครอว์ล ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่าผีเส้ือ การเรียนว่ายน้ําท้ัง 4 ท่านี้ มีวัตถุประสงค์ในการเรียนแยกย่อยๆ 
ออกไป เช่นการสอนท่าครอว์ล ซึ่งเป็นท่าแรกท่ีผู้สอนจะต้องสอนให้กับผู้เรียนว่ายน้ําไม่เป็นเพราะถือเป็นแบบพ้ืนฐานของการเรียน
ว่ายน้ําทุกแบบ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนเรียงตามข้ันตอนดังนี้ เร่ิมต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยกับน้ํา การดําน้ํา การเป่าน้ํา เป่าลม 
การเตะเท้า การหมุนแขนท่าครอว์ล การหายใจเหนือน้ํา และความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ  ของร่างกายตลอดเวลาที่ว่าย
น้ําท่าครอว์ลนั้นทักษะท่ัวไปประกอบด้วย การใช้แขน การหายใจ การเตะเท้าและลักษณะลําตัว 
 สําหรับการเรียนว่ายน้ําของนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นผู้เรียนท่ีว่ายน้ําไม่เป็นและยังเป็นเด็กเล็ก จึงต้องเร่ิมด้วยพื้นฐาน
ของการเรียนว่ายน้ําก่อนท่ีจะขึ้นท่าทาง พ้ืนฐานของการเรียนว่ายน้ํานักเรียนระดับปฐมวัยนั้น เร่ิมด้วยการสร้างความคุ้นเคยกับน้ํา 
เช่นการยืนในน้ํา การทรงตัว การเดิน การกระโดด และต่อด้วยการฝึกเป่าน้ําเพ่ือให้หน้าของนักเรียนสัมผัสกับน้ํา ต่อด้วยการดําน้ํา 
การพุ่งตัวและการลอยตัวท่าต่างๆ ดังนั้นในกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ําในระดับปฐมวัยนั้นจึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการ
ประเมินความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ประเมินผลการเรียนว่ายน้ําของนักเรียนระดับปฐมวัยท่ีมีความเท่ียงตรง  ความเป็นปรนัย  และมีความเชื่อม่ันสูง  สะดวกในการ
นําไปใช้เป็นแนวทาง และเพ่ือทราบถึงพัฒนาการความสามารถในการเรียนว่ายน้ําของนักเรียนระดับปฐมวัย  

วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อติดต่อผู้อํานวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียล เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการใช้กลุ่มตัวอย่าง สถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมท้ังนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.  หาผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งอธิบาย และสาธิตวิธีการต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เข้าใจใน
รายละเอียดในการทดสอบ ตลอดจนวิธีการปฏบิัติ และการบันทึกผลการสอบ ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
  3.1  การวิเคราะห์ทักษะว่ายน้ํา  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปี  พ.ศ.  2551 
  3.2  ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  จากกลุ่มทดสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบ   
  3.3 นําแบบทดสอบทักษะว่ายน้ํา  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  2  คร้ัง  
โดยคร้ังท่ี  1  และคร้ังที ่ 2  มีระยะห่างกัน  1  สัปดาห์ 
 4.  ผู้วิจัยทําการควบคุมการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

ผลการวิจัย 

1. แบบทดสอบระดับทักษะว่ายน้ํา  นักเรียนระดับปฐมวัยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีท้ังหมด 9  
รายการ  ดังต่อไปนี้ 
  1  ทักษะการเดินในน้ํา 
  2  ทักษะการเป่าน้ํา 
  3  ทักษะการก้มหน้าดําน้ํา 
  4  ทักษะการโผตัว 
  5  ทักษะการลอยตัวปลาดาวคว่ํา 
  6  ทักษะการลอยตัวปลาดาวหงาย 
  7  ทักษะการลอยตัวลูกหมาตกน้ํา 
  8  ทักษะการเตะขาฟรีสไตล์ 
  9  ทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์ 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญท้ัง  5  ท่านได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นตรงกันว่าสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดสอบได้ 
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2.  ผลการศึกษาวิจัยความเช่ือม่ัน  (Reliability) ของแบบทดสอบทักษะว่ายน้ํา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากคะแนนการทดสอบคร้ังที่ 1 คร้ังท่ี 2 โดยวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s  Product  Moment  
Correlation) พบว่า 
  2.1 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา ทักษะการเดินในน้ํา ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1 กับคร้ังท่ี  2  
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .84) 

 2.2 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา ทักษะการเป่าน้ํา ระหว่างผลการทดสอบคร้ังที่ 1 กับคร้ังท่ี   2  มี
ความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .78) 

 2.3 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา ทักษะการก้มหน้าดําน้ํา ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1 กับคร้ังท่ี 
2 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .74) 

 2.4 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา  ทักษะการโผตัว  ระหว่างผลการทดสอบคร้ังที่ 1  กับคร้ังที่  2  มี
ความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .82) 

 2.5 แบบทดสอบระดับทักษะพ้ืนฐานว่ายน้ํา ทักษะการลอยตัวปลาดาวคว่ํา ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  
กับคร้ังที่ 2 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .83) 

 2.6 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา ทักษะการลอยตัวปลาดาวหงาย ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  
กับคร้ังที่  2  มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .86) 

 2.7 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา ทักษะการลอยตัวลูกหมาตกน้ํา ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1  
กับคร้ังที่  2  มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .78) 

 2.8 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา ทักษะการเตะขาฟรีสไตล์ ระหว่างผลการทดสอบคร้ังที่ 1  กับคร้ัง
ท่ี 2 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 (r = .86) 

 2.9 แบบทดสอบระดับทักษะพื้นฐานว่ายน้ํา ทักษะการว่ายฟรีสไตล์ ระหว่างผลการทดสอบคร้ังท่ี 1 กับคร้ังท่ี 
2 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 (r = .81) 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. แบบทดสอบระดับทักษะว่ายน้ํา นักเรียนระดับปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ ทักษะการเดิน
ในน้ํา ทักษะการเป่าน้ํา ทักษะการก้มหน้าดําน้ํา ทักษะการโผตัว ทักษะการลอยตัวปลาดาวคว่ํา ทักษะการลอยตัวปลาดาวหงาย 
ทักษะการลอยตัวลูกหมาตกน้ํา ทักษะการเตะขาฟรีสไตล์ และทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์ ซึ่งผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นตรงกันว่าสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดสอบได้ ซึ่งพูนศักดิ์ ประถมบุตร (2532 : 24 -28)  ได้กล่าวว่า การสร้าง
แบบทดสอบทักษะกีฬาจะต้องเป็นไปตามความมุ่งหมายมีการวางแผนล่วงหน้าและดําเนินการทดลองใช้แบบทดสอบตลอดจนการ
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือการสร้างเกณฑ์ปกติต่อไป ดังนั้น แบบทดสอบที่สร้างข้ึน ควรมีคุณสมบัติความเที่ยงตรง 
(Validity) หมายถึง ความถูกต้องท่ีข้อสอบวัดได้ตรงตามความมุ่งหมายที่จะต้องการจะวัด ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมืออาจจําแนก
ได้ดังนี้  ความเท่ียงตรงเชิงประจักษ์  (Face Validity) หมายถึง คุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ีพิจารณาอย่างผิวเผินว่าสามารถใช้วัดได้
ในส่ิงท่ีต้องการจะวดัได้ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง  คุณสมบัติของเคร่ืองมือที่ใช้วัดเนื้อหาได้ครบตาม
ขอบเขตที่กําหนดไว้ ความเท่ียงตรงเชิงหลักสูตร (Curricular Validity)  หมายถึง คุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ีวัดพฤติกรรมหรือ
ทักษะต่างๆ ได้ครบตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้  ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง 
คุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ีสามารถวัดพฤติกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงๆ ในระยะเวลาเดียวกัน ความ
เท่ียงตรงเชิงพยากรณ์  (Predictive  Validity) หมายถึง คุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ในอนาคต และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง คุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ี
สามารถวัดหรืออธิบายพฤติกรรมหรือสิ่งท่ีต้องการจะวัดได้ตรงตามทฤษฎี 
 2. ความเชื่อมั่น  (Reliabiliy) ของแบบทดสอบทักษะว่ายน้ําสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน จากการ
ทดสอบซ้ําของผู้ทดสอบคนเดียว มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.74 - .86) ซึ่งวิริยา บุญชัย (2529 : 
25 – 26) ได้กล่าวว่าแบบทดสอบที่นําไปใช้ทดสอบนั้นเมื่อสอบไปแล้วผู้ตรวจสามารถให้คะแนนได้คงที่และแน่นอนแม้ว่าจะใ ช้



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

88

แบบทดสอบท่ีนําไปใช้แบบทดสอบชุดเดิมทําการทดสอบ กับผู้เรียนกลุ่มเดิมกี่คร้ังก็จะได้ผลเหมือนเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ พูนศักด์ิ 
ประถมบุตร (2532 : 22 – 23) กล่าวว่า แบบทดสอบท่ีวัดโดยผู้ทดสอบคนเดียวกันให้ผลแน่นอน  สมํ่าเสมอไม่เปลี่ยนแปลง 
ถึงแม้ว่าจะมีการวัดซ้ําอีกผลท่ี ได้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความเช่ือมั่น 
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รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก 

ADMINISTRATOR’S DECISION MAKING BEHAVIOR’S MODELS 
OF NON-FORMAL AND IN-FORMAL EDUCATION DISTRICT CENTERS  

IN THE EASTERN REGION 
วุฒิชัย  ชมภู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจําแนกตามสถานภาพ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก    และขนาดของ
สถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก  จํานวน  270  คน  แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  50 คน บุคลากร กศน. 
จํานวน  220 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .94  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way  ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่าง
ของเชฟเฟ่ (Scheffe′) 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ระดับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบพฤติกรรม การตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ  โดยรวม
และรายรูปแบบุการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 จําแนกตามประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษา 
โดยรวมและรายรูปแบบการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
คําสําคัญ : รูปแบบการตัดสินใจ,พฤติกรรมการตัดสินใจ,พฤติกรรมการตัดสินใจผู้บริหารสถานศึกษา,ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ         

Abstract 

 The purposes of the research were to study and compare administrator’s decision making behavior’s 
models of Non-formal and In-formal education district centers in the eastern region classified of positions, 
work experiences and school sizes. The  samples used in this research were 50 administrators and 220 
subordinators of Non-formal and In-formal education district centers in the eastern region. The research 
instrument was a five rating scale questionnaire with reliability value at.94. The statistics used for data  analysis 

were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. Pair comparison was tested by Scheffe′ 
Method. 
 The results  were as follows :1) Administrator’s decision making behavior’s models of Non-formal and 
In-formal education district centers in the eastern region for the overall and each decision making behaviors 
models were in high level.  2) Administrator’s decision making behavior’s models of Non-formal and In-formal 
education district centers in the eastern region  classified by positions for overall and each decision making 
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behavior’s models statistically significant difference at  0.01. While classified by work experiences and school 
sizes were not statistically significant different. 
Keyword: Decision Making Models, Decision Making Behavior, Administrator’s Decision Making Behavior’s, Non-
formal and In-formal education district centers. 

บทนํา 

 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับนานาอารยะประเทศ  ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขัน ประเทศชาติจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาท่ีควบคู่ไปกับทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษานั้นถือว่า มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะการจัดการศึกษามีความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรของการศึกษาในแต่ละช่วงช้ัน เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการดํารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ถ้าหากประเทศใดมีประชากรท่ีได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ นับได้ว่าประเทศเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาทุกๆ ด้าน  ดังนั้นการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นผู้ท่ี
มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่แนวโน้มของการบริหาร
สถานศึกษาในยุคปัจจุบัน ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย มีการกระจายอํานาจให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคิดและตัดสินใจ การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักของความคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน 
ด้วยความตระหนักและเห็นความสําคัญของผู้บริหาร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 จึงกําหนดไว้ในมาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพข้ึนมากํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นครู 
และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหลักในการตัดสินใจในการบริหารการศึกษา ต้ังแต่การ
ต้ังเป้าหมายการศึกษา  หลักสูตรและการสอน การจดัองค์การ   งบประมาณ  บุคลากร  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-8)   
 วิโรจน์  สารรัตนะ. (2542 : 7)  ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารเป็น“นักตัดสินใจ” (Decision  Maker) ต้ังแต่การ
ตัดสินใจมุ่งการริเร่ิมสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในองค์การอยู่เสมอ เป็นนักแก้ไขปัญหา ข้อจํากัด อุปสรรค และเผชิญกับสิ่งรบกวน
ท่ีไม่คาดหวัง  เป็นผู้จัดสรรทรัพยากร นักเจรจาต่อรอง  (สร้อยตระกูล  (ติวยานนท์) อรรถมานะ. 2545 : 361-390)  พฤติกรรม
หรือการกระทําของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือบริหารจัดการองค์การสถานศึกษา ท่ีมุ่งบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษานั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีเร่ืองการตัดสินใจ (Decision Making) เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอต้ังแต่ การวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ 
(Organizing) การจูงใจ (Motivating) การควบคุม (Controlling) กระบวนการของการตัดสินใจ จะเร่ิมต้นด้วยการต้ังเป้าหมาย 
หรือค้นหา บ่งชี้ ระบุตัวของปัญหา จัดอันดับความสําคัญท่ีควรจะต้องรับรู้หรือมีความตระหนัก  ผู้บริหารต้องทํางานภายใต้ความไม่
แน่นอน และมักได้ข่าวสารข้อมูลท่ีคลุมเครือไม่สมบูรณ์ รูปแบบวิธีการ หรือพฤติกรรมที่จะนําไปใช้เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
แบ่งออกได้ 4 แบบ คือ 1) การตัดสินใจ แบบนําเอาประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในความทรงจํามาปรับใช้ 2) แบบความเป็นตัวแทน หรือ
ประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในลักษณะเหมารวม หรือประเมินบุคคลโดยกลุ่มท่ีเข้าเป็นสมาชิก 3) แบบยึดเหนี่ยวได้ 4) แบบการ
ปรับปรุง จะเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงค่านิยมที่มีมาในอดีต (สมยศ นาวีการ.  2545 : 91-95)การตัดสินใจยิ่งมีความสําคัญมาก
เท่าไร ผู้บริหารย่ิงต้องจัดสรรเวลา เพ่ือพิจารณาทางเลือกของการตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น ปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งของการตัดสินใจ 
คือคุณภาพของการตัดสินใจ ปัจจัยอย่างท่ีสองท่ีมีความสําคัญ คือ การยอมรับการตัดสินใจ ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารไม่ได้ตัดสินใจโดย
ลําพัง  พวกเขาจะปรึกษากับบุคคลอื่นๆ เพ่ือหาข้อมูล หรือความคิดเห็นก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจอยู่เสมอ สําหรับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร มี 4 แบบ คือ 1) การส่ังการ 2)  ปรึกษาหารือ 3) การมีส่วนร่วม 4) การมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับวิคเตอร์
และฟิลลิป (สุรพล บัวพิมพ์.2541: 8; อ้างอิงจาก  Victor and Phillip. 1973. Leadership and Decision making. P. 124)  ได้
เสนอรูปแบบการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริหารไว้ 5 รูปแบบ คือ รูปแบบ ก. การตัดสินใจโดยผู้บริหารคนเดียว รูปแบบ ข. 
การตัดสินใจโดยผู้บริหารคนเดียวในภายหลังที่ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากผู้อยู่ใต้การบังคับมาแล้ว รูปแบบ ค. ให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชามีส่วนร่วมพิจารณาปัญหาโดยการปรึกษาทีละคนแล้วผู้บริหารตัดสินใจ รูปแบบ จ . ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การพิจารณาปัญหาและตัดสินใจ ผู้บริหารจะรับการตัดสินใจ และนําไปปฏิบัติโดยให้กลุ่มรับผิดชอบและสนับสนุนเต็มท่ี การ
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยยึดหลักคุณภาพ และการยอมรับ ผู้บริหารควรเลือกใช้รูปแบบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในแต่ละรูปแบบให้
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เหมาะสม (ธร สุนทรยุทธ.  2551 : 373) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเผชิญกับปัญหาและต้องมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา บางคร้ัง
ท่ีจะต้องตัดสินใจเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีทํา หรือปฏิบัติเป็นประจําอยู่แล้ว ในบางคร้ังเร่ืองท่ีตัดสินใจก็ยุ่งยากสลับซับซ้อน 
ก่อนท่ีจะตัดสินใจ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าปัญหาเหล่านั้นคืออะไร  มีสาเหตุจากอะไร  มีผลกระทบตามมา
มากน้อยเพียงใด  ตลอดจนคิดหาวิธีการแก้ไข หรือจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ปัญหาท่ีตัดสินใจบางอย่างอาจมีทางเลือกท่ีจะ
ตัดสินใจหลายทางเลือก และแต่ละทางเลือกก็มีข้อแตกต่างกันออกไป การตัดสินใจกับผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นงานประจําใน
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผู้ตัดสินใจต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของการตัดสินใจ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมสนับสนุนประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามโครงการ
พระราชดําริในพ้ืนท่ี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิจัย พัฒนา และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ มีการมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ/เขต ปฏิบัติราชการแทน ปกครอง บังคับบัญชาพนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง พิจารณาการลาของลูกจ้าง การอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ การอนุมัติโครงการ  
อนุญาตไปราชการ อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา รวมท้ังดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบาย
จุดเน้นต่าง ๆ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 จากภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าท่ีและขอบเขตภารกิจของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการประเภทต่างๆ และการกํากับดูแลบริหาร
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ี ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ มีความ
จําเป็นต้องมีการวินิจฉัย  ส่ังการ  มอบหมาย  ประสานงานอยู่ตลอดเวลา  เป็นผู้ท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญในการตัดสินใจบริหาร
สถานศึกษา รูปแบบการตัดสินใจและพฤติกรรมการตัดสินใจจึงมีความสําคัญในบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย นักการศึกษา
หลายท่านได้มีการศึกษาและได้กล่าวถึงรูปแบบการตัดสินใจทุกรูปแบบการตัดสินใจล้วนมีความสําคัญต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษากล่าวคือรูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผลของ แมสซี่และดักลาส  (Massie  and  Douglas. 1981 : 
171) การตัดสินใจแบบมีเหตุผลเป็นกระบวนการท่ีมีเหตุผลหรือเรียกว่า กระบวนการแก้ปัญหาผู้ท่ีจะตัดสินใจต้องทําความเข้าใจกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น วินิจฉัยและระบุปัญหา มีการสร้างทางเลือกของการแก้ไขปัญหา มีการประเมินทางเลือกเหล่านั้น และเลือก
ทางเลือกเหล่านั้น ยอมรับนําทางเลือกท่ีเลือกไปสู่การปฏิบัติ การตัดสินแบบมีเหตุผล  ก่อให้เกิดผลการตัดสินใจท่ีดี เนื่องจากมี
ข้อมูลสารสนเทศประกอบอย่างเพียงพอ(วิโรจน์  สารรัตนะ. 2542: 46) รูปแบบการตัดสินใจทางการบริหาร (The Administrative 
Model) ของไซมอน (Simon. 1977 : 92) เป็นคนแรกที่เสนอรูปแบบการตัดสินใจทางการบริหารท่ีเน้นกลยุทธ์แห่งความพึงพอใจ 
เพ่ือหาทางเลือกท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ มากกว่าทางเลือกที่จะให้ประโยชน์สูงสุด ผู้ตัดสินใจมีความตระหนักและระบุปัญหาท่ีจะ
ตัดสินใจวิเคราะห์ความยุ่งยากในสถานการณ์ที่จําเป็น วางเกณฑ์ กําหนดเกณฑ์เพ่ือจะแก้ไขปัญหา พัฒนารูปแบบวิธีการหรือกลยุทธ์
ของการดําเนินงาน มีการวางแผนปฏิบัติเมื่อมีการตัดสินใจแล้ว (ภารดี  อนันต์นาวี. 2551 : 167) รูปแบบการตัดสินใจแบบค่อยเป็น
ค่อยไป (The Incremental  Model)  ของลินด์บลอม  (Lindblom. 1959 : 152)  ได้เสนอรูปแบบการตัดสินใจแบบค่อยเป็น
ค่อยไป  เพราะเป็นรูปแบบการตัดสินใจรูปแบบเดียวท่ีมีการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เมื่อมีสาเหตุของการตัดสินใจท่ีหลากหลาย 
สับสน ไม่มีความแน่นอน ขัดแย้งสูง มีกระบวนการดังนี้  กําหนดวัตถุประสงค์และทางเลือกท่ีจะเกิดข้ึนพร้อมกัน  จึงไม่เหมาะสมท่ี
จะใช้แนวการวิเคราะห์  วิธีการ  จุดมุ่งหมาย  มีจํานวนทางเลือกและผลท่ีได้ลดลงมาก  เหลือเฉพาะการพิจารณาทางเลือกท่ี
สอดคล้องกับสภาพทํางานท่ีเป็นอยู่  การตัดสินใจท่ีดีเป็นส่ิงท่ีผู้ตัดสินใจเห็นพ้องต้องกันโดยไม่คํานึงถึงวัตถุประสงค์  มีการ
วิเคราะห์ข้อจํากัดอยู่ที่ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ที่เป็นอยู่กับทางเลือกที่เหมาะสม  เป็นวิธีการใช้การเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกที่เป็นรูปธรรมและนําไปปฏิบัติได้ (ภารดี  อนันต์นาวี. 2551 : 168) รูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสาน (The  Mixed  
Scanning  Model) ของ เอตไซโอนี  (Etzioni. 1968 : 122-126) หลักการของรูปแบบการตัดสินใจ  คือการก้าวไปข้างหน้า  หาก
ไม่แน่ใจท่ีจะต้องตัดสินใจ ควรยืดเวลาการตัดสินใจออกไปเพ่ือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือแยกส่วนตัดสินใจไว้ก่อนหรือลองทําดูก่อน 
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หรืออาจตัดสินใจท่ีตรงข้ามไว้บ้าง ถ้าหากการตัดสินใจในคร้ังแรกได้รับการวิพากษ์วิจารณ์(ธร สุนทรยุทธ. 2551 : 196) รูปแบบ
การตัดสินใจแบบถังขยะ (The Garbage Can Model) ของโคเฮน และคณะ (Cohen and Other. 1990 : 217) ได้เสนอแนวคิด
เพ่ือช่วยให้องค์การท่ีสับสน วุ่นวาย ขาดระเบียบ และขาดความชัดเจนในเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจอาจไม่ทราบว่ามีอะไร
เกิดข้ึนในองค์การท่ีต้องตัดสินใจจนกว่าปัญหาจะไปพ้องกันกับประสบการณ์ ที่ผู้ตัดสินใจมีมาก่อน หากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สอดคล้องกับปัญหาขององค์การปัญหานั้นๆ ก็จะหมดไป รูปแบบการตัดสินใจแบบถังขยะมีลักษณะสําคัญ คือ  จุดประสงค์ของ
องค์การเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีใครกําหนดมาก่อน วิธีการและเป้าหมายมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์การ
ตัดสินใจที่ดีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือปัญหาสอดคล้องกับวิธีการแก้ไข การตัดสินใจต้องคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงมากกว่าความ
สมเหตุสมผล ผู้บริหารจะต้องปรับแก้สถานการณ์ปัญหาผู้มีส่วนร่วมและโอกาสให้มีความสัมพันธ์กัน (ธร สุนทร-ยุทธ.  2552 : 396  
และภารดี  อนันต์นาวี. 2551 : 168-169) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอในเขตภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก  ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี  ระยอง 
จันทบุรี  และจังหวัดตราด ว่าผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในเขตภาคตะวันออก 
พฤติกรรมการตัดสินใจเป็นไปในลักษณะใด รูปแบบการตัดสินใจ มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันหรือไม่ ผลการวิจัยจะมี
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ในเขตภาคตะวันออกต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
 1. เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. การกําหนดประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จํานวน 831 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 58 คน  บุคลากร 
กศน. จํานวน  773  คน 
 2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครซี่ และมอร์แกน  (Krejcie 
and Morgan. 1970 : 608-609) และใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มตามจังหวัด ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 270  คน แบ่งเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน บุคลากร กศน. จํานวน 220 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอในเขตภาคตะวันออก แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
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  1.1 รูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล พบวา่ ผู้บริหารค้นหาทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ  ผู้บริหารให้
ความสําคัญต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้บริหารกําหนดจุดหมายท่ีต้องการก่อนการตัดสินใจ 
  1.2 รูปแบบการตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป พบว่า ผู้บริหารใช้ทางเลือกของการตัดสินใจท่ีเป็นรูปธรรมและ
ปฏิบัติได้ ผู้บริหารมีการจัดอันดับความสําคัญของปัญหา ผู้บริหารมีความเช่ือว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งจําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได ้
  1.3 รูปแบบการตัดสินใจทางการบริหาร พบว่า ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหา  ผู้บริหาร
ระบุปญัหาอย่างชัดเจนก่อนการตัดสินใจ ผู้บริหารตัดสินใจโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
  1.4 รูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสาน พบว่า ผู้บริหารศึกษากรอบนโยบายขององค์กร ผู้บริหารตัดสินใจ
สอดคล้องกับกรอบนโยบายขององค์กร ผู้บริหารนําเอาประสบการณ์ องค์ความรู้ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 
  1.5 รูปแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรเสนอแนวคิดวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหา ผู้บริหารพิจารณาดูแนวทางแก้ไขปัญหาท่ี
เหมาะสมก่อนการตัดสินใจ 
 2. การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และขนาดของสถานศึกษา 
  2.1 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายรูปแบบการตัดสินใจ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.2 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ  ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมและรายรูปแบบการตัดสินใจ  พบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  2.3 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ  ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายรูปแบบการตัดสินใจ พบว่า  แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้  มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ในเขตภาคตะวันออก  ดังต่อไปนี้ 
 1. รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ในเขตภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายรูปแบบการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จะต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจํากัด
ต่างๆ ต้องมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นก่อนหรือภายหลังการตัดสินใจ จะต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์  แยกแยะประเด็น
ปัญหา รวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของประเด็นปัญหา มีสาเหตุเป็นมาอย่างไร มีผลกระทบมากน้อยเพียงใด  การตัดสินใจถือเป็น
พฤติกรรมท่ีจําเป็นและมีความสําคัญต่อผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจของกระบวนการตัดสินใจ
ในแต่ละรูปแบบการตัดสินใจ สามารถนํารูปแบบการตัดสินใจดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจให้มีความสอดคล้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ (สร้อยตระกูล  (ติวยานนท์) อรรถมานะ. 2545 : 361-390) สอดคล้องกับ (ธร สุนทรยุทธ. 2551 : 375) พฤติกรรม
หรือการกระทําของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือบริหารจัดการองค์การสถานศึกษาท่ีมุ่งบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษานั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีเร่ืองการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอ ความสําเร็จหรือความล้มเหลวในองค์การใด ๆ ก็ตาม ส่วนใหญ่มักจะ
ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร การดําเนินงานท่ีจะนําไปสู่วัตถุประสงค์ใด ๆ ขององค์การ มักจะเร่ิมต้นด้วยการกําหนดความ
จําเป็น มีวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ ผู้บริหารจะเลือกวิธีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยเช่ือว่าจะเป็นทางนําไปสู่ความสําเร็จได้ 
หากทุกกระบวนการบริหารท่ีประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การสรรหาบุคลากร การสั่งการ และการควบคุม มีการ
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ตัดสินใจท่ีเหมาะสมสอดคล้อง จะยังผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ในเขตภาคตะวันออก จํานวน 5 รูปแบบการตัดสินใจ 
พบว่า 1) รูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล มีพฤติกรรมการตัดสินใจกล่าวคือ ผู้บริหารค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ 
ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้บริหารมีการทําความเขา้ใจกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่จริง ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคนอื่น ๆ (2545 : 134-136) กล่าวถึง  รูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล เป็นโมเดลการตัดสินใจแบบคลาสสิค  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษา ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร  (2547 : 47) ได้สรุปแบบจําลองคลาสสิค ไว้ว่า ผู้ตัดสินใจเป็นผู้มีข้อมูลเพียงพอ
ของแต่ละทางเลือก ทําให้สามารถสรุปข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือกได้ จึงสามารถเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด รอบบินส์ 
(Robbins, 1998 : 175) มีข้อสันนิษฐานอยู่บางประการ ของรูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล คือ ผู้ตัดสินใจสันนิษฐานได้ว่ามี
ข้อมูลสมบูรณ์ โดยคํานึงถึงสถานการณ์การตัดสินใจ 2) รูปแบบการตัดสินใจทางการบริหาร ผู้บริหารมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหา ผู้บริหารระบุปัญหาอย่างชัดเจนก่อนการตัดสินใจ  ผู้บริหารตัดสินใจโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงาน ภารดี อนันต์นาวี (2551 : 167-169) กล่าวว่า รูปแบบการตัดสินใจทางบริหาร เป็นรูปแบบท่ีเน้นกลยุทธ์ ความพึงพอใจ 
เพ่ือหาทางเลือกท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าทางเลือกที่จะให้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ ไซมอน (Simon.  1997 : 214)  
เป็นผู้เสนอรูปแบบการตัดสินใจทางการบริหารท่ีเน้นกลยุทธ์ความพึงพอใจ มีการตระหนักและระบุปัญหาท่ีจะตัดสินใจ  3) รูปแบบ
การตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้บริหารใช้ทางเลือกของการตัดสินใจท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ ผู้บริหารมีการจัดอันดับ
ความสําคัญของปัญหา  ผู้บริหารมีความเชื่อว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งจําเป็นหลีกเล่ียงไม่ได้ สอดคล้องกับ ลินด์บลอม (Lindblom. 
1959 : 79-99) ได้เสนอรูปแบบการตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นรูปแบบที่มีกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการคือ กําหนดวัตถุประสงค์และทางเลือกท่ีจะเกิดข้ึนพร้อมกัน จํานวนทางเลือกและผลที่ได้รับลดลงมากจะเหลือเฉพาะ
การพิจารณาทางเลือกท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพการทํางานที่เป็นอยู่ 4) รูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสาน ผู้บริหารศึกษา
กรอบนโยบายขององค์กร ผู้บริหารตัดสินใจสอดคล้องกับกรอบนโยบายขององค์กร ผู้บริหารนําเอาประสบการณ์ องค์ความรู้ และ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาใช้ประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับ เอทไซโอนิ (Etzioni. 1968 : 122-126) การตัดสินใจท่ีดีจะได้
ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจขององค์การ 5) รูปแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรเสนอแนวคิดวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหา ผู้บริหารดูแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมก่อนการตัดสินใจ วราภรณ์ ไวยากรณ์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสระบุรี พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านการ
บริหารงานวิชาการ คือ ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยผู้บริหาร ใช้การอภิปรายร่วมกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด พระครู
โกวิทนพการ (สนั่น เสธา) (2549 : 52) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสินใจใน
วิธีท่ี 5 คือ ผู้บริหารจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมพิจารณาปัญหาและตัดสินใจผู้บริหารจะรับการตัดสินใจและนําไปปฏิบัติโดยให้
ผู้ร่วมตัดสินใจรับผิดชอบและสนับสนุนเต็มท่ี สอดคล้องกับบรัดดี (Brady.  1991 : 27-A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
ความเป็นผู้นําของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู ซึ่งอยู่ในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองการเรียนการสอน นอกนั้นยังพบว่าลักษณะ
ของผู้นําจะส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งย่ิงถ้าผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อย ครูจะยิ่งต้องมี
ความต้องการเข้าร่วมการตัดสินใจมากข้ึน  แองจิโลและไบรอัน (Angelo and Bian. 1997 : 127) ได้เรียบเรียงไว้ว่า การตัดสินใจ
แบบถังขยะเป็นการสุ่มเลือกปัญหาตัดสินใจ โคเฮน และคนอื่นๆ  (Cohen et al.  1990) รูปแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ มี
กระบวนการดังนี้ เสนอแนวคิดเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทุก ๆ ปัญหา จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม 
 2. การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายรูปแบบการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก มีกระบวนการตัดสินใจโดยผู้ตัดสินใจต้องทําความ
เข้าใจกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน คัดแยกประเด็นปัญหา จัดอันดับความจําเป็นในเร่ืองท่ีจะตัดสินใจรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ี
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เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา นํามาประกอบการตัดสินใจให้มีความสอดคล้องเหมาะสม การวินิจฉัยตรวจสอบและระบุ
ปัญหาที่จะตัดสินใจ สร้างทางเลือกพิจารณาข้อดีข้อเสีย มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนํามาสร้างทางเลือกตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 
ประเมินทางเลือก นําไปสู่การปฏิบัติ(ธงชัย สันติวงษ์. 2545 : 274-280)และ(ภารดี อนันต์นาวี . 2551 : 172-175) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปกรณ์กิตต์ิม่วงประสิทธิ์  (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เลือกใช้พฤติกรรมการตัดสินใจแบบท่ี 5 คือ ผู้บริหาร
บอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างและประเมินทางเลือกและพยายามที่จะให้มีความเห็นพ้องในการแก้ปัญหา 
บทบาทของผู้บริหารจะเป็นประธานผู้ประสานให้เกิดการอภิปรายและรักษาให้อยู่ในประเด็นปัญหาและสร้างความม่ันใจว่าประเด็น
สําคัญ ๆ ได้รับการอภิปราย อาจเป็นผู้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นโดยไม่พยายามให้กลุ่มต้องยอมรับแนวทางของตนและเต็มใจ
ยอมรับและดําเนินการแก้ไขปัญหาตามท่ีได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลุ่มเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจระหว่างความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้บริหารว่าพฤติกรรมการตัดสินใจท่ีผู้บริหารเลือกใช้ใน
การบริหารงานในรูปแบบท่ี 5 ด้วยเช่นกัน และ ปาร์ค  (Parke, 1986, P.1802-A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ การตัดสินใจตามแนวคิด
ของ วรูมและแยตตอน (Vroom &Yetton.)  ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจของบริหารโรงเรียนไม่ยึดแบบหนึ่งแบบใดตายตัว  แต่
จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  
 3. การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย ข้อท่ี 2 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อ
ตอบสนองต่อผู้พลาดโอกาส ด้อยโอกาส ประชาชนท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน มีรูปแบบ ระยะเวลา วิธีเรียนรู้มีความหลากหลาย 
ยืดหยุ่น มีความสอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตผู้เรียน และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน การดําเนินงานเน้นหลักการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการมีกรอบนโยบายและแนวทางของการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมของการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ในเขตภาคตะวันออก ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมานาน การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะพิจารณาการตัดสินใจ ให้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชน ดังนั้นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันผู้บริหารสถานศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณา
การตัดสินใจ การบริหารจัดการตามกรอบนโยบายและแนวทางของการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมได้ทันทื่  (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 2-5) และ (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2551 : 17-23) ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้อง
กับ สุนทร พงษ์ใหญ่ (2549: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งและประสบการณ์ในการทํางาน รวมท้ังขนาดของโรงเรียน พบว่า 
ด้านประสบการณ์ในการทํางานและขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน อนงค์ แสงแก้ว (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม และความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงครามเม่ือจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 4. การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายรูปแบบการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย ข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก ต้องอาศัยรูปแบบการตัดสินใจท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งขนาดของสถานศึกษาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับจํานวนนักศึกษา  จํานวนบุคลากร 
งบประมาณ งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ ดังนั้น เมื่อสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ มีความพร้อมด้านงบประมาณ จํานวนบุคลากร 
และมีสัดส่วนจํานวนนักศึกษามาก ความเหมาะสมท่ีจะจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตอบสนองต่อ
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กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการที่มีจํานวนมากและขนาดใหญ่ การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมจะต้องมีความ
รัดกุม เพ่ือให้การจัดกิจกรรม บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและ
ท่ัวถึงเช่นกัน  สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง อาจยังขาดความพร้อมและข้อจํากัดด้านงบประมาณ บุคลากร งานวิชาการ 
ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง  จําเป็นต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่รัดกุมเช่นกัน ท่ีจะ
ขับเคล่ือนกิจกรรมภายใต้ข้อจํากัดต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงสุดตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และผู้รับบริการ
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 2549 : 30)  สอดคล้องผลการศึกษาของ ทอมสัน (Thomson,  1980. P.4296) ได้
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นํากับประสบการณ์ทางการศึกษาของอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเนบ
รัฐกา  (Nebraska)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า  ขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้นํามิติมุ่งสัมพันธ์
และมิติมุ่งงาน และ รัชนี  เจริญมาก  (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีใช้
ในการตัดสินใจบริหารงานของสถานศึกษาในงาน4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และบริหารท่ัวไป ผลการศึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ขนาดของสถานศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ัง  4  ด้าน 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
            ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาค
ตะวันออก รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจ ทุกรูปแบบการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ใน ระดับ มาก แต่ไม่ถึงมากท่ีสุด จึงควรมีการพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก ให้มี
ระดับการตัดสินใจ ทุกรูปแบบการตัดสินใจท่ีสูงขึ้น   
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
            ผลการวิจัยการเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา โดยรวม
และรายรูปแบบการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย 
 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เพ่ือศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   
             2. ควรมีศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในเขตภาคตะวันออก 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study and compare  problems on  procession  of instructing  an 
Early Childhood Education level according to the administrator and teacher’s opinion  under Trat Primary 
Educational Service Area Office Trat. Dividing by performance condition and school size. The sample researches 
have 210 persons: The instrument researches were 5 rating scale The statistics based on data analysis, including 
percentage of the average value standard deviation, t-test, One way ANOVA. 
 The results of the study were as follows ; 1) The problem on procession  of  instructing  an  Early  
Childhood  Education  level  according  to  the  administrator  and  teacher’s  opinion  under condition Trat 
primary education service area office was moderate level.  2) The comparison of  problems  on  procession  of  
instructing  an  Early  Childhood  Education  level according  to the administrator and  teacher’s  opinion  under 
Trat primary education service area  office in opinions regarding position was no significant difference found 
however at the level of .05 in their opinion regarding environment 3) The comparison of problem  on   
procession of instructing an Early Childhood Education level according  to  the administrator and  teacher’s  
opinion under Trat primary education service area office ,dividing  by school  size were no significantly 

Keywords: Problems  of  Early  Childhood  Education  Management 
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บทนํา 

 การศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาคนเพราะคนเป็นเหตุปัจจัยและผลลัพธ์ที่สําคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศดังนั้น
การพัฒนาคนจึงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมโลก ในหลักการพัฒนาคนนั้น ควรพัฒนา
ต้ังแต่ แรกเกิดจนถึง 8 ปี หรือเรียกว่าช่วงแห่งการเจริญเติบโตของชีวิต ซึ่งเป็นระยะท่ีสําคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 36) ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับผิดชอบด้าน
การจัดการศึกษาจึง มีนโยบายให้พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างจริงจังจัดส่งเสริม ให้ความรู้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เล้ียงดูเด็ก 
รวมถึงครูผู้สอนเพื่อให้ เล้ียงดูเด็ก ให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและเพื่อสร้างเสริมให้เด็ก ได้เติบโตมีพัฒนาการ ทุกด้านอย่าง
สมดุล เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดี มคุีณภาพต่อไป คุณสมบัติท่ีเอื้อต่อการเจริญงอกงาม
ตลอดชีวิตดังกล่าวจําเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยและต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (กรมวิชาการ. 2546 ก : 2) 
           การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาท่ีวางรากฐานความเป็นคนดีให้กับเด็กในวัยต้นของชีวิต เด็กจะดี  เก่ง  
ฉลาด  และมีความสุข  อยู่ท่ีการวางรากฐานชีวิตในระดับปฐมวัย  ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญ อย่าง
น้อยด้วยสาเหตุสองประการคือการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานสําคัญท่ีสุดในการเรียนรู้ หากผู้เรียนปฐมวัยไม่ได้รับการ
ส่งเสริมท่ีดีแลว้ การเรียนรู้ข้ันต่อไปย่อมจะประสบความยากลําบาก และยากที่ผู้เรียนจะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกประการ
หนึ่ง คือ การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ตามความเช่ือแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมีความก้าวหน้าและ
เปล่ียนแปลง ท้ังแนวคิดและทฤษฎี หลักการ อันเป็นสิ่งสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : คํานํา) ท่ีกล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการปูพ้ืนฐานของชีวิตให้กับคนเรา
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในการเรียนระดับประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้กับเด็กจะมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาการของเด็กในวัยต่อไป อีกท้ังสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้
การจัดการศึกษาต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนา เพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความสุข นอกจากนี้การจัดการศึกษา ปฐมวัย ยังต้องครอบคลุม ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านพร้อมกัน ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุล โดยการจัดกจิกรรมที่หลากหลาย และบูรณาการ การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
โดยผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรง เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านประสบการณ์ท้ังห้า การจัด
กิจกรรมท่ีต้องเหมาะสมกับวัย  ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  องค์ประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ  พ่อ แม่  ผู้เลี้ยงดู
เด็กและครูปฐมวัยจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูเด็ก และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และได้มาตรฐานท่ีใกล้เคียงกันโดยมีหลักสูตรเป็นกรอบ
กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (กรมวิชาการ. 2546ข : 7) เด็กปฐมวัยทุกคน ทั้งเด็กปกติ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส 
เด็กพิการ และทุพพลภาพจะต้องได้รับการพัฒนา และเตรียมความพร้อมอย่างท่ัวถึง รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัย  และมีความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามศักยภาพ  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาส่ือ และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามวัย และเพียงพอ ขยายการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กปฐมวัย ให้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ีท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ให้มีพัฒนาการ
สูงสุดตามศักยภาพของตนตามช่วงวัย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 49) 
 จากความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและสภาพปัญหา ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาจํานวน 6 ด้าน คือ การจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การบูรณาการการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา แก้ไขปรับปรุงการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ประถมศึกษาตราดให้มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและผู้รับบริการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้านตาม
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ท่ีกําหนดไว้และเพื่อเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจําแนกตามตําแหน่งในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยและเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน และ ขนาดของโรงเรียนใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนปฐมวัยและผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 จํานวนท้ังหมด 113 โรงเรียน ประกอบด้วย ครูผู้สอน
ปฐมวัย จํานวน 339 คน ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 113 คน รวมทั้งสั้น 452 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํานวน 210 คน เป็นครูผู้สอนปฐมวัย 157 คน และ ผู้บริหารโรงเรียน 53 คน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางการสุ่มจํานวนตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) และใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 43) ตามสัดส่วนของครูผู้สอนปฐมวัยและ
ผู้บริหารโรงเรียน แบ่งตามขนาดโรงเรียน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 
ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน  และ
ขนาดโรงเรียน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  ตามขอบข่ายงาน 6 ด้าน จํานวน 45 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งเป็น 5 ระดับซึ่งกําหนดความหมายดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 72)และ
ค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือท้ังฉบับเท่ากับ .89  
 3. การสร้าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  1. ศึกษาหลักการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจากผลงาน เอกสารและตําราท้ัง
ในและต่างประเทศ 
  2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตามขอบข่ายงาน 6 ด้าน คือ การจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การบูรณาการการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 
  3. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณา
แก้ไขและนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงตามเนื้อหา ความครอบคลุมของ
เนื้อหา และความถูกต้องชัดเจนของภาษา โดยใช้ดัชนี IOC (Item Objective Congruence)  
  4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองที่เป็น
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) พบว่า แบบสอบถามมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ และสามารถนําไปเก็บข้อมูลจริงได้ท้ังหมด   
  5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือม่ันแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนด เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์
ตามความมุ่งหมายและสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยไปให้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและนัดหมายเวลาและ
สถานท่ีขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองครบทุกฉบับ 
 3. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามท่ีรับคืนมา ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี
ดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านใช้การวิเคราะห์โดยหา ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์เปรียบเทียบจําแนกตามขนาดโรงเรียนใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way 
ANOVA)   

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. การเปรียบเทียบปญัหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางท้ังนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันสังคมให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัศน์ สารทพันธ์ (2539 : 82) ท่ีได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบว่า มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและผลการวิจัยของวิลาวัลย์ อังศรวณีย์ (2539 : 90) ที่ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาเขตการศึกษา 12 พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   
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ท้ังฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) พบว่า แบบสอบถามมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ และสามารถนําไปเก็บข้อมูลจริงได้ท้ังหมด   
  5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือม่ันแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนด เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์
ตามความมุ่งหมายและสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยไปให้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและนัดหมายเวลาและ
สถานท่ีขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองครบทุกฉบับ 
 3. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามท่ีรับคืนมา ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี
ดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านใช้การวิเคราะห์โดยหา ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์เปรียบเทียบจําแนกตามขนาดโรงเรียนใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way 
ANOVA)   

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. การเปรียบเทียบปญัหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางท้ังนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันสังคมให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัศน์ สารทพันธ์ (2539 : 82) ท่ีได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบว่า มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและผลการวิจัยของวิลาวัลย์ อังศรวณีย์ (2539 : 90) ที่ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาเขตการศึกษา 12 พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง   
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 2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มณฑา  โฉมราช (2548 : 75-84) ท่ีศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 พบว่าครูผู้สอนและผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง   
 3. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเยาวดี ด้วงตระกูล (2547 : 101) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช พบว่าปัญหาการบริหารงานการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาของโรงเรียนประถม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชจําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติโดยนําความรู้จากสหวิชาท่ีเรียนรู้ในโรงเรียนมา
เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดพื้นท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมการเคล่ือนไหวอย่างอิสระและการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
 3. ครูผู้สอนควรจัดทําแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 4. ครูผู้สอนควรประเมินพัฒนาการด้วยการนําเสนอความคิดของเด็กด้วยส่ือการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย 
 5. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนควรปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ผู้ปกครอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด 
 2. ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
 3. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการวิเคราะห์การออกแบบการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับปฐมวัย 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มณฑา  โฉมราช (2548 : 75-84) ท่ีศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 พบว่าครูผู้สอนและผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง   
 3. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเยาวดี ด้วงตระกูล (2547 : 101) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช พบว่าปัญหาการบริหารงานการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาของโรงเรียนประถม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชจําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติโดยนําความรู้จากสหวิชาท่ีเรียนรู้ในโรงเรียนมา
เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดพื้นท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมการเคล่ือนไหวอย่างอิสระและการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
 3. ครูผู้สอนควรจัดทําแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 4. ครูผู้สอนควรประเมินพัฒนาการด้วยการนําเสนอความคิดของเด็กด้วยส่ือการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย 
 5. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนควรปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ผู้ปกครอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด 
 2. ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
 3. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการวิเคราะห์การออกแบบการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับปฐมวัย 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
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ความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

PROFESSIONAL TEACHER DEVELOPMENT OF THE TEACHER STUDENTS RAJABHAT 
UNIVERSITIES: CLASSROOM ACTIVITY DESIGN 

พิณทิพา สืบแสง 
สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏระหว่างครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก ์และ (2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยครูพ่ีเล้ียง และ
อาจารย์นิเทศก์จํานวน 77 และ 40 คน ตามลําดับ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครู  ซึง่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC=0.66-1.00) และความเช่ือม่ันท่ีสามารถนําไปใช้ได้ ( 0.973α = )    
 ผลการวิจัยพบว่าครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่านักศึกษาครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ได้ในระดับด ี( x 3.72,S.D. 0.63= = และ x 3.53,S.D. 0.39= = ) แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
คําสําคัญ: ครูมืออาชีพ  การจัดการเรียนรู้   นักศึกษาครู 

Abstract 

 The research related to professional development in the aspect of learning management skill of the 
student teachers in Rajabhat Universities. The purposes of the research were to (1) investigate the opinion of 
mentor teachers and university supervisors about professional development in terms of learning management 
skill of the pre-service teachers in Rajabhat Universities and (2) compare the opinion between the mentor 
teachers and university supervisors about professional learning management skill of the pre-service teachers. 
The sample in this research comprised of 77 mentor teachers and 40 university supervisors. Questionnaire, 
which was approved as content validity (IOC=0.66-1.00) and reliability ( 0 .973α = ), was employed as a 
research tool to collect data.  
 The result of the research revealed that both mentor teachers and university supervisor agreed that 
pre-service teacher possessed the level of professional teacher with an effective learning management skill (
x =3.72, S.D.=0.63 and x =3.53, S.D.=0.39). Moreover, it was found that the opinion of both cohorts were 
different at a significant level of 0.05.  
Keywords:  Professional Teacher, Learning management, student teachers 

บทนํา 

 ปี พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งครูผู้สอนที่มีความเป็นครูมืออาชีพ
จะสามารถนําพาสังคม และพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของประเทศชาติ ให้เจริญงอกงามเป็นคนท่ีดี เก่ง และมี
ความสุข สู่การเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศและสังคม (Fandiño, 2010: 111; Ifantiand Fotopoulo, 2010: 
158; Lucilio, 2009: 53-54) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาครูผู้สอนสู่ความเป็นครูมืออาชีพเป็นส่ิงสําคัญอย่างมากในการปรับปรุง
หรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกประเทศ ทําให้หลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นไปท่ีตัว
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ครูผู้สอน โดยการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังหรือจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรรวมถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ Lampert และ Graziani (2009 cited in Hollins, 2011: 396-397)  เสนอว่า
จุดมุ่งหมายในการปฏิรูปการศึกษาควรมุ่งเน้นในเร่ืองการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสําคัญยังขาดความชัดเจนในการให้
ความหมายของงานด้านการเรียนการสอน และรูปแบบท่ีจะปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของการผลิตครู   ดังนั้นการเข้าใจ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยหรือตัวแปรท่ีเป็นตัวสะท้อนถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษา และมีผลต่อการ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพจึงเป็นเร่ืองสําคัญและจําเป็นสําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพต่อไป (Desimone, 2011: 68; Teaching Commission, 2004 cited 
in Desimone, 2011: 69)  
 ความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครู สามารถพิจารณาได้จากความรู้และทักษะเฉพาะด้านท่ีตนเองศึกษา (Cochran-
Smith, 2004 cited in Lunenberg and Willemse, 2006: 82) โดยสะท้อนถึงความรู้เชิงลึกและศาสตร์ทางด้านการสอนที่มี
ความชํานาญการเพ่ือนําพานักเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Guskey, 2000; Morrow, 2007: 75 cited in James, 
2010: 68)  ในขณะงานวิจัยของสุทธิพงศ์  บุญผดุง (2555: 650-660) สรุปว่าปัจจัยท่ีจะทําให้นักศึกษาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ได้แก่การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน ความรู้ในด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล รวมถึงการประพฤติและปฏิบัติตนของ
นักศึกษาครู แต่ควรเน้นยํ้าที่การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Daling-Hammond และคณะ 
(2005: 176) ท่ีกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาครู ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
เขียนแผนจัดการเรียนรู้ท่ีจะช่วยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือบรรลุเป้าหมายของการเรียน  
 แม้ว่าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะให้ความรู้ในด้านเนื้อหาสาระ กลวิธีการสอน และจัดประสบการณ์สู่ภาคปฏิบัติ
เพ่ือให้นักศึกษาครูได้มีโอกาสนําความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู แต่ปัญหาท่ี
นักศึกษาครูได้พบจากการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนท่ีมีนักเรียน ตามบริบทของโรงเรียนนั้น อาจมีความแตกต่าง หรือเปล่ียนไป
จากสิ่งที่ได้รับการฝึกฝนจากคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ท่ีสําคัญเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริง นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ท่ีนักศึกษา
ครูจะต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างไม่ได้คาดคิดในชั้นเรียน โดยปราศจากการปรึกษาครูพ่ีเล้ียง หรืออาจารย์นิเทศก์ก็ย่อม
เป็นไปได้ นอกจากนี้สังคมคาดหวังคุณภาพครูท่ีเป็นท้ังครูที่เก่งและเชี่ยวชาญด้านสาระและการสอน แล้วยังคาดหวังครูท่ีสามารถ
เป็นผู้แนะนํานักเรียนในกระบวนการเรียน จูงใจนักเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน (Harden and Crosby, 2000; 
Tigelaar et al., 2004; Sutkin et al., 2008 cited in Molenaar et al., 2009: 390) ซึ่งสอดคล้องกับ Graham (2008: 4) ท่ี
กล่าวว่าครูท่ีมีคุณภาพจะต้องมีท้ังความรู้ในสาระท่ีจะสอนและวิธีการสอน  ท่ีสําคัญสอดรับกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุสภา ที่ระบุผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการ
จัดการศึกษาอย่างเพียงพอ (มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภา ราชกิจจานุเบกษา 5 กันยายน 2548 หน้า 40) 
 ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะต้องเตรียมหรือยกระดับนักศึกษาครูสู่มาตรฐานของหลักสูตรการผลิตครู และมาตรฐานของ
คุรุสภา ซึ่งการได้ศึกษาความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เกี่ยวกับความเป็นครูมืออาชีพด้านการสอนของนักศึกษาครู
จากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามสภาพจริง ย่อมเป็นประโยชน์อย่างมากในการนํามาใช้เป็นฐานการออกแบบแผนพัฒนา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครู ให้มีประสิทธิภาพต่อการนําไปใช้ในการผลิตครูมืออาชีพตามที่สังคมต้องการ   
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครูพ่ีเล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ เพื่อ
เป็นสารสนเทศสําหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ตลอดจนหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ผลิตครูนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาครูต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏระหว่าง
ครูพ่ีเล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ 
ระหว่างครูพ่ีเล้ียงและอาจารย์นิเทศก ์
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สมมติฐานในการวิจัย 

 ความคิดเห็นความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่าง ครูพ่ีเล้ียงและ
อาจารย์นิเทศก์มีความแตกต่างกัน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 
 1. ครูพ่ีเล้ียงที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูสาขาการศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2555 จํานวน 250 คน 
 2. อาจารย์นิเทศก์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาครู สาขาการศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555  จํานวน  100 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  
 ผู้วิจัยใช้การสุ่มอย่างง่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มควรมีอย่างน้อยร้อยละ 30 เมื่อ
ประชากรน้อยกว่า 1,000 คน (Neuman, 1991: 221 อ้างถึงใน ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 
176)  ดังนั้นในการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏระหว่างครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ผู้วิจัยควรมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มอย่างน้อย 75 คนของกลุ่มครูพ่ีเล้ียง และ
อย่างน้อย 30 คนของกลุ่มอาจารย์นิเทศก์ แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามดังนี้ 
 1. ครูพ่ีเล้ียงของนักศึกษาครูสาขาการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ซึ่งได้รับคืนจํานวน 77 คน 
 2. อาจารย์นิเทศก์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนิเทศนักศึกษาครู สาขาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ท่ีให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามซึ่งได้รับคืนจํานวน 40 คน    
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการพัฒนานักศึกษาครูสาขาการศึกษาสู่การเป็นครู
มืออาชีพบนฐานสมรรถนะหลัก ซึ่งได้แก่ ความรู้ด้านเนื้อหาสาระ ความรู้ด้านศาสตร์การสอน โดยจะเน้นถึงความรู้ในศาสตร์ท่ีสอน 
ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนนักเรียนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพ 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.  แบบสอบถามด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  ผู้วิจัยดําเนินการสร้าง ดังนี้ 
      1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบถึงหลักการ แนวทาง   
ความสําคัญ และการนํามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้ โดยการทบทวนเอกสาร วารสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ    
      1.2 ศึกษาตัวอย่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษาท่ีได้ทํา
วิจัยในเร่ืองดังกล่าว    
      1.3 สร้างข้อคําถาม 
  1.4 นําแบบสอบถามด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ซึ่งมีข้อคําถามจํานวน 37 ข้อ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมินดังนี ้

 

+1 เม่ือ แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องเหมาะสม 
  0 เม่ือ ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องเหมาะสม 
- 1 เม่ือ แน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความสอดคล้องเหมาะสม 

 

  นําผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ถ้าดัชนีความสอดคล้องมีค่าต้ังแต่ 0.66 – 1.00 ถือว่าแบบสอบถามด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูใช้ได้   



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

108

แต่ถ้าดัชนีของข้อคําถามน้อยกว่า 0.66 ต้องนํามาปรับปรุงแก้ไข สําหรับค่า IOC ของแบบสอบถามด้านการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูในงานวิจัยนี้นี้ มีค่าระหว่าง 0.66-1.00 จากนั้นผู้วิจัยนําแบบสอบถามดังกล่าวไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มครูพ่ี
เล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 30 คน หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามได้ 0.973 
ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในงานวิจัยคร้ังนี้ สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างได้ต่อไป 
  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของครูพ่ีเล้ียง และอาจารย์นิเทศก์โดยใช้ค่าความถี่ ศึกษาระดับความคิดเห็น
ของครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อความเป็นครูมืออาชีพ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูโดยทดสอบ Levene เพื่อตรวจสอบว่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ 
และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นระหว่างกลุ่มด้วยสถิติที (t-test for independent) 
 การแปลผลเม่ือใช้เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 เกณฑ์ในการแปลความหมาย ผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์ ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535) 
  

     ค่าเฉลี่ย       การแปลความหมาย 
4.51  -  5.00 มากที่สุด 
3.51  -  4.50 มาก 
2.51  -  3.50 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 น้อย 
1.00  -  1.50 น้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจ ัดการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของน ักศึกษาค รู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าครูพ่ีเล้ียง และอาจารย์นิเทศก์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยครูพ่ีเล้ียงส่วนมากอายุ 40 ปี
ข้ึนไป ในขณะที่อาจารย์นิเทศก์ส่วนใหญ่มีอายุต้ังแต่ 25-34 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลท้ัง 2 กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันใน
เร่ืองของอายุอย่างชัดเจน ครูพ่ีเล้ียงส่วนมากมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนอาจารย์นิเทศก์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท อย่างไรก็ตามอาจารย์นิเทศมีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า ครูพี่เลี้ยง แต่ประสบการณ์การทําหน้าท่ีนิเทศ
นักศึกษาครูไม่ต่างกัน 
 2.  ความคิดเห็นของครูพ่ีเล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อย่างไรก็ตามมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีครูพี่เลี้ยงมีความเห็นแตกต่างจากอาจารย์นิเทศก์ ได้แก่การ
ประยุกต์ใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่ตอบสนองมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เก่า สู่ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน ความรู้ทางด้านหลักการ
และวิธีการสอน รวมถึงทฤษฎีการสอนท่ีหลากหลาย  ความเข้าใจในความต่างของผู้เรียน และการเลือกใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกัน การประเมินผู้เรียนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร เป็นต้น    
 3.  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูระหว่างกลุ่มครูพ่ีเล้ียงและอาจารย์นิเทศก์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. การสนับสนุน ส่งเสริมและการผลิตนักศึกษาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ควรท่ีจะ
เน้นการผลิตในเร่ืองเกี่ยวกับความรู้และความแม่นยําในด้านเนื้อหาสาระในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นหลักการและทฤษฎีการ
สอน ด้านการผลิตสื่อการเรียนให้มีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะเน้น
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คุณภาพของคนที่เป็นนักคิดและนักสร้างสรรค์ (Kay, 2010: XV) และสอดคล้องกับดาร์ลิ่ง-แฮมมอนด์ (Darling-Hammond, 
2000 cited in Tang et al., 2011: 90) ที่กล่าวถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยความรู้ในเนื้อหา
ตามสาขาที่ศึกษา  ความรู้ด้านศาสตร์การสอนและประสบการณ์การสอน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการ
เรียนรู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้ในเนื้อหา และศาสตร์ด้านการสอน เช่น กลวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอน และสอดคล้องกับโคช
รันน์-สมิธท์ (Cochran-Smith, 2004 cited in Lunenberg and Willemse, 2006: 82) ท่ีกล่าวว่าความเป็นครูมืออาชีพของ
นักศึกษาครูสามารถพิจารณาได้จากความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตนเองศึกษา   
 2. การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพควรเป็นกระบวนการที่เป็นแบบพลวัตรและควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องสร้าง
ความเข้าใจให้นักศึกษาครูตระหนักถึงธรรมชาติบทบาทการจัดการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนต้ังแต่การ
เตรียมหลักสูตรการผลิตครูจนสิ้นสุดถึงการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (Friman-Nemser, 2001 cited in Chong, 
2011: 231) ท่ีสําคัญควรเน้นกระบวนการการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนครูเป็นผู้ค้นหาหรือแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตัวตนเองเป็น
สําคัญ (Abell, 2007 cited in Chou, 2011: 434)  มีรายวิชาที่เน้นให้นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  ฝึกให้นักศึกษา
ครูวิพากษ์และสะท้อนความคิดในการฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคของเพ่ือน   
 3. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเป็นครูมืออาชีพด้านการสอนให้กับนักศึกษาครู ควรเน้นให้นักศึกษาครูมีความ
ชํานาญในเนื้อหาสาระ ศาสตร์การสอนท่ีตนศึกษา สร้างความตระหนักในฐานะครูให้กับนักศึกษาครู รวมถึงความสามารถและ
ทักษะของนักศึกษาครูในการนําเสนองานรวมถึงการสื่อสารกับนักเรียนเป็นพื้นฐานของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
รินค์ (Rink, 2010 cited in Hall et al., 2010: 188)  ที่กล่าวว่าครูผู้สอนควรเสนอเนื้อหาและเป้าหมายท่ีสอนอย่างชัดเจนกับ
นักเรียน นอกจากนี้การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพไม่ใช่แค่เพียงเรียนรู้การยกระดับความรู้   วิธีการจัดการเรียนรู้  แต่ควรเป็นการ
ทําให้นักศึกษาครูสามารถเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่น  เป็นพลวัตรและเป็นวัฏจักรท่ีเป็นตามบริบทจริง (Kabilan et al., 2011: 94)  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 คณะครุศาสตร์และ/หรือสาขาการศึกษา ควรเน้นและเสริมประเด็นท่ียกระดับความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาครูตั้งแต่เข้ารับการศึกษาในช้ันปีท่ี 1 เป็นต้นไป โดยหากลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้นักศึกษาครูสามารถจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบบรรยากาศเพ่ือการเรียนและนําประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่ การประยุกต์ใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีตอบสนอง
มาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตรได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เก่า สู่ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน ความรู้ทางด้าน
หลักการและวิธีการสอน รวมถึงทฤษฎีการสอนท่ีหลากหลาย ความเข้าใจในความต่างของผู้เรียน และการเลือกใช้วิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน การประเมินผู้เรียนตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดตามหลักสูตร  มาเป็นหัวข้อสําหรับกระตุ้นการ
เรียนและส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาครูต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สัมพันธ์และมีผลต่อการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้
สําหรับนักศึกษาครู เพ่ือที่จะได้สารสนเทศและความรู้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพและความเป็นครูมืออาชีพ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูต่อไป  
 2. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาครูอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบหรือแนวปฏิบัติในการผลิตนักศึกษาครูให้มีคุณภาพทั้งในด้านการสอนหรือครูเก่ง ตามความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติสืบไป 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครู ซึ่งมีประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นผล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือที่ได้มา อาจยังไม่ครอบคลุมมิติด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นควรมีการเก็บรวบรวมโดยใช้เคร่ืองมือใน
ลักษณะอื่น ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลให้แน่ชัดอีกคร้ังหนึ่งต่อไป 
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การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดจันทบุร ี
A STUDY OF SATISFACTION AND LIFE QUALITY IN ACCORDANCE WITH THE 

ACHIEVEMENT OF ADMINTRATIVE DECENTRALIZATION TO LOCAL GOVERNMENT 
ORGANIZATIONS: A CASE STUDY OF TASKS ON WATER RESOURCES OF 

CHANTHABURI LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS. 
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, ธานี เฉลิมพงษ,์ นภา จันทร์ตรี, เอกชัย กิจเกษาเจริญ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
ภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นและการกระจายอํานาจ ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีและเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดจันทบุรี 3 แห่ง ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองพลู องค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนดและเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่จํานวน 945 ครัวเรือน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ มีท้ังหมด 5 ส่วน มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ค่าสถิติ t – test ค่าสถิติ  F – test และทดสอบหาความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินและการกระจายอํานาจของครัวเรือนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับมาก  ระดับความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจพบว่า เพศ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพและรายได้ไม่
แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา บทบาทหรือตําแหน่งในสังคมและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
และการกระจายอํานาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตพบว่า จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน รายได้ ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอํานาจไม่มีความแตกต่างกัน ส่วน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นการ
บํารุงรักษาแหล่งน้ําให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยการประสานงานร่วมมือกับภาคประชาชนมากกว่าท่ีจะ
ดําเนินการเฉพาะภาครัฐเท่านั้น 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต ผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจ 

Abstract 

The main purposes of this research study were: to investigate knowledge concerning local 
administration and decentralization, levels of satisfaction and life quality based upon decentralization 
achievement to local administrative organization; to compare satisfaction and life quality of households 
based on decentralization achievement to local administrative organization as a case study on water resource 
management of Chanthaburi local administrative organization; and to provide suggestions helpful for local 
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development. The sample drawn through the purposive sampling included 945 households located in three 
local administrative organizations at Klongphlu and Wangtanod subdistrict administrative organizations, as well 
as at Makam Muang Mai Subdistrict Municipality. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire 
divided into 5 parts and its reliability was found at 0.84 The data were analyzed using a computer program 
designed with social science statistics for percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe’ for 
pair testing set at the 0.05 significant level. 
 The findings were revealed. (1) knowledge concerning local administration and decentralization of 
households under Chanthaburi administrative organization was at the high level. (2) Satisfaction of 
decentralization achievement to local administration regarding water resource management was at the low 
level. (3) Life quality was at a moderate level. (4) The comparison was not significantly different for gender 
occupations, income and number of household members; while age, educational background, social roles or 
positions, and knowledge on local administration and decentralization showed significant difference at the 
0.05 level. (5) The comparison of life quality did not show significant difference as classified by number of 
household members, incomes, knowledge on local administration and decentralization; while gender, age, 
education occupation and social roles or positions showed significant difference at the 0.05 level. (6) It is 
recommended that Chanthaburi local administrative organization should foster and nurture water resources 
to maintain the rich of natural resources through cooperation directly with people instead of doing it with a 
government section.  

Keywords: Satisfaction Life Quality The Achievement of Admintrative Decentralization  

บทนํา 

 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันท่ี 17  มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งว่า หลัก
สําคัญต้องมีน้ําบริโภคน้ําใช้เพ่ือการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ท่ีนั่น  ถ้ามีน้ําคนอยู่ได้  ถ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้  ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้  
แต่ถ้ามี ไฟฟ้าไ ม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้  น้ํ าจึ งเป็นเสมือนหัวใจของกิจกรรมต่ างๆ ท่ีเกี่ ยว ข้องกับชีวิตมนุษย์ เพราะน้ํา เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ  เป็นองค์ประกอบของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด  มนุษย์ได้นําน้ํามาใช้ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม  เช่น  
ใช้ในการอุปโภคบริโภค  ใช้ในภาคอุตสาหกรรม  การคมนาคม  การผลิตกระแสไฟฟ้าและการพักผ่อนหย่อนใจ น้ําได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริการสาธารณะแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนงานและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้จัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทําให้เกิดแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. 2543 ขึ้น การกระจายอํานาจการเมืองการ
บริหารจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน มีวิสัยทัศน์ดังนี้ พ.ศ.2544 ถึง 2547 เป็นระยะ 4 ปีแรก ของการถ่ายโอนภารกิจตามกรอบของ
กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นช่วงของการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค รวมท้ังการ
พัฒนายุทธศาสตร์ การสร้างความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  บุคลากร  งบประมาณและทรัพย์สินรวมท้ังการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของภารกิจท่ีถ่ายโอนจะมีท้ังการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์และการดําเนินงาน
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานของรัฐและจะมี
บุคลากรจํานวนหนึ่งถ่ายโอนไปปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หลังจากการถ่ายโอนในระยะ 4  ปี
แรกสิ้นสุดลงจนถึงระยะเวลาถ่ายโอนในปีท่ี 10 (พ.ศ.  2548 - 2553) ตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเป็นช่วงเปล่ียนผ่านมีการปรับบทบาทของราชการส่วนกลางราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันในการถ่ายโอนภารกิจมีการปรับกลไก
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคอย่างกลมกลืน รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
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อันจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินกิจการสาธารณะท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีดีข้ึนจะ
ทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในช่วงเวลาหลังจากปีท่ี  10  (พ.ศ.  2554 เป็นต้นไป)  ประชาชนในท้องถ่ินจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจ  การกํากับดูแลและ
การตรวจสอบตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเต็มท่ี  ในส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการและการคลังท้องถิ่นท่ีพึ่งตนเองและเป็นอิสระมากขึ้น  ผู้บริหารและสภา
ท้องถิ่นจะเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการบริหารส่วนภูมิภาค  จะเปลี่ยนบทบาทจากฐานะ
ผู้จัดทําบริการสาธารณะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และกํากับดูแลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าท่ี
จําเป็นภายใต้ขอบเขตท่ีชัดเจนและการปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถ่ินอ ย่างแท้จริง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้กําหนดปรัชญาไว้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและกําหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต  และบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลเพ่ือการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและย่ังยืน พ.ศ.  2554  ครบรอบ 10  ปีของแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2543  คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าการติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง  จึงนําไปสู่คําถามสําคัญของการวิจัยคร้ังนี้คือการกระจายอํานาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดจันทบุรีภารกิจด้านแหล่งน้ําก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจของครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
ภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนปกครองท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี 
 4.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนปกครองท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี 
 5.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี 
 6.  เพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดจันทบุรี 
นิยามศัพท์ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลสําเร็จท่ีรัฐบาลต้องการให้เกิดต่อประชาชนท้องถิ่นและประเทศ  เป็นผลมาจากการ
ดําเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของประเทศ 
 2.  การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หมายถึง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
 3.  ภารกิจด้านแหล่งน้ํา  หมายถึง ภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 ภารกิจด้านแหล่งน้ํา และระบบประปาชนบท ที่กรมทรัพยากรน้ําถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จํานวน 15  ภารกิจ  ได้แก่  
   1)  ก่อสร้างระบบน้ําสะอาดมาตรฐาน  ก  และ  ข 
   2)  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  (น้ําผิวดิน) 
   3)  ถังเก็บน้ําแบบ  ผ99 
   4)  ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 
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   5)  ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
   6)  ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน 
   7)  ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
   8)  ทดสอบปริมาณน้ํา 
   9)  ปรับปรุงประปาหมู่บ้านเดิม 
   10)  สํารวจแผนท่ี 
   11)  ขุดสระ / ขุดลอกหนองน้ํา 
   12)  ก่อสร้างระบบประปาชนบท 
   13)  ซ่อมและปรับปรุงระบบประปาชนบท 
   รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ําประเภท  อ่างเก็บน้ํา  ฝายน้ําล้น และระบบส่งน้ํา 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  การศึกษาความสําเร็จของการดําเนิน
ภารกิจการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  แหล่งน้ําและระบบประปาชนบทขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี  โดยวัดผลสัมฤทธิ์จาก 
        1)  ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
   2)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน/์ผู้รับบริการ 
   3)  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเชิงประเมินค่าของครัวเรือนในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภารกิจด้านแหล่งน้ําจําแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตร ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและด้านการบริหารจัดการ  
 6.  คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้สึกเชิงประเมินค่าต่อสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ท่ีเกิดจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภารกิจด้านแหล่งน้ําอันประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและด้านส่ิงแวดล้อม 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ครัวเรือนท่ีมีเพศต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

2.  ครัวเรือนท่ีมีอายุต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

3. ครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

4.  ครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์ของการ 
กระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

5. ครัวเรือนท่ีมีอาชีพต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

6.  ครัวเรือนท่ีมีรายได้รวมทุกคนต่อเดือนต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

7.  ครัวเรือนท่ีมีบทบาทหรือตําแหน่งหน้าที่ในสังคมต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตาม 
ผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี 
แตกต่างกัน 
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8. ครัวเรือนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจจะมีระดับความพึงพอใจตาม
ผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี 
แตกต่างกัน 

9.  ครัวเรือนท่ีมีเพศต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

10.  ครัวเรือนที่มีอายุต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

11.  ครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

12.  ครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของการ 
กระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

13.  ครัวเรือนท่ีมีอาชีพต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

14.  ครัวเรือนที่มีรายได้รวมทุกคนต่อเดือนต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

15.  ครัวเรือนที่มีบทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตาม 
ผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี 
แตกต่างกัน 

16. ครัวเรือนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินและการกระจายอํานาจจะมีระดับคุณภาพชีวิตตาม
ผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาภารกิจแหล่งน้ําขององค์กรส่วนท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี 
แตกต่างกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 รายงานการศึกษาวิจัยการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีศึกษา  ภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  อาศัยการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ข้อมูลทุติยภูมิศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลปฐมภูมิศึกษาจากการสํารวจโดยวิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ครัวเรือนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบล 2 แห่งและครัวเรือนในพื้นท่ีเทศบาลจํานวน 1 แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี จํานวน 4,940 ครัวเรือน ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ต้ังบ้านเรือนใกล้เคียงแหล่งน้ําในตําบลท่ีศึกษาโดยใช้ตารางสําหรับพิจารณา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970) โดยแต่ละตําบลแยกประชากรออกเป็นหมู่บ้าน ทําการ
สุ่มตามสัดส่วนของครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน นําจํานวนครัวเรือนทุกหมู่บ้านมารวมกันจะได้กลุ่มตัวอย่างของตําบล ได้ตัวแทนกลุ่ม 
945 ครัวเรือน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าระดับความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จําแนกเป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 – 5 โดยใช้ทฤษฎี โดย
ประยุกต์ใช้ตามทฤษฎีของลิเคอร์ท (Likert.1932) จํานวน 36 ข้อ และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใช้เคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิต
ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุลและคณะ.2541) จําแนกระดับ
คุณภาพชีวิตออกเป็น 26 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ก่อนนําไปทดลองใช้ต้องนําไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content  Validity) ว่าเนื้อหาของข้อคําถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาหรือไม่  โดยส่งนิยาม  โครงสร้างคําถาม  และแบบสอบถาม ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เท่ียงตรงของคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยคร้ังนี้หรือไม่ 
แล้วจึงนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อความถูกต้องและเท่ียงตรงในเนื้อหาคําถามโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ ทดสอบความ
เช่ือมั่น  (Reliability)  โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วนําไปทดลองใช้  (Try out)  กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 40  คน  นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาระดับค่าความเช่ือม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient  
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Alpha) ของครอนบาค  (Cronbach .1990)  โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 
0.84 

ผลการวิจัย 

 1.  ผลการศึกษาพื้นฐานส่วนบุคคลของครัวเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประมาณคร่ึงหนึ่ง
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.80)  มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 28.00) ส่วนมากมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 5 คน (ร้อย
ละ 79.70) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 47.40) ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 54.50) ครัวเรือนคร่ึงหนึ่งมี
รายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 52.70) สามในส่ีของครัวเรือนสถานะของรายได้เป็นแบบพอมีพอใช้ (ร้อยละ 76.60) ครัวเรือน
จํานวนมากไม่มีบทบาทหรือตําแหน่งในสังคม (ร้อยละ 81.10) ส่วนครัวเรือนท่ีมีบทบาทหรือตําแหน่งในสังคม ตําแหน่งในสังคม 
ตําแหน่งท่ีพบมากคือ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน สมาชิกองค์การบริการส่วนตําบล และสมาชิกเทศบาล 
 2.  ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอํานาจ พบว่า ครัวเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าสามในส่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถ่ินและการกระจายอํานาจในระดับมาก 
(ร้อยละ 90.80)  
 3.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของครัวเรือนท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า โดยภาพรวมครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�  = 2.94 S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี ้
  3.1  ด้านสาธารณูปโภค ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.11 S.D. = 0.67) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด คือ ชาวบ้านมีน้ํากินน้ําใช้อย่างพอเพียง (�̅� = 3.56 S.D. 
= 1.02) รองลงมาคือ มีแหล่งน้ําดิบสําหรับการทําน้ําประปา  (�̅� = 3.36 S.D. = 1.14) 
  3.2  ด้านการเกษตร ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.80 S.D. = 0.75) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยที่สุด คือ ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง (�̅� 
=3.29 S.D. = 1.11) รองลงมาคือ มีการขาดแคลนน้ําในหน้าแล้ง (�̅� = 3.03 S.D. = 1.35)  
  3.3  ด้านสังคม ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.23 S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากที่สุดไปหาค่าที่น้อยท่ีสุด คือ มีความสามัคคีในชุมชน (�̅� = 3.71 S.D. = 0.95) รองลงมา
คือ เกิดชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ (�̅�= 3.63 S.D. = 0.94) 
  3.4  ด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.84 S.D. = 0.72) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากค่ามาที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุด คือ ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (�̅� = 3.54 S.D. 
= 1.09) รองลงมาคือ ชาวบ้านขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ํา (�̅� = 2.95 S.D. = 1.12)  
  3.5  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (�̅� = 2.67 S.D.   
= 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด คือ มีความหลากหลายทางชีวภาพ (�̅� = 
2.94 S.D. = 1.09) รองลงมาคือ สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ (�̅� = 2.93 S.D. = 1.11) 
  3.6  ด้านการบริหารจัดการ ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.99 S.D. = 0.66) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุดคือ ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้แหล่งน้ําได้ตามสะดวก 
(�̅� = 3.59 S.D. = 1.00) รองลงมาคือ การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ําเป็นไปอย่างโปร่งใส (�̅� = 3.30 S.D. = 1.09) 
 4.  ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิต  พบว่า โดยภาพรวมครัวเรือนมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.92 S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยที่สุด คือ ความสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง (�̅� = 3.82 S.D. = 0.98) 
ความรู้สึกว่าชีวิตของตนมีความหมาย (�̅� = 3.76 S.D. = 0.93) การพักอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ (�̅� = 
3.69 S.D. = 0.94) ความพอใจในการผูกมิตรหรือการเข้ากับคนอื่น (�̅� = 3.66 S.D. = 0.89) ความรู้สึกพอใจในตนเองมากน้อย
เพียงใด (�̅� = 3.56 S.D. = 0.91) และความพอใจกับสภาพบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยตอนนี้ (�̅� = 3.59 S.D. = 1.03) 
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 5.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรีจําแนกตามเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ของครอบครัว
รวมทุกคนต่อเดือน บทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พบว่า 
ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานเม่ือจําแนกตามตัวแปรพบว่ามี 4 ตัวแปร คือ เพศ จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพและบทบาทหรือตําแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน แต่มี 4 ตัวแปรคือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

6. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรีจําแนกตาม เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ของครอบครัวรามทุก
คนต่อเดือน บทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานเม่ือจําแนกตามตัวแปรพบว่ามี 5 ตัวแปร คือ อายุ จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพและบทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมไม่มีความแตกต่างกันแต่มี 4 ตัวแปรคือ เพศ รายได้และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

สรุปและอภิปรายผล 

 1.  จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินและการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน และการกระจายอํานาจอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากการปกครองท้องถิ่นและ
การกระจายอํานาจเป็นเร่ืองใกล้ตัวของประชาชน ชาวบ้านคุ้นเคยกับองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เพราะที่ตั้งสํานักงานอยู่
ใกล้บ้าน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ก็เป็นไปอย่างท่ัวถึง การกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางสู่ท้องถ่ินชาวบ้านเห็นได้ชัดเจน
คืออํานาจทางการคลังและการงบประมาณที่ทําให้การจัดสรรงบประมาณสําหรับแผน / โครงการต่าง ๆ นั้นชาวบ้านได้มีส่วนร่วม
ผ่านการทําประชาคม  
 2.  จากการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
  1. ด้านสาธารณูปโภค พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเพราะชาวบ้านมีน้ํากินน้ําใช้อย่าง
พอเพียง ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับการถ่ายโอนและดําเนินการเองนั้นพัฒนาดูแล
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําตามความเหมาะสมตลอดป ี
  2. ด้านการเกษตร พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเพราะชาวบ้านมีน้ําใช้ ท้ังนี้เนื่องจาก
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น สวนผลไม้ สวนยางพารา  
  3. ด้านสังคม พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีความสามัคคีในชุมชน เนื่องจากลงพ้ืนท่ีขณะ
เก็บข้อมูลไม่พบถึงปัญหาความขัดแย้งจากการใช้น้ํา 
  4. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางราคาท่ีดินมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจทําให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนทางการเกษตรมากข้ึน เช่น สวนยางพารา สวนลําไย  
  5. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรียังความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
  6. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจชาวบ้านสามารถเข้าไปใช่แหล่งน้ําได้ตามสะดวก ท้ัง
เนื่องมาจากแหล่งน้ําในท้องถิ่นไม่มีประตูปิดหรือมีเวรยามรักษาการณ์ ชาวบ้านจึงพอใจท่ีจะเข้าไปใช้น้ําหาสัตว์น้ําหรือท่องเท่ียวได้
ตามความต้องการ 

3.  จากการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี พบว่า ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง สามารถเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด คือ สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง ความรู้สึกว่าชีวิต
ของท่านมีความหมาย การพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ ความพอใจในการผูกมิตรหรือการเข้ากับคนอื่น 
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และความรู้สึกพอใจในตนเอง สอดคล้องกับ ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543) อธิบายไว้ว่า คุณภาพชีวิตสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท  ทางด้าน
ร่างกาย คือ บุคคลจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นผลตอบสนองมาจากปัจจัยพื้นฐาน  
ทางด้านจิตใจ คือ บุคคลจะต้องมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณ์ ร่าเริง แจ่มใส ไม่วิตกกังวล มีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตตนเองและ
ครอบครัวทางสังคม ส่ิงแวดล้อม มีความปลอดภัยในชีวิตและทางด้านสังคม คือ บุคคลสามารถดํารงชีวิตภายใต้บรรทัดฐานและ
ค่านิยมของสังคมในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมได้อย่างปกติสุข 
 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีตําบลวังโตนด ตําบลมะขามเมืองใหม่ 
และตําบลคลองพลู เป็นภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานภายนอก การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ไม่มีความชัดเจนขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีทักษะความชํานาญและเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าจึงทําให้คุณภาพชีวิตของครัวเรือนอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 4.  การทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผล 
 สมมติฐานการวิจัยต้ังไว้ 16 ข้อแยกเป็น 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิต 
 ด้านความพึงพอใจ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา บทบาทหรือตําแหน่ง
หน้าที่ในสังคมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรอายุและระดับการศึกษา เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีด้วยวิธีการ
ทดสอบของ Scheffe’ พบว่า คู่ครัวเรือนท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจมากกว่า
ครัวเรือนอายุ 41 – 50 ปี คู่ครัวเรือนระดับการศึกษาประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจมากกว่า
ครัวเรือนระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปและคู่ครัวเรือนระดับการศึกษามัธยมศึกษามีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ของการกระจาย
อํานาจมากกว่าครัวเรือนระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปและคู่ครัวเรือนระดับการศึกษามัธยมศึกษามีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์
ของการกระจายอํานาจมากกว่าครัวเรือนระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ท้ังนี้เพราะว่าครัวเรือนท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี เป็นวัย
หนุ่มสาวที่เติบโตมากับนโยบายการกระจายอํานาจ การก่อต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเทศบาลตําบล ในยุคปัจจุบัน เกิดข้ึนอย่าง
ค่อนข้างม่ันคงแล้ว ในช่วงอายุของพวกเขา เห็นบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นได้ชัดเจน จึงทําให้มีความพึงพอใจมากกว่าครัวเรือน ที่มี
อายุ 41 – 50 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยของการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมองเห็นโลกเห็นปัญหามากกว่าวัยหนุ่มสาวจึงพอใจน้อยกว่าครัวเรือนที่มี
อายุ น้อยกว่า 30 ปี ส่วนครัวเรือนระดับการศึกษาประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจมากกว่า
ครัวเรือนระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปทั้งนี้เพราะจากการสังเกตการณ์ขณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามนั้น ชาวบ้านท่ีจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่มีอัธยาศัยไมตรีดียินดีให้ความร่วมมือ เป็นผู้ท่ีต้ังถ่ินฐานม่ันคง มีฐานะ ทางเศรษฐกิจท่ี
พ่ึงตนเองได้ จึงมีความพึงพอใจมากกว่าครัวเรือนระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ท่ีพอใจน้อยกว่าเพราะส่วนมากเคยมี
ประสบการณ์ไปใช้ชีวิตในเมืองหรือกรุงเทพมหานครมาก่อนจึงเกิดการเปรียบเทียบความรู้สึกสะดวกสบายข้ึน เช่นเดียวกับคู่
ครัวเรือนระดับการศึกษามัธยมศึกษาที่มีความพึงพอใจมากกว่าครัวเรือน ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
 ด้านคุณภาพชีวิต ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาภารกิจด้านแหล่งน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ตัวแปรอายุเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบของ Sheffe’ พบว่า มี 2 คู่ ท่ีแตกต่างกัน
ได้แก่ คู่ครัวเรือนอายุน้อยกว่า 30 ปี จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าครัวเรือนที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไปและคู่ครัวเรือนอายุ 
31 – 40 ปี จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าครัวเรือนท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ท้ังนี้เพราะว่าครัวเรือนอายุน้อยกว่า 30 ปี สด
ช่ืนร่ืนเริงต่อชีวิตการเรียนการงาน ระยะเร่ิมต้น ครัวเรือนอายุ 31 – 40 ปี กําลังอยู่ในวัยเร่ิมหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่เต็มตัวท่ียัง
สุขภาพแข็งแรงมีไฟมีพลังในชีวิตเต็มท่ี ครัวเรือนท้ังสองช่วงอายุจึงมีคุณภาพชีวิตมากกว่าครัวเรือนท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป ซึ่งเร่ิมมี
ความเครียดจากการประกอบอาชีพปัญหาสุขภาพเช่นความดัน โรคไขมันในเส้นเลือด การดําเนินชีวิตประจําวันไม่สดชื่นเหมือนวัย
แรกหนุ่มสาว กับวัยผู้ใหญ่เต็มตัว ตัวแปรระดับการศึกษาเมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบของ Scheffe’ พบว่า มี 2 คู่ ที่แตกต่างกันได้แก่ คู่ครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาจะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
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ชีวิตมากกว่าครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นและคู่ครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตมากกว่าครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาจะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีข้ึนไป ทั้งนี้เป็นเพราะว่าจากการสังเกตการณ์ขณะลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า ครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
กับระดับการศึกษามัธยมศึกษาส่วนมากจะประกอบอาชีพอิสระเช่น ทําสวน เปิดกิจการ เป็นของตัวเอง เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ ร้าน
เสริมสวย ร้านอาหารตามสั่ง ขายของชํา จึงรู้สึกพอใจในคุณภาพชีวิตของตนเอง เป็นเจ้านายตนเองไม่มีใครมาควบคุมบงการ
เหมือนผู้ท่ีทํางานในระบบท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมักทํางานในระบบ เช่น ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัทต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและต้องสร้างผลการ
เพ่ือรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดทําให้ครัวเรือนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับคุณภาพชีวิตน้อยกว่า
ครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. รัฐบาลต้องเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศกวดขันกับการบํารุงดูแลรักษาแหล่งน้ําที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 2. รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบํารุงดูแลรักษาแหล่งน้ํา 
 3. รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์การใช้น้ําทุกประเภทอย่างประหยัด 
 4. รัฐบาลควรบังคับใช้มาตรการลงโทษผู้ทําลายความเสียหายหรือความสกปรกให้กับแหล่งน้ําอย่างจริงจัง 
 5. รัฐบาลควรเพิ่มแรงจูงใจทางบวกโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะกรรมการที่ดูแลแหล่งน้ําดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับคณะกรรมการกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลแกนนําชาวบ้าน ครู หมอ และผู้นําทางศาสนาและชาวบ้านควรพัฒนาการ
ประสานงานกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือลดช่องว่างการขาดการติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทําให้เกิดความ
สามัคคีทําใจตรงกันถึงการการใช้ประโยชน์ การบํารุงดูแลรักษาและเข้าไปทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของแหล่งน้ําในท้องถ่ิน ลดการ
เข้าไปใช้แหล่งน้ําอย่างผิดกฎหมายเช่น เทสารพิษลงน้ําสาธารณะ 
 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณให้กับคณะกรรมการที่ดูแลระบบประปา
หมู่บ้านและสมาชิกผู้ใช้น้ํา จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคและการจัดการน้ําให้เกิดประสิทธิภาพแก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา 
 3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการทําความสะอาดขุดลอกคูคลอง หนองบึงแหล่งน้ําในความรับผิดชอบ
เพ่ือมิให้เกิดแหล่งสะสมของขยะ ส่ิงปฏิกูล เม่ือฤดูฝนมาถึงจะมีพื้นท่ีเพียงพอรองรับน้ํา อันจะช่วยลดการเกิดปัญหาน้ําท่วมต่อไป 
 4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ํา เช่น การห้ามใช้แหอวนขนาดเล็ก หรือห้ามจับปลาในฤดูวางไข่  
 5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ําในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะ
เป็นแนวทางท่ีจะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตัดสินใจ และกําหนดนโยบายพัฒนาแหล่งน้ําร่วมกัน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
หวงแหน ผูกพันต่อแหล่งน้ํา นอกจากนี้การเข้ามามีส่วนร่วมของเกษตรกรยังทําให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นด้วย 

ข้อเสนอแนะเชงิวิชาการ 
 1.  การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะภารกิจด้านแหล่งน้ําในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาบทบาทหน้าที่ทุกด้านที่มี
การกระจายอํานาจถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการว่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างไร 
 2.  ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลการกระจายอํานาจท่ีลึกซึ้งอันจะนําไปสู่การหาแนวทางการนํานโยบาย
การกระจายอํานาจไปสู่ภาคปฏิบัติที่หลากหลายและสามารถนําไปวางแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ินสังคมต่อไป  
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การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุร ี

A STUDY OF SATISFACTION AND LIFE QUALITY IN ACCORDANCE WITH THT 
ACHIEVEMENT OF THE THAI-STRENGTH ACTION PLAN PROJECT: A CASE STUDY 

OF SMALL-SIZED SUBDISTRICT ADMINISTRATION  
ORGANEZATIONS IN CHANTHABURI. 

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, นภา จันทร์ตรี, วงธรรม สรณะ, เอกชัย กิจเกษาเจริญ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เปรียบเทียบความพึงพอใจและ
คุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กใน
จังหวัดจันทบุรีและเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นครัวเรือน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลมาบไพ องค์การบริหารส่วนตําบลบางสระเก้า 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด และองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน จํานวน 1,097 ครัวเรือน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบประเมินค่า 5 ระดับ มีทัง้หมด 5 ส่วน มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ 
t – test ค่าสถิติ F – test และทดสอบหาความต่างเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
ผลการวิจัยพบว่า  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก  ระดับความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจพบว่า เพศ จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน อาชีพ บทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษารายได้และระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
พบว่า อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ และบทบาทหรือตําแหน่งหน้าที่ในสังคมไม่มีความแตกต่างกัน ส่วน
เพศ อายุ รายได้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งท่ีมุ่งเน้นตอบสนองปัญหาและความจําเป็นของครัวเรือน
จริงมากกว่าการจัดทําโครงการตามแบบที่เคยปฏิบัติด้วยความเคยชิน 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

Abstract 

 The research objectives were:  to investigate knowledge concerning Thai strength action plan to 
study levels of satisfaction and life quality based on achievement of the Thai strength action plan, to 
compare satisfaction and life quality of households based on achievement of the Thai strength action plan of 
small-size subdistricts under Chanthaburi Administrative Organization, and to provide helpful suggestions for 
local development. The sample drawn through purposive sampling included 1,097 households in four small 
size subdistrict administrative organizations Mappia, Sakao, Wangtanod, and Pongnamron. The research 
instrument was a 5-rating scale questionnaire divided into 5 parts and its reliability was revealed at 0.88. 
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Statistical analysis was employed using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe’ for 
pair comparison set at the 0.05 significant level.  
 The major results were shown. First, knowledge concerning the Thai strength action plan was at the 
high level. Second, satisfaction toward the plan achievement was at a moderate level. Third, life quality was 
at the high level. Fourth, the comparison of satisfaction classified by gender, number of household members, 
occupations and social role and position did not show significant difference; while age, education 
qualification, income, and knowledge on the action plan showed significant difference at the 0.05 level. Fifth, 
the comparison of life quality classified by age and number of household members education gualification, 
occupation,socialrolre or position did not show significant difference ; while gender, income, and  knowledge 
on the action plan showed significant difference at the 0.05 level. Sixth, suggestions for local development 
include sincerely and promptly responding to problems and helping people instead of merely doing a typical 
action plan. 
Keywords: Satisfaction Life Quality The Achievement of the Thai-Strength Action Plan Project  

บทนํา 

 รัฐบาลนําโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ดําเนิน
โครงการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งตกตํ่ามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ช่ือแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจระยะท่ี 2 ปี 2553 - 2555) ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมาจากการกู้หรือเป็นหนี้สาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างงานและ
สร้างรายได้โดยการลงทุนของภาครัฐในโครงการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตพร้อมกับการสร้าง
โอกาสของภาคเอกชนในการลงทุนและยกระดับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือ 13  ตุลาคม 2552 ได้อนุมัติ
เงินอุดหนุนทั่วไปให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ดําเนินตามโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555  ประจําปีงบประมาณ  
2553 จํานวนเงิน  23,000 ล้านบาท เป็นงบอุดหนุนทั่วไปและอีกส่วนหนึ่งเป็นงบเฉพาะกิจ  (หรือเรียกว่างบ ส.ส.) เป็นจํานวนเงิน 
10,613,353,000 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดจันทบุรีได้จัดทําโครงการท้ังส้ินจํานวน 372 โครงการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณีเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสําคัญในจังหวัดจันทบุรีท่ีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาสากลเพ่ือพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและย่ังยืนได้กําหนดพันธกิจข้อที่ 4 คือให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมท้ังภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปีงบประมาณ 2553 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้จัดสรร
เงินอุดหนุนการวิจัยผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรีของชลพรรณ ออสปอนพันธ์และคณะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลสัมฤทธิ์การดําเนิน
โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของเทศบาลตําบลหนองบัวและศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนเทศบาลตําบลหนองบัวมีระดับความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์เชิงบวกของการดําเนินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
อยู่ในระดับมาก มีระดับความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์เชิงลบของการดําเนินโครงการอยู่ในระดับน้อยส่วนคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงอาจกล่าวได้ว่าการดําเนินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรีเป็นโครงการท่ีประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ปี 2554 คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นความรู้ในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้นอันจะนําไปสู่การเพิ่มคุณภาพการ
เรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น การขยายบริบทการศึกษาให้กว้างขวางออกไปในพ้ืนท่ี
ชนบท  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจะทําให้ทราบผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรมและเด่นชัดมากย่ิงข้ึน ดั ง นั้ น
คําถามสําคัญของการวิจัยคือการดําเนินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัด
จันทบุรีจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี 

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี 

3. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี 
 4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตาม แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรีจําแนกตาม เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ของครอบครัว
รวมทุกคนต่อเดือนบทบาทหรือตําแหน่งหน้าที่ในสังคมและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรีจําแนกตาม เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ของครอบครัว
รวมทุกคนต่อเดือน บทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

6. เพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี 
นิยามศัพท์ 
 1. โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หมายถึง โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  2553 (จากงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 23,000  ล้านบาท) จํานวน 324 โครงการ และโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการบริหารสาธารณะข้ันพ้ืนฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (หรือเรียกงบ  ส.ส. 10,613 
ล้านบาท) จํานวน 48 โครงการ 
 2. องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี หมายถึง จากข้อมูลปัจจุบัน (9 กันยายน 2553) จังหวัดจันทบุรีมี
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลมาบไพ องค์การบริหารส่วนตําบลบางสระเก้า องค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อนและองค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด 

3. ผลสัมฤทธิ์ (Result) หมายถึง ผลท่ีรัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ เป็นผลมาจากการดําเนินงาน
ของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของประเทศ 
 4. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หมายถึง ผลสําเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจังหวัดจันทบุรี  โดยวัดจาก 
  (1)  ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  (2)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน/์ผู้รับบริการ 
  (3)  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเชิงประเมินค่าของครัวเรือนในพื้นท่ี 4 ตําบล ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจําแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการเกษตร ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและด้านการบริหารจัดการและความคุ้มค่า 
 6. คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้สึกเชิงประเมินค่าต่อสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนในพ้ืนที่ 4 ตําบล ท่ีเกิดจาก
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งอันประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ครัวเรือนที่มีเพศต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
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 2. ครัวเรือนที่มีอายุต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารสว่นตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 3. ครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกัน 
 4. ครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 5. ครัวเรือนที่มีอาชีพต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 6. ครัวเรือนที่มีรายได้รวมทุกคนต่อเดือนต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 7. ครัวเรือนที่มีบทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมต่างกันมีระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารสว่นตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 8. ครัวเรือนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จะมีระดับความพึงพอใจตามแผนผลสัมฤทธิ์
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกัน 
 9. ครัวเรือนที่มีเพศต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 10. ครัวเรือนท่ีมีอายุต่างกันจะมีระดับคุณภาพชิวิตตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารสว่นตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 11. ครัวเรือนท่ีมีจํานวนสมาชิกต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 12. ครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกัน 
 13. ครัวเรือนท่ีมีอาชีพต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก  จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกัน 
 14. ครัวเรือนท่ีมีรายได้รวมทุกคนต่อเดือนแตกต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 15. ครัวเรือนท่ีมีบทบาทหรือตําแหน่งหน้าที่ในสังคมต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกัน 
 16. ครัวเรือนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จะมีระดับคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 รายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี อาศัยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ข้อมูลทุติยภูมิศึกษาจากเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง ข้อมูลปฐมภูมิศึกษาจากการสํารวจโดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจัยได้แก่ครัวเรือนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก 4 แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี จํานวน 5,480 ครัวเรือน 
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีตั้งบ้านเรือนริมถนนท่ีสร้างหรือปรับปรุงจากงบประมาณ
โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งรวมถึงตามเส้นทางคมนาคมในตําบลและหมู่บ้านท่ีศึกษา โดยใช้ตารางสําหรับพิจารณาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970) โดยแต่ละตําบลแยกประชากรออกเป็นหมู่บ้าน ทําการสุ่มตาม
สัดส่วนของครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน นําจํานวนครัวเรือนทุกหมู่บ้านมารวมกันจะได้กลุ่มตัวอย่างของตําบล ได้ตัวแทนกลุ่ม 1,097 
ครัวเรือน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
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ต่อผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจําแนกเป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่ตอนท่ี 1 – 5 โดยใช้ทฤษฎี โดย
ประยุกต์ใช้ตามทฤษฎีของลิเคอร์ท (Likert.1932) จํานวน 40 ข้อ และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใช้เคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิต
ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุลและคณะ. 2541) จําแนกระดับ
คุณภาพชีวิตออกเป็น 26 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ก่อนนําไปทดลองใช้ต้องนําไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content  Validity) ว่าเนื้อหาของข้อคําถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาหรือไม่ โดยส่งนิยาม โครงสร้างคําถาม และแบบสอบถาม ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เท่ียงตรงของคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยคร้ังนี้หรือไม่ 
แล้วจึงนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อความถูกต้องและเท่ียงตรงในเนื้อหาคําถามโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ ทดสอบความ
เช่ือมั่น  (Reliability)  โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วนําไปทดลองใช้ (Try  out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 40  คน  นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาระดับค่าความเช่ือม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient  
Alpha) ของครอนบาค  (Cronbach .1990)  โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากัน 
0.88 

ผลการวิจัย 

 1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรีพบว่า 
ประมาณคร่ึงหนึ่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.00)  มีอายุ 51 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 31.00) ส่วนมากมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 5 
คน (ร้อยละ 82.70) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 44.00) มากกว่าคร่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 61.80) ครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,000 บาท ถึง 29,999 บาท บาท (ร้อยละ 47.70) สามในส่ีของครัวเรือนสถานะรายได้เป็นแบบพอมี
พอใช้ (ร้อยละ 77.60) ส่วนใหญ่ของครัวเรือนไม่มีบทบาทหรือตําแหน่งในสังคม (ร้อยละ 84.00) ตําแหน่งท่ีพบ คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานและกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานันและแพทย์ประจําตําบล 
 2.  ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พบว่า ครัวเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมากกว่าสองในสามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในระดับมาก (ร้อยละ 74.30)  
 3.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของครัวเรือนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี พบว่า โดยภาพรวมครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 
(�̅� = 3.18 S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี ้
  3.1  ด้านสาธารณูปโภค ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.30 S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยที่สุด คือ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร (�̅� = 
3.70 S.D. = 0.93) รองลงมาคือ ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (�̅� = 3.56 S.D. = 0.89) 
  3.2  ด้านการเกษตร ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.50 S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด คือ สามารถส่งผลผลิตทางการเกษตรได้โดยสะดวก (�̅� = 3.77 
S.D. = 10.84) รองลงมาคือ มีรถจากภายนอกเข้าไปรับซื้อผลผลิตมากขึ้น (�̅� = 3.73 S.D. = 0.93) 
  3.3  ด้านสังคม ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.13 S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด คือ ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน (เด็ก ๆ สามารถเดินทางมา
เรียนหนังสือในเมืองสะดวกข้ึน) (�̅� = 3.87 S.D. = 0.83) รองลงมาคือ การไปมาหาสู่กันสะดวกสบายมากข้ึน (�̅� = 3.85 S.D. = 
0.82) 
  3.4  ด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.08 S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด คือ เกิดการสร้างงานในหมู่บ้านมากข้ึน (�̅� = 3.30 S.D. 
= 0.99) รองลงมาคือ ใช้เวลาว่างทําอาชีพเสริมได้มากข้ึน  (�̅� = 3.29 S.D. = 1.01) 
  3.5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�= 3.05 S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยที่สุด คือ สามารถ
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เดินทางไปถึงแหล่งท่องเท่ียวได้รวดเร็ว (�̅� = 3.71 S.D. = 0.92) รองลงมาคือ นักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชนมากข้ึน (�̅� = 3.29 S.D. 
= 1.14) 
  3.6  ด้านการบริหารจัดการ / ความคุ้มค่า ครัวเรือนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.14 
S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด คือ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทํา
โครงการ เช่น ผ่านทางประชาคมหมู่บ้าน (�̅� = 3.42 S.D. = 1.07) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
สม่ําเสมอ (�̅� = 2.94 S.D. = 1.09) 
 4.  ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ครัวเรือนมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.53 S.D. = 0.46) 
 5.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิข์องโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรีจําแนกตามเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ของครอบครัว
รวมทุกคนต่อเดือน บทบาทหรือตําแหน่งหน้าที่ในสังคมและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข ้มแข็งพบว่า
ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานเม่ือจําแนกตามตัวแปรพบว่ามี 4 ตัวแปร คือ เพศ จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพและบทบาทหรือตําแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน แต่มี 4 ตัวแปรคือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

6.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรีจําแนกตาม เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ของครอบครัวรามทุก
คนต่อเดือน บทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานเม่ือจําแนกตามตัวแปรพบว่ามี 5 ตัวแปร คือ อายุ จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพและบทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคมไม่มีความแตกต่างกันแต่มี 4 ตัวแปรคือ เพศ รายได้และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

สรุปและอภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากรัฐบาลในขณะนั้น 
(นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการไทยเข้มแข็งอย่างกว้างขวางทางส่ือสารมวลชนทุกประเภท
โดยเฉพาะโทรทัศน์และแผ่นป้ายประกาศท่ีมีสัญลักษณ์โครงการชัดเจนเป็นที่พบเห็นท่ัวไปตามถนนหนทางสายต่าง ๆ  
 2. จากการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านได้ดังนี้ 
 1. ด้านสาธารณูปโภค พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนี้
เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
โดยเฉพาะการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนแนวทางในชนบท ทําให้การสัญจรไปมาหาสู่กันทําได้ง่ายข้ึน  
 2. ด้านการเกษตร พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสามารถส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ 
โดยสะดวกอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี มีเกษตรทําสวนผลไม้ สวนยางพาราเป็นจํานวนมาก 
 3. ด้านการเกษตร พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน  (เด็ก ๆ 
สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือในเมืองสะดวกข้ึน) ท้ังนี้เนื่องจากเม่ือมีถนน เช่ือมติดต่อระหว่างชนบทเมืองมากข้ึน นอกจากจะใช้
เร่ืองธุรกิจการงานแล้ว การเดินทางไปส่งลูกหลานเรียนหนังสือในเมืองก็สะดวกขึ้น สามารถไปเช้าเย็นกลับได้ เกิดความอบอุ่นใน
ครอบครัว 
 4. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเกิดการสร้างงานในหมู่บ้านมากขึ้น 
ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อรัฐบาลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจท่ีซบเซาให้เติบโตขึ้นด้วยการออกแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ทําให้เกิดการจ้าง
แรงงานเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนที่ผู้รับเหมาต้องจ้างงานลูกจ้างจํานวนมากท้ังช่างและกรรมกร 
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 5. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากเพราะสามารถเดินทางไปถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็งเป็นการก่อสร้างถนน ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงแหล่งท่องเท่ียวสะดวกขึ้น เช่น การท่องเท่ียวทางเรือท่ี
คลองวังโตนด การท่องเท่ียวเชิงเกษตรมาบไพ และการท่องเที่ยวท่ีใกล้เคียงกับพรมแดนกัมพูชาท่ีโป่งน้ําร้อน 
 6. ด้านการบริหารจัดการ / ความคุ้มค่า พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเพราะว่าชาวบ้านมี
ส่วนร่วมในการทําโครงการ เช่น ผ่านทางประชาคมหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก มีการประชาสัมพันธ์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการสมํ่าเสมอ ทั้งทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เมื่อมีการนัดหมายทําประชาคม ประชาชนจึงให้
ความร่วมมือ  

3. จากการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจังหวัดจันทบุรี พบว่า ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลําดับจาก
ค่าเฉล่ียมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 5 ลําดับแรก ปรากฏผลดังนี้ ความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง 
การพักอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมดี ความพอใจในการผูกมิตรหรือการเข้ากับคนอื่น และความพอใจกับการช่วยเหลือท่ี
เคยได้รับจากเพื่อนบ้านคนรอบข้าง ทั้งนี้เนื่องจากพื้นท่ีตําบลโป่งน้ําร้อน ตําบลวังโตนด ตําบลบางสระเก้า และตําบลมาบไพ มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ท้ังสวนผลไม้ สวนยางพารา นากุ้ง บ่อปลา และอื่น ๆ ที่จะทําให้ชาวบ้านมีรายได้มาจุนเจือ
ครอบครัวอย่างพอเพียง มีโครงการพัฒนาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถนํามา
ปรับใช้พัฒนาตนเองรวมถึงได้เข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลจากภาครัฐได้สะดวกข้ึนรวมถึงโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ทําให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก 

4.  การทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผล 
สมมติฐานการวิจัยตั้งไว้ 16 ข้อ แยกเป็น 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตผลการทดสอบสมมติฐานสามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน
ตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือนและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรอายุเมื่อทําการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ Scheffe’ พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 คู่ ได้แก่ คู่ครัวเรือนอายุ 10 – 30 ปี มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมากกว่า
ครัวเรือนอายุ 51 ปีข้ึนไป ท้ังนี้เพราะว่าครัวเรือนอายุ 10 - 30 ปี มีความจําเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษา สถานท่ีทํางาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี ส่วนมากเป็นการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนให้มีสภาพดีขึ้นจึงตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้โดยตรง ในการขับขี่มอเตอร์ไซด์ จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ 
ความพอใจจึงมากกว่า ขณะท่ีครัวเรือน อายุ 51 ปีขึ้นไป ความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปสถานศึกษาหรือติดต่อธุรกิจการงานต่าง ๆ 
ลดน้อยลง ประกอบกับเมื่อการคมนาคมสะดวกการส่งผลผลิตไปจําหน่ายก็มีผู้เดินทางมารับซื้อถึงท่ี ขณะเดียวกับเมื่ออายุมากขึ้น
ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะลดลง ก็อาจทําให้มีความพึงพอใจน้อยกว่าครัวเรือนที่มีอายุ 10 – 30 ปี ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผล
ต่อความพึงพอใจ ได้แก่ เพศ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ และบทบาทหรือตําแหน่งหน้าท่ีในสังคม 

ด้านคุณภาพชีวิต ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เพศ รายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตัวแปรรายได้เม่ือทําการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบของ Scheffe’ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 คู่ ได้แก่ คู่ท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตมากกว่า ครัวเรือนที่มีรายได้ 10,000 – 29,999  บาท
ข้ึนไป ทั้งนี้เพราะว่าครัวเรือนที่มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท ใช้ชีวิตแบบสันโดษ พอเพียง มีน้อยใช้น้อยประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย กินอยู่
จากผลผลิตที่ผลิตได้เอง และเมื่อรายได้น้อยทําให้ความสามารถในการเป็นหนี้ลดลงด้วย เม่ือไม่มีหนี้สินก้อนโตก็ไม่มีความเครียด
ชีวิตจึงมีความสุข มากกว่า ครัวเรือนท่ีมีรายได้ 10,000 – 29,999 บาทข้ึนไป ที่อาจจะเข้าทํานองมีรายได้มากก็จะมีหนี้สินมาก อัน
เกิดจากการใช้จ่ายเงินเกินตัว ฟุ่มเฟือย หรืออาจมีภาระในการหาเงินให้เพียงพอกับรายจ่ายทําให้เกิดความเครียด ระดับคุณภาพ 
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ชีวิตจึงน้อยกว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  รัฐบาลต้องสนใจปัญหาการเมืองท้องถิ่น ควรได้รับการจัดการแก้ไขอย่างจริงจัง เพ่ือลดการทุจริต คอร์รับชั่น 
 2.  รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น 
 3.  รัฐบาลควรส่งเสริมหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินผลการดําเนินงานโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการอื่น ๆ ท่ี
ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.  รัฐบาลควรกวดขันเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็งทุกระดับให้ทําหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด
เข้มงวดจริงจัง 
 5.  รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลควรส่งเสริมให้ครัวเรือนให้ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินโครงการมากข้ึน โดยเปิดช่อง
ทางการติดต่อส่ือสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับชาวบ้านให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย 
จดหมาย โทรทัศน์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) และการติดต่อของประชาชนต้องได้รับการสนองตอบกลับทุกคร้ัง 
 2. องค์การบริหารส่วนตําบลควรให้ความสําคัญกับการจัดทําประชาคม เพ่ือให้ได้ทราบสภาพปัญหา ความต้องการความ
จําเป็นและแนวการแก้ไขปัญหาที่สามารถทําให้เกิดการยอมรับไม่สร้างความแตกแยกในท้องถ่ิน 
 3. องค์การบริหารส่วนตําบลควรส่งเสริมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการไทยเข้มแข็ง และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ท่ี
กําหนดจากส่วนกลางได้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติม เช่น เทคนิคการวิเคราะห์โครงการและการประเมินผลโครงการ โครงการ
เทคนิคการประเมินผลโครงการ 
 4. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค โครงการทางด้านสังคม พัฒนาการศึกษา เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะในอนาคตจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ 
 5. การวางแนวพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรให้ความสําคัญกับการประเมินผลแผน
โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่อย่างไร เพ่ือท่ีจะนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาในการทําแผน
โครงการคร้ังต่อไป 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรีกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดเล็ก จังหวดัตราด พ้ืนที่เขตเมือกับชนบท 
 2. ควรวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
 3. ควรศึกษาวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของส่วนราชการอื่น ๆ  

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงการคลัง. 2555. แหล่งที่มา www.tkk.2555. วันท่ี 1 เมษายน 2555  
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์และคณะ. 2553. ผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทย 
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ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา 
ในโรงเรียนอนุบาลจันทบุร ี

SATISFACTION OF STUDENTS IN GRADE SIX TOWARD BUDDHIST THREEFOLD 
TRAINING IN ANUBAN CHANTHABURI SCHOOL. 
พระธีระ  จิตฺตโสภโณ (ขาวแจ้ง)

1
, คมพล  สุวรรณกูฏ

2  
, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

1 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน และ 2) เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจําแนก
ตามเพศ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา และการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้คร้ังนี้ จํานวน 175 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา ในโรงเรียน
อนุบาลจันทบุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับปานกลาง ( Χ  = 4.36 – 4.48) เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ขั้นปัญญา (ปัญญาสิกขา) (= 4.48) ข้ันสมาธิ  
(จิตตสิกขา) ( Χ = 4.45) และขั้นศีล (ศีลสิกขา) ( Χ = 4.36)  2) เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อ
พุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจําแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนท่ีมีปัจจัย
ด้าน เพศ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาต่างกัน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาใน
การเรียน วิชาพระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน  ในขณะท่ีปัจจัยด้าน คุณค่าความสําคัญและประโยชน์ของ วิชาพระพุทธศาสนา 
ต่างกันนักเรียนมีความพึงพอใจต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา ในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ,พุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา,ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา,  
 การรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ 

Abstract 

 The main purposes of this research were : 1) to study students’ satisfaction, and 2) to compare the 
students’ satisfaction toward Buddhist threefold training performed in Anuban Chanthaburi School, or 
Chanthaburi Kindergarten School, classified by gender, understanding on Buddhism, and recognizing Buddhism 
value. The sample included 175 students. The research instrument was the rating-scale questionnaire. 
Statistical analysis was employed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The results were revealed : 1) The overall satisfaction of the students in Anuban Chanthaburi 
School toward the Buddhism threefold training was at the moderate level ( Χ = 4.42) Indivdual aspects of 
satisfaction were found at the moderate levels ( Χ = 4.42 – 4.48) : Intelligence or Intellectual Virtue (Χ = 4.48), 
Concentration or Contemplative Virtue ( Χ = 4.45), Precepts of Sacrament Virtue ( Χ = 4.36) respectively. 2) 
The comparison of the students’ satisfaction toward the Buddhist threefold training, classified by the personal 
factor, found that the students’ different gender and Buddhism understanding did not show significant 
difference, however, those who had different Buddhism value showed significant difference at the .05 level.  
Keyword : Satisfaction ,Buddhist Threefold Training, understanding on Buddhism, 
   recognizing Buddhism v  

บทนํา 

 โลกในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้คนเราต้องปรับตัวเพ่ือการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศเนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างเสริมให้คนได้พัฒนาตนเอง ช่วยให้คน
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง  การจัดการ
ศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  โดยพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5) 
 ปัจจุบันการขาดศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม กําลังเป็นปัญหามากในสังคมไทย ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาประเทศ  
ในช่วงที่ผ่านมามุ่งพัฒนา ด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ  ผนวกกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
รวมทั้งการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ความไม่สมดุลระหว่าง  
ความเจริญด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจของประชาชน เกิดค่านิยมของการยกย่องวัตถุ เงินทอง  ความสะดวกสบายต่าง ๆ  
ในชีวิตมากกว่าการยกย่องบุคคลท่ีมีคุณงามความดีและความสุขทางด้านจิตใจ สังคมจึงเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อ แก่งแย่ง  แข่งขัน  
ไม่อดทน  ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  จึงเกิดพฤติกรรมความ
เส่ือมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการรุนแรง ให้เห็นมากมาย และมีแนวโน้มสูงข้ึนเป็นลําดับ อยู่ในภาวะ
วิกฤตท่ีจําเป็นต้องร่วมกันแก้ไข  (พระธรรมปิฎก. 2543 : 7) 
 ปัญหาสําคัญของประเทศ ปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีหลงผิด และมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนวิถีชีวิตและ
ค่านิยมด้ังเดิมท่ีดีงามของไทย ซึ่งสาเหตุแห่งปัญหาท่ีแท้จริงส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลยการปลูกฝังในเร่ือง ศีลธรรมและจริยธรรม 
จนทําให้เด็กขาดจิตสํานึกท่ีดี ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ก่อเกิดปัญหาขึ้นมากมายในสังคม เพ่ือแก้ปัญหา  การศึกษาเป็นเร่ืองท่ี
สําคัญของมนุษย์ทุกคนและเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
สุขภาพ และการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่ง อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักปรัชญาการศึกษาได้ให้นิยามของการศึกษา
ว่ามีจุดมุ่งหมาย เพื่อการสร้างคุณธรรมและคุณธรรมเกิดจากความรู้ และการฝึกจิตใจให้มีศีลธรรม เรียกว่า Character 
Development การฝึกจิตให้มีศีลธรรมต้องฝึกภาคปฏิบัติ มิใช่เพียงสอนคุณธรรมในภาคทฤษฎี (วิชัย ตันศิริ . 2550 : 8)  ซึ่ง พระ
พรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้นิยามการศึกษา ว่าเป็นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ นอกจากนั้นท่านยังได้กล่าวถึง 
การศึกษาอีกว่าหมายถึง การเรียนรู้ การฝึกฝน  การ พัฒนาตน การพัฒนาคน ให้มีปัญญา ท่ีจะทํากรรมได้ถูกต้อง จึงต้องมี
การศึกษา  ที่เรียกว่า สิกขา คือต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ ต้องพัฒนาตน โดยไม่ประมาท การฝึกฝนแก้ไข ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
(พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) 2542 : 11) ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นการเรียนรู้เพ่ือทําให้เกิดการพัฒนาภายในตัวตน ทั้งด้านร่างกาย 
สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่ดี  ในองค์การ เป็นประชาชนท่ีดีของสังคม ทั้งนี้ตลอดชีวิตของมนุษย์ จําเป็นต้อง
ทําการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาให้รู้เท่าทันและปฏิบัติตน พัฒนาตนเข้าสู่โลกธรรม 8 คือ มีลาภ สูญเสีย มียศ เสื่อมยศ ติเตียน 
สรรเสริญ ความสุข และความทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2548 : 295) สภาพการจัดการศึกษาของไทย ตั้งแต่ใน
อดีตถึงปัจจุบัน มักมีปัญหาที่ซ้ําซาก จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ท่ีผ่านมา พบว่าคุณภาพในการจัด
การศึกษามีทุกระดับโดยเร่ิมจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับ การคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียน และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในด้านครู ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานในเร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ และในด้านผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่จะต้องพัฒนาในเรื่องงานวิชาการ
โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่วนระดับอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิทยาลัยสารพัด
ช่างพบว่า มีผลการดําเนินงานโดยภาพรวมที่มีคะแนนตํ่ามีผลการดําเนินในมาตรฐานด้านการวิจัยต่ํากว่าในมาตรฐานอื่นๆ ในขณะ
ท่ีระดับชาติ ซึ่งเป็นผลสํารวจข้อมูลจากสภาการศึกษาได้ระบุว่า การจัดการศึกษาด้านสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลพบว่า 
การจัดการศึกษาไทยมีปัญหาสมรรถนะด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งในการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาพบว่าด้านโอกาส ความเสมอภาค และความท่ัวถึงคือ โอกาสในการได้รับการศึกษาของคนไทยค่อนข้างดีในเชิงปริมาณ
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บทนํา 

 โลกในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้คนเราต้องปรับตัวเพ่ือการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศเนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างเสริมให้คนได้พัฒนาตนเอง ช่วยให้คน
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง  การจัดการ
ศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  โดยพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5) 
 ปัจจุบันการขาดศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม กําลังเป็นปัญหามากในสังคมไทย ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาประเทศ  
ในช่วงที่ผ่านมามุ่งพัฒนา ด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ  ผนวกกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
รวมทั้งการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ความไม่สมดุลระหว่าง  
ความเจริญด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจของประชาชน เกิดค่านิยมของการยกย่องวัตถุ เงินทอง  ความสะดวกสบายต่าง ๆ  
ในชีวิตมากกว่าการยกย่องบุคคลท่ีมีคุณงามความดีและความสุขทางด้านจิตใจ สังคมจึงเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อ แก่งแย่ง  แข่งขัน  
ไม่อดทน  ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  จึงเกิดพฤติกรรมความ
เส่ือมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการรุนแรง ให้เห็นมากมาย และมีแนวโน้มสูงข้ึนเป็นลําดับ อยู่ในภาวะ
วิกฤตท่ีจําเป็นต้องร่วมกันแก้ไข  (พระธรรมปิฎก. 2543 : 7) 
 ปัญหาสําคัญของประเทศ ปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีหลงผิด และมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนวิถีชีวิตและ
ค่านิยมด้ังเดิมท่ีดีงามของไทย ซึ่งสาเหตุแห่งปัญหาท่ีแท้จริงส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลยการปลูกฝังในเร่ือง ศีลธรรมและจริยธรรม 
จนทําให้เด็กขาดจิตสํานึกท่ีดี ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ก่อเกิดปัญหาขึ้นมากมายในสังคม เพ่ือแก้ปัญหา  การศึกษาเป็นเร่ืองท่ี
สําคัญของมนุษย์ทุกคนและเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
สุขภาพ และการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่ง อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักปรัชญาการศึกษาได้ให้นิยามของการศึกษา
ว่ามีจุดมุ่งหมาย เพื่อการสร้างคุณธรรมและคุณธรรมเกิดจากความรู้ และการฝึกจิตใจให้มีศีลธรรม เรียกว่า Character 
Development การฝึกจิตให้มีศีลธรรมต้องฝึกภาคปฏิบัติ มิใช่เพียงสอนคุณธรรมในภาคทฤษฎี (วิชัย ตันศิริ . 2550 : 8)  ซึ่ง พระ
พรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้นิยามการศึกษา ว่าเป็นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ นอกจากนั้นท่านยังได้กล่าวถึง 
การศึกษาอีกว่าหมายถึง การเรียนรู้ การฝึกฝน  การ พัฒนาตน การพัฒนาคน ให้มีปัญญา ท่ีจะทํากรรมได้ถูกต้อง จึงต้องมี
การศึกษา  ที่เรียกว่า สิกขา คือต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ ต้องพัฒนาตน โดยไม่ประมาท การฝึกฝนแก้ไข ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
(พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) 2542 : 11) ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นการเรียนรู้เพ่ือทําให้เกิดการพัฒนาภายในตัวตน ทั้งด้านร่างกาย 
สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่ดี  ในองค์การ เป็นประชาชนท่ีดีของสังคม ทั้งนี้ตลอดชีวิตของมนุษย์ จําเป็นต้อง
ทําการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาให้รู้เท่าทันและปฏิบัติตน พัฒนาตนเข้าสู่โลกธรรม 8 คือ มีลาภ สูญเสีย มียศ เสื่อมยศ ติเตียน 
สรรเสริญ ความสุข และความทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2548 : 295) สภาพการจัดการศึกษาของไทย ตั้งแต่ใน
อดีตถึงปัจจุบัน มักมีปัญหาที่ซ้ําซาก จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ท่ีผ่านมา พบว่าคุณภาพในการจัด
การศึกษามีทุกระดับโดยเร่ิมจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับ การคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียน และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในด้านครู ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานในเร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ และในด้านผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่จะต้องพัฒนาในเรื่องงานวิชาการ
โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่วนระดับอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิทยาลัยสารพัด
ช่างพบว่า มีผลการดําเนินงานโดยภาพรวมที่มีคะแนนตํ่ามีผลการดําเนินในมาตรฐานด้านการวิจัยต่ํากว่าในมาตรฐานอื่นๆ ในขณะ
ท่ีระดับชาติ ซึ่งเป็นผลสํารวจข้อมูลจากสภาการศึกษาได้ระบุว่า การจัดการศึกษาด้านสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลพบว่า 
การจัดการศึกษาไทยมีปัญหาสมรรถนะด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งในการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาพบว่าด้านโอกาส ความเสมอภาค และความท่ัวถึงคือ โอกาสในการได้รับการศึกษาของคนไทยค่อนข้างดีในเชิงปริมาณ
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เฉพาะในเขตเมือง แต่เขตพื้นท่ีชนบทยังมีข้อจํากัดในด้านเศรษฐกิจท่ีขัดขวางโอกาสการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียน และด้าน
คุณภาพการศึกษาท่ีผ่านมายังอยู่ในระดับไม่ค่อยน่าพึงพอใจ เนื่องจาก การกระจายตัวของครูที่แตกต่างกันในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
การขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทุกระดับ และพบปัญหาในด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษายังไม่ค่อยดีในด้านการ
ลงทุนทางด้านการศึกษา โดยมีงบลงทุนและพัฒนาในสัดส่วนค่อนข้างน้อย ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนน้อยตามไปด้วย และขาด
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม นอกจากนั้นสมรรถนะด้านโครงสร้างเทคโนโลยีของไทยยังเป็นจุดอ่อนยังไม่ได้ศักยภาพ 
จํานวนคนท่ีใช้อินเตอร์เน็ตน้อยและขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 10) 
 จากสภาพปัญหาต่างๆ เหล่านี้จึงได้มีการวางแผนนโยบายการศึกษาขึ้นมา โดยให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังการ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบาย มีการกระจายอํานาจสู่เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ใน
การจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งการจัดการศึกษาจึงมีนโยบายและเป้าหมายดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2551 : 12) 
 โดยใช้วิธีการสอนแบบไตรสิกขาเป็นวิธีการสอนที่ประกอบไปด้วย ข้ันตอนในการศึกษา 3 ข้ันดังนี ้
 1. ข้ันศีล (ศีลสิกขา) คือการควบคุมให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย ท้ังทางกายและวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ  
พร้อมท่ีจะเรียน 
 2.  ข้ันสมาธิ (จิตตสิกขา) คือการฝึกสมาธิข้ันต้นในการควบคุมสติ ให้นักเรียนรวมจิตใจความคิดแน่วแน่เป็น จุดเดียว  
นักเรียนตัดสิ่งรบกวนอื่นๆออกจากความคิดและจิตใจ 
 3. ข้ันปัญญา (ปัญญาสิกขา) คือข้ันนักเรียนใช้สมาธิ ความมีจิตใจแนวแน่ทําความเข้าใจในปัญหา การหาสาเหตุของ
ปัญหาเพ่ือการแก้ไข  พิจารณาผลท่ีเกิดข้ึนจนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้  เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาญาณขึ้นในตนเอง  
มีมโนทัศน์ในเร่ืองนั้นได้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
             วิธีสอนแบบไตรสิกขา มีความเช่ือว่า คนจะมีปัญญาเกิดจากการฝึกกําลังใจให้แน่วแน่ มีสมาธิ การท่ีจะมีสมาธิแน่วแน่ ก็
ต่อเม่ือร่างกาย อยู่ในสภาพปกติ อยู่ในระเบียบวินัย อันได้แก่ การมีศีลเม่ือทางกายควบคุมสติได้ จิตก็สงบช่วยให้กําลังความคิดคม
กล้าเกิดปัญญารู้แจ้ง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2543 : 342) 
 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี  เขต 1 เป็นโรงเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ   ด้วยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้  หรือประยุกต์ใช้ใน  การบริหารและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา  โดยการจัดโครงการนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาสอนในโรงเรียน โดยผู้ทําวิจัยได้รับนิมนต์เข้าสอนช่วงช้ันท่ี 
2 ประถมศึกษาปีที่ 6  ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทํา ผู้วิจัย จึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้วิธีการสอนแบบไตรสิกขา ในการเรียนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ผลการวิจัยท่ี
ได้จะได้นําไปปรับปรุงในการเรียนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  และความ
เป็นพลเมืองดีของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ดังนั้นผู้วิจัย 
ต้องการพัฒนาความพึงพอใจทางการเรียนและพฤติกรรมการปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้น และสามารถนําหลักธรรมไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนและเป็นการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวมของชาวจันทบุรี ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนก
ตามเพศ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา และการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์วิชาพระพุทธศาสนา 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ของ
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี จํานวน 322  คน  ซึ่งกําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสําเร็จรูป  
ตามแบบของ เครจ์ซี่ และ มอร์แกน (สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์. 2534:176-177; อ้างอิงจาก  Krejcie and Morgan.1970 : 608)  จํานวน 
175 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 นํากลุ่มตัวอย่างท่ีคํานวณได้มาจําแนกตามสัดส่วนตามห้องเรียนเม่ือได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละห้องเรียนแล้ว  
ผู้วิจัยได้นําชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  กําหนดของแต่ละบุคคลโดยให้เรียงตามลําดับตั้งแต่
หมายเลขหนึ่งไปเร่ือยๆ จนถึงหมายเลขสุดท้ายของแต่ละห้อง จากนั้นผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling ) จนได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างครบตามห้อง การวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  ตอนท่ี 
2  เป็นคําถามที่ใช้วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่า 
และประโยชน์วิชาพระพุทธศาสนา และตอนที่  4  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ผู้วิจัยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้        (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรเป้าหมายมากท่ีสุด ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี จํานวน 
30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coeffcient) 
ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 19) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จ รูป ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังนี้ 
แบบสอบถามท้ังฉบับได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ  0.9462  คุณค่าความสําคัญและประโยชน์วิชาพระพุทธศาสนาได้ค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.7858 และพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ  0.9556 

ผลการวิจัย  

  1. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
อนุบาลจันทบุรีโดยรวม พบว่า ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีระดับความพึง
พอใจ อยู่ในระดับปานกลาง จําแนกรายด้านพบว่า ข้ันปัญญา (ปัญญาสิกขา) ค่าเฉล่ีย 4.48 ข้ันสมาธิ (จิตตสิกขา) ค่าเฉล่ีย 4.45  
และ ข้ันศีล (ศีลสิกขา) ค่าเฉล่ีย  4.36   ตามลําดับ   
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนโดยภาพรวมและรายด้านท่ีมีปัจจัยด้าน เพศ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาพระพุทธศาสนา
ต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนท่ีมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน ์วิชาพระพุทธศาสนาต่างกันจะมีความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05       

สรุปและอภิปรายผล   

 1. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
อนุบาลจันทบุรีโดยรวม พบว่า ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีระดับความพึง
พอใจ อยู่ในระดับปานกลาง  เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้ันปัญญา(ปัญญาสิกขา) ค่าเฉล่ีย 4.48  
ข้ันสมาธิ (จิตตสิกขา) ค่าเฉลี่ย 4.45  และ ขั้นศีล (ศีลสิกขา) ค่าเฉล่ีย  4.36   ตามลําดับ   
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนโดยภาพรวมและรายด้านที่มีปัจจัยด้าน เพศ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาพระพุทธศาสนา 
ต่างกัน จะมี ความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกัน ส่วน
นักเรียนท่ีมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์วิชาพระพุทธศาสนา ต่างกันจะมี ความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอน
แบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามี ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี มีประเด็นสําคัญ  
สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพุทธวิธีการสอนแบบ
ไตรสิกขา โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่าง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุที่ใกล้เคียงกันมีความคิดเห็นท่ี
ใกล้เคียงกันซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย พงษ์ลิขิตพัฒน์ (2548 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการบินพลเรือน  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สถาบันการบินพลเรือนอยู่ใน
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง ส่วนการเปรียบเทียบในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหลักสูตรการเรียนไม่
มีความแตกต่างในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนที่มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา แตกต่างกัน  มี
ความพึงพอใจต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาโดยรวม และรายด้านข้ันสมาธิ (จิตตสิกขา) จากผลการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่าง ท่ี
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมเปล่ียนเปลงอย่ารวดเร็วส่ิงรบกวนต่างๆ ท่ีทําให้นักเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียนทั้ง
ในด้านการฟัง การคิด การรับรู้ และมีความสามารถในการจดจํายากท่ีจะบังคับจิตใจให้จดจ่อหรือสนใจอยู่กับสิ่ งใดส่ิงหนึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานท่ีต้องทําอยู่เป็นระยะเวลานาน จะวอกแวกได้ง่ายได้ ส่วนรายด้านข้ันศีล (ศีลสิกขา) ขั้นปัญญา
(ปัญญาสิกขา) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียนในช้ันเดียวกัน ทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อ
พุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา  เพราะว่า ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาข้ันศีล (ศีลสิกขา) คือ การอบรมเล้ียงดูเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้นักเรียนมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการอย่างองค์รวมการอบรมเลี้ยงดูครอบคลุมถึงการแนะนําส่ังสอนฝึกฝน 
ท่ีมุ่งให้นักเรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัยรู้จักควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ และข้ันปัญญา(ปัญญาสิกขา) คือ การจัดเรียนการ
สอนของโรงเรียนที่เน้น การบูรณาการกับการเรียนในกลุ่มสาระอื่น ๆ ซึ่งจะทําให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาทุกวิชาลึกซึ้งขึ้น การสอน
ตามกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้เรียน 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนมี การรับรู้เกี่ยวกับคุณค่า และประโยชน์วิชาพระพุทธศาสนาต่างกัน  
มีระดับความพึงพอใจต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาโดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เพราะว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียน 
 1. เป็นนักเรียนท่ีรู้จักคิดหาเหตุผล รู้ผิด รู้ถูก รู้ควรไม่ควร รู้จักโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
 2. เป็นนักเรียนท่ีถูกฝึกให้เป็นผู้สร้างสรรค์ พัฒนาส่ิงท่ีตนถนัดตามข้ันตอนของวัย จะเป็นคนท่ีไม่ชอบลอกเลียนแบบ เป็น
ตัวของตัวเอง และภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง  
 3. เป็นนักเรียนท่ีเข้าในเนื้อหาวิชาท่ีจะเรียนอย่างลึกซึ้ง ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ค้นคว้าหาสิ่งที่ตนไม่รู้ และนําวิชาท่ีเรียนไปใช้เป็น
ประโยชน์ในชีวิต  
 4. การสอนเชิงคิดวิเคราะห์ ต้องบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน นักเรียนเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมและทุกบริบทของการสอน
คิดวิเคราะห์ ครูสามารถแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปในบทเรียนได้ ทําให้เด็กซึมซับ ในที่สุดก็สามารถเป็นคนดีของสังคม 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   
 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยขอเสนอแนะเกี่ยวกับเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนต่อพุทธวิธีการสอนแบบ
ไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ดังต่อไปนี ้
  1.1 การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมของพุทธศาสนา ควรเน้นการนําไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวัน ในขั้น
กิจกรรมควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์พฤติกรรมทางกาย วาจาใจ จากกรณีตัวอย่างและจากตนเองด้วย  
  1.2 การสอนแบบไตรสิกขาเป็นรูปแบบการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนมีการสํารวมกาย วาจา ใจ มีศีล สมาธิ ซึ่งทําให้
ผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนและเกิดปัญญาได้ต่อเม่ือจิตใจสงบ ทําให้เกิดการรู้แจ้ง 
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  1.3 ด้านความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา ควรจัดการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนาท่ี
เน้นในเร่ือง ศาสนพิธี ให้นักเรียนได้เห็นและปฏิบัติจริงให้เป็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  
  1.4 การรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชนว์ิชาพระพุทธศาสนา ควรจัดการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา
เน้นในเร่ืองกรรม ให้นักเรียนรู้การทําดี ได้ดี  ทําชั่ว ได้ช่ัว  
  1.5การสอนแบบไตรสิกขาเป็นรูปแบบการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนมีการสํารวมกาย วาจา ใจ มีศีล สมาธิ ซึ่งทําให้
ผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนและเกิดปัญญาได้ต่อเม่ือจิตใจสงบ ทําให้เกิดการรู้แจ้ง 
 2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีและเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการนําการสอนแบบไตรสิกขาไปใช้กับวิชาอื่น ๆ ด้วย 
  2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของพุทธวิธีสอนอื่น ๆ ว่าพุทธวิธีสอนใดทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน 
  2.3 ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ โดยใช้การสอนแบบไตรสิกขาในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เช่น ความคงทน
ในการเรียนรู้ ทัศนคติต่อวิชาพระพุทธศาสนา และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น  
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การปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง : 
ศึกษากรณีชุมชนตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร.ี 

THE BEHAVIOUR FOLLOWS SUFFICIENT ECONOMY TREND THE COMMUNITY TIES UP THE 
GOLD, AMPHUR HIM ME CHANTHABURI THESIS SECONDARY EDUCATION PROFESSOR. 

พระฉัฏฐ์พูนชัย อคฺคปญฺโญ (ฉัตรทอง),  คมพล สุวรรณกูฏ, นักรบ  เถียรอ่ํา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ²คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ   

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตะเคียนทอง และ4) เปรียบเทียบการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้นําครัวเรือนบ้านคลองน้ําเป็น หมู่ท่ี 8 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 261 คน กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้นําครัวเรือนของบ้านคลองน้ําเป็น จํานวน 122 คน โดยใช้หลักการกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตรประเมินค่า 2 
ระดับและ 5 ระดับ  มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0. 9189 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X ) และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ
เชฟเฟ่ (Scheffe Method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี โดยรวม พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในส่ี มีการปฏิบัติตามหลักธรรมโดยรวมในระดับดี เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน 
ด้านทานมัย  ผู้นําครัวเรือนเกือบทั้งหมดมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับดี ด้านศีลมัย  ผู้นําครัวเรือนเกือบสามในสี่มีการปฏิบัติตาม
หลักธรรมในระดับดี ด้านภาวนามัย ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในส่ีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับดี  2) ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีความเข้าใจโดยรวมในระดับดี เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน ด้านการพึ่งพา
ตนเองให้มากท่ีสุด ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ด้านการใช้ทรัพยากรที่เกิดข้ึนให้คุ้มค่าท่ีสุด ผู้นํา
ครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ด้านการไม่ผลิตและบริโภคเกินกําลัง ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับดี และด้านความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้นําครัวเรือนคร่ึงหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย  3) การปฏิบัติ
ตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้นําครัวเรือนเกือบทั้งหมดมีการปฏิบัติตน โดยรวม ในระดับดี  เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน ด้าน
การปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นําครัวเรือนเกือบท้ังหมด มีการปฏิบัติตนในระดับดี ด้านการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ
ขับเคล่ือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นําครัวเรือนเกือบท้ังหมดมีการปฏิบัติตนในระดับดี ด้านการปฏิบัติตามความสัมพันธ์ของ
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ ผู้นําครัวเรือนเกือบท้ังหมดมีการปฏิบัติตนในระดับดี และ4) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตะเคียนทอง พบว่า ผู้นําครัวเรือนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้นําครัวเรือนท่ีมีอาชีพ การ
ปฏิบัติตามหลักธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะสําคัญ ควรมีการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างวัดกับบ้าน เพื่อกําหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าร่วมดําเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และให้ได้ผลการวิจัยท่ีสมบูรณ์และสามารถนําไปใช้ในเชิงพัฒนาได้ 
ย่ิงข้ึน  
คําสําคัญ : การปฏิบัติตน, หลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ, เศรษฐกิจพอเพียง,  
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Abstract  

 The research this time, there is 1) objective for study the behaviour traditionally the dharma that 
uses in the driving moves 2) sufficient economies s study the understanding about 3) sufficient economies s 
study the behaviour follows sufficient economy community trend ties up the gold  and 4) compare with the 
behaviour traditionally the dharma that uses in the driving move the sufficient economythe community ties 
up the gold  amphur him me  Chanthaburi province  separate follow personal factor the understanding about 
the sufficient economy and the behaviour follows sufficient economy trend , the people who use in the 
research, for example household house channel water leader is  8 Tumbol groups tie up the gold  amphur 
him me  Chanthaburi province  261 persons amounts , the sample that use in the research this time , for 
example  household leader of channel water house is  122 persons amounts  by use the principle fixes the 
size of the sample  from readymade table of K  and small axle hill  a tool that use to is meter questionnaire 
evaluates 2 the level and 5 the level , be valuable the confidence  equal to 0. 9189 the statistics that use in 
data analysis  for example  percentage value  (%)  average  (X )  and the deviate standard value  (S.D.)  value 
test  t-test , value test  F-test  and difference test is lay a pair of  (Scheffe Method)  
 The research result meets that  1) the practice traditionally the dharma that uses in the driving 
moves the sufficient economy the community ties up the gold amphur him me Chanthaburi province  
generally  meet that household leader three more than in four have the practice traditionally the dharma 
generally in good level  when , separate lay a side a side almsgiving  household leader all almost have the 
practice traditionally the dharma in good level  religious precept horse side  household leader three almost 
in four have the practice traditionally the dharma in good level a side prays the horse  household leader 
three more than in four have the practice traditionally the dharma in 2) good understanding levels about the 
sufficient economy meet that  household leader more than a half has the understanding generally in good 
level  when separate lay a side depending on oneself side too much most, household leader more than a 
half is omniscient the understanding in the a little level  using resource side that happen is worthwhile most 
household leader more than a half is omniscient the understanding in the a little level  doingnot produce 
side and consume to exceed one's power  household leader more than a half is omniscient the 
understanding in good level  and cooperation side helps each other household half leader is omniscient the 
understanding in 3) a little behaviour levels follows sufficient economy trend, meet that  household leader 
all almost have the behaviour generally  in good level  when separate lay a side  behaviour side follows 
sufficient economy philosophy household leader all almost  there is the behaviour in good level, behaviour 
side about the driving moves sufficient economy village  household leader all almost have the behaviour in 
good level  practice side follows the relation in the Buddhism and the economy  household leader all almost 
have the behaviour in good level and 4) compare with the practice traditionally the dharma that uses in the 
driving move the sufficient economy  amphur him me , Chanthaburi province  separate follow personal factor  
and the understanding about the sufficient economy  the behaviour follows sufficient economy community 
trend ties up the gold  meet that  household leader who have the gender age  marriage status  education , 
differently  there is the practice traditionally the dharma that uses in the driving moves sufficient not different 
economy leader household part that have occupation  the practice traditionally the dharma  the 
understanding about the sufficient economy, differently there is the practice traditionally the dharma that 
uses in the driving moves sufficient different economy  implily important statistics way that .05 level 
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   Important feedback. Should be studied problems in the implementation of the principles of the 
sufficiency economy. Build a temple to the house. To define guidelines that everyone abides by the 
principles and strict compliance. For people to participate in the economic sufficiency. And the results of 
your research is complete and can be used in the development of better.  
Keywords: practice, principles, bearing favors material, economic sufficiency. 

บทนํา 

 คนไทยเราเกิดมาก็มีความสัมพันธ์ด้วยกันสามเร่ือง คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นส่ิงคนไทยท้ังชาติมีความรัก
และเทิดทูลไว้เหนือหัวท้ังชีวิตและจิตใจอันดีงาม เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าชาติเสียก่อนว่าคืออะไร เช่น คนในแผ่นดินเดียวกัน
จะต้องรักกันเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและเพ่ือให้เกิดพลังความแห่งความสามัคคีและรักความท่ีเป็นอธิปไตยของชาติ โดยให้เป็น
เอกลักษณ์ของแผ่นดิน ประชาชนจะต้องเข้าข้างรัฐ ในการบริหารประเทศ ส่วนพระศาสนา เป็นท่ีเคารพยิ่งในใจของทุกคนโดย
ธรรมชาติ จะมีใครมาขู่เข็ญให้นับถือก็หาไม่ นับถือเองตามแต่ท่ีตนศรัทธาและเม่ือทุกคนมีความคิดความเช่ือเข้ากับหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ แล้วควรเอาศาสนาไปมีส่วนร่วมในความรักชาติและช่วยแก้ปัญหาชองชาติ เพ่ือสนับสนุนให้รัฐ ในการบริหาร
ประเทศ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่รักเคารพย่ิงอยู่ในดวงใจของคนท้ังชาติอย่างนี้แล้ว เราทุกคนควรน้อมรับเอาพระราช
ดํารัส  น้อมนํามาปฏิบัติให้เห็นผลเพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาชาติให้เกิดความม่ันคงโดยมีรัฐเป็นผู้นํา ทําให้ชาติ ศาสนา และมหา
กษัตริย์ ทําให้ประเทศมีความมั่นคง เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศได้เป็นอย่างดี  (พูนศักดิ์ วรรณพงษ์. 2538 : 9) ในขณะท่ี ณ 
วันนี้ความเป็นอยู่ในทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง กําลังมีการพัฒนาท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  เข้าสู่
โลกแห่งวิทยาศาสตร์ท่ีกําลังเจริญอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันกันสูงเร่ืองกําไรและขาดทุนแบบเอาเป็นเอาตาย โดยลืมนึกถึงกฎ
ธรรมชาติที่ว่า “ตายไปเราเอาอะไรไปสักอย่างก็ไม่มี เว้นไว้แต่ความดีกับช่ัวท่ีติดตัวเราไป” (วาโร เพ็งสวัสด์ิ. 2544 : 56)   
 การสร้างจิตสํานึกให้อยู่ในตัวบุคคลท่ีควรใส่ใจเป็นพิเศษ ท่ีจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อความเป็น
จริงอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับวิถีที่ทุกคนจะพึงนําไปปฏิบัติกับชีวิตประจําวัน เพราะว่าทุกคนนั้นยัง มีความอยากมีอยากได้  เป็น
เร่ืองธรรมดาของผู้มีกิเลส  เป็นการไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เพ่ือหวังผลกําไรท่ียากได้ไม่มองว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไร แต่ขอให้
ฉันสบายอย่างเดียวก็พอใจ นี่คือความโลภทางใจของมนุษย์ท่ียังไม่ รู้ว่าจะหยุดได้อย่างไร ในปี พ .ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัช เกี่ยวกับเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ประชาชนแม้รัฐบาลก็ไม่สนใจ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2540 เกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าฟองสบู่แตกประชาชนประสบปัญหาเร่ืองความเป็นอยู่อย่างมากมาย ประชาชนจึงหันมาสนใจเร่ือง
ความ “พอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางให้แก่พสกนิกรของพระองค์มาโดยตลอดนาน
กว่า 34 ปี เพ่ือให้ดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งทรงชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับชั้น ท้ังในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ ท้ังการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินตามทางสาย
กลาง มิใช่เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจจะให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ แต่ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุ
มีผล และความพอใจ คือความยินดีในส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นอยู่  อยู่ได้ระดับหนึ่ง รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีภูมิคุ้มกันท่ีดีพอสมควร  ต่อ
การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร รัฐบาลจึงมองเห็นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (อภิชัย  พันธเสน. 2544 : 3) 
  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) จึงได้ปรับปรัชญาและเป้าหมายใหม่ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนา ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักนายกรัฐมนตรี. 2544 : ก) ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยังใช้แนวคิดพ้ืนฐานท่ียึด คนเป็นศูนย์กลางของ การพัฒนา และน้อมนํา แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและพัฒนา  เพื่อจุดมุ่งหมายในการมุ่งการพัฒนาสู่ สังคมท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืน 
(Green Society) มาใช้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 : 13) กอปรกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  มาตรา 83 รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธีรเดช  นรัตถรักษา. 2551 : 24)   
  จากพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทําให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่น 
ต้ังใจท่ีจะศึกษาการขับเคล่ือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้มิติท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังพระ
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บรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค์ท่ีเน้นทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันของส่ิงต่าง ๆ 
อย่างเป็นปกติสุขมีความเอื้ออาทรต่อกัน เกิดดุลยภาพท่ีเคล่ือนไหวได้ ช่วยเหลือพ่ึงพิงอิงกัน เศรษฐกิจพอเพียงมีจริยธรรมเป็น
พ้ืนฐานสําคัญของระบบความคิดและเช่ือมโยงกบัมนุษย์โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลาง” มีความเป็นสากล (เพ็ชรี  กิตติวิทยากุล. 2532 : 
บทคัดย่อ)  

อําเภอเขาคิชฌกูฏเป็นหนึ่งอําเภอที่น้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหลักธรรมเพ่ือใช้ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในหมู่บ้านคลองน้ําเป็น หมู่ท่ี 8 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นหมู่บ้านซึ่ง
ได้รับการคัดสรรให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นในระดับจังหวัดในปีพ.ศ. 2553 ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้บ้านคลองน้ําเป็น หมู่ท่ี 8 
ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นแนวทางในการศึกษาโดยการนําหลักธรรมในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตะเคียนทอง  อําเภอเขาคิชฌกูฏ  
จังหวัดจันทบุรี 
  2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 
  3. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้นําครัวเรือนทุกคนของบ้านคลองน้ําเป็น หมู่ที่ 8 ตําบล
ตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 122 คน การวิจัย
คร้ังนี้แบ่งเป็น 4  ส่วน ส่วนที่ 1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนท่ี 4 การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้นํา
ครัวเรือนตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 19) ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับ เท่ากับ  0.9189 เม่ือจําแนกเป็นรายด้านมีค่าความเชื่อมั่น ดังนี้   
 1. การปฏิบัติตนหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .8809  
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .9336 
 3. การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .9668 

ผลการวิจัย   

 1) การปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยรวม 
พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในสี่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมโดยรวมในระดับดี เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน ด้านทานมัย ผู้นําครัวเรือน
เกือบท้ังหมดมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับดี ด้านศีลมัย ผู้นําครัวเรือนเกือบสามในสี่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับดี ด้าน
ภาวนามัย ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในส่ีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับดี  2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีความเข้าใจโดยรวมในระดับดี เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน ด้านการพ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสุด ผู้นํา
ครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีความเข้าใจในระดับน้อย ด้านการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนให้คุ้มค่าที่สุด ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีความเข้าใจใน
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ระดับน้อย ด้านการไม่ผลิตและบริโภคเกินกําลัง ผู้นําครัวเรือนมากกวา่คร่ึงมีความเข้าใจในระดับดี และด้านความร่วมมือช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ผู้นําครัวเรือนคร่ึงหนึ่งมีความเข้าใจในระดับน้อย  3) การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้นําครัวเรือน
เกือบท้ังหมดมีการปฏิบัติตน โดยรวม ในระดับดี  เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นํา
ครัวเรือนเกือบทั้งหมดมีการปฏิบัติตนในระดับดี ด้านการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นําครัวเรือน
เกือบท้ังหมดมีการปฏิบัติตนในระดับดี ด้านการปฏิบัติตามความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ ผู้นําครัวเรือนเกือบท้ังหมด
มีการปฏิบัติตนในระดับดี และ4) เปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ  
จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต่างกันมีการปฏิบัติตนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้นําครัวเรือนท่ีมี อาชีพ การปฏิบัติตามหลักธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ต่างกันมีการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 

  จากการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สามารถ
สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษาได้ ดังนี ้

1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้นําครัวเรือนเป็นเพศชายและเพศหญิงเกือบเท่า ๆ กัน ซึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.74 และ
เพศชาย ร้อยละ 44.26 โดยมีอายุเฉล่ีย 41 ปี ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 61.48 และมากกว่าสามในสี่มี
สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 78.69 เกือบคร่ึงหนึ่งจบการศึกษาช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 47.54 ผู้นําเครือเรือนไม่ว่าเพศชายหรือ
เพศหญิงนั้นการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไม่แตกต่างกัน จึงมองว่าการได้นําหลักธรรมมา
ขับเคล่ือนในด้านเศรษฐกิจนั้นไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถท่ีจะดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมือนกัน แต่ส่วน 
อาชีพอาจเกิดจาก รูปแบบการดํารงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน อาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม การท่ีบุคคลประกอบอาชีพจะ
ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้ เพ่ือใช้จ่ายในการดํารงชีวิต ดังนั้นการประกอบอาชีพที่ต่างกันของประชาชนย่อมนํามาซึ่งความ
แตกต่างในการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอพียง พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าสามในส่ีมีการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโดยรวมในระดับดี ร้อยละ 86.07 เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านทานมัย ด้านศีลมัย และด้านภาวนามัย พบว่า 
ผู้นําครัวเรือนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับดีทุกด้าน ร้อยละ 91.80, 70.49 และ 88.52 การขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอพียงของผู้นําครัวเรือนสามารถท่ีนําหลักธรรม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ให้
ประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ  ไปประยุกต์ให้ได้อย่างเหมาะสมและปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดํารงชีวิต 
ตลอดจนนําไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีความเข้าใจโดยรวมในระดับดี ร้อย
ละ 51.64 เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการพ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสุด ด้านการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนให้คุ้มค่าท่ีสุด และด้าน
ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พบว่า ผู้นําครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระดับน้อย ร้อยละ 57.38, 51.64 และ 50.82 
ตามลําดับ ส่วนด้านการไม่ผลิตและบริโภคเกินกําลัง พบว่า ผู้นําครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระดับดี ร้อยละ 51.64 
 4. การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้นําครัวเรือนเกือบท้ังหมดมีการปฏิบัติตนโดยรวมในระดับดี ร้อยละ 
95.90 เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการขับเคล่ือน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการปฏิบัติตามความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ พบว่า ผู้นําครัวเรือนเกือบ
ท้ังหมดมีการปฏิบัติตนในระดับดีทุกด้าน ร้อยละ 90.98, 95.08 และ 92.62 ตามลําดับ 
 5. เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง จําแนก
ตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้นํา
ครัวเรือนที่มีอาชีพต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน หรือมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้นําครัวเรือนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แตกต่างกัน  
ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยสามารถจําแนกข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      1.1 เทศบาลตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล ควรใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางสําหรับนโยบายขจัด
ความยากจนของเทศบาลตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้มีโครงการที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคนจนในการ
พ่ึงตนเองทั้งในกิจกรรมการผลิต การสร้างวินัยในการใช้จ่าย และการจัดการป้องกันความเส่ียงต่างๆ อย่างรอบคอบ  ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญานําทางสําหรับนโยบายขจัดความยากจนของรัฐบาลโดยให้มีโครงการท่ีเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคน
จนในการพ่ึงตนเองทั้งในกิจกรรมการผลิตการสร้างวินัยในการใช้จ่าย และการจัดการป้องกันความเส่ียงต่างๆ อย่างรอบคอบ 

  1.2 ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้นําครัวเรือนเพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีและมีทักษะต่อการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมโครงการพัฒนาชุมชนตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง  

  1.3 ควรมีการจัดทําประชาคมหมู่บ้านโดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างวัดกับบ้าน เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  1.4 สร้างหลักประกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และกรณีตัวอย่างจากชุมชนและเครือข่ายต่างๆ ที่ประสบผลสําเร็จ ยกเลิกโครงการ
ประเภทให้เปล่าและสนับสนุนโครงการท่ีให้ชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการวางแผนและดําเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกในชุมชนให้มากท่ีสุด 

 1.5 ควรเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในทุกกลุ่ม โดยการจัดประกวดบุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติตนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรรางวัลซึ่งอาจจะเป็นเงินรางวัลหรือสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ตามสมควร และประกาศเกียรติคุณ
ให้ทุกคนรับทราบเพ่ือจะได้ปฏิบัติตาม 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านท่ีได้รับการคัดสรรให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทําให้ได้ผล

การศึกษาท่ีไม่ครอบคลุมทั้งตําบล ดังนั้นจึง 

2.1 ควรมีการศึกษาให้เต็มพื้นท่ีทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์และสามารถ
นําไปใช้ในเชิงพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ปรับเป้าหมายการพัฒนาชุมชนทั้งในชนบท โดยมุ่งเน้นการทําให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และการ
พัฒนากิจกรรมด้านเศรษฐกิจของชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก 

2.2 ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการจัดการเงินทุนและศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับ
กองทุนต่าง  ๆของชุมชน ให้เป็นธนาคารท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์และระบบการกู้ยืมภายในชุมชนด้วยหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.3 ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนําให้ผู้นําครัวเรือนได้ปฏิบัติ 
ตามคําว่า “บวร” ส่งเสริมให้มีการสร้างศรัทธาว่าการทําบุญตักบาตรโดยไม่ต้องคิดว่าทําบุญดีอย่างไร ในเม่ือกระทําด้วยศรัทธา
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการกระทําให้เกิดตัวอย่าง 

2.4 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงความ
พร้อมของประชาชนในการเข้าร่วมดําเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหมู่บ้านท่ีมีการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับหมู่บ้านทั่วไป 
เพ่ือศึกษาความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ของทั้งสองพ้ืนที่ 
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สถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้นําครัวเรือนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แตกต่างกัน  
ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยสามารถจําแนกข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      1.1 เทศบาลตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล ควรใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางสําหรับนโยบายขจัด
ความยากจนของเทศบาลตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้มีโครงการที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคนจนในการ
พ่ึงตนเองทั้งในกิจกรรมการผลิต การสร้างวินัยในการใช้จ่าย และการจัดการป้องกันความเส่ียงต่างๆ อย่างรอบคอบ  ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญานําทางสําหรับนโยบายขจัดความยากจนของรัฐบาลโดยให้มีโครงการท่ีเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคน
จนในการพ่ึงตนเองทั้งในกิจกรรมการผลิตการสร้างวินัยในการใช้จ่าย และการจัดการป้องกันความเส่ียงต่างๆ อย่างรอบคอบ 

  1.2 ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้นําครัวเรือนเพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีและมีทักษะต่อการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมโครงการพัฒนาชุมชนตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง  

  1.3 ควรมีการจัดทําประชาคมหมู่บ้านโดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างวัดกับบ้าน เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  1.4 สร้างหลักประกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และกรณีตัวอย่างจากชุมชนและเครือข่ายต่างๆ ที่ประสบผลสําเร็จ ยกเลิกโครงการ
ประเภทให้เปล่าและสนับสนุนโครงการท่ีให้ชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการวางแผนและดําเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกในชุมชนให้มากท่ีสุด 

 1.5 ควรเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในทุกกลุ่ม โดยการจัดประกวดบุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติตนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรรางวัลซึ่งอาจจะเป็นเงินรางวัลหรือสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ตามสมควร และประกาศเกียรติคุณ
ให้ทุกคนรับทราบเพ่ือจะได้ปฏิบัติตาม 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านท่ีได้รับการคัดสรรให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทําให้ได้ผล

การศึกษาท่ีไม่ครอบคลุมทั้งตําบล ดังนั้นจึง 

2.1 ควรมีการศึกษาให้เต็มพื้นท่ีทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์และสามารถ
นําไปใช้ในเชิงพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ปรับเป้าหมายการพัฒนาชุมชนทั้งในชนบท โดยมุ่งเน้นการทําให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และการ
พัฒนากิจกรรมด้านเศรษฐกิจของชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก 

2.2 ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการจัดการเงินทุนและศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับ
กองทุนต่าง  ๆของชุมชน ให้เป็นธนาคารท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์และระบบการกู้ยืมภายในชุมชนด้วยหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.3 ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนําให้ผู้นําครัวเรือนได้ปฏิบัติ 
ตามคําว่า “บวร” ส่งเสริมให้มีการสร้างศรัทธาว่าการทําบุญตักบาตรโดยไม่ต้องคิดว่าทําบุญดีอย่างไร ในเม่ือกระทําด้วยศรัทธา
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการกระทําให้เกิดตัวอย่าง 

2.4 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงความ
พร้อมของประชาชนในการเข้าร่วมดําเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหมู่บ้านท่ีมีการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับหมู่บ้านทั่วไป 
เพ่ือศึกษาความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ของทั้งสองพ้ืนที่ 
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บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
THE ROLE OF THE CLERGY IN THE OPINION OF THE PEOPLE IN THE COMMUNITY 

DEVELOPMENT AMPHUR MAKHAM, CHANTHABURI. 
พระมหากิตติ สุจิตฺโต (สร้อยมาลา),  พรทิพา นิโรจน์, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป ์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพฒันาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม 
2.เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย  ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษากับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ
มะขามจังหวัดจันทบุรี ได้คัดเลือกจากประชากรเป้าหมายโดยใช้หลักการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 379 คน และดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0. 9351 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test และ
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ ่(Scheffe Method) 
  ผลการวิจัย 1) ระดับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขามโดยรวม พบว่า 
ระดับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ประชาชนมากกว่าคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 67.54 มีทัศนะต่อ
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีทัศนะในระดับมากและระดับน้อยใกล้เคียงกัน โดยระดับ
มากมีร้อยละ 17.80 และระดับน้อยมีร้อยละ 14.66  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหน้าท่ีการปกครองของพระสงฆ์ พบว่า 
ผู้นําชุมชนมากกว่าคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 60.21 มีทัศนะต่อหน้าท่ีการปกครองอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีทัศนะอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 24.08 และระดับน้อย ร้อยละ 15.71 และ2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของ
ประชาชน ในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ใน
สังคมไทยโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน จําแนกตามความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทย แสดงให้เห็นว่าจากการศึกษา  เพศ  อายุ  สถานภาพ การศึกษา  อาชีพ รายได้
ของครอบครัว  ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน ไม่มีผลต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ในเขต
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ส่วนความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีทัศนะต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะสําคัญ ควรส่งเสริมให้ความรู้ด้านบทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยให้แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน  ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วม 
คําสําคัญ : บทบาทของพระสงฆ,์ทัศนะ, พัฒนาชุมชน, 

Abstract 

  This study. Objectives: 1) to study the role of the clergy in the opinion of the people in the 
community development district tamarind. Two., To compare the role of the clergy in the opinion of the 
people in the community. Tamarind in district. Chanthaburi. Classified according to their personal knowledge 
and understanding about the role of monks in Thailand. In this study. Study the people who live in the area. 
Chanthaburi Province. The selection of the target population on the basis of the size of the sample. Of the 
finished amp and Craig Morgan (Krejcie and Morgan. 1970: 607-610) has 379 samples and the sampling system 
(Systematic Sampling) tool is used as a query about the five levels. Reliability both equal to 0. was used in 
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9351. Data analysis were percentage (%), mean () and standard deviation (SD) test, t-test to test the F-test and 
the difference is a couple of Scheffe (Scheffe Method. ). 
  Result: 1) the role of the clergy in the community, in the opinion of the people in that district, 
tamarind and the role of the clergy in the opinion of the people in the community. More than half the 
population. Accounted for 67.54 percent of the opinions regarding the role of the clergy in the community at 
a moderate level. Perceived lower level and less similar. The level is 17.80 percent and 14.66 percent on the 
low side of the front is the rule of the clergy, community leaders found that more than half Accounted for 
60.21 percent of the opinions regarding the role of government in the medium. The second point is a level 
24.8 per cent and 15.71 per cent, and 2) to compare the role of the clergy in the opinion of the people in the 
community. Tamarind in district. Chanthaburi. Classified according to their personal knowledge and 
understanding about the role of monks in Thailand as a whole. Difference indicates that the role of the clergy 
in community development in view of the public. By understanding the role of monks in Thailand. The study 
showed that gender, age, marital status, education, occupation, family income. Length of stay in the 
community. Not affect the role of the clergy in the opinion of the people in the community. Tamarind in 
district. Chanthaburi. The cognitive differences. Perceived role of the clergy in the community were 
significantly different statistically at the .05 level. 
  Important feedback. Should promote knowledge of the monks in Thailand to community leaders and 
citizens. Should be the role of public relations in Thailand monks and citizens to get involved.   
Key words : The role of the clergy, opinion, community development. 

บทนํา 

 ในยุคก่อนพุทธศักราชนั้น คร้ังท่ีพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ทรงพิจารณาว่าธรรมะท่ีตรัสรู้ 
เป็นของละเอียดสุขุมคัมภีรภาพ ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามได้ยาก  ไม่คิดท่ีจะทรงแสดงแก่ผู้อื่นแต่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ตกลง
พระทัยท่ีจะสั่งสอนธรรมะแก่เวไนยสัตว์กล่าวตามนัยบุคลาธิษฐานว่า ท้าวสหัมบดีพรหมอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรม  จึงมี
ธรรมเนียมอาราธนาธรรมข้ึนต้นว่า พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ กตอญฺชลี อนธิวรํ อยาจถ ฯลฯโดยทรงเปรียบเทียบเวไนยสัตว์กับ
ดอกบัวส่ีเหล่า ดอกที่ข้ึนพ้นน้ําแล้วเม่ือได้รับแสงอาทิตย์ก็พร้อมท่ีจะบาน ดอกท่ีอยู่ปร่ิมน้ําจะบานในวันพรุ่ง ดอกที่อยู่ใต้น้ําจะบาน
ในโอกาสต่อไป ดอกท่ีอยู่ใน โคลนตมย่อมตกเป็นเหย่ือของปลาและเต่า มนุษย์ก็เหมือนกัน บางพวกมีสติปัญญาดี ย่อมรู้ธรรมที่ทรง
แสดงได้ทันที บางพวกต้องอบรมสั่งสอนเล็กน้อย บางพวกต้องอบรมพรํ่าสอนเป็นเวลานาน  จึงรู้ตามเห็นตามได้ บางพวกไม่
สามารถสอนให้รู้ตามได้ เหมือนดอกบัวอยู่ในโคลนตมย่อมท่ีจะตกเป็นเหยื่อของปลา และเต่า เม่ือทรงดําริได้อย่างนี้ ก็ตกลงพระทัย
ท่ีจะประกาศสัจธรรม ทรงคิดถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส เจ้าลัทธิท่ีพระองค์เคยศึกษาว่าเป็นผู้มีกิเลสน้อย มีสติปัญญาสามารถรู้
ตามได้ หากได้ฟังธรรม แต่ท่านท้ังสองมรณะไปก่อนแล้ว ก็ทรงคิดถึงปัญจวัคคีย์ ซึ่งเคยอุปัฏฐากพระองค์เมื่อทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา 
และพากันหลีกไปเม่ือทรงเปล่ียนมาบําเพ็ญเพียรทางจิต   
 บทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันนั้นได้แบ่งหน้าท่ีต่าง ๆ ออกอย่างชัดเจนย่ิงข้ึนกว่าเม่ือก่อน ว่าอย่างไหนควรเรียกว่าอะไร 
เพ่ือเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม โดยจะเห็นจากคําว่า บวร อันเป็นคําท่ีมีความหมายว่า ประเสริฐ  บ  
ย่อมาจาก  บ้าน  ว ย่อมากจาก วัด และ ร ย่อมาจาก โรงเรียน  ย่อมมองให้เห็นถึงความสําคัญของวัดว่าอยู่รวมกับชุมชนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากชุมชนได้เลย เม่ือชุมชนมากข้ึน ก็ย่อมมีวัดและโรงเรียนมากข้ึนตามมาด้วย เพราะบ้าน
เป็นองค์กรแรกของชุมชน ต่อมาก็มีวัดหรือโรงเรียนเกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือให้เกิดความสมดุลในชุมชนท้ังในด้านการศึกษาและในด้าน
จิตใจ ดังคําว่าความรู้ควบคู่คุณธรรม พระสงฆ์ได้มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก พระสงฆ์เหล่านี้ ก็คือ กุลบุตรท่ีอยู่ใน
ชุมชนนั้นหรืออาจเป็นชุมชนอื่น ท่ีเขาบวชเข้ามา โดยมีการรับรองจากสงฆ์ผู้ท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคมกําหนด
ไว้ ต่างก็ได้ช่วยหล่อหลอมสังคมให้มีความสงบร่มเย็น และแนะนําทางปฏิบัติท่ีถูกต้องให้กับชุมชน ดังคํากลอนท่ี พระธรรมทัศนาธร 
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(ทองสุก ป.ธ.8) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ ได้ประพันธ์ไว้ว่า วัดจะดี มีหลักฐาน เพราะบ้านช่วย บ้านจะสวย เพราะ
มีวัด ดัดนิสัย บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ต่างอวยชัย ถ้าขัดกัน ก็บรรลัย ท้ังสองทาง (พระมหากฤษฎา นันทเพชร. 2540 : 23) 
 ปัจจุบันการปกครองคณะสงฆ์ ได้มีองค์กรสูงสุดดูแลความเรียบร้อย คือ  มหาเถรสมาคม ได้แบ่งหน้าที่ในการพัฒนา
องค์กรและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนออกเป็น 6 ประการ คือ 
 1. งานการปกครอง เช่น  งานด้านการดูแลพระภิกษุสามเณรในวัดและในหน้าที่ ที่ตนรับผิดชอบอยู่ ฯลฯ 
 2. งานการศึกษา  เช่น งานด้านศึกษาวิชาทางพุทธศาสนา ท้ังนักธรรมและบาลี ฯลฯ 
 3. งานการศึกษาสงเคราะห์ เช่น งานด้านการมอบทุนการศึกษา การต้ังทุน ฯลฯ 
 4. งานการเผยแผ่ เช่น งานด้านการออกปฏิบัติหน้าท่ีของพระธรรมทูต การเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสอน
ธรรมในโรงเรียน ฯลฯ 
 5. งานสาธารณูปการ เช่นงานด้านการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายในวัดของตน ฯลฯ 
 6. งานสาธารณสงเคราะห์ เช่น  การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้เกิดข้ึนในชุมชน ฯลฯ 
 ในหน้าท่ีทั้ง 6 ประการนี้ คณะสงฆ์ได้ยึดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่จะเข้าไปร่วมพัฒนาชุมชน  โดยการแบ่ง
หน้าท่ีกันทําจําแนกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อความเข้าใจของผู้ท่ีเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนนั้น เหมือนกันทั่วประเทศหรือสถานท่ีที่มี
พระสงฆ์ออกไปเผยแผ่นอกประเทศท่ัวโลก (ปล้ืม โชติษฐยางกูล.  2535 : 293) 
 ผู้วิจัยจึงทําการวิจัย เร่ืองบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของผู้นําชุมชน เพ่ือเป็นการสํารวจสิ่งท่ี
พระสงฆ์ได้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนตามความเป็นจริงตามหน้าท่ีท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ .ศ. 2505 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 มาตรา 15 ตรี ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
 1. ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
 2. ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
 3. ควบคุมและส่งเสริมศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ ์
 4. รักษาหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 ตามหน้าท่ีดังกล่าว พระสงฆ์ได้ทําหน้าท่ีของตน โดยเฉพาะเจ้าคณะผู้ปกครอง จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
เกิดความสมดุลของการพัฒนาท้ังในส่วนวัดและในส่วนชุมชน และต้องทราบว่าในส่วนใดบ้างท่ีพระสงฆ์ในเขตอําเภอมะขามท่ีเข้า
พัฒนาชุมชนน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผลการวิจัยนี้จะมีผลต่อพระสงฆ์ท่ีจะเติมเต็มในส่วนท่ีขาดให้สมบูรณ์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของ
ประชาชน ในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีซึ่งกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30,721 คน 
(สํานักงานทะเบียนอําเภอมะขาม. 2554 : 38) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ในการวิจัยคร้ังนี้ คือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้
คัดเลือกจากประชากรเป้าหมายโดยใช้หลักการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่  และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 379 คน และดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic 
Sampling)   
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  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงความเท่ียงตรงแล้วนําไปทดลองใช้ (Trt Out) กับ กลุ่มทดลอง 
ในเขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coeffcient)ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 19) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.9351  
 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.9185 
 ด้านบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ด้านการปกครอง ได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 
0.9231 
  ด้านบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ด้านการศาสนศึกษาได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 
0.8972 
  ด้านบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ด้านการศึกษาสงเคราะห์ได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ  
0.9398 
 ด้านบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ด้านการเผยแผ่ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.8897 
 ด้านบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ด้านสาธารณูปการได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 
0.9109 
 ด้านบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน ด้านสาธารณสงเคราะห์ได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 
0.9421 

ผลการวิจัย   

  1) ระดับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขามโดยรวม พบว่า ระดับ
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน มากกว่าคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 67.54 มีทัศนะต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีทัศนะในระดับมากและระดับน้อยใกล้เคียงกัน โดยระดับมากมีร้อย
ละ 17.80 และระดับน้อยมีร้อยละ 14.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครองของพระสงฆ์ พบว่า ประชาชน
มากกว่าคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 60.21 มีทัศนะต่อด้านการปกครองอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีทัศนะอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
24.08 และระดับน้อย ร้อยละ 15.71 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในทัศนะของประชาชนใน
เขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน จําแนกตามความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทย แสดงให้เห็นว่าจากการศึกษา เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว 
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน ไม่มีผลต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ส่วนความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีทัศนะต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม  จังหวัด
จันทบุรี มีประเด็นสําคัญที่สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี ้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน  ไม่มี
ผลต่อทัศนะของประชาชน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะประชาชนท่ีเป็นชายหรือเพศหญิงอาจมองว่าบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา
ในอดีตและปัจจุบันนั้น พระสงฆ์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาทุกแขนง ไม่ได้กําจัดอยู่ในระบบการศึกษาแบบโรงเรียน
ปริยัติธรรมหรือโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ัวไปเท่านั้น แต่พระสงฆ์ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา ช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาที่ดี พระสงฆ์นั้นมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง เช่นการศึกษา พระสงฆ์เองก็มี
การศึกษาท่ีสูง และส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้มีการศึกษา หรือสนับสนุนในการให้ทุน แจกทุน มีการอนุเคราะห์สงค์เคราะห์ใน
เร่ืองความเป็นอยู่ ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องได้การศึกษาของศิริพร สกุลเจริญพร. (2550 : บทคัดย่อ) ผลจากการศึกษาภาค
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เอกสาร พบว่า  พระสงฆ์จะมีหน้าท่ีในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งพระสงฆ์มีบทบาท
ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เนื่องดว้ยการท่ีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางของประชาชน  ทําให้พระสงฆ์กลายเป็นผู้นํา
หมู่บ้านและผู้นําในการสร้างสารณประโยชน์ ตัวอย่างเช่น สร้างหอกระจายข่าว  สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ สร้าง
สถานศึกษา ศูนย์ฝึกวิชาชีพ บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา ทัดเทียมกับต่างประเทศ  เพราะอยากให้บุคคลท่ีได้รับ
การศึกษาเหล่านั้นมาช่วยพัฒนาประเทศให้เป็นที่รู้จักของโลกมากข้ึน และยังได้สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉราวรรณ วงศ์
ปราช (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความหวังของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ พบว่า วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ และการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์แสดงให้เห็นว่าจาก
การศึกษา เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน ไม่มีผลต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
  ด้านความรู้ความเข้าใจ ประชาชนท่ีมีความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีทัศนะต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์แตกต่าง
กัน  แสดงว่า วัดและพระสงฆ์กับชุมชนนั้นเป็นของคู่กันมาแต่สมัยโบราณของไทย เพราะวัดนอกจากจะเป็นสถานท่ีส ําหรับ
ประกอบกิจกรรม หรือทําพิธีทางศาสนาแล้ว วัดยังมีบทบาททําหน้าท่ีอื่น ๆ อีก วัดเป็นสถานศึกษาสําหรับชาวบ้าน ส่งกุลบุตรมา
รับใช้พระ รับการอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาต่าง ๆ ตามท่ีสอนในสมัยนั้น รวมท้ังเป็นศูนย์รวมของเยาวชนด้วย เป็นสถาน
สงเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านท่ียากจน ได้อาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่และศึกษาเล่าเรียนด้วย ตลอดถึงผู้ใหญ่ที่ขัดสนอาศัยวัด เป็น
สถานพยาบาลที่แจกจ่ายพวกยา รักษาผู้เจ็บป่วย เป็นสโมสรท่ีชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ หย่อนใจ หาความรู้เพ่ิมเติม เป็นท่ีจัดงาน
เทศกาลและมหรสพต่าง ๆ สําหรับชาวบ้าน เป็นท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นท่ีปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว และความทุกข์ต่าง ๆ 
เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ เป็นคลังวัสดุสําหรับเก็บของไว้ซึ่ง
ชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน เม่ือมีงานวัดและขอยืมไปใช้ เมื่อคนมีงานต่าง ๆ  เป็นศูนย์กลางการปกครอง ท่ีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านจะ
เรียกลูกบ้านมาประชุมกันบอกแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่ประกอบพิธีกรรม หรือให้บริการด้านพิธีกรรมอันเป็นเร่ืองท่ีผูกพันกับชีวิต
ของทุกคนในระยะเวลาโอกาสต่าง ๆ  ความรู้ความเข้าใจมีผลต่อทัศนะของประชาชน ต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉราวรรณ วงศ์ปราช (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความหวังของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ พบว่า 1. โดยมากไปวัดและฟังธรรมเทศนา หรือปฏิบัติเจริญจิตภาวนาและนั่ง
วิปัสสนากรรมฐาน หรือรับฟังธรรมะจากวิทยุ โทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ เป็นบางคร้ัง 2. ประชาชนส่วนใหญ่ มี
ความคาดหวังต่อบทบาทของพระสงฆ์ในด้านการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระดับสูง รองลงมาได้แก่บทบาท  ด้านการศา
สนศึกษาและบทบาทด้านสาธารณูปการ 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความคาดหวังของประชาชน ต่อบทบาทของพระสงฆ์ได้แก่ 
เพศ อายุ การฟังเทศนาธรรม การรับสื่อในการเผยแผ่ศาสนาการร่วมกิจกรรมในวัดและชุมชน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพระสงฆ์
และการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ส่วนวุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่มี
อิทธิพลต่อระดับความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์  แสดงให้เห็นว่าจากการศึกษา  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทย มีผลต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของผู้นําชุมชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรีและเปรียบเทียบได้กับการศึกษาของเจียมพงษ์ วงศ์ธรรม (2519 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
สังคม ในด้านการศึกษาท่ัวไป ท้ังทางโลกและทางธรรม การเผยแผ่ธรรมะ และการให้การสงค์เคราะห์แก่ประชาชน ตลอดจนศึกษา
ว่าพระสงฆ์มีความเป็นมาอย่างไรในบทบาทดังกล่าว พระสงฆ์มีบทบาทในการช่วยสอนหนังสือ ทําหน้าที่บริหารสถานศึกษาและ
กิจกรรมอื่น ๆ บทบาทในการให้การศึกษาเพ่ิมข้ึน การเผยแผ่ธรรมะเพ่ือพัฒนาจิตใจประชาชน โดยพระสงฆ์ออกจาริกในชนบทใช้
ส่ือสารมวลชนเผยแผ่ธรรมะ นําประชาชนพัฒนาท้องถิ่นวัดและโรงเรียน เข้าร่วมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์พยายาม
ปรับปรุงบทบาทเดิมของตนเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการพัฒนาการศึกษาของตนให้สูงข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัย บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม  จังหวัด
จันทบุรี สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้  ดังนี้ 
 1. ควรส่งเสริมให้ความรู้ด้านบทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยให้แก่ประชาชน 
 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วม 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจด้านบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยให้แกป่ระชาชน ในงานท้ัง 6 ด้าน 
 2. ควรมีการศึกษาแยกเป็นส่วน ๆ ในงานของพระสงฆ์เพื่อให้ได้รับผลอย่างชัดเจนในด้านบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
พัฒนาสังคม 
 3. ควรศึกษาประเด็นสําคัญของพระสงฆ์ท่ีเป็นตัวอย่างท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
  4. ควรศึกษาทําเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อจะได้เข้าถึงความเท่ียงตรงของบทบาทที่ได้ทําในแต่
ละด้านเพ่ือจะได้นําไปปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างถูกต้อง 
  5. ควรศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย ตั้งแต่ในอดีตที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยถึงปัจจุบัน เพราะจะ
ได้ทราบว่าทําไมประชาชนซึ่งเคยนับถือศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู)ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังมาถึงปัจจุบัน เพ่ือจะ
ได้ยึดเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 

เจียมพงษ์ วงศ์ธรรม. 2519. บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษาท่ัวไป.กรุงเทพฯ :  
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ปลื้ม โชติษฐยางกุล. 2535. กฎหมายคณะสงฆ์. มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : กรุงเทพฯ. 
พระมหากฤษฎา นันทเพชร. 2540. ทัศนะคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม วิชาการจัดการพัฒนาสังคม.  
 วิทยานิพนธ์. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : กรุงเทพฯ. 
อัจฉราวรรณ วงศ์อุปราช. 2544. ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์. วิทยานิพนธ์.  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  
ศิริพร  สกุลเจริญพร. 2550. บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา. กรณีศึกษา พลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร  
  เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล. มหาวิทยาลัยมหิดล. จังหวัดนครปฐม. 
สํานักงานทะเบียน อําเภอมะขาม. 2554.  ข้อมูลประชาชนทะเบียนราษฎร์.  เอกสารอัดสําเนา. จังหวัดจันทบุรี. 
Cronbach, L.J. 1990. Essentials  of  Psychological Testing. 5th ed. New York : Harper Collins. 
Krejcie,Robert V. and Morgan,Earyle W.  1970. Educational and Psychological  
      Measurement. New York : Minnisota University.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

149

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานคร 
THE PROCESS OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE  

DEVELOPMENT OF BANGKOK 
โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์ 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครควรเร่ิมจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก โดยท้ังหมดจะต้องเทียบเคียงกับมหานครท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน จากนั้นจึงนํามาปรับเป็นแผน
กลยุทธ์ขององค์กร และเช่ือมไปสู่การประเมินความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วจึงกําหนดรูปแบบในการพัฒนา 
ลําดับต่อไปจึงจําแนกความสามารถออกเป็นแต่ละด้านที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และแบ่งแต่ละด้านตามระดับการทํางาน จากนั้น
ควรกําหนดรูปแบบ และรายละเอียดการพัฒนา แล้วจึงทําการทดสอบก่อนการพัฒนาและดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ และเมื่อ
เสร็จส้ินจะต้องมีการประเมินผลการพัฒนาท้ังเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข รวมถึงนําไปกําหนด
เส้นทางอาชีพเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรต่อไป 
คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Abstract 

 The objective of this research was to present the process of strategic human resource development 
of Bangkok metropolis by using qualitative method. The finding showed that the process of strategic human 
resource development of Bangkok metropolis should start by analyzing internal and external environment by 
benchmarking with e other metropolitan cities at the same level. Then, the data should be synthesized to 
develop a strategic plan and linked to need assessment of human resource development. Types of 
development should be specified and competency of personnel should be classified. Next, aspects of each 
type of development necessary for implementation should be specified, together with operation level.  After 
that, types and details of development would be formed so that the plan would be post-tested and 
implemented according to the plan. When the implementation was completed, there should be an 
evaluation in terms of efficiency and effectiveness in order to improve the development plan. Career path of 
personnel should also be planned to ensure their professional growth. 
Keyword: Human resource development, Strategic human resource development, Human resource 
development strategy 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญ 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญท่ีสุด
ของประเทศ รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาจํานวนมาก กรุงเทพฯ จึงเป็นมหานครท่ีเปรียบเสมือนหัวใจ
สําคัญของประเทศไทย 
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 ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสําคัญมากขึ้นกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้จากการกําหนดการฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการความรู้ไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2552-2555 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานครสอดรับกับสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นจริงในทุกด้าน รวมถึงสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง จึงควรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป 
คําถามการวิจัย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 1. ผู้ที่รับผิดชอบมีการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครอย่างไร 
 2. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
 2. เพ่ืออธิบายการดําเนินการของผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือเสนอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานครเพ่ือคุณประโยชน์ของสังคม
ประเทศชาติ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้จะทําให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มาก
ย่ิงข้ึน ส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังทําให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้น ทําให้สามารถ
นําไปวางแนวทางป้องกันและแก้ไขได้ ซึ่งท้ังหมดจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ย่ิงไปกว่านั้น ผลการวิจัยยังทําให้
กรุงเทพมหานครมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เฉพาะของตนเองท่ีเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ส่งผลให้เป็นเมือง
บริหารต้นแบบ ซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นผู้นํา และศูนย์กลางของภูมิภาคต่อไป 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการ (Process) คือ การดําเนินงานที่มีลําดับต่อเนื่อง 
และเช่ือมโยงกัน ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง และเปล่ียนแปลงความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะที่จําเป็น (Attribute) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายขององค์กรและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม  
 สําหรับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategy) จะมุ่งไปท่ีการฝึกอบรม 
(Training) และวิธีการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาระงานปัจจุบัน แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Human Resource Development) จะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว 
โดยทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  
 ดังนั้น กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ จึงหมายถึง การจัดลําดับอย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยง และสัมพันธ์กัน
ทุกส่วนเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง และเปล่ียนแปลงระดับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเป็นของทรัพยากรมนุษย์อย่าง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร (External 
environment) โดยสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป โดยควรจะเร่ิมจากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส ( Opportunity) และอุปสรรค (Threat) แล้วจึงสร้างแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic plan) 
จากนั้นจึงเช่ือมโยงสู่การวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Need assessment) แล้วจึงวางแผน และกําหนด
รูปแบบการพัฒนา จากนั้นจึงดําเนินการ และประเมินผล (Evaluation) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 สําหรับกรุงเทพมหานครนั้น ปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 โดยกําหนดให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองช้ันนํา มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี และเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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และได้กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5.6 ว่าต้องมีการเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อม
ท้ังด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ เพื่อร่วมกันพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนทัศน์เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism paradigm) และใช้กลยุทธ์การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case study) ผสมผสานกับกลยุทธ์ทฤษฎีฐานราก 
(Grounded theory) สําหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) ผสมผสานกับการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful sampling) และใช้เทคนิคแบบต่อเนื่อง (Snowball technique) เพ่ือสืบหาบุคคลสําคัญ
ท่ีสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้  โดยจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์โดยตรง เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Key informants) (Creswell, 1998; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 
Corbin, 1998; Charmaz, 2006; Merriam, 1998; Swanson & Holton, 1997; Stake, 1995; Yin, 2003; Silverman & 
Marvasti; 2008) 
 การวิจัยในคร้ังนี้มุ่งเน้นสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลจํานวน 21 คน โดยจะแบ่งบุคคลสําคัญออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ระดับ
บริหาร (Executive level) จํานวน 6 คน ระดับจัดการ (Management level) จํานวน 6 คน ระดับควบคุม (Controlling level) 
จํานวน 4 คน ระดับปฏิบัติการ (Operation level) จํานวน 3 คน และระดับมีส่วนร่วม (Participation level) จํานวน 2 คน 
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) ในการเก็บข้อมูล โดยสร้างแบบสัมภาษณ์ 
(Interview guide) ให้สอดคล้องกับคําถามการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย (Maykut & Morehouse, 1994) และได้ใช้
แนวทางของ Patton (2002) ในการแบ่งคําถามออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ ด้านประสบการณ์และพฤติกรรม (Behaviors/ 
Experiences)ด้านความคิด และคุณค่า (Opinions/Values) ด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Feelings/ Emotions) ด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านประสาทสัมผัส (Sensory) และด้านภูมิหลัง (Background) และปรับไปสู่คําถามที่ใช้จริงโดยแบ่งเป็นสาม
ช่วงเวลา คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended questions) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เชิญผู้ให้ข้อมูล
ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกทางหนึ่ง 
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีบันทึกได้จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มมา
วิเคราะห์ข้อมูล ตามแนวทางของกลยุทธ์กรณีศึกษาผสมผสานกับกลยุทธ์ทฤษฎีฐานราก โดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti ซึ่งมีขั้นตอน 
คือ การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categorical aggregation) การแปลความ (Direct interpretation) การแสดงความเช่ือมโยงของ
ข้อมูล (Setting up of a pattern) และการตีความตามความเป็นจริง (Naturalistic generations) (Stake, 1995; Glaser & 
Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998) 
 ส่วนการสร้างความน่าเช่ือถือการทางวิชาการ (Trustworthiness) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบการดําเนินงาน (Audit trail) ของ
ตนเองด้วยการบันทึกข้อดี และข้อบกพร่องในการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแต่ละคร้ัง และได้ยืนยันความถูกต้อง (Authenticity) ด้วย
การส่งข้อมูลให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหลังจากถอดเทป นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบหลายทิศทาง 
(Triangulation) โดยจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ แบบแรกคือการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างกัน ได้แก่ทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่ม แบบท่ีสองคือเก็บข้อมูลด้วยวิธีเดียวกัน แต่หลายแหล่งข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสารจากหลายแหล่ง การ
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลายคน ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยปรากฏความน่าเช่ือถือออกมา 4 รูปแบบคือ  ความ
ถูกต้อง (Credibility) การนําไปใช้ (Transferability) ความสอดคล้องของข้อมูล (Dependability) ความเป็นกลางโดยไม่มีอคติ 
(Confirm ability) (Miles and Huberman, 1994) 
 สําหรับจรรยาบรรณการวิจัยในคร้ังนี้ (Ethics) คือ การแจ้งถึงหัวข้อการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย และขอความ
ยินยอมการให้ข้อมูล และบันทึกข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลก่อนท้ังโดยปากเปล่า และลายลักษณ์อักษร รวมถึงสิทธิในการถอนตัว เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง โดยละเว้นการหลอกลวงในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังหลีกเล่ียงข้อมูลท่ีเป็นส่วนตัว เช่น ชื่อ 
นามสกุลของผู้ให้ข้อมูล โดยเปลี่ยนมาใช้รหัสแทน รวมถึงหลีกเล่ียงข้อมูลท่ีเป็นความลับ และข้อมูลทุกอย่างที่ทําให้ผู้ให้ข้อมูล
เสียหาย และอยู่ในความเส่ียง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต้องถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ขัดกับศีลธรรม และกฎหมายของประเทศ 
และเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย รวมถึงสร้างระบบความปลอดภัย หรือ รหัสผ่านเพ่ือคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ได้ตอบคําถามการวิจัยทั้ง 3 ข้อ โดยได้สรุปไว้ ดังนี ้
คําถามการวิจัยข้อที่ 1: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีความยืดหยุ่น และเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร โดยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาระบบการก่อสร้าง การบริหารจัดการน้ํา การขนส่ง
สาธารณะ และบํารุงรักษาถนน การบูรณะแหล่งประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การสาธารณสุข สวนสาธารณะ การ
กีฬา และการสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระดับเมืองกับเมืองในต่างประเทศทั้งในทวีป
เอเชีย อเมริกา และยุโรป เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรของรัฐ การดําเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นระบบ
ราชการ ซึ่งมีระเบียบแบบแผน และกระบวนการค่อนข้างมาก ส่งผลให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า อีกท้ังยังไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงเท่าท่ีควร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์จึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ การบันทึกข้อมูล
ในด้านนี้ยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร เนื่องจากยังไมใ่ห้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงระหว่างฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับฝ่ายต่าง ๆ 
อีกท้ังยังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีจํานวนมาก ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูง และมีผู้เชี ่ยวชาญไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ จนต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และผู้เชี่ยวชาญในการดําเนินการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารตามวาระ ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินงาน กระนั้นก็ตามกรุงเทพมหานครยังคงมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย 
คําถามการวิจัยข้อท่ี 2:ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ของกรุงเทพมหานคร
อย่างไร 
 ผู้ที่ รับผิดชอบได้ดําเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทํางาน และเพื่อให้ทันต่อความเจริญของนวัตกรรม และสังคมโลก  โดยมีกลยุทธ์ดังนี ้
 กลยุทธ์ท่ี 1: มุ่งให้บุคลากรมีความสามารถหลัก (Core competency) ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการเผยแพร่แนวทาง
ของแต่ละศาสนา และให้อิสระพร้อมส่งเสริมในการเลือกนับถือ และฝึกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาทางศีลธรรม  
 กลยุทธ์ท่ี 2: ใช้วิธีการสัมมนาในองค์กรเพื่อพัฒนาการทํางานเป็นทีมของบุคลากร 
 กลยุทธ์ท่ี 3: มุ่งฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายราชการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
governance)  
 กลยุทธ์ท่ี 4: เน้นการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กลยุทธ์ท่ี 5: มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (Functional competency) โดยเน้นให้ครอบคลุมทุกส่วน
งาน ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการเรียนรู้ผ่าน E-learning โดยเน้น
ให้ตรงกับความจําเป็นของแต่ละบุคคล (Individual development) ความต้องการของหน่วยงาน และเส้นทางความก้าวหน้าทาง
อาชีพของบุคลากร (Career path) ท่ีกรุงเทพมหานครได้กําหนดไว้  
 กลยุทธ์ท่ี 6: เน้นการฝึกอบรมบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงกว่าบุคลากรท่ัวไป (Talent) ให้มีความเชี่ยวชาญในส่วนงานมาก
ข้ึน พร้อมท้ังพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership) และความสามารถทางการบริหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
ศักยภาพสูงเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารตามสายวิชาชีพ  
คําถามการวิจัยข้อที่ 3: กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 
 สําหรับการตอบคําถามการวิจัยข้อท่ี 3 ผู้วิจัยได้ใช้ผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับแนวคิดทฤษฎีได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม จึงสามารถอธิบายได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครในภาพรวมนั้นมีความ
ยืดหยุ่น และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งถือเป็นเร่ืองท่ีดี และควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ ส่วนในการดําเนินการนั้น ผู้ ท่ี
รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาความสามารถหลัก และ
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ความสามารถเฉพาะตําแหน่งท่ีได้กําหนดไว้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสม แต่เม่ือพัฒนาแล้วอาจยังไม่สอดคล้องกับความสภาพแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกของกรุงเทพมหานครก่อน  
 โดยสภาพแวดล้อมภายในอาจวิเคราะห์ภายใต้แนวคิด Mckinsey 7-S model ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์หลักขององค์กร (S1: 
Strategy) รูปแบบการบริหารขององค์กร (S2: Style) โครงสร้างขององค์กร (S3: Structure) ระบบงานขององค์กร (S:4 System) 
ค่านิยมขององค์กร (S5: Shared values) จํานวนบุคลากร (S6: Staff) ระดับทักษะของบุคลากร (S7: Skill) อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
เห็นว่าควรจะเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) การสื่อสาร (Communication) กฎระเบียบ (Rule) 
วัฒนธรรมองค์กร (Culture) ทรัพยากร (Resource) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal stakeholder) โดยแสดงออกมาเป็น
จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กร ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกอาจวิเคราะห์ภายใต้แนวคิด PEST 
analysis ได้แก่ การเมือง (P: Politics) เศรษฐกิจ (E: Economy ) สังคม (S: Sociology) เทคโนโลยี (T: Technology) อย่างไรก็
ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าควรเพ่ิมเติมประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External stakeholder) และทิศทางในอนาคตท้ังใน และต่างประเทศ (Future trend) โดยแสดงออกมาเป็นโอกาสพัฒนา 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ขององค์กร โดยท้ังหมดจะต้องเทียบเคียง (Benchmarking) กับมหานครที่อยู่ในระดับ
เดียวกัน จากนั้นจึงนํามาปรับเป็นแผนกลยุทธ์ขององค์กร และเชื่อมไปสู่การประเมินความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 กรุงเทพมหานครได้เน้นการพัฒนาตามความจําเป็นส่วนบุคคล แต่ผู้วิจัยเสนอว่าควรกําหนดเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
ความสามารถหลักท่ีทุกคนในองค์กรต้องมี (Core competency) ความสามารถท่ีทุกคนในทีมต้องมี (Team competency) และ
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (Functional competency) ซึ่งแต่ละรูปแบบ อาจจําแนกตามทฤษฎีของ McClelland เป็นความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะท่ีจําเป็น ( Attribute)  
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ชัดเจน และเหมาะสมกับบริบทขององค์กรไทยมากข้ึน ผู้วิจัยเห็นว่าอาจจําแนกเป็น 9 ด้านซึ่งได้แก่ 
ด้านศาสนา (Religion) สุขภาพ (Health) สติปัญญา (Intelligence) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) 
ประสบการณ์ (Experience) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) และบุคลิกภาพ (Personality) จากนั้นจึงแบ่งแต่ละด้านออกเป็น 5 
ระดับให้ชัดเจนตามตําแหน่งงาน ได้แก่ ระดับเช่ียวชาญ/ผู้บริหาร (Expert/ Executive) ระดับก้าวหน้า/ ผู้อํานวยการ 
(Advanced/ Director)  ระดับพัฒนา/ หัวหน้าส่วนงาน (Developed/ Supervisor) ระดับปฏิบัติ/ เจ้าหน้าท่ี (Operation 
level/ Officer)  และระดับแรงงาน/ พนักงาน (Labor/ Worker)  
 จากนั้นจึงกําหนดรูปแบบ และรายละเอียดการพัฒนา ซึ่งควรมีหลายหลายและกําหนดวิธีการให้ชัดเจน ได้แก่ การ
ฝึกอบรมโดยการบรรยาย (Lecture) การสาธิต (Demonstration) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การระดมสมอง 
(Brainstorming) การอภิปราย (Discussion) การใช้กรณีศึกษา (Case study) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job 
Training) การศึกษาดูงาน (Field trip) การสอนงาน (Coaching) การให้คําปรึกษา (Counseling) การหมุนเวียนงาน (Job 
rotation) การใช้ระบบพ่ีเล่ียง (Mentoring) รวมไปถึงการศึกษาต่อ และ E-learning แล้วจึงทําการทดสอบก่อนการพัฒนา (Post-
test) และดําเนินการตามแผนที่วางไว้ และเม่ือเสร็จสิ้นจะต้องมีการประเมินการพัฒนาท้ังเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข รวมถึงนําไปประกอบการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรต่อไป 
 สําหรับการเน้นพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นํา และความรับผิดชอบด้านการบริหาร อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้กับหน่วยงาน
อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรแสดงออกถึงการแบ่งลําดับช้ันของบุคลากร แต่ควรแสดงให้เห็นถึงความจําเป็น ความเหมาะสม 
และประโยชน์ของการดําเนินการ และท่ีสําคัญคือต้องแสดงให้เห็นความเท่าเทียมกันของโอกาสหากบุคลากรมีความสามารถ
เพียงพอ ส่วนที่ยังเป็นปัญหาคือ กฎระเบียบในการดําเนินงานท่ีมีมาก จึงทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงควรลด
กฎระเบียบต่าง ๆ ลง เพ่ือความสะดวดรวดเร็วในการดําเนินการ  
 นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง จึงควรสรรหางบประมาณ และ
ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มข้ึนจากท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อีกท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครยังขาดการเช่ือมโยงกับ
ฝ่ายต่าง ๆ จึงส่งผลให้การดําเนินงาน และการบันทึกข้อมูลในด้านนี้เป็นไปด้วยความยากลําบาก จึงควรกําหนดโครงสร้างการ
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เช่ือมโยง และการส่ือสารให้ชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตามวาระ ซึ่งส่งผลให้แนวทางการ
ทํางานต้องเปล่ียนไปด้วย ผู้บริหารที่หมดวาระจึงควรสร้างความเข้าใจ และถ่ายโอนงานให้กับผู้บริหารคนใหม่ โดยมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงานสําหรับวาระต่อไปร่วมกัน 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครควรเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
จากนั้นจึงนํามาปรับเป็นแผนกลยุทธ์ขององค์กร และเช่ือมไปสู่การประเมินความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วจึง
กําหนดรูปแบบในการพัฒนา แล้วจึงแบ่งความสามารถออกเป็นแต่ละด้าน และแบ่งแต่ละด้านตามระดับการทํางาน จากนั้นจึง
กําหนดรูปแบบ และรายละเอียดการพัฒนา และดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ และเม่ือเสร็จสิ้นจะต้องมีการประเมินผลเพ่ือนําข้อมูล
ไปปรับปรุงแก้ไขและนําไปกําหนดความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรต่อไป 
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

THE OFFICIALS MORAL BEHAVIOR OF TAMBON LOCAL ADMINISTRATION 
PHRANAKORN SI AYUTTHAYA DISTRICT, PHRANAKORN SI AYUTTHAYA PROVINCE 

กมลวรรณ  วรรณธนัง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยค ร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1 ) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจ ริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบล 13 แห่ง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 191 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า 1)  พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก และ 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ลักษณะมุ่งอนาคต  และความเช่ืออํานาจในตน  มีความสัมพันธ์และมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในระดับปานกลาง (63.8%)   
คําสําคัญ: พฤติกรรมเชิงจริยธรรม,  พนักงานส่วนตําบล 

Abstract 

 The objectives of study was 1) to study the officials moral behavior of Tambon Local Administration 
Phranakorn Si Ayutthaya District, Phranakorn Si Ayutthaya Province, and 2) to study the factors affected to the 
officials moral behavior of Tambon Local Administration Phranakorn Si Ayutthaya District, Phranakorn Si 
Ayutthaya Province. The sampled group was 181 officals in 13 Tambon Local Administration Phranakorn Si 
Ayutthaya District, Phranakorn Si Ayutthaya Province. The questionnaire was employed to collect the data. 
Statistical techniques used to analyze the data was frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
ordinary multiple regression. The findings of this study were summarized as follows 1) by analysis the officials 
moral behavior of Tambon Local Administration was high level and 2) the achievement motive, the future 
orientation and the internal locus of control related to and affected to the officials moral behavior of 
Tambon Local Administration as median level.(63.8%) 
Keywords: moral behavior, the officials of Tambon Local Administration 

บทนํา 

ระบบราชการไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายและรวดเร็วซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ  สําหรับการปฏิรูประบบราชการไทยคร้ังสําคัญเกิดข้ึนเพื่อ พ.ศ. 2545  ที่มี
การนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ ใช้  โดยปรากฏในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  มาตรา 78 (4) กําหนดให้มีการ
พัฒนาระบบงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
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รูปแบบและวิธีการทํางาน  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 ทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดซึ่งขับเคล่ือนให้การพัฒนาระบบราชการไทยประสบความสําเร็จคือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดังนั้น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องเป็นคนด ี ซึ่งโกศล มีคุณ และณรงค์เทียมเมฆ (2542: 2) อธิบายความ
หมายความเป็นคนดีว่าหมายถึงคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คนดีจะไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสังคม  ขณะเดียวกันจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อตน ผู้อื่น และสังคม เม่ือสังคมมีคนดีมากก็จะสร้างความเจริญและความสุขให้กับสังคมได้มาก  และคําว่าจริยธรรมนั้น
หมายถึงหลักความประพฤติท่ีอบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม  
 การบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน การบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน เกิดขึ้นจากท่ีประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการกระจายอํานาจปกครอง เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม และสภาพปัญหาของพ้ืนท่ีแตกต่างกัน นําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการในการบริหารจัดการกับปัญหาที่แตกต่าง
กันออกไป จึงทําให้เกิดการส่งเสริมให้มีการปกครองตนเองโดยคนในท้องถ่ิน  ท้ังนี้การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินยังเป็นการแบ่ง
เบาภาระการทํางานของส่วนกลางด้วย 
 สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงองค์กรท่ีทําหน้าท่ีบริหารงานในแต่ละท้องถิ่น  มีผู้แทนท่ีได้รับเลือกต้ังจาก
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารอย่างอิสระในเขตพื้นท่ีท่ีกําหนด  มีอํานาจในการบริหารการเงินและการคลัง
และกําหนดนโยบายของตนเอง  รวมทั้งหน้าที่ดําเนินกิจกรรมภายในกรอบท่ีกฎหมายบัญญัติไว้เพ่ือประโยชน์ของรัฐและของ
ประชาชนในท้องถิ่น  (โกวิทย์  พวงงาม  และอลงกรณ์  อรรคแสง, 2547: 7)  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ  ท่ีมีลักษณะแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
ในระดับท้องถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ได้ให้ความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะเร่ืองจริยธรรม  
ซึ่งในมาตรา 265  กล่าวถึง การห้ามให้ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินรับ หรือ แทรกแซง หรือ ก้าวก่ายการเข้ารับ
สัมปทาน หรือ เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้รับเงิน
หรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ รวมท้ังห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือ เข้าเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท  
 สําหรับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยท่ีผ่านมาประสบปัญหาหลายลักษณะ เช่น ความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  การขาดจิตสํานึกสาธารณะโดยไม่คํานึงถึงความต้องการของประชาชน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นต้น  ซึ่งสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่มาจากการขาดจริยธรรมของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีจริยธรรม
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  ท้ังที่การพัฒนาจริยธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาบุคคลให้มีจิตใจที่ดี
งาม ซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งจะเป็นศักยภาพสําคัญที่สร้างคุณประโยชน์
แก่ท้องถิ่น  สังคมและประเทศชาติ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําผลการวิจัยที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ผู้วิจัยสามารถกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย  สําหรับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 6  ตัวแปร  ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการทํางาน รายได้ของ
ครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต และการเชื่ออํานาจในตน และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดจากพฤติกรรมในการ
ทํางาน 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความเสียสละ ตามภาพ 1 

       ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม  

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จึ งได้แก่ พนักงานส่วนตําบลในองค์การบ ริหารส่วนตําบล 13 แห่ง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  365  คน   
 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยคํานวณหาขนาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรและวิธีการคํานวณของยามาเน่ ที ่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%  ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 191 คน 
 การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นวิธีการสุ่มแบบโควตาตามสัดส่วนของประชากร  ได้จํานวนตัวอย่าง
ตามตาราง 1 
ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตําบล  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด 

            พระนครศรีอยุธยา 

ลําดับท่ี องค์การบริหารส่วนตําบล  ประชากรทั้งหมด (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป้อม 26 14 

2 องค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี 24 13 

3 องค์การบริหารส่วนสําเภาล่ม 34 17 

4 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 30 16 

5 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 20 10 

6 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสระบัว 36 18 

7 องค์การบริหารส่วนตําบลปากกราน 25 13 

8 องค์การบริหารส่วนตําบลหันตรา 31 16 

9 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 24 13 

10 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองตะเคียน 30 16 

11 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเรียน 31 16 

12 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนพริก 24 13 

13 องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง 30 16 

 รวม 365 191 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ 
 แบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  ระยะเวลาในการทํางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน  รวม 5 ข้อ 
 ตอนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จํานวน 6 ข้อ 
 ตอนท่ี 3  คําถามเกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคต จํานวน 6 ข้อ 

ตอนท่ี 4  คําถามเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจในตนเอง จํานวน 6 ข้อ 
ตอนท่ี 5  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จํานวน 20 ข้อ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

 ในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือนําไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี ้
1.  การสร้างแบบสอบถาม  โดยสร้างข้อคําถามจากตัวแปรท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด  

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ลักษณะมุ่งอนาคต  การเชื่ออํานาจในตน  และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตําบล 

2.  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  
เท่ียงตรงตามเนื้อหาของคําถามแต่ละข้อ 

3.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างพนักงานส่วนตําบลท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน 
การวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานส่วนตําบล ในอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ .8631 ซึ่งสามารถนําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงได้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
1.  ความถี่  และร้อยละ ใช้ในการอธิบายลักษณะทางประชากร 
2. ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย กําหนดไว้ดังนี้  
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมน้อยท่ีสุด 
3.  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรตาม  เพื่อทราบว่าตัวแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุด ใช้เพ่ืออธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
คร้ังนี้ ผู้วิจัยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  อายุเฉล่ีย 34 ปี  อายุตํ่าสุด 21 ปี  และอายุสูงสุด 55 ปี  ระยะเวลาการทํางานใน
องค์กรประมาณ 5 ปี  ต่ําสุด 1 ปี และสูงสุด 15 ปี  และรายได้ของครอบครัวต่อเดือนประมาณ 23,298 บาท ตํ่าสุด 10,000 บาท  
และสูงสุด 80,000 บาท 
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 โดยภาพรวมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน
ระดับมาก เมือ่วิเคราะห์เป็นรายด้านประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความเสียสละ  
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามตาราง 1 
 

ตาราง 1  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  x  S.D. แปลผล 
1.ด้านความรับผิดชอบ 4.23 .656 มาก 

2.ด้านความซื่อสัตย ์ 4.41 .614 มาก 

3.ด้านความขยันหมั่นเพียร 4.18 .641 มาก 

4.ด้านความเสียสละ 4.07 .649 มาก 

โดยรวม 4.22 .640 มาก 

แบบจําลองการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
MRB  =  b0  +  b1AGE +  b2 WORK +  b3 INCO+  b4 ACHI +  b5 FUTE 

                    +  b6 POWE  
ในท่ีนี ้
MRB   =  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
AGE  =  อายุ 
WORK  =  ระยะเวลาการทํางานในองค์กร  
INCO  =  รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
ACHI  =  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
FUTE  =  ลักษณะมุ่งอนาคต 
POWE  =  การเช่ืออํานาจในตน 
b0    =  ค่าคงท่ี  (constant)  หรือจุดเร่ิม (origin) หรือจุดตัด 
b1   =  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (regression coefficient) หรือค่าความลาดชัน (slope) 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ 
MRB  =   16.319 + .083 AGE + -.018 WORK + -1.462E-05 INCO  +  
       (3.960)   (1.432)          (-.141)             (-.418) 
       .526 ACHI + 1.231 FUTE + .842 POWE 
       (2.692)          (5.967)             (4.879) 

 R = .799,  R
2
 = .638,   SEE = 4.689,  F = 50.849,  Sig. = .000 

หมายเหตุ : ในวงเล็บคือ ค่าของ t 
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต และความเช่ืออํานาจในตน สามารถอธิบายการผันแปร
ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ระดับปานกลาง (63.8%) 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยค ร้ังนี้พบว่าพฤติกรรมเชิ งจ ริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อํา เภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน  ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความ
ขยันหมั่นเพียร และความเสียสละอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีบทลงโทษแก่ผู้ท่ีประพฤติผิดจริยธรรมโดยเปิดเผย และไม่เลือกปฏิบัติ  
ท้ังนี้ยังไม่แต่งต้ังผู้ท่ีบกพร่องในจริยธรรมในตําแหน่งท่ีสูงข้ึน รวมท้ังบางองค์กรยังมีการให้บําเหน็จความชอบแก่พนักงานส่วนตําบล
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ท่ีมีจริยธรรมดีเด่น จึงส่งผลให้พนักงานส่วนตําบลมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลส่วนใหญ่ยังเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม และใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543: 118) ท่ีได้อธิบายพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาของข้าราชการไทยไว้ 3 ประการ ดังนี้
ประการแรกพฤติกรรมของพลเมืองดีคือการมีพฤติกรรมทําตามกฎหมาย พฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรมรับผิดชอบต่อตนเอง ยึดมั่น
ในศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม ประการที่สองพฤติกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมการปรับตนให้สามารถ
ทํางานที่แปลกใหม่ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางสังคม และทางจิต มีพฤติกรรมพัฒนาผู้อยู่ใน
ความรับผิดชอบ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมที่เหมาะสม  และพฤติกรรมการพัฒนากลุ่มและสังคมให้รู้จักอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และประการสุดท้ายคือพฤติกรรมในหน้าท่ีราชการ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานเพ่ืองาน  และเพ่ือส่วนรวม
เป็นสําคัญ พฤติกรรมรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ  มีจรรยาในวิชาชีพตน  สามารถปรับตนให้อยู่ในระบบงานแบบราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต และความเช่ืออํานาจในตน สามารถอธิบายการผัน
แปรของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ระดับปานกลาง  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  กล่าวคือพนักงานส่วนตําบลที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ย่อมมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงไปด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงจูงใจหรือความต้องการของบุคคลท่ีจะ
ดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ โดยบุคคลจะมีความพยายาม  ความอดทน  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีเป้าหมายในการทํางานท่ี
ชัดเจน  กล่าวได้ว่าบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ทํางานเพ่ือผลตอบแทนหรือรางวัล  แต่จะทํางานเพ่ือประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลที่พนักงานส่วนตําบลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทํางาน จะทําให้การ
ทํางานนั้นพนักงานส่วนตําบลมีความรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองทํา  ขยันหม่ันเพียร  เสียสละ  รวมท้ังมีความซื ่อสัตย์  เพราะ
องค์การบริหารส่วนตําบลจะยึดหลักระเบียบวินัยและจรรยาบรรณในการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหน่ง  
 2. ลักษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล กล่าวคือพนักงานส่วน  ตําบลที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตสูง  ย่อมมพีฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงไปด้วย ลักษณะมุ่งอนาคต ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 24) อธิบายว่า
เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล  ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมของการอดได้รอได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรอ
รับรางวัลที่ใหญ่กว่าในอนาคตแทนรางวัลเล็กน้อยซึ่งจะได้รับในทันที หรือการงดบําบัดความต้องการในปัจจุบันของตนเอง  เพราะ
เล็งเห็นผลร้ายท่ีจะเกิดตามมาหรือการเพียรพยายามในปัจจุบันเพ่ือจุดมุ่งหมายท่ีย่ิงใหญ่ในอนาคต  ดังนั้นบ ุคคลท่ีมีลักษณะมุ่ง
อนาคตจึงย่อมจะมีการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องดีงาม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและส่วนรวม  ในส่วนของ
พนักงานส่วนตําบลก็เช่นกัน  หากพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจะสามารถคิดได้ว่าอะไรจะเกิด ข้ึนในอนาคต 
เข้าใจและสามารถมองเห็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  จากการท่ีเคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อน   ท้ังจากประสบการณ์
โดยตรงของตนเองหรือจากการเห็นปัญหาของผู้อื่น ส่งผลให้พนักงานส่วนตําบลคาดการณ์ได้ว่าหากตนเองทําผิดจริยธรรม  ใน
อนาคตท้ังในระยะส้ัน  และระยะไกลจะเกิดผลต่อตนเองอย่างไร จึงทําให้พนักงานส่วนตําบลได้ตระหนักรู้  และไม่ละเมิดจริยธรรม 
 3. ความเชื่ออํานาจในตนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  กล่าวคือพนักงานส่วนตําบลที่มี
ความเชื่ออํานาจในตนสูง ย่อมมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงไปด้วย นิลุบล  รู้คุณ (2539: 35) ให้นิยามว่าความเช่ืออํานาจในตน
หมายถึงความเชื่อหรือทัศนคติของบุคคลท่ีเช่ือว่าสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ ความสําเร็จหรือความล้มเหลวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนนั้น
เป็นผลมาจากความสามารถและการกระทําของตน ท้ังนี้ความเชื่ออํานาจในตนเป็นความเช่ือท่ีว่าผลดีหรือผลเสียท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 
เป็นผลจากการกระทําของตนเอง  ดังนั้นการดําเนินงานของพนักงานส่วนตําบลท่ียึดหลักจริยธรรม ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน  ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานส่วนตําบลดําเนินงานโดยขาดจริยธรรม ในอนาคตผล
ของการกระทํา ย่อมส่งผลต่อตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลควรเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลโดยวิธีการยกย่อง 
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คนดี และลงโทษคนไม่ดี เนือ่งจากมนุษย์ไม่สามารถบังคับได้ การยกย่องคนดีและลงโทษคนไม่ดี  จะเป็นแบบอย่างให้พนักงานส่วน
ตําบลได้พัฒนาทางด้านจิตใจ  ได้รับรู้  ยอมรับและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม 
 2. องค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดสัมมนา หรือฝึกอบรมเร่ืองจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่พนักงานส่วนตําบอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือให้นําไปสู่การยอมรับในการมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 3. ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตําบลควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัดและสม่ําเสมอ 
 4. ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีส่วนร่วมในการติดตาม ควบคุม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในพ้ืนท่ี
เพ่ือเป็นแรงเสริมให้พนักงานส่วนตําบลรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของตนเอง 
 5. องค์การบริหารส่วนตําบลควรพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานส่วนตําบล เช่น การส่งเสริมให้พนักงานส่วน
ตําบลมีความต้องการความสําเร็จท้ังต่อตนเองและต่อองค์กร  การทํางานหรือจัดกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เพ่ือให้รู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  และเกิดความต้องการผลสัมฤทธิ์ทางการทํางานสูงขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษากลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นองค์กรซึ่งประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาจริยธรรม 
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น ได้แก่ เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3. ควรศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
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ท่ีมีจริยธรรมดีเด่น จึงส่งผลให้พนักงานส่วนตําบลมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลส่วนใหญ่ยังเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม และใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543: 118) ท่ีได้อธิบายพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาของข้าราชการไทยไว้ 3 ประการ ดังนี้
ประการแรกพฤติกรรมของพลเมืองดีคือการมีพฤติกรรมทําตามกฎหมาย พฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรมรับผิดชอบต่อตนเอง ยึดมั่น
ในศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม ประการที่สองพฤติกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมการปรับตนให้สามารถ
ทํางานที่แปลกใหม่ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางสังคม และทางจิต มีพฤติกรรมพัฒนาผู้อยู่ใน
ความรับผิดชอบ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมที่เหมาะสม  และพฤติกรรมการพัฒนากลุ่มและสังคมให้รู้จักอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และประการสุดท้ายคือพฤติกรรมในหน้าท่ีราชการ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานเพ่ืองาน  และเพ่ือส่วนรวม
เป็นสําคัญ พฤติกรรมรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ  มีจรรยาในวิชาชีพตน  สามารถปรับตนให้อยู่ในระบบงานแบบราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต และความเช่ืออํานาจในตน สามารถอธิบายการผัน
แปรของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ระดับปานกลาง  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  กล่าวคือพนักงานส่วนตําบลที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ย่อมมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงไปด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงจูงใจหรือความต้องการของบุคคลท่ีจะ
ดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ โดยบุคคลจะมีความพยายาม  ความอดทน  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีเป้าหมายในการทํางานท่ี
ชัดเจน  กล่าวได้ว่าบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ทํางานเพ่ือผลตอบแทนหรือรางวัล  แต่จะทํางานเพ่ือประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลที่พนักงานส่วนตําบลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทํางาน จะทําให้การ
ทํางานนั้นพนักงานส่วนตําบลมีความรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองทํา  ขยันหม่ันเพียร  เสียสละ  รวมท้ังมีความซื ่อสัตย์  เพราะ
องค์การบริหารส่วนตําบลจะยึดหลักระเบียบวินัยและจรรยาบรรณในการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหน่ง  
 2. ลักษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล กล่าวคือพนักงานส่วน  ตําบลที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตสูง  ย่อมมพีฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงไปด้วย ลักษณะมุ่งอนาคต ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 24) อธิบายว่า
เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล  ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมของการอดได้รอได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรอ
รับรางวัลที่ใหญ่กว่าในอนาคตแทนรางวัลเล็กน้อยซึ่งจะได้รับในทันที หรือการงดบําบัดความต้องการในปัจจุบันของตนเอง  เพราะ
เล็งเห็นผลร้ายท่ีจะเกิดตามมาหรือการเพียรพยายามในปัจจุบันเพ่ือจุดมุ่งหมายท่ีย่ิงใหญ่ในอนาคต  ดังนั้นบ ุคคลท่ีมีลักษณะมุ่ง
อนาคตจึงย่อมจะมีการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องดีงาม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและส่วนรวม  ในส่วนของ
พนักงานส่วนตําบลก็เช่นกัน  หากพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจะสามารถคิดได้ว่าอะไรจะเกิด ข้ึนในอนาคต 
เข้าใจและสามารถมองเห็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  จากการท่ีเคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อน   ท้ังจากประสบการณ์
โดยตรงของตนเองหรือจากการเห็นปัญหาของผู้อื่น ส่งผลให้พนักงานส่วนตําบลคาดการณ์ได้ว่าหากตนเองทําผิดจริยธรรม  ใน
อนาคตท้ังในระยะส้ัน  และระยะไกลจะเกิดผลต่อตนเองอย่างไร จึงทําให้พนักงานส่วนตําบลได้ตระหนักรู้  และไม่ละเมิดจริยธรรม 
 3. ความเชื่ออํานาจในตนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  กล่าวคือพนักงานส่วนตําบลที่มี
ความเชื่ออํานาจในตนสูง ย่อมมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงไปด้วย นิลุบล  รู้คุณ (2539: 35) ให้นิยามว่าความเช่ืออํานาจในตน
หมายถึงความเชื่อหรือทัศนคติของบุคคลท่ีเช่ือว่าสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ ความสําเร็จหรือความล้มเหลวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนนั้น
เป็นผลมาจากความสามารถและการกระทําของตน ท้ังนี้ความเชื่ออํานาจในตนเป็นความเช่ือท่ีว่าผลดีหรือผลเสียท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 
เป็นผลจากการกระทําของตนเอง  ดังนั้นการดําเนินงานของพนักงานส่วนตําบลท่ียึดหลักจริยธรรม ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน  ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานส่วนตําบลดําเนินงานโดยขาดจริยธรรม ในอนาคตผล
ของการกระทํา ย่อมส่งผลต่อตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลควรเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลโดยวิธีการยกย่อง 
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ศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการแปรรปูผลิตภัณฑ์จากไม้ อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 

COMMUNITY CAPABILITY AND PARTICIPATION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
FOR THE COMPETITIVENESS DEVELOPMENT OF WOOD PROCESSING ENTERPRISES 

IN HANGCHAT DISTRICT, LAMPANG PROVINCE 
บุญฑวรรณ วิงวอน1, ชัยยุทธ เลิศพาชิน1, ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช1, บุญชนิต วิงวอน1 นพพันธ์ ศรีบุรี2, กริชรัตน์ อัญญมณีทาน 2  

1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชนและ
ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปางและ (2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจด้วยระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ประชากร คือ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จํานวน 158 คน (30-40 ครัวเรือน) เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก เสวนากลุ่ม การประชุมเวทีชาวบ้าน การศึกษาดูงาน เทคนิค 
SWOT และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพชุมชนมี 10 ด้าน คือ (1) ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (2) การคมนาคมติดต่อกันได้
หลายเส้นทาง (3) ที่ดินส่วนใหญ่มีราคาสูง (4) ชุมชนมีความสงบและมีความมั่นคงทางสังคม (5) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี (6) ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา (7) ชุมชนมีส่วนร่วมระดับสูง (8) ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง (9) มีสายสัมพันธ์
ระดับเครือญาติ (10) เน้นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น      
 แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการพบว่าได้ประยุกต์ใช้กลไกของสหกรณ์ขับเคล่ือนการดําเนินงานผ่านระบบการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยมี 4 องค์ประกอบ คือ (1) กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ (2) การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานผ่านระบบสหกรณ์บริการ 
ช่ือว่า สหกรณ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ไม้ “ทิพย์ช้าง” (3) การกระจายสินค้าไปสู่ตลาด และ (4) ลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยตัวช้ีวัด
เทคนิคดุลยภาพ จํานวน 4 ด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยให้ความสําคัญ คือ (1) การจัดการ
ทางการเงิน (2) การตลาด (3) การจัดการภายใน และ(4) กระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 
คําสําคัญ: ศักยภาพชุมชน /การมีส่วนร่วม /การจัดการห่วงโซ่อุปทาน/ ความสามารถของผู้ประกอบการ  

Abstract 

 The purpose of this research were (1) to analyze the community capability with focus on the 
participation of community stakeholders and processed wooden products entrepreneurs at Hangchat district, 
Lampang province and (2) to identify the development direction in competitive capability in business with the 
supply chain management system of processed wood industrial entrepreneurs at Pongyangkok sub-district, 
Hangchat district, Lampang province.  The population was 158 entrepreneurs (30-40 households) and relevant 
stakeholders in Hangchat district, Lampang province.  It was 
 the participatory action research with the research tools of interview, seminar forum, participatory 
conference, community meeting forum, field trip and the S.W.O.T. data analysis.   
 The outcomes of research revealed that there were 10 community capability factors (1) plentiful 
natural resources, (2) convenience transportation with many highway routes, (3) majority of land costs were 
high, (4) community was peaceful and with social security, (5) community had well preserved traditions and 
cultures, (6) majority of population were well educated, (7) community was well participation, (8) community 
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leaders with strong commitment, (9) there were relative network system relationships, and (10) focus on the 
inheritance of local intellects. 
 On the further development direction of entrepreneurs revealed that there were application of 
cooperative as driving mechanism in work operation through supply chain management system under the 
factors of (1) raw materials sourcing process, (2) integrating of supply chain through cooperative system under 
the handicraft and wooden products cooperative brand of “Thip Chang”, (3) distributing products throughout 
market and (4) measuring customers and consumers performance with balance scorecard indicators on 4 
dimensions in order to increase the entrepreneurial competitive capability on (1) finance management, (2) 
marketing, (3) internal operation, and (4) learning process at high level on all factors.        
Keywords: Community capability, Participation, Supply chain management, Entrepreneurs capability 

บทนํา 

 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย สามารถผลิตสินค้าและส่งออก
จําหน่ายท่ัวโลก นโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะหนุนเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการรวมกลุ่ม และ
ให้สินเชื่อหรือประกันสินเช่ือเพื่อขยายการดําเนินการให้เจริญเติบโต (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2553) 
  ด้วยแนวนโยบายดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาผู้ประกอบการในระดับฐานราก อาทิ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยในระบบโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย  สามารถสร้างรายได้ สร้างช่ือเสียงในสังคมสําหรับเวทีการค้าโลก ผนวกกับ
สภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความเข้มข้น (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554) ดังนั้น 
การเสริมสร้างผู้ประกอบการทุกระดับของภาคอุตสาหกรรมจึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอดีตที่ผ่านมามักมองว่าบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงมักมุ่งประกอบอาชีพรับเงินเดือนเป็น
พนักงานหรือลูกจ้าง ในขณะท่ีผู้ที่มีการศึกษาในระบบน้อยมักจะประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ประกอบการ (บุญฑวรรณ วิงวอน, 
2555) ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอท่ีจะบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะแข่งขันได้
ภายใต้ระบบการค้าเสรีในยุคปัจจุบัน  
 ฉะนั้น หากมีการพัฒนาผู้ประกอบการหรือสามารถสร้างเสริมผู้ประกอบการเหล่านี้ให้เจริญเติบโตและมีความเข้มแข็งได้ 
มากขึ้นก็จะทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีภูมิคุ้มกันมากย่ิงข้ึน ดังนั้น อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมครัวเรือน จึง
ต้องมุ่งยกระดับทักษะ ฝีมือ การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ อาทิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถให้ก้าวเข้ามา
เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เน้นการปรับตัวได้เท่าทันกับสภาวะแวดล้อมภายนอก อนึ่ง ทุนเดิมของชุมชน โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีตํานานหรือเร่ืองราวของผลิตภัณฑ์ในการนําเสนอ และรัฐบาลมี
ความคาดหวังอยากให้เป็นสินค้าหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นอกจากจะเป็นหัตถกรรมสินค้าราคาถูกแล้ว ยังใช้
ต้นทุนในการผลิตตํ่า เพราะใช้ทรัพยากรภายในชุมชน สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนไทย และเป็นแหล่งเสริมสร้างรายได้ของ
คนในชุมชนที่ด้อยโอกาส เหมาะสําหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน (จิราภรณ์     ต้ังกิตติภาภรณ์, 2548, หน้า 3)  
 อย่างไรก็ตามการที่ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนากิจการเพียงอย่างเดียว อาจยัง
ไม่เพียงพอท่ีจะทําให้สินค้าของชุมชนสามารถแข่งขันกับสินค้าของคู่แข่งท้ังภายในและต่างประเทศได้ ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้อง
ใช้ทุนเดิมที่หลากหลายเข้ามาทําการบริหารจัดการอุตสาหกรรมทุกประเภท เพ่ือเช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อสร้างจุดแข็งหรือโอกาสในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งเสริมสร้างหรือ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล (วิทยา สุหฤทดํารง, 2552) 
 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 - 2553 จังหวัดลําปางมีอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประชากรในจังหวัดและคนในชุมชนท้ังสิ้น 
1,528 แห่ง มีเงินทุนท่ีใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 58,634,489,469 บาท (สํานักงานพาณิชย์ จังหวัดลําปาง, 2554) 
การตลาดส่วนใหญ่มีท้ังระดับล่างจนถึงระดับบน อาทิ (1) พ่อค้าเร่ขายในจังหวัดใกล้เคียง ตลาดภายในหมู่บ้าน (2) พ่อค้าส่งที่มี
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ลูกค้าประจํา คือ หมู่บ้านหัตถกรรม บ้านม้า จังหวัดลําพูน และบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ (3) พ่อค้าคนกลางที่เป็นผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ จังหวัดลําพูน (4) สวนจตุจักร และ (5) ส่งออกโดยมีตัวแทนจําหน่ายท่ีเป็นบริษัทส่งออก อุตสาหกรรมที่มีจํานวน
ผู้ประกอบการมากท่ีสุดใน 5 ลําดับแรก คือ อุตสาหกรรมสีข้าว อุตสาหกรรมทําเคร่ืองเคลือบดินเผา อุตสาหกรรมทําเคร่ืองเรือน 
เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้และอุตสาหกรรมการทําเคร่ืองใช้จากไม้ (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง, 2553) 
 ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง ตู้และเก้าอี้ของอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผู้ประกอบการมากที่สุดมาลําดับท่ี 3 ของจํานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครัวเรือนจังหวัดลําปาง 
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง, 2553) เป็นอุตสาหกรรมอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากใช้แรงงาน ทักษะ และฝีมือของคนในท้องถิ่นในการผลิต จุดเด่น คือ แรงงานมี
ศักยภาพ เป็นวัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ทักษะ/ฝีมือมีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านการแปรรูปไม้มานาน มีภูมิปัญญาด้ังเดิม โดย
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ท่ีมีผู้ประกอบการมากที่สุด คือ อําเภอห้างฉัตร แต่ถึงแม้ว่าจะมีการประกอบการจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมการส่งออก ต่างก็มีปัญหาแตกต่างกันไป เช่น ปัญหา
กฎระเบียบของทางราชการแบบดั้งเดิม ขาดการดําเนินงานในลักษณะห่วงโซ่อุปทาน ไม่มีการเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ ปัญหาด้านแรงงานท่ีมีการเข้าออกกันอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการแข่งขันด้านราคา เน้นการขายท่ีรวดเร็วด้วยราคาถูก 
ปัญหาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีความหลากหลายและผู้ประกอบการไม่มีการพัฒนาตนเอง ดําเนินงานในลักษณะต่างคนต่างทําและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ของผู้ประกอบการส่วนมากจะทําเป็นชิ้นส่วนขาย เพ่ือง่ายต่อการขนส่งและที่สําคัญภายในชุมชนยังขาดแรงงานในการ
ตกแต่งและทาสีของผลิตภัณฑ์ สินค้าหลักส่วนมากจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้หน่วยงานของราชการ
เข้ามาช่วยในการพัฒนาหรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ช่วยในการประหยัดพลังงานในการผลิตและหาแนวทางในการสร้างความ
ย่ังยืนให้กิจการ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมแปรรูปไม้ในระยะยาว ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของการทําวิจัยในคร้ังนี้     
คําถามในการวิจัย 
       1. สถานการณ์การดําเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร 
       2. ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้มีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรและดํารงอยู่ด้วยเง่ือนไขอะไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชนและผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไม้ อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
 2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคร้ังนี้ คณะวิจัยได้มีการทบทวนวรรณกรรมและลงพ้ืนท่ีด้วยการใช้กลไกการมีส่วน
ร่วม สรุปแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Participatory Theory) แนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981, p. 6) 
ได้สรุปว่าการมีส่วนร่วมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบทท่ีมุ่งเน้นคนเป็นกลไกในการขับเคล่ือนองค์กร ชุมชนและสังคมและได้
ปรับเปลี่ยนแปลงการพัฒนาจากระดับบนสู่ระดับล่างมาเป็นระดับล่างข้ึนสู่ระดับบน แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของโอค
เลย์ (Oakley, 1984, p. 17) ท่ีสรุปว่าการจัดการหรือการดําเนินงานระดับล่างข้ึนสู่ระดับบนนี้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยมีสมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ (1) การร่วมคิดและตัดสินใจ (2) การร่วมเสียสละในการพัฒนา
และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (3) ร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และ (4) ร่วมในการประเมินผล
โครงการ ซึ่งแนวทางนี้เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน 
  2. ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค์การ (Resource Base View of the Firm Theory) องค์การท่ีมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 
คือ การทําให้เพิ่มมูลค่าท่ีเป็นเงินได้นั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยาก เลียนแบบให้เหมือนไม่ได้ และไม่อาจใช้สิ่งใดมาทดแทนกันได้ (Barney, 
1991) เพราะความพร้อมของทรัพยากรเป็นปัจจัยสําคัญและปัจจัยท่ีมีอยู่ในองค์กร ดังนั้น การท่ีองค์กรจะได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
นั้น ผู้บริหารควรพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่ โดยพัฒนาและการทําวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อ
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ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมภายนอก (Wernerfelf, 1984) ในขณะที่บาร์เนย์ (Barney, 1991) ได้มีแนวคิดถึง
ทรัพยากรว่าหมายถึง สินทรัพย์ ความสามารถ กระบวนการในการทํางานองค์กร เอกลักษณ์หรือคุณสมบัติของธุรกิจ  ข้อมูล
สารสนเทศ ความรู้ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้องค์การสามารถใช้ประโยชน์และควบคุมได้ 
 3. ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Theory) ผู้ประกอบการ คือ พลังทางเศรษฐกิจและเป็นผู้ที่มี
บทบาทสําคัญในวัฏจักรของธุรกิจสมัยใหม่ เป็นผู้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อบุกเบิกตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของตลาดท่ัวโลก (Frederick, Kuratko and Hodgetts, 2006, p. 3) เป็นผู้จุดประกายความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ผ่านการเป็นผู้ประกอบการท่ีต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม กระบวนการหรือส่ิงที่ปฏิบัติด้วยนวัตกรรม เงินทุนหรือ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง (Bygrave and Hofer, 1991) อีกทั้งมีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยการ บูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
ท่ีสั่งสมจากประสบการณ์ (Amit and Other, 1993; Shane and Venkataraman, 2000) การประสบโอกาส ความพร้อมในการ
ประกอบการ การจัดการความเส่ียงและดําเนินการเชิงรุก ตลอดจนการเรียนรู้จากเครือข่ายในท้องถ่ิน ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าบุคคลท่ี
ตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการต้องมีภาวะการเป็นผู้ประกอบการต้องคํานึงถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน ผ่าน
การสร้างกิจกรรมภายในชุมชนเป็นสําคัญ (Minnitti and Bygrave, 2001, p. 89) เพ่ือสร้างผลกําไร การเติบโตของกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 กรอบกระบวนการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมและลงพื้นท่ีร่วมเสวนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อค้นหาบริบทและ
วิเคราะห์อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ บนพ้ืนฐานทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1981, p. 6) ทฤษฎีฐานทรัพยากร
ขององค์การของ Barney (1991) และทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการของ Hisrich, Peters and Shepherd (2010) ดังนี ้

 
 

  ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์       
การจัดการเวทีเสวนา การประชุมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาดูงานและการวิเคราะห์เนื้อหา ประชากร คือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 158 คน ด้วยการสํารวจบริบทและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมแปร
รูปไม้ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเทคนิค SWOT และจัดเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมท้ังหาแนวทางการ
พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ ด้วยการสรุปบทเรียนร่วมกันและคืนความรู้สู่ชุมชน 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง จากการจัดเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี ้
 1. ตําบลปงยางคก มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของปัญหาขยะมูลฝอยและมลพิษได้รับการบําบัดและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และพื้นท่ีสาธารณะ
ได้รับการปรับปรุงจากองค์กรและประชาชนในท้องถ่ิน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
 2. ด้านพ้ืนท่ีมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้หลายเส้นทาง มีการคมนาคม ขนส่งสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีถนนสายหลัก
ตัดผ่าน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 11 สายเชียงใหม-่ลําปาง และทางหลวงหมายเลข 1034 สายห้างฉัตร-เกาะคา และมีถนนเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้านในตําบลปงยางคกได้หลากหลาย 
 3. ท่ีดินมีราคาสูงเพราะเป็นพ้ืนท่ีเหมาะแก่การทําการเกษตรกรรมและการลงทุน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการพาณิช
ยกรรม เช่น มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมในครัวเรือนและกิจการพาณิชย์ต่าง ๆ มีการคมนาคมสะดวก เช่ือมโยง
ไปยังตําบลอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง รถยนต์เข้าถึงที่ดินได้ โอกาสที่ความเจริญจะขยายตัวได้รวดเร็วกว่าเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอื่นจึงทําให้
ราคาสูงกว่าที่ดิน เช่น ท่ีดินอยู่ริมถนนใหญ่ 
 4. ชุมชนมีความสงบและนา่อยู่อาศัยไม่แออัด มีความม่ันคงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมท้ังมีระบบการบริหาร
จัดการของชุมชนที่ดี พร้อมกับชาวบ้านได้มีการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 5. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินท่ีควรอนุรักษ ์โดยส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และมีประเพณีท่ีสําคัญของท้องถ่ินท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ ประเพณีแห่ไม้
ก้ําศรี ประเพณีตานก๋วยสลากภัตรและประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ โดยชุมชนได้มีการกําหนดกิจกรรมประเพณีของชุมชน
อย่างชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อผู้ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 
 6. ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้หรือได้รับการศึกษาอันเป็นเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายของท้องถ่ินที่ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาสด้วยการพัฒนาตนเองด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา 
 7. ด้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ตัวแทนภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนแกนนํามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดําเนินการใน
พ้ืนท่ีเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือพิธีการทางศาสนาหรือพิธีการทางสังคม 
 8. ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนทําให้มีความสามัคคีกันในชุมชนมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานท้ังในครอบครัว องค์การและสังคม 
 9. มีสายสัมพันธ์ระบบเครือญาติมีกระกูลใหญ่ คือ ตระกูลสันบุญเรืองหรือสันสุวรรณ เป็นต้น ซึ่งระบบเครือญาติเป็นหลัก
คํ้าท่ีมีการเช่ือมโยงคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวและเป็นหน่วยสังคมที่สืบสานมาช้านาน ยิ่งไปกว่านั้นชุมชนยังยึดหลักการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติแบบเครือญาติ 
 10. มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมีการปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนเพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและสนับสนุนและส่งเสริมงานพิพิธภัณฑ์ระดับท้องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดังภาพท่ี 2 บริบทชุมชนตําบลปงยางคก) 
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ภาพที่ 2 ศักยภาพหรือบริบทชุมชนตําบลปงยางคก 

 ผลจากการสํารวจสถานการณ์ดําเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ท่ีผ่านมา พบว่ามีการดําเนินการแปร
รูปไม้ 3 ประเภทดังนี้ (1) อุตสาหกรรมครัวเรือน (2) อุตสาหกรรมขนาดย่อม (3) อุตสาหกรรมขนาดกลาง (โรงงานส่งออก) โดย
สถานการณ์ของแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมแตกต่างกันไป ดังข้อมูลตารางที่ 1 ต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 สถานการณ์การดําเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ตําบลปงยางคก 

ขนาดของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมตําบลปงยางคก 
1. อุตสาหกรรมครัวเรือน 1. ผลิตตามคําสั่งซื้อ (จํานวนไม่มาก) 

2. ลงทุนไม่มากนัก (ทุนส่วนตัว) 
3. รับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง (ไม้ขนุน ไม้ลําไย ไม้จามจุรี  
ไม้มะม่วง ไม้กฐินยักษ์ ไม้ยูคา ไม้ค่า ไม้ประดู่ และไม้ต้นง้ิว) 
4. ผลิตตามความขยันความต้องการและใช้แรงงานภายในครอบครัว 
5. ลูกค้าส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล้เคียง 
6. ผลิตภัณฑ์ไม้มีความหลากหลาย (ผลิตแบบเดิม) 
7. สืบทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

2. อุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) 1. เน้นความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ยอดจําหน่ายระดับภูมิภาคหรือภายในประเทศ  
3. ใช้แรงงานต่างด้าว (พม่า-ลาว) เป็นส่วนใหญ่ 
4. วัตถุดิบมาจากโรงงาน (โรงเร่ือยไม้) และอุตสาหกรรมครัวเรือน 
5. ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบข้ันกลางบางคร้ังรับมาจากอุตสาหกรรมครัวเรือน 

3. อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
(โรงงานส่งออก) 

1. จํานวนผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. มียอดขายจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. กําลังการผลิตมาก (mass product) 
4. ใช้อุปกรณ์และเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพ  
5. ใช้แรงงานจํานวนมาก (แรงงานต่างด้าว/พม่า-ลาว) 
6. เงินลงทุนสูงเพราะเป็นโรงงาน (เงินส่วนตัวและสถาบันการเงิน) 
7. สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. ใช้วัตถุดิบท่ีมีความหลากหลาย 
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  นอกจากนี้ผลการสํารวจพบว่า พ้ืนท่ีของบ้านจํา มีผู้ประกอบการท่ีทําอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้
หรือการแปรรูปไม้เป็นผลิตภัณฑ์ จํานวน 200-300 ครัวเรือน ครอบครัวส่วนใหญ่เน้นการรับงานจากโรงงานแปรรูปไม้ขนาดกลางท่ี
ทําการส่งออก มาทําการแปรรูปที่บ้านของตนเอง (อุตสาหกรรมครัวเรือน) โดยใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของตนเองเป็นอาชีพหลัก
ของคนชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการผลผลิต ส่วนใหญ่คือ เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้หรือการแปรรูปไม้
เป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ รายได้เฉล่ียประมาณเดือนละ 15,000-20,000 บาท (สัมภาษณ์นายไมตรี ประดิษฐ์, 2554)  
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยเร่ิมแรกผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพียงลูกจ้างภายในโรงงาน
ขนาดเล็กก่อน และเม่ือมีประสบการณ์ความชํานาญ และเงินทุนพอสมควรแล้วจึงได้พัฒนามาเป็นผู้ประกอบการ ส่วนส่วนใหญ่
เงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เพ่ือเป็นทุนในการซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์โดยท่ีผู้ประกอบการจะเร่ิมทํา
กันเองภายในครอบครัว และจะรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ตามการสั่งซื้อของพ่อค้าคนกลางเป็นส่วนมาก จากการนําไม้ท่อนใหญ่มาทํา
การแปรรูป และได้ทําการปรับเปล่ียนวิธีการโดยนําเศษไม้มาแปรรูป ส่วนเศษข้ีเล่ือยซึ่งเป็นเศษเหลือจากไม้จะนํามาจําหน่ายต่อ
โดยมีคนมารับซื้อท่ีบ้าน ส่วนเศษไม้เล็ก ๆ ส่วนมากจะมีโรงงานเตาถ่านมารับซื้อ (สัมภาษณ์นางนุช ตาลด,ี 2554) 
 นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการอีกประเภทหนึ่งท่ีทําการแปรรูปอย่างเดียว คัดเพียงเกรด A ส่งต่อพ่อค้าในจังหวัดเชียงใหม่ 
เศษไม้ที่เหลือจะนํามาขายต่อกลุ่มผู้ประกอบการไม้รายย่อยภายในหมู่บ้าน เพื่อให้นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ ้นอื่นต่อไป โดยท่ี
ผู้ประกอบการจะเป็นผู้จัดหาไม้เอง จากอําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร่ ไม้ท่ีนํามาแปรรูปส่วนมากจะเป็นไม้จากต้น
จามจุรี ส่วนฤดูร้อนจะขนส่งไม้ จํานวน 15-20 คร้ังต่อเดือน ส่วนในหน้าฝนและช่วงทํานาและจะหยุดพักบ้าง เพราะลําบากต่อการ
ขนย้าย (ฝนตกถนนลื่น) ไม้จํานวน 1 คันรถจะใช้เวลาในการแปรรูป 2 วัน โดยมีคนร่วมกันแปรรูปในแต่ละข้ันตอน รวม 2-3 คนต่อ
ไม้ 1 ท่อน เลื่อยที่ใช้ในการผลิตจะใช้เล่ือยวงเวียนขนาด 10-13 นิ้ว (สัมภาษณ์นางกฤษณา คีนาก, 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 

        
ภาพที่ 3 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ชุมชนบ้านจํา (ไมตรี ประดิษฐ์, 2554)  

 สําหรับด้านวัตถุดิบ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ได้มีการใช้ระบบหมุนเวียนโดยการปลูกทดแทน ส่วนพันธ์ไม้ท่ี
นํามาแปรรูปก็มีหลายพันธุ์ เช่น ไม้ขนุน ไม้ลําไย ไม้จามจุรี ไม้มะม่วง ไม้กฐินยักษ์ ไม้ยูคา และไม้ต้นง้ิว แต่ไม้ส่วนใหญ่ท่ีนํามาใช้
แปรรูป คือ ไม้จามจุรี และไม้ต้นง้ิว เพราะเนื้อดีและหาง่ายกว่าไม้ชนิดอื่นๆ ส่วนด้านแรงงานก็จะใช้แรงงานในชุมชนและแรงงาน   
ชาวพม่าเป็นส่วนใหญ่ (ดังภาพท่ี 3) จากการสํารวจจํานวนโรงงานและอุตสาหกรรมจํานวน 155 อุตสาหกรรม จํานวน 7 หมู่บ้าน 
ดังข้อมูลตารางท่ี 2 ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจําแนกประเภทโรงงานและอุตสาหกรรมครัวเรือนแปรรูปไม้ 

จํานวนหมู่บ้าน ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือน จํานวนโรงงาน / อุตสาหกรรม 
หมู่ที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรม (พาราวูดส์/ พินวูดส์ / สันวูดส์) 3 แห่ง 
หมู่ที่ 2 อุตสาหกรรมครัวเรือน 

โรงงานอุตสาหกรรม (อิวหลี / ศิริวัฒน)์ 
5 แห่ง 
2 แห่ง 

หมู่ที่ 5 อุตสาหกรรมครัวเรือน 6 แห่ง 
หมู่ที่ 6 โรงเลื่อยไม้  

อุตสาหกรรมครัวเรือน 
10 แห่ง 
3 แห่ง 

หมู่ที่ 7 โรงเลื่อยไม้ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

57 แห่ง 
23 แห่ง 

หมู่ที่ 8 อุตสาหกรรมครัวเรือน 1 แห่ง 
หมู่ที่ 12 อุตสาหกรรมครัวเรือน 4 แห่ง 
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หมายเหตุ ข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนา ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้าน 155 อุตสาหกรรมไม้ 
 ปรัชญาการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนปงยางคก คือ ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยมี
หลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ (1) ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล (2) พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ และ (3) การสร้างทรัพยากร
มนุษย์ให้มีสมรรถนะเป็นคนดีมีคุณธรรม เพ่ือยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 
 

 
ภาพท่ี 4 เวทีเสวนาแลกเปล่ียนข้อมูล เพ่ือรับทราบข้อมูลและสภาพปัญหาของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้  

 ดังนั้น จากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไม้ คณะวิจัยและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้
ทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ได้ร่วมกันหาทางออกเพื่อให้อุตสาหกรรมไม้มีการคงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ด้วย
การใช้กลไกของงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ถึงความต้องการด้วยการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อันนําไปสู่ความสามารถในการต่อรองเร่ือง
วัตถุดิบท่ีมาจากต่างพ้ืนท่ี รวมท้ังการบริการจัดการต้นทุนการผลิต การลดช่วงเวลาการผลิต การส่งมอบสินค้าให้ส้ันลง การทําให้
สินค้าไม่เกิดความเสียหายขณะเคล่ือนย้าย การจัดส่งผลิตภัณฑ์ตรงเวลาและมีคุณภาพมากขึ้น ดังภาพท่ี 4 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ ตําบลปงยางคก จังหวัดลําปาง 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้
มีความเข้มแข็งแตกต่างกันไป 
2. ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและมีธุรกิจเป็นของตนเองทําให้
ฐานะความเป็นอยู่ดี 
3. ผู้นํากลุ่มมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมกับสมาชิก
ทั้งภายในกลุ่ม และชุมชน 

1. ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ ยังขาดองค์
ความรู้ด้าน   การบริหารจัดการ 
2. การดําเนินงานมองผลการประกอบการระยะสั้น 
3. ได้กําไรน้อยเพราะขาดการเพิ่มมูลค่า 
4. ดําเนินกิจการในลักษณะต่างคนต่างทํา 
5. ขาดการส่ือสารระหว่างอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
6. การแปรรูปไม้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีตลาด ขายปลีก เร่ขาย ขายส่งในหมู่บ้าน
ต่างจังหวัด และท่ัวประเทศ 
2. การผลิต ผลิตช้ินส่วนประกอบ (ขายส่ง) และสินค้า
ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานของลูกค้า 
3. ผลการดําเนินงานสามารถพัฒนาคนทําให้สมาชิก
กลุ่มมีอาชีพ 
4. ผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดได้ 
5. หน่วยงานท้องถ่ิน (เทศบาล) สนับสนุนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือ 

1. เงินทุนน้อยส่งผลให้ผู้ประกอบการ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน 
2. วัตถุดิบมีราคาสูงในบางฤดูกาล  
3. บางสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบ 
4. เกิดการแข่งขันภายในชุมชนโดยเฉพาะการจําหน่ายไม้
ราคาถูกเพ่ือตัดราคา 
5. บางคร้ังสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมไม่มีเวลามาร่วมประชุม
กับทีมวิจัย 
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ภาพท่ี 5 เวทีเสวนาเพ่ือหารือการจัดต้ังสหกรณ์แปรรูปไม้  

 
ภาพท่ี 6 กิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน 

 จากการที่คณะวิจัยร่วมกันลงพื้นท่ีวิจัยกับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ สรุปประเด็นด้วยเค ร่ืองมือ Mind 
mapping ได้ 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์บริการแปรรูปไม้ “ทิพย์ช้าง” และ (2) รูปแบบสหกรณ์แปรรูปไม้ 
“ทิพย์ช้าง” ต่อไปนี้ 
 1. การจัดต้ังสหกรณ์แปรรูปไม้ “ทิพย์ช้าง” มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งเชิงบวกและเชิงลบดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1.1 ปัจจัยเชิงบวก มีรายละเอียดต่อไปนี้ (1) ทุนของกลุ่มจะได้มาจากการหุ้นของสมาชิก ซึ่งสมาชิกกลุ่ม
สามารถเพ่ิมหุ้น ถอนเงิน กู้เงิน จากสหกรณ์ได้ตามเง่ือนไขท่ีกลุ่มกําหนด (2) เครือข่ายสหกรณ์ได้แกส่มาชิกผู้ประกอบการไม้ภายใน
ตําบลปงยางคก จํานวน 13 หมู่บ้าน (3) ผลการดําเนินงานในการจัดต้ังสหกรณ์สามารถพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมทําให้
สมาชิกกลุ่มมีอาชีพที่ม่ันคงมากข้ึน (4) การผลิตสามารถผลิตช้ินส่วนประกอบ (ขายส่ง) และสินค้าได้คุณภาพ ตามมาตรฐานของ
ลูกค้า และ (5) ด้านการตลาด สามารถขายปลีก เร่ขาย ขายส่งในหมู่บ้านต่างจังหวัด และท่ัวประเทศผ่านสหกรณ์อย่างเป็นระบบ 
  1.2 ปัจจัยเชิงลบ มีรายละเอียดต่อไปนี ้(1) เงินลงทุน ในการแปรรูปไม้มีน้อย บางคร้ังไม่มีเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะยาว และ (2) การผลิต เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ/เก้าอี/้ตู้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ บางฤดูกาลวัตถุดิบมีราคาสูงส่งผลให้ขาดแคลนวัตถุดิบ
ในการแปรรูปไม้ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยการใช้สหกรณ์เป็นแนวทางใน
การขับเคล่ือนรวมถึงใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเวทีในการเจรจาต่อรอง วัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือเป็นการส่งเสริมประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยวิธีการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมเผยแพร่อาชีพ
อุตสาหกรรมไม้ในครัวเรือนของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ (3) เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ท่ีมั่นคงและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (4) เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตให้แก่สมาชิก (5) 
เพ่ือจัดหาตลาดและแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ให้กับสมาชิก (6) เพ่ือรวบรวมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์มาจําหน่าย (7) เพื่อให้
มีเงินกู้แก่สมาชิกและสามารถนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (8) เพื่อเป็นการจัดหาแหล่งทุนเงินให้กับสมาชิกในอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีตํ่า และสมาชิกท่ีกู้เงินไปสามารถใช้คืนดอกเบ้ียและเงินต้นได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินที่เกินตัว (9) เพ่ือเป็นการรับ
ฝากเงินให้แก่สมาชิก ทําให้สมาชิกมีเงินเก็บและสามารถนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ และ (10) เพ่ือส่งเสริมให้สวัสดิการและ
สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตรและสมาชิกในกลุ่มและได้ช้ีแจงการเข้าร่วมกลุ่มของ
สหกรณ์โดยจะเสียค่าสมัครแรกเข้าคนละ 100 บาท และราคาหุ้นข้ันต่ําของสหกรณ์หุ้นละ 20 บาท และสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 
100 หุ้นต่อสมาชิกหนึ่งคน หลังจากนั้นประธานกลุ่มและสมาชิกมีการประชุมและอบรมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ร่วมกันเร่ือง 
“หลักการ อุดมการณ์และวิธีการของการจัดต้ังสหกรณ์” จํานวน 3 คร้ัง โดยมีนักวิชาการจากสหกรณ์จังหวัด เป็นวิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ ประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อสังเกตในการจัดต้ังสหกรณ์ ท้ายที่สุดมีการจดทะเบียน
สหกรณ์ประเภทบริการ ณ สหกรณ์จังหวัดลําปาง โดยใช้ช่ือว่า “สหกรณ์  หัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ทิพย์ช้าง”  
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ภาพท่ี 7 เวทีให้ความรู้เร่ือการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ วิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดลําปาง 

 หลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ ได้ไปศึกษาดูงาน สหกรณ์แปรรูปไม้เพื่อส่ิงประดิษฐ์ บ้านน้ําชําหัวฝาย 
จังหวัดแพร่และเข้าร่วมฟังสรุปผลการดําเนินงานด้านสหกรณ์จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตลอดจนศึกษา ดูงานสหกรณ์ไม้
บ้านขวาง จังหวัดสุโขทัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันบนพ้ืนฐานของประสบการณ์การทํางานด้านการแปรรูปไม้ และหาแนวทาง
พัฒนากลุ่มแปรรูปไม้ของตนเอง ดังภาพท่ี 8 กิจกรรมศึกษาดูงานของผู้ประกอบการ 
 

 
ภาพที่ 8 กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์จังหวัดแพร่และสุโขทัย โดยรศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอนและคณะได้ร่วมถอดองค์ความรู้ผ่าน

การศึกษาดูงาน 

 หลังจากศึกษาดูงานแล้ว กลุ่มผู้ประกอบการไม้ได้ทําการประชุมเพื่อขับเคล่ือนการทํางานให้เกิดการรวมตัวกันของ
ผู้ประกอบการแปรรูปไม้อย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมีองค์ประกอบ คือ (1) กระบวนการจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยนําเข้าของกิจการ ต้องอาศัยตัวตนของ
ผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนหรืออุปกรณ์การแปรรูปไม้และวิธีการจัดหาวัตถุดิบด้วยเครือข่าย
ธุรกิจ (2) การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานผ่านระบบสหกรณ์บริการ ช่ือว่า สหกรณ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ไม้ “ทิพย์ช้าง” ด้วยการ
เน้นระบบการไหลเวียนของวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การจัดการคลังสินค้าและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป (3) การกระจายสินค้าไปสู่
ตลาด ด้วยการจัดจําหน่ายเองระดับครัวเรือน ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ พ่อค้าส่งและจัดส่งด้วยระบบขนส่งทางบก และ (4) ลูกค้าและ
ผู้บริโภค ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าโรงงานและลูกค้าองค์การ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ประกอบการได้มีการกําหนดตัวช้ีวัดเทคนิคดุลยภาพ 
จํานวน 4 ด้าน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและให้ความสําคัญกับประเด็นสําคัญ คือ (1) การจัดการ
ทางการเงิน (2) การตลาด (3) การจัดการภายในกิจการ และ(4) กระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ดังรูปแบบการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ดังภาพท่ี 9 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9 รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ไม้ “ทิพย์ช้าง” 
 

กระบวนการจัดหา

วัตถุดิบหรือปัจจัยนําเข้า 

การบูรณาการห่วงโซ่

อุปทานผ่านระบบสหกรณ ์

การกระจายสินค้าไปสู่ตลาด

ระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศและต่างประเทศ 

ลูกค้าและผู้บริโภคทั้ง

ระดับภูมิภาคและประเทศ 

ข้อมูลย้อนกลับทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน 
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คําถามในการวิจัย 
 1. สถานการณ์การดําเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ท่ีผ่านมาอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทํา ไม่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขาดการนํานวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทํางานเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม อาศัยลูกค้าดั้งเดิมท่ี
ติดต่อกันมา ไม่มีการขยายตลาดในอนาคต   
 2. ปรากฏการณ์ท่ีผ่านมาปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้มีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรและดํารงอยู่ด้วยเง่ือนไขของการใช้
ภูมิปัญญาแบบด้ังเดิมท่ีได้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่มีการปรับเปล่ียนกระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วม อาศัยฐานความรู้ 
ประสบการณ์และภูมิปัญญาด้ังเดิมในการทํางานมาต้ังแต่อดีต ผู้ประกอบการสามารถดํารงอยู่ได้แต่ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาว 

อภิปรายผล 

 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 158 คน จํานวน 30-40 ครัวเรือน ได้ร่วมกัน
ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ การสัมภาษณ์ เสวนากลุ่ม การประชุมเวทีชาวบ้าน การศึกษา
ดูงาน เทคนิค SWOT และการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินการอุตสาหกรรมไม้ของผู้ประกอบการ จํานวน 155 
อุตสาหกรรม จํานวน 7 หมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพชุมชนตําบลปงยางคก สรุปได้  10 ประเด็น คือ  (1) 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ดังแนวคิดของบาร์เนย์ (Barney, 1991) ที่สรุปว่าทรัพยากรเป็นสินทรัพย์ ที่สร้างความ
เจริญเติบโตแก่กิจการ รวมท้ังความสามารถและกระบวนการในการทํางานองค์การท่ีส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน หรือ
ความรู้ท้องถิ่น (local knowledge) ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้องค์การสามารถใช้ประโยชน์และควบคุมได้อย่างเป็นรูปธรรม (2) การ
คมนาคมติดต่อกันได้หลายเส้นทาง (3) ที่ดินส่วนใหญ่มีราคาสูง เพราะสามารถเช่ือมโยงไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆได้อย่างสะดวก (4) ชุมชนมี
ความสงบและมีความม่ันคงทางสังคม ดังผลการศึกษาของ (5) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี (6) ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษา (7) ชุมชนมีส่วนร่วมสูง ดังนักวิชาการเช่น โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981, p. 6) ได้สรุปว่าการมีส่วน
ร่วมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบทท่ีมุ่งเน้นคนเป็นกลไกในการขับเคล่ือนองค์กร ชุมชนและสังคมให้เกิดการพัฒนาและมี
ศักยภาพ และแนวคิดของเชฟพิน (Chapin, 1977) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะท่ีจะเป็นเคร่ืองชี้การมีส่วนร่วมของประชาชนทางสังคม
จะพิจารณาได้จากลักษณะต่างๆ ท่ีแสดงออก คือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การบริจาคเงินทอง วัสดุ สิ่งของ
และการเสียสละเวลา แรงงาน การเงิน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและการเป็นผู้ดําเนินการในกิจการนั้นโดยตรง (8) 
ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง (9) มีสายสัมพันธ์ระดับเครือญาติ (10) เน้นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นทุนเดิมภายใน
ชุมชนท่ีสามารถสร้างจุดแข็งให้กับชุมชน ดังแนวคิดของบาร์เนย์ (Barney, 1991) ท่ีสรุปว่าทรัพยากรสามารถใช้ประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่า 
 แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน โดยแนวทาง 4 ประการ คือ (1) กระบวนการจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยนําเข้าของกิจการ ต้องอาศัยตัวตนของ
ผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตนหรืออุปกรณ์การแปรรูปไม้และวิธีการจัดหาวัตถุดิบด้วยเครือข่าย
ธุรกิจ (2) การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานผ่านระบบสหกรณ์บริการ ที่ใช้ช่ือว่า สหกรณ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ไม้ “ทิพย์ช้าง” ด้วย
การเน้นระบบการไหลเวียนของวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การจัดการคลังสินค้าและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป (3) การกระจายสินค้า
ไปสู่ตลาด ด้วยการจดัจําหน่ายเองระดับครัวเรือน ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ พ่อค้าส่งและจัดส่งด้วยระบบขนส่งทางบก และ (4) ลูกค้า
และผู้บริโภค ท้ังลูกค้ารายย่อย ลูกค้าโรงงานและลูกค้าองค์การ ดังงานศึกษาของ Kim (2006) ท่ีสรุปว่าการจัดการโซ่อุปทานเป็น
หลักการหนึ่งท่ีธุรกิจใช้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์และการประเมินผลท่ีทําให้กิจการคงอยู่ได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
(Hsiao and Melody, 2007) และมีการกําหนดตัวช้ีวัดเทคนิคดุลยภาพ จํานวน 4 ด้าน ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความสําคัญทุกด้าน 
คือ (1) การจัดการทางการเงิน (2) การตลาด (3) การจัดการภายในกิจการ และ (4) กระบวนการเรียนรู้ โดยอยู่ในระดับมากทุก
ปัจจัย ดังแนวคิดของ Kaplan and Norton (1992) ท่ีสรุปว่าผลการดําเนินงานหรือผลลัพธ์เป็นมาตรวัดถึงความสําเร็จหรือความ
ล้มเหลวของกิจการ 
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การออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร 
ด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน 

PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT USING SILK SCREEN PRINTING TECHNIQUES 
FOR HANDMADE T-SHIRT MADE  

IN CHANTHABOON WATERFRONT COMMUNITY. 
เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กนัภัย 

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษารูปแบบ เทคนิคและกระบวนผลิตสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร         2) 
ออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงาม แปลกใหม่ โดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร 
 วิธีดําเนินงานวิจัย คือ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร 
2) สํารวจความต้องการเบื้องต้นของผู้ผลิตและผู้จําหน่ายท่ีมีต่อรูปแบบของสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือ 3) สํารวจความพึง
พอใจของผู้บริโภคและผู้ที่สนใจท่ีมีต่อสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนฯ จากนั้นนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบลาย
พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รูปแบบ และประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มผู้ผลิตและผู้จําหน่าย ซึ่งแบบที่ได้รับความ
พึงพอใจมากท่ีสุดใน 3 อันดับ ได้นําไปผลิตเป็นสินค้าต้นแบบ และให้ผู้ท่ีสนใจจํานวน 100 คน ประเมินรูปแบบท่ีดีที่สุด เพ่ือนําผล
ท่ีได้ไปพัฒนาต่อยอดในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีนนั้นมีรูปแบบให้เลือกซื้อไม่
มากนัก ลายพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นข้อความหรือรูปภาพท่ีเรียบง่าย มีการพิมพ์สกรีนเพียง 1 – 3 สี สิ่งท่ีผู้ผลิตผู้จําหน่าย และผู้บริโภค
ต้องการให้มีการพัฒนา คือ 1) ลายพิมพ์ท่ีมีท้ังข้อความและรูปภาพท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร เช่น 
ภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนและลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สัญลักษณ์หรือข้อความท่ีสื่อถึงความหมายถึง
เมืองจันท์ เป็นต้น 2) เทคนิคการพิมพ์สกรีนแบบทับซ้อนสี เพื่อสร้างรูปแบบลายพิมพ์ท่ีมีสีสันสดใสและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า แต่
ปัญหา คือ ช่างผู้ผลิตขาดความรู้และทักษะในกระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีนแบบทับซ้อนสี  
 2. จากการออกแบบและพัฒนาสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน 
สามารถสรุปผลประเมินจากความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายมีความพึงพอใจในรูปแบบสินค้า ซึ่งเป็นการพัฒนา
รูปแบบท่ีมีสีสันสดใส มีลายพิมพ์ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูรท่ีชัดเจน รวมไปถึงเพิ่มมูลค่าจากเส้ือยืดธรรมดาให้มี
ราคาท่ีสูงขึ้น นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเลือกซื้อเส้ือยืดที่ระลึกในรูปแบบที่มากข้ึน เป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชน
ริมน้ําจันทบูรและสนับสนุนการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย หากนําผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาการออกแบบ ซึ่งอาจจะขยายผลไปยังสถานท่ี
ท่องเท่ียวอื่นๆ ท่ีน่าสนใจในจังหวัดจันทบุรี เช่น หาดเจ้าหลาว คุ้งวิมาน คุ้งกระเบน แหลมเสด็จ หาดแหลมสิงห์ น้ําตกพล้ิว รอยพระ
พุทธบาทที่เขาคิชกูฏ ฯลฯ จังหวัดจันทบุรีจะมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจากการจําหน่ายสินค้าที่ระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือ 
คําสําคัญ : การออกแบบ การพัฒนา สินค้าท่ีระลึก เสื้อยืดทํามือ เทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน                               

Abstract 

 The purposes of this research were to 1) to study designs and patterns, techniques, as well as 
production process of handmade T–shirts in Chanthaboon Waterfront Community 2) to design and develop 
more beautiful and unique products based on the identity of Chanthaboon Waterfront Community. 
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 The research methodology used in this study were 1) the descriptive study on culture. Tradition and 
unique ways of lives inChanthaboon Waterfront Community 2) the survey on basic needs of manufacturers 
and distributors towards designs and patterns of handmade T-shirts in Chanthaboon Waterfront Community 3) 
the survey on customer’s satisfaction towards handmade T-shirts in Chanthaboon Waterfront Community. 
The information was then applied as the guidelines of 10 silk screen printing techniques with the use of 
computer software. Those 10 techniques were evaluated by the manufacturers and distributors. The most 
three satisfactory silk screen printing patterns were used as a model product and later selected by 100 
people in order to find the best silk screen printing pattern. The highly voted design was used to be the 
pattern which suited the market needs.  
 The research results were as follows: 
 1. The handmade T-shirts in Chanthaboon Waterfront Community with the silk screen printing are 
limited in designs and patterns. The ones purchased in the market mostly had words and simple pictures with 
1 to 3 colors. The manufacturers and distributors needed 1) the development of both words and pictures 
showing the identity and fascination of Chanthaboon Waterfront community: for instance, the images of 
buildings and houses with the gingerbread motifs, symbols or words about Chanthaburi and the unique 
attractions of Chanthaboon Waterfront Community. 2) The double colored silk screen printing technique was 
needed to create more colorful designs and patterns. However, the manufacturers had no skills in the double 
colored silk screen printing technique. 
 2. The manufacturers and distributors showed the good satisfaction towards the colorful designs and 
patterns, the silk screen printing with the identity of Chanthaboon Waterfront Community which added more 
value and raised the price of the handmade T-shirts. Visitors and other customers had more choices of 
designs and patterns. This was also the practical way to spread the identity pf Chanthaboon Waterfront 
Community and to Promote tourism in Chanthaburi. 
 The recommendation for the future research is to develop designs and patterns for other tourist 
attractions in Chanthaburi such as Chao Loa Beach, kung Wiman, kung Kraben, Laem Sadet. Laem Sing Beach, 
Phliew Waterfall and the Lord Buddha Footprint on Khoa Khitchakut. This will improve the souvenir market of 
the handmade T-shirts with the silk screen printing. 
Keywords : Design  Development  Handmade  T-shirt made  Silk screen printing techniques 

บทนํา       

 จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีทรัพยากรและสถานท่ีท่องเที่ยวหลากหลายแห่ง โดยภาครัฐได้มีการรณรงค์ให้
ประชาชนในประเทศท่องเท่ียวในประเทศไทยให้มากข้ึน จนสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหลักในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
นําไปสู่โอกาสในการจัดหางานโดยมีการกระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจของภาคนั้นๆ ในประเทศ (รภัสสรณ์ 
คงธนจารุอนันต์ ,2553) สินค้าท่ีระลึกเป็นสินค้าประเภทหนึ่งท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและในจังหวัดนั้นๆ โดยแต่ละภาค
ของประเทศไทยจะมีลักษณะสินค้าของท่ีระลึกของฝากท่ีแตกต่างกัน  เนื่องจากมีทรัพยากรพ้ืนเมืองท่ีมีลักษณะต่างกันไปตาม
สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2531)ดังนั้น ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการผลิตและการปรับปรุงสินค้าของท่ี
ระลึกในการท่องเที่ยว ให้ควบคู่กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรตามธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญเพื่อให้
นักท่องเท่ียวได้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของท่ีระลึกซึ่งมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป  
 จันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีทรัพยากรและสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555) มี
ความสําคัญในระดับประเทศในทุกๆ ด้าน ด้านเศรษฐกิจมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้เศรษฐกิจดี เช่น ผลผลิตทางการเกษตร 
มีพืชไร่พืชสวนท่ีสร้างช่ือเสียงสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมาก ด้านการเมืองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มี

การออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร 
ด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน 

PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT USING SILK SCREEN PRINTING TECHNIQUES 
FOR HANDMADE T-SHIRT MADE  

IN CHANTHABOON WATERFRONT COMMUNITY. 
เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กนัภัย 

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษารูปแบบ เทคนิคและกระบวนผลิตสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร         2) 
ออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงาม แปลกใหม่ โดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร 
 วิธีดําเนินงานวิจัย คือ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร 
2) สํารวจความต้องการเบื้องต้นของผู้ผลิตและผู้จําหน่ายท่ีมีต่อรูปแบบของสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือ 3) สํารวจความพึง
พอใจของผู้บริโภคและผู้ที่สนใจท่ีมีต่อสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนฯ จากนั้นนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบลาย
พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รูปแบบ และประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มผู้ผลิตและผู้จําหน่าย ซึ่งแบบที่ได้รับความ
พึงพอใจมากท่ีสุดใน 3 อันดับ ได้นําไปผลิตเป็นสินค้าต้นแบบ และให้ผู้ท่ีสนใจจํานวน 100 คน ประเมินรูปแบบท่ีดีที่สุด เพ่ือนําผล
ท่ีได้ไปพัฒนาต่อยอดในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีนนั้นมีรูปแบบให้เลือกซื้อไม่
มากนัก ลายพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นข้อความหรือรูปภาพท่ีเรียบง่าย มีการพิมพ์สกรีนเพียง 1 – 3 สี สิ่งท่ีผู้ผลิตผู้จําหน่าย และผู้บริโภค
ต้องการให้มีการพัฒนา คือ 1) ลายพิมพ์ท่ีมีท้ังข้อความและรูปภาพท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร เช่น 
ภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนและลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สัญลักษณ์หรือข้อความท่ีสื่อถึงความหมายถึง
เมืองจันท์ เป็นต้น 2) เทคนิคการพิมพ์สกรีนแบบทับซ้อนสี เพื่อสร้างรูปแบบลายพิมพ์ท่ีมีสีสันสดใสและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า แต่
ปัญหา คือ ช่างผู้ผลิตขาดความรู้และทักษะในกระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีนแบบทับซ้อนสี  
 2. จากการออกแบบและพัฒนาสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน 
สามารถสรุปผลประเมินจากความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายมีความพึงพอใจในรูปแบบสินค้า ซึ่งเป็นการพัฒนา
รูปแบบท่ีมีสีสันสดใส มีลายพิมพ์ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูรท่ีชัดเจน รวมไปถึงเพิ่มมูลค่าจากเส้ือยืดธรรมดาให้มี
ราคาท่ีสูงขึ้น นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเลือกซื้อเส้ือยืดที่ระลึกในรูปแบบที่มากข้ึน เป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชน
ริมน้ําจันทบูรและสนับสนุนการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย หากนําผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาการออกแบบ ซึ่งอาจจะขยายผลไปยังสถานท่ี
ท่องเท่ียวอื่นๆ ท่ีน่าสนใจในจังหวัดจันทบุรี เช่น หาดเจ้าหลาว คุ้งวิมาน คุ้งกระเบน แหลมเสด็จ หาดแหลมสิงห์ น้ําตกพล้ิว รอยพระ
พุทธบาทที่เขาคิชกูฏ ฯลฯ จังหวัดจันทบุรีจะมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจากการจําหน่ายสินค้าที่ระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือ 
คําสําคัญ : การออกแบบ การพัฒนา สินค้าท่ีระลึก เสื้อยืดทํามือ เทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน                               

Abstract 

 The purposes of this research were to 1) to study designs and patterns, techniques, as well as 
production process of handmade T–shirts in Chanthaboon Waterfront Community 2) to design and develop 
more beautiful and unique products based on the identity of Chanthaboon Waterfront Community. 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. ผลทางเศรษฐกิจ รายได้ หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
  1.1 ได้ออกแบบและพัฒนารูปแบบของลวดลายในสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือ           
  1.2 เพ่ิมมูลค่าของสินค้าที่ระลึก ประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี 
          2. ผลทางสังคม 
                 2.1 ได้ถ่ายทอด เผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูรแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและบุคคลทั่วไปในเส้ือยืด
ทํามือ เทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน โดยนําเสนอมุมมองของชุมชนริมน้ําจันทบูรในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
ลวดลายไม้ฉลุ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต การค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่น (ชุมชนริมน้ําจันทบูร) และสนับสนุนการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 
     2.2 ผลประโยชน์ทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานผลิตสินค้าท่ีระลึก
ประเภทเสื้อยืดทํามือ เทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

         เพ่ือให้งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้กําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังต่อไปนี ้
         1. การสํารวจข้อมูล 
         2. การออกแบบ 
         3. การดําเนินงาน 
         4. เคร่ืองมือการวิจัย 
         5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
         7. การประเมินและสรุปผลโครงการ 
เคร่ืองมือการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบสังเกต แบบบันทึก
และแบบทดสอบ     
 1. การสร้างเคร่ืองมือ แบบสอบถาม 
 2. ลักษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                2.1 ศึกษาความคิดเห็นและวิธีการออกแบบของผู้ผลิต และสอบถามผู้บริโภคจากร้านค้าที่ได้รับความนิยมเพ่ือทราบ
ถึงส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการ เช่น ความนิยม ความทันสมัย ความเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของท้องถิ่น ราคา คุณภาพ ความน่าสวมใส่ 
รักษาทําความสะอาดง่าย เป็นต้น เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
                ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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                ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตและผู้จําหน่าย ด้านความนิยมและรูปแบบและลวดลายของเสื้อ
ยืดฯ ท่ีนํามาออกแบบในปัจจุบัน 
                ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในด้านความพึงพอใจของสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือใน
ชุมชนริมน้ําจันทบูร 
                2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี ้
                ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อรูปแบบของสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ํา
จันทบูร 
          3. จากการสรุปผลความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบของสนิค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร ผู้วิจัยได้สร้าง
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจความคิดเห็น และกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน เพื่อนํามาประกอบกับหลักทฤษฎี
ในการออกแบบเพื่อสรุปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือนํามาทดสอบความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1 ประชาชนทั่วไป หมายถึง ผู้ซื้อ/ ผู้สนใจในสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็น และนําผลความคิดเห็นนั้นมารวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ของความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และเพื่อเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการพัฒนารูปแบบ ระดับความคิดเห็นผู้ทําโครงการประเมินความคิดเห็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า ซึ่งเป็นแบบสอบถามกําหนดค่า 5 ระดับ คือ 
                           5    หมายถึง  ผลประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
                           4    หมายถึง  ผลประเมินอยู่ในระดับ ด ี
                           3    หมายถึง  ผลประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
                           2    หมายถึง  ผลประเมินอยู่ในระดับ น้อย 
                           1    หมายถึง  ผลประเมินอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         หลังจากการที่ผู้จัดทําโครงการได้ทําการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และรวบรวมแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว
นั้น จะได้ข้อมูล ดังนี้ 
         1. การสัมภาษณ์ จะได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้บริโภคสินค้าที่ระลึกประเภทเส้ือยืด 
ทํามือฯ ในชุมชนริมน้ําจันทบูร 
         2. การหารูปแบบ ความคิด (idea) เพ่ือนํามาวิเคราะห์แล้วทําการออกแบบเพ่ือนําไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลและแสดง
ความคิดเห็น ในรูปแบบท่ีทางกลุ่มสนใจ 
         3. การค้นคว้าจากตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการทํางาน 
         หลังจากท่ีคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีชุมชนริมน้ําจันทบูรแล้วจึงได้ดําเนินการในส่วนของการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้า ตามแผนการดําเนินการ ดังนี้ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. ผลทางเศรษฐกิจ รายได้ หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
  1.1 ได้ออกแบบและพัฒนารูปแบบของลวดลายในสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือ           
  1.2 เพ่ิมมูลค่าของสินค้าที่ระลึก ประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี 
          2. ผลทางสังคม 
                 2.1 ได้ถ่ายทอด เผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูรแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและบุคคลทั่วไปในเส้ือยืด
ทํามือ เทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน โดยนําเสนอมุมมองของชุมชนริมน้ําจันทบูรในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
ลวดลายไม้ฉลุ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต การค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่น (ชุมชนริมน้ําจันทบูร) และสนับสนุนการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 
     2.2 ผลประโยชน์ทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานผลิตสินค้าท่ีระลึก
ประเภทเสื้อยืดทํามือ เทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

         เพ่ือให้งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้กําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังต่อไปนี ้
         1. การสํารวจข้อมูล 
         2. การออกแบบ 
         3. การดําเนินงาน 
         4. เคร่ืองมือการวิจัย 
         5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
         7. การประเมินและสรุปผลโครงการ 
เคร่ืองมือการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบสังเกต แบบบันทึก
และแบบทดสอบ     
 1. การสร้างเคร่ืองมือ แบบสอบถาม 
 2. ลักษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                2.1 ศึกษาความคิดเห็นและวิธีการออกแบบของผู้ผลิต และสอบถามผู้บริโภคจากร้านค้าที่ได้รับความนิยมเพ่ือทราบ
ถึงส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการ เช่น ความนิยม ความทันสมัย ความเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของท้องถิ่น ราคา คุณภาพ ความน่าสวมใส่ 
รักษาทําความสะอาดง่าย เป็นต้น เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
                ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน ผู้วิจัยได้นํามาดําเนินการดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ีได้จากการใช้เคร่ืองมือ 
 นํามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนดไว้และทําการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของข้อมูลเพ่ือทําการสรุป
หาค่าเฉล่ีย และนําภาพรวมของแต่ละด้านในรูปของตาราง และแปรผลด้วยการบรรยาย 
          2. เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย 
 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉล่ียของระดับความต้องการและระดับความพึงพอใจ รวมถึงระดับความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม โดยใช้คุณสมบัติแบบต่อเนื่องของคะแนนไว้ในแนวเทียบผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
                          4.51 – 5.00     หมายถึง     พึงพอใจมากท่ีสุด 
                          3.51 – 4.50     หมายถึง     พึงพอใจมาก 
                          2.51 – 3.50     หมายถึง     พึงพอใจปานกลาง 
                          1.51 – 2.50     หมายถึง     พึงพอใจน้อย 
                          1.00 – 1.50     หมายถึง     พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
                สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
                          ค่าสถิติเบ้ืองต้น 
                          1. หาค่าร้อยละ (Percent) 
                          2. หาค่าเฉลี่ย (Mean) 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลการศึกษารูปแบบ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและกระบวนผลิตสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชน
ริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี   
 จากการศึกษาและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ผลิตและผู้จําหน่าย จํานวน 10 คนพบว่า ได้แรงจูงใจจาก
จังหวัดที่สนับสนุนและส่งเสริมบริเวณชุมชนริมน้ําจันทบูรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง จากการที่มีนักท่องเที่ยวมาหล่ังไหล
มาเย่ียมชมและซื้อสินค้าที่ระลึกกลับไปจํานวนมาก จึงใช้ประสบการณ์ของตนเองท่ีมีเป็นหลักในการพิจารณา เลือกจําหน่ายสินค้า
ท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือ ส่วนใหญ่เป็นเทคนิคการพิมพ์สกรีน ซึ่งความต้องการของตลาดในกลุ่มของผู้บริโภคคือ นิยมเส้ือท่ีมีทั้ง
ข้อความอักษรและรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร  
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 จากการสังเกตพบว่า สินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีนที่วาง
จําหน่ายนั้นมีรูปแบบให้เลือกซื้อไม่มากนัก ลายพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นข้อความหรือรูปภาพที่เรียบง่าย และพิมพ์สกรีนเพียง 1–3 สี 
ราคาประมาณ 100 – 200 บาท (ดูภาพที่ 1) 

       
ภาพท่ี 1: ภาพแสดงตัวอย่างรูปแบบของสินค้าที่ระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือท่ีมีจําหน่ายในชุมชนริมน้ําจันทบูร 

 ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายได้ให้ทรรศนะในการพัฒนาการออกแบบลายสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกว่า การออกแบบนั้นควรแสดง
ให้เห็นถึงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร ซึ่งประกอบด้วยรูปภาพและอักษรท่ีแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนฯ 
เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาพลักษณ์ของอาคาร สถาปัตยกรรม ลวดลายขนมปังขิงท่ีมีความสวยงาม ข้อความท่ีสื่อความหมายถึง
เมืองจันท์ ภาษาพูด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น  
 ในส่วนของการพัฒนากระบวนการพิมพ์ ผู้ผลิตมีความต้องการที่จะพัฒนาวิธีการในการพิมพ์ทับซ้อนหลายๆ สี เพื่อสร้าง
ความแปลกใหม่และดึงดูดให้ผู้บริโภคสนับสนุนสินคา้ คือ เพ่ิมสีสันให้ชิ้นงาน แต่ปัญหาคือ ขาดความรู้และทักษะในกระบวนการ
พิมพ์ ซึ่งจะพิมพ์ทับซ้อนอย่างไรให้งานออกมาสวยงาม น่าสนใจ และต้นทุนไม่สูงนัก 
 ด้านผู้บริโภคและผู้ท่ีสนใจ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บริโภคจากร้านค้าท่ีได้รับความนิยมสูง จํานวน 50 คน 
เพ่ือศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริโภคและผู้ท่ีสนใจส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุประมาณ 20–25 ปี ต้องการให้ออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึกชุมชนริมน้ําจันทบูรให้มีความทันสมัย มีสีสัน
สดใสสวยงาม ชอบตัวเสื้อท่ีเป็นสีขาว รูปทรงของเสื้อต้องการให้เป็นแบบเข้ารูป มีความพึงพอใจในลวดลายแบบท่ีมีทั้งรูปภาพ 
(กราฟฟิก) และข้อความ ราคาท่ีเหมาะสมในการตัดสินใจซื้อคือ 101–300 บาท ลวดลายของเสื้อท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ํา
จันทบูรคือ สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน และลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างจันทบุรี  
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึกในชุมชนริมนํ้าจันทบูร เพ่ือเป็นทางเลือกในการผลิต 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบลายสกรีนเพื่อพัฒนาสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดท่ีระลึกในชุมชนริมน้ําจันทบูร ท้ังหมด 10 
แบบ ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จากนั้นได้นําแบบท้ังหมดไปสํารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ผลิตและผู้
จําหน่าย โดยให้ผู้ผลิตจํานวน 5 คน และผู้จําหน่ายจํานวน 5 คน รวมเป็น 10 คนประเมินรูปแบบฯ ซึ่งแบบที่ได้รับคะแนนความพึง
พอใจในอันดับ 1-3  (ดูภาพท่ี 2)  ได้นําไปผลิตเป็นสินค้าต้นแบบเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของตลาด ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค จํานวน 
100 คน 

 
ภาพท่ี 2 : ภาพแสดงผลการออกแบบลายพิมพ์สกรีนเสื้อที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้จําหน่าย  

ในอันดับท่ี 1-3  และจะได้นําไปผลิตเป็นสินค้าต้นแบบฯ 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ในด้านความพึงพอใจของผู้ที่สนใจสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมนํ้า 
จันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน  
 จากการศึกษาความพึงพอใจต่อต้นแบบฯ ได้ผลประเมิน ตามตารางที่ 1 ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ที่สนใจสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมนํ้าจันทบูรด้วยเทคนิคการ
พิมพ์ซิลค์สกรีน  (n = 100) 

 
จากตารางท่ี 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคและผู้สนใจในสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ํา  จันทบูร
ด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน  จํานวน 100 คน จากการศึกษาความพึงพอใจต่อต้นแบบฯ ได้ผลประเมินดังนี้ ดังนี้ 
 กลุ่มผู้บริโภคและผู้สนใจจํานวน 100 คน มีความพึงพอใจในรูปแบบของเส้ือยืดแบบที่ 3 มากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.57 
รองลงมา คือ แบบท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.35 และพอใจน้อยที่สุด คือ แบบที่ 1 มีค่าเฉล่ีย 4.02 มีความพึงพอใจในด้านรูปแบบของเสื้อ
ยืดซึ่งมีความสวยงาม ทันสมัยในแบบที่ 3 มีค่าเฉล่ีย 4.54 มีความพอใจในความสมบูรณ์ของลวดลายในด้านการออกแบบในแบบท่ี 
3 มีค่าเฉลี่ย 4.78 แบบท่ีมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากท่ีสุด ได้แก่ แบบท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย 4.58 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และ
ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน แบบท่ีแสดงออกได้เหมาะสมมาก ได้แก่ แบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.54 ด้านการใช้สี มีสีสันสวยงาม 
สามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภคได้มากท่ีสุด ได้แก่ แบบที่ 2 มีค่าเฉล่ีย 4.62 ส่วนสีที่ใช้แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้เหมาะสมมาก ได้แก่ แบบท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.58  ในด้านการออกแบบ แบบที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนของเสื้อยืดท่ี
ระลึก ได้แก่ แบบท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 4.42 แบบท่ีมีความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก ได้แก่ แบบที่ 3 มีค่าเฉล่ีย 4.66 มี
ความเป็นไปได้ในการผลิตและจําหน่าย ได้แก่ แบบท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย 4.54 และแบบท่ีแสดงถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในชุมชนริมน้ําจันทบูรมากท่ีสุด ได้แก่ แบบท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย 4.62            

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของการผลิตและจําหน่ายสินค้าที่ระลึกประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูรของกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายนั้น คือ ได้รับแรงจูงใจจากจังหวัดในการสนับสนุนและส่งเสริมบริเวณชุมชนริมน้ําจันทบูรให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวจนมีชื่อเสียง ส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวหลั่งไหลมาเยี่ยมชมและสนับสนุนสินค้าที่ระลึกเป็นจํานวนมาก ส่วนรูปแบบของเสื้อ
นั้นพบว่ามีรูปแบบให้เลือกซื้อไม่มากนัก ลายพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นข้อความหรือรูปภาพท่ีเรียบง่าย มีการพิมพ์สกรีนเพียง 1 – 3  สี ส่ิง
ท่ีผู้ผลิตผู้จําหน่าย และผู้บริโภคต้องการให้มีการพัฒนา คือ  

 
รายการพิจารณา 

ระดับความพึงพอใจ 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 

X  X X  

1. รูปแบบของเสื้อยืดมีความสวยงาม ทันสมัย 4.16 4.42 4.54 
2. ด้านการออกแบบ มีความสมบูรณ์ของลวดลาย 4.02 4.54 4.78 

3. มีความแปลกใหม ่น่าสนใจ 4.04 4.26 4.58 

4. บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 3.96 4.14 4.54 
5. ด้านการใช้สี มีสีสันสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภค 3.82 4.62 4.48 

6. สีที่ใช้แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน 4.20 4.58 4.56 
7. มูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเสื้อยืดที่ระลึกทั่วไป 3.98 4.18 4.42 

8. ความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก 4.10 4.21 4.66 
9. ความเป็นไปได้ในการผลิตและจําหน่าย 3.84 4.16 4.54 

10. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนริมน้ําจันทบูร 4.12 4.45 4.62 
เฉลี่ย 4.02 4.35 4.57 
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 1. ลายพิมพ์ท่ีมีทั้งข้อความและรูปภาพท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร เช่น ภาพลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนและลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สัญลักษณ์หรือข้อความที่ ส่ือถึงความหมายถึงเมืองจันท์ 
เอกลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร เป็นต้น  
 2. เทคนิคการพิมพ์สกรีนแบบทับซ้อนสี เพ่ือสร้างรูปแบบลายพิมพ์ท่ีมีสีสันสดใสและเพิม่มูลค่าให้กับสินค้า แต่ปัญหา คือ 
ช่างผู้ผลิตขาดความรู้และทักษะในกระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีนแบบทับซ้อนสี  
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและพัฒนาต้นแบบของเสื้อยืดริมน้ําจันบูรโดยใช้อัต
ลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนและลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง และพิมพ์ลายสกรีนเสื้อ
ด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน โดยเพ่ิมการทับซ้อนสีของลวดลาย และจากการสํารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผล
ของการออกแบบในแบบท่ี 3 ได้รับความพึงพอใจในระดับดีมาก  อย่างไรก็ตามผลของการออกแบบทั้ง 3 อันดับต่างได้รับความ
สนใจและจากนักท่องเท่ียวในชุมชนริมน้ําจันทบูรเป็นอย่างดี  จึงจะมีการนําต้นแบบท้ังหมดไปผลิตและจําหน่ายเป็นสินค้าท่ีระลึก
ในชุมชนริมน้ําจันทบูรต่อไป 

 
ภาพที่ 3 : ภาพแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและผู้สนใจต่อต้นแบบฯ จากผู้สนใจจํานวน 100 คน  

ข้อเสนอแนะ 

 เส้ือทํามือเป็นสินค้าหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ฉะนั้นการออกแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนจะสามารถแสดงให้
เห็นถึงความมีคุณค่าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผลงานมีความน่าสนใจจากผู้บริโภคมากข้ึนด้วย 
 ความคงทนต่อการใช้งานมีความสําคัญมากต่อสินค้าท่ีเป็นของใช้หรือเคร่ืองประดับ เนื่องจากสินค้าทํามือเป็นสินค้าท่ี
ผลิตด้วยมือ จึงอาจจะไม่ทนทานต่อการใช้งานเท่าท่ีควร หากสามารถเลือกวัตถุดิบหรือเสื้อเปล่าให้มีลักษณะท่ีเหมาะสมและ
ทนทานต่อการใช้งานได้เป็นประจํา จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าท่ีนิยมใช้สินค้าทํามือได้มากข้ึน 
 การรักษาระดับความประณีตของชิ้นงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า อีกท้ังยังช่วยเพิ่ม
โอกาสในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกค้าในอนาคตอีกด้วย 
 ควรมีการจดสิทธิบัตรของสินค้าและสร้างตราสินค้า (แบรนด์) เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่า การสร้างตราสินค้าจะเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีช่วยทําให้ลูกค้าระลึกถึงลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นและคุณภาพของสินค้าได้โดยง่าย รวมถึงเป็นประโยชน์สําหรับการทํา
ประชาสัมพันธ์ ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการท่ีจะซื้อในคร้ังต่อไป  
วิจารณ์ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการออกแบบและพัฒนาสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจันทบูร ด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์
สกรีนนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบลวดลายสกรีนนั้นเป็นการสร้างเอกลักษณ์ผ่านทางภาพ 
ซึ่งถ้าเราสามารถจัดการและควบคุมสัญลักษณ์ท้ังหมดไว้ในทิศทางเดียวกันและสร้างลวดลายเพ่ือเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้
อย่างท่ัวถึงก็จะทําให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายตระหนักในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 ผลการวิจัย ผู้วิจัยจะนําผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดและ
อาจจะขยายผลไปยังสถานที่ท่องเท่ียวอื่นๆ ท่ีน่าสนใจในจังหวัดจันทบุรี เช่น หาดเจ้าหลาว คุ้งวิมาน คุ้งกระเบน แหลมเสด็จ หาด
แหลมสิงห์ น้ําตกพล้ิว รอยพระพุทธบาทท่ีเขาคิชกูฏ ฯลฯ 
 ผลทางวิชาการ ผู้วิจัยจะนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปสังเคราะห์เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อ
ยืดทํามือ เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวและเผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร ท่ีศิลปะจะเป็นแรงขับเคลื่อนและก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท่ีย่ังยืนและนํารายได้สู่ชุมชนฯ จังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยมากข้ึน 
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 คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าท่ีระลึกประเภทเสื้อ
ยืดทํามือ เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวและเผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ําจันทบูร ท่ีศิลปะจะเป็นแรงขับเคลื่อนและก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท่ีย่ังยืนและนํารายได้สู่ชุมชนฯ จังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยมากข้ึน 
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การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2  
ของโรงเรียน บ้านแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร.ี 

IMPLEMENTATION OF DESIRABLE CHARACTERISTICS PERFORMED BY STUDENT IN 
THE SECOND CLASS-RANGE AT BAN KAEW SCHOOL, MUANG, CHANTHABURI. 

พระมหาอดิศักด์ิ เตชปญฺโญ (โจมรัมย)์.¹, คมพล สุวรรณกูฏ² ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์¹ 
¹คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ²คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว  
2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ความเหมาะสมของส่ิงแวดล้อม และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนบ้านแก้ว ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 221 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในคร้ังนี้จํานวน 140 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0. 8802 สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟ
เฟ่ (Scheffe’s Method) 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว โดยรวม พบว่า นักเรียน
มากกว่าคร่ึง มีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า การปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านร่างกาย 2) เปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคล รูปแบบการอบรมเล้ียงดู ความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านแก้ว โดยรวม พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
  ข้อเสนอแนะสําคัญ ควรส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กได้เสมอเม่ือมีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของชุมชน เช่น 
โครงการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือการประหยัดทรัพยากร ฯลฯ รวมถึงการพาเด็กไปทําบุญ สวดมนต์ หรือร่วมกิจกรรมศาสนา
และประเพณีไทยต่างๆ อันจะทําให้เด็กได้เรียนรู้ในบริบทของชุมชน รู้จักสถานท่ีท่ีสามารถแสวงหาความรู้ คําตอบของข้อสงสัย 
หรือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพ่ือเด็กจะได้รับประสบการณ์ตรง อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังให้รักชุมชน และช่วยเหลือสังคมท่ีดีอีกด้วย 
คําสําคัญ : การปฏิบัติตน, หลักธรรม, คุณลักษณะอันพึงประสงค,์ คุณธรรมจริยธรรม 

Abstract 

 The main research purposes were aimed to : 1) study the students’ practice based on desirable 
characteristics, and 2) compare their practice based on the desirable characteristics. The variables wer 
classidied by personal factor, parenting model, environment suitability, and moral insertion. The research 
sample, drawn from the population of 221, included 140 students who were in the second class-range or the 
fourth to sixth graders. The research instrument was a 5-rating-scale questionnaire with its reliability at 0.88 
Statistical analysis was employed using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and the Scheffe’ 
method for pair testing. 
 The main results were found : 1) The overall practice based on the desirable characteristics 
performed by the students and Ban Kaew School, Muang, Chanthaburi, was revealed at a high level. 
Implementation of individual desirable characteristics including Intelligence, Mind, Society, and Body showed 
significant difference at the .05 level. 2) The overall comparison-showed at the high level. Three individual 
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sapects-Society, Mind and Body-showed significant difference at the .05 level. One aspect, Intelligence, was 
found at the low level. 
  Important feedback. Children should be encouraged to keep a learning opportunity. Involved in 
community projects such as a project on health. Or to save resources, etc., as well as taking the kids to my 
prayer or religious activity and tradition in Thailand. The children will be learning in the context of 
community. Know where to seek knowledge. Answer questions. Or develop skills. The child will experience. It 
also instilled in my community. And social good as well. 
Keywords : Practices, principles, characteristics desirable, moral ethics.     

บทนํา 

 การดําเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคแห่งข่าวสารและโลกไร้พรมแดนยุคท่ีมีการแข่งขัน เร่งรีบ ต้องเผชิญกับสิ่ง
แปลกใหม่และวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งมีท้ังส่ิงท่ีดีและไม่ดีบางส่วนส่งผลให้สังคมเกิดการขาดความสมดุล ทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมต่าง 
ๆ ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ในขณะทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 6 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 5) ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
 การมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้ข้ึนกับบุคคลนั้นเป็นคนฉลาด มีสติปัญญาดี หรือ มีความรู้เพียงประการเดียวหากข้ึนอยู่กับ
การที่บุคคลนั้นๆเป็นคนที่มีพ้ืนฐานการอบรมบ่มนิสัยสภาพ แวดล้อมทางครอบครัว และอื่น ๆ อีกหลายประการอย่างไรก็ตามการท่ี
จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ผลดีข้ึนนั้นจําเป็นต้องอาศัยการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคน ท้ังในด้าน
สติปัญญา ความสามารถและจริยธรรม เมื่อการศึกษาเป็นกุญแจสําคัญสําหรับการพัฒนา จึงควรท่ีจะให้มีการพัฒนาทั้งทางจิตใจ
และวิชาการพร้อมกันอย่างเหมาะสมโดยใช้คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการร่วมกันมา เป็นองค์รวมเพ่ือให้เกิดเป็น
ความรู้คู่คุณธรรมให้การศึกษาและคุณธรรมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาในห้องเรียน ถึงแม้ว่าไม่อาจจะปรากฏข้ึนเป็น
ตัวอักษรได้ก็ตาม การศึกษาคุณธรรมเป็นลักษณะหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร (Hidden 
Curriculum) และการบูรณาการอยู่ในโครงสร้างของหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการศึกษาคุณธรรมมีความสําคัญ
มากกว่าเนื้อหาสาระในหลักสูตร การเรียนรู้เกิดขึ้นในโรงเรียนควรใช้เป็นแนวทางของการอบรมปลูกฝังมากกว่าที ่จะช้ีแจง ให้
นักเรียนเข้าใจเหตุและผลของพฤติกรรมต่าง ๆ (อมรา เล็กเริงสินธุ.์ 2542 : 9 - 10) 
 นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งท่ียอมรับกันทั่วไปว่า การสอนคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นส่ิงสําคัญและเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญประการ
หนึ่งของการศึกษา ซึ่งในแผนการศึกษาชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) นอกจาก
มุ่งเนน้เร่ืองธรรมาภิบาล และการบูรณาการปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนําความรู้
สําหรับกระทรวงศึกษา ได้มุ่งเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและของเด็กไทย ในอนาคตด้านจิตใจและสังคมว่าให้เป็นผู้มี
วินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและสังคม 
 โรงเรียนจึงเป็นสถานที่สําคัญในการผลิตบุคคลท่ีพึงประสงค์ของสังคม ต้องเร่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนทุก
ระดับ โดยจัดให้เป็นวิชาเฉพาะท่ีต้องสอนต้องมุ่งเน้นทุกวิชา และมีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมไว้ ในกระบวนการเรียน
การสอนวิชาอื่น ๆ รวมท้ังจัดกิจกรรมเสริมทุกประเภท เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาสติปัญญาและลักษณะนิสัยท่ีดีงามแก่ผู้สอน 
เพ่ือการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ นอกจากเป็นแหล่งความรู้แล้วโรงเรียนยังเป็นที่รวมของเด็กในวัยท่ีต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม การฝึกเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้น การศึกษาสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรู้
โดยตรงท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์พัฒนากระบวนรับรู้สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง ด้วยการมีความรับผิดชอบมีระเบียบ
วินัย สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1) จากการประเมินความต้องการจําเป็นของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2549 พบว่า การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในการดํารงชีวิต จัดความเป็นอยู่ภายในโรงเรียน ให้เอื้ออาทรต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ครูต้องสอดแทรก
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การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ติดตามดูการกระทําความดีทั้งในและนอกห้องเรียน ดูแลให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียน ให้ถูกต้องเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังครูผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
 เพราะการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและระบบ คุณค่าที่ดี
งามของสังคมไทยเร่ิมเสื่อมถอย ปัจจัยท่ีคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตทางคุณภาพมนุษย์ เพราะการวิกฤตทางเศรษฐกิจยังไม่
ร้ายแรงเท่าวิกฤตทางคุณธรรมและจริยธรรม และพฤติกรรมที่เปล่ียนไป โดยเป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติ เข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน (ธีรพงษ์ มหาวีโร. 2550 : 42)   
 นอกจากนี้ ธีรพงษ์ มหาวีโร (2550 : 44 ) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า สื่อสารมวลชนอื่น ๆ ท้ังส่ือ โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนมากขาดความเข้มงวดทางจรรยาบรรณ ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเชิงลบ ทําให้เกิดการปรับเปล่ียน
ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ให้ความสําคัญกับส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
ทําให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงนําไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาอาชญากรรมเด็ก 
ปัญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมท้ังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ สถาบันหลักทางสังคมท่ีมีบทบาท
สําคัญต่อการปลูกฝังศีลธรรมให้สํานึกในคุณธรรมจริยธรรม และอบรมหล่อหลอมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนมีความเข้มแข็ง
ลดลง ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหม่มีผลให้ความเช่ือศรัทธาในหลักศาสนาเสื่อมถอย (ผกา สัตยธรรม. 2544 : 45) ได้กล่าวอธิบาย
เพ่ิมเติมว่า การใช้ประโยชน์ จากศาสนสถานซึ่งมีมากมายกว่า 30,000  แห่งท่ัวประเทศ และการประกอบกิจทางศาสนาน้อยลง อยู่
ในวงแคบและอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลักส่วนสถาบันศึกษาเปล่ียนจากในอดีตที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับสถาบัน
ครอบครัว และสถาบันทางศาสนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถนําหลักธรรมไปปฏิบัติได้และเช่ือมโยงกับวิถี
ชีวิตของคนในสังคม พระเทพโสภณ (พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ซองดี). (2546 : 27) 
 การนําโรงเรียนวิถีพุทธ คือนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน
โดยรวมของสถานศึกษาเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น
โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการดําเนินชีวิตกระบวนการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนวิถีพุทธต้องบูรณาการไตรสิกขาเข้ากบักลุ่มสาระและกิจกรรมต่างๆในหลักสูตร โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ด้วยภาวนา 4 คือ พัฒนาการทางกาย สังคม จิต ปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต. 
2547 : 15) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนบ้านแก้วได้นําโรงเรียนวิถีพุทธมาบริหารการเรียนการสอนของนักเรียน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว เพราะถือว่าเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
ชุมชนสังคมเมือง ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จึงทําให้บริเวณรอบโรงเรียนบ้านแก้ว เต็มไปด้วยสถานบันเทิงแหล่ง อโคจร เช่น ร้าน
เกมส์ ร้านสุรา โรงแรม บังกะโล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาทําให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้วมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางท่ีไม่ดี ทั้ง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสมดุล และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการผสมผสานความรู้ต่าง ๆ 
โดยผู้สอนควรสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและความรู้โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ ความดีงามและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะท่ีผู้วิจัย เป็นครูพระสอนศีลธรรมประจําโรงเรียนบ้านแก้วมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าการปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว เพ่ือศึกษาลักษณะการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว สามารถ
พัฒนาตนเอง จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจัย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบ
การอบรมเล้ียงดู ความเหมาะสมของส่ิงแวดล้อม และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คร้ังนี้ ได้แก่นักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเรียนบ้านแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ได้คัดเลือกจากประชากรเป้าหมายโดยใช้หลักการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 
670 – 610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 140 คน การวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 การปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเรียนบ้านแก้ว จันทบุรี 3 ด้าน คือ รูปแบบรูปแบบการอบรมเล้ียงดูของ
ครอบครัว ด้านความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิต และด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียน
การสอน ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนบ้านแก้ว แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
1) ด้านปัญญา 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสังคม และ 4) ด้านร่างกาย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้   (Try Out) กับ 
นักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 โรงเรียนวัดเวฬุจันทบุรี จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 202 – 204) ได้ค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 
.8802 และได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
    ด้านการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เท่ากับ .8251  
    ด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว เท่ากับ .8647  

 ด้านความเหมาะสมของส่ิงแวดล้อมในการดําเนินชีวิต เท่ากับ .8566  
 ด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน เท่ากับ .8727 

ผลการวิจัย   

  1) การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว โดยรวม พบว่า นักเรียนมากกว่าคร่ึง มี
การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านร่างกาย  
 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการอบรมเล้ียงดู ความเหมาะสมของส่ิงแวดล้อม และการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว โดยรวม พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเรียนบ้านแก้ว อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนกตามรายข้อผู้วิจัยได้ข้อค้นพบดังต่อไปนี ้
 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.00 
อายุ นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 11-12 ปี ร้อยละ 45.00  อายุ 9 – 10 ปี ร้อยละ 30.00 และอายุ 13 – 14 ปี   เพียงร้อยละ 25.00 
โดยมีอายุเฉลี่ย 11 ปี อายุมากสุด 14 ปี น้อยสุด 9 ปี ระดับการศึกษาของนักเรียน อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 41.43 
รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 30.00 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 28.57  
 ตอนท่ี 2 การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของนักเรียน ด้านรูปแบบการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว ด้านความเหมาะสมของ
ส่ิงแวดล้อมในการดําเนินชีวิต และด้านการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน 
 1. ภาพรวมของนักเรียนด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว พบว่า นักเรียนได้รับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูโดยพ่อ
แม่ คิดเป็นร้อยละ 55.00 ได้รับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูโดยพ่อหรือแม่ ร้อยละ 27.15 และได้รับรูปแบบการอบรมเล้ียงดูโดยญาติ 
ร้อยละ 16.4 ภาพรวมของนักเรียนด้านระดับความเหมาะสมของส่ิงแวดล้อมในการดําเนินชีวิต พบว่า นักเรียนมีความเหมาะสม
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ของสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.71 และมีความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตอยู่
ในระดับน้อย ร้อยละ 34.28 แยกรายด้านดังนี ้
 ด้านสภาพชุมชน พบว่า นักเรียนมีสภาพชุมชนอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 80.00 และมีสภาพชุมชนที่อยู่ในระดับ
มาก เพียงร้อยละ 20.00  
 ด้านสภาพสถานศึกษา พบว่า นักเรียนมีสภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.00 และมีเพียงร้อยละ 15.00 ที่มี
สภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย  
 2. ภาพรวมของนักเรียนระดับการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.43 และมีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 13.57  
 ตอนท่ี 3 การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านร่างกาย 

นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.43 และมีการปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 48.57 เม่ือจําแนกเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 
 1. คุณลักษณะด้านปัญญา พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 70.00 และมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 2. คุณลักษณะด้านจิตใจ พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
68.57 และมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 31.43  
 3. คุณลักษณะด้านสังคม พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
75.00 และมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 25.00  
 4. คุณลักษณะด้านร่างกาย พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
54.29 และมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 45.71   

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาวิจัย เร่ืองการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ของโรงเรียนบ้านแก้ว 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี ้
 1. ควรส่งเสริมให้มีการสอดแทรกการสอนในด้านคุณธรรมจริยธรรมควรเน้น  ด้านปัญญาเพ่ือให้นักเรียนได้วิเคราะห์
และสังเคราะห์แยกแยะส่ิงท่ีดีและไม่ดี ในโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ควรส่งเสริมสถาบันครอบครัวและส่งเสริมด้านความเหมาะสมของส่ิงแวดล้อม ในชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือให้การพัฒนา
เยาวชนมีคุณภาพมากขึ้น 
 3. ควรมีการส่งเสริมในเร่ืองเกี่ยวกับหลักธรรมพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายแก่เด็กและเยาวชนเพื่อนักเรียนจะได้เกิดการ
ซึมซับหลักการปฏิบัติตนทําให้นักเรียนได้พลเมืองที่ดี 
 4. ควรส่งเสริมกิจกรรมต้ังแต่ช้ันอนุบาล เพ่ือเป็นเพิ่มพฤติกรรมท่ีดีในการปลูกฝังเร่ืองความมีศีล สมาธิ ปัญญา ความ
กตัญญูกตเวที เร่ือง ทิศ 6 สังหวัตถุ 4 ประกอบไปด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา  
 5. ควรส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กได้เสมอเม่ือมีโอกาส เช่น การพาเด็กไปดูชมนิทรรศการ หรือ พิพิธภัณฑ์ หรือ ใช้
บริการห้องสมุด สวนสาธารณะ หรือ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของชุมชน เช่น โครงการเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย หรือการประหยัดทรัพยากร หรือ การแสดงดนตรี ระบํา หุ่นกระบอก ฯลฯ รวมถึงการพาเด็กไปทําบุญ สวดมนต์ 
หรือร่วมกิจกรรมศาสนาและประเพณีไทยต่างๆ อันจะทําให้เด็กได้เรียนรู้ในบริบทของชุมชน รู้จักสถานท่ีที่สามารถแสวงหาความรู้ 
คําตอบของข้อสงสัย หรือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเด็กจะได้รับประสบการณ์ตรง และเข้าใจได้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะท่ี
บ้าน โรงเรียน หรือตําราเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้รักชุมชน และช่วยเหลือสังคมที่ดีอีกด้วย 
 6. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนหลักธรรมทศบารม1ี0 ประการในแต่ละด้านคือด้าน
ทาน,ด้านศีล,ด้านเนกขัมมะ,ด้านปัญญา,ด้านวิริยะ,ด้านสัจจะ,ด้านขันติ,ด้านอธิษฐาน,ด้านเมตตา, ด้านอุเบกขาในทัศนคติของ
ประชาชนในชุมชนกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
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THE FIVE PRECEPTS PRACTICED BY TAKIENTHONG COMMUNITY’S HOUSEHOLD 
LEADERS IN KHAO KHITCHAKOOT DISTRICT OF CHANTHABURI. 
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Abstract 

  The purposes of this research were 1) to study the Five Precepts practiced by Takienthong 
Community’s household leaders in Takienthong District of Chanthaburi and 2) to compare the dharma 
practice of the Five Precepts among the household leaders in Takienthong Community in Khao Khitchakoot 
District of Chanthaburi. The population used in this research was people from the 1,455 families of 9 
villages in Takienthong Community. The sample group was the 306 selected household leaders from 
Takienthong Community in Chanthaburi. These household leaders were systematically chosen by the 
Krejcie and Morgan’s Table. The research instruments were the questionnaires enquiring about the 
dharma practice of the Five Precepts among Takienthong Community’s household leaders from 
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Takienthong District in Chanthaburi.The statistics used to analyze in this research were mean ( X ), 
standard deviation (S.D.), t-test    and F-test   
  The findings were revealed as follows: 1) the overall results of the Five Precepts practiced by the 
household leaders in Takienthong Community were at the level of 3.40. When each aspect was analyzed, the 
results indicated the highest practiced morality rule of abstaining from intoxicants showing the level of 3.87, the 
practiced morality rule of abstaining from stealing showing the level of 3.43, the practiced morality rule of 
abstaining from false speech showing the level of 3.41, the practiced morality rule of abstaining from 
sexual misconduct showing the level of 3.18and the practice morality rule of abstaining from killing 
showing the level of 3.07 respectively 2) the comparative study of the Five Precepts practiced by 
Takienthong Community’s household leaders in Khao Khitchakoot District of Chanthaburi showed the 
following results. The household leaders with different genders and ages did not differently show the 
dharma practice of the Five Precepts. The household leaders with different marital status, careers and 
incomes significantly showed the statistical difference at the .05 level.  
  Important feedback. Released to the community leaders, clergy, to be used as a guide to provide 
training to the local people. Established a group to a group coordination and stimulate awareness of the 
practice of the Buddhists. 
Keywords : action, Canon 5, the household     

บทนํา 

 สถาบันศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมไทยที่มีความสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้น ได้รับการยกย่อง
และจัดว่าเป็นศาสนาประจําชาติ เพราะประชากรในประเทศไทยท้ังหมด 64,073,033 คน ประชากรท่ีนับถือพระพุทธศาสนามีถึง 
60,513,167 คน (ฝ่ายข้อมูลสถิติและสารสนเทศกองแผนงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2554 : 4) แนวทางการดําเนิน
ชีวิตของประชากรท่ีนับถือพระพุทธศาสนานั้นส่วนใหญ่ได้นําเอาหลักการสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
เพ่ือให้เข้ากับสังคมไทยและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในการครองเรือนและครองตน ซึ่งประชากรท่ีนับถือพระพุทธศาสนา
เหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“พุทธศาสนิกชน” ในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสังคมแบบประชาธิปไตย ซึ่งให้
สิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อันไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมส่วนรวม  
องค์ประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยมาโดยตลอด คือ วัดและพระสงฆ์   
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฝ่ายข้อมูลสถิติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2554 : 2) กล่าวว่า มีวัดท่ีกระจายอยู่ทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมทั้งหมด 34,964 วัด มีจํานวนพระสงฆ์และสามเณรทั้งหมด 251,997 รูป ทําให้วัดและพระสงฆ์มี
บทบาทและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนไทยทุกภูมิภาคและกองแผนงาน สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (2554 : 5) ยังกล่าวถึง ความเป็นอยู่อย่างสันติสุขและมีความมั่นคงของสังคมไทยอย่างแนบแน่น ทําให้วัดกลายเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมและเป็นศูนย์กลาง ซึ่งวัดเป็นตัวกลางเชื่อมประสานให้กับพุทธศาสนิกชนในทุกภูมิภาคให้ยึดเหนี่ยวมีความม่ันคงอยู่
ใน 3 สถาบันหลัก คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” จึงทําให้วัดและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นหลักประกันความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ในฐานะเป็นท่ียึดเหนี่ยวให้ประชาชนมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยเหตุนี้วัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชน
และของสังคมไทยทุกระดับจนถึงปัจจุบัน  
 ถึงแมว้่าสถาบันพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดจะมีบทบาทต่อชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมากต้ังแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน 
แต่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในสังคมไทยในหลายด้าน วัดที่เคยเป็นที่หล่อหลอมประเพณีและพฤติกรรมของคนในสังคมและ
หล่อเล้ียงชีวิตคนไทยแทบทุกด้านที่ผ่านมาก็ต้องคลายความสําคัญลงเม่ือประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศให้เทียบเท่าให้ทันกับ
อารยะธรรมตะวันตกในช่วง 100 ปี ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
 ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ (2543 : 98) กล่าวว่า ในช่วงห้าทศวรรษมานี้ (2504-2555) รัฐบาลได้เร่ิมพัฒนาประเทศโดยใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและฉบับต่อ ๆ มาเพิ่มคําว่าสังคมเข้าไปเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลของการพัฒนาตาม



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

193

แผนท่ีผ่านมาพบว่าทําให้ประเทศไทยมีรายได้สูงข้ึนแด่มีความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสภาพทางส่ิงแวดล้อมในขณะท่ี
ปัญหาสังคมรุนแรงขึ้น เช่น ความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคม ปัญหาอาชญากรรมท่ีกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ ปัญหาการลักขโมยและทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ปัญหาบริโภคนิยมในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ผลกระทบจาก
การพัฒนาประเทศ ดังกล่าว ได้พอกพูนสะสมจนระเบิดกลายเป็น วิกฤติความขัดแย้ง เร้ือรังทางสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น การ
โต้แย้งทะเลาะกันเป็นฝักเป็นฝ่าย การชุมนุมเพื่อกดดันระหว่างกลุ่มต่างๆการรัฐประหาร การเผาบ้านเผาเมืองเป็นต้น 
 แนวทางการแก้ปัญหา ความขัดแย้งทางสังคมไทยในปัจจุบันตามมุมมองทางพระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรมนั้น
จําเป็นต้องอาศัยธรรมะ ในด้านศีล เนื่องจากศีลในแง่สภาวะธรรมนั้น หมายถึงความเป็นปกติ ศีล ยังเป็นพ้ืนฐานทําให้คนอยู่ร่วมกัน
ได้ ในสังคมอย่างเป็นปกติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเนื่องจากศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติท่ีทําให้ คนในสังคมดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่
เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน โดยใช้ข้อปฏิบัติห้าประการท่ีสําคัญ ได้แก่1) การเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2) การเว้นจาการลัก
ทรัพย์ 3) การเว้นจาการประพฤติในกาม 4) การเว้นจากการกล่าวเท็จ 5) การเว้นจากการด่ืมน้ําเมา   
 การส่งเสริมศีลในระดับชุมชนนั้นวัดในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนทอง ได้กําหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ด้วยมิติศาสนา โดยสอดแทรกในทุกกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชน (อปต.) ประจําเทศบาลตําบลตะเคียนทอง ด้วย
การนําศีลห้า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการให้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ี
เกิดข้ึนโดยคนในท้องถ่ิน การนําวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ ในท้องถิ่นท่ีดีงามอยู่แล้วมายกย่อง เชิดชูให้คนในชุมชนกระทําความดีให้เป็นท่ี
ประจักษ์เพ่ือพัฒนาคุณธรรม และเสริมสร้างความดี ให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
ในทางพระพุทธศาสนา ให้อยู่ในกรอบของศีลห้าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขที่ถาวรของคนในชุมชน ซึ่งจะทําให้
ประเทศชาติมีสันติสุขและม่ันคงได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งมีความสนใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและอยู่ในฐานะ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาในชุมชน มีบทบาทหน้าท่ีในการสืบทอดและเผยแผ่หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธศาสนา จึงสนใจต้องการ
ศึกษาว่าการยึดหลักปฏิบัติตามศีลห้าว่ามีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนตําบลตะเคียนทองซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็น   เช้ือ
สายชาวชองอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นอย่างไร เพื่อผลวิจัยจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีนําไปสู่การชักจูงให้มีความสนใจ ใน
พระพุทธศาสนา และได้นําไปประพฤติปฏิบัติ ใน ศาสนธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามสภาพสังคม ว่ามีหลักธรรมใดบ้างที่จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างคนในชุมชนให้เกิดความม่ันคงในชีวิต 
ทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งทําให้เกดิความสุขแบบย่ังยืน เพื่อนําสู่การประพฤติปฏิบัติของประชาชนในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทองอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้นําครัวเรือนของชุมชนตําบลตะเคียนทองอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 306 คน การวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 การปฏิบัติธรรมตาม
หลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชน ตําบลตะเคียนทอง ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนใน
ชุมชน ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้นําครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนบ้านบ่อเวฬุ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 ตัวอย่าง แล้วนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่ง
เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ค่าอํานาจจําแนกของข้อคําถาม  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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เพ่ีอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับได้ค่าความเช่ือมั่น .9115 เมื่อจําแนกเป็นรายด้านมีค่า
ความเชื่อมั่น ด้านหลักศีลห้า .9271 

ผลการวิจัย   

 1) ระดับการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทอง  โดยรวม อยู่ในระดับปฏิบัติธรรม

ตามหลักศีลห้าบางคร้ัง (Χ=3.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เว้นจากการด่ืมน้ําเมามากที่สุด (Χ=3.87)  
รองลงมา คือเว้นจากการลักทรัพย์ (Χ=3.43) เว้นจากการกล่าวเท็จ (Χ=3.41)  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม (Χ=3.18) และ

เว้นจากการฆ่าสัตว์และ (Χ=3.07) ตามลําดับ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชน ตําบล
ตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มี เพศ อายุ ต่างกัน มีการ
ปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้า ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้นําครัวเรือนท่ีมี สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีการปฏิบัติธรรม
ตามหลักศีลห้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษา การปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี สามารถสรุปสาระสําคัญของผลการศึกษาได้ ดังนี ้
  1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึง เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.38  และเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 35.62   
 ด้านอายุ พบว่า ผู้นําครัวเรือนเกือบคร่ึงหนึ่งมีอายุ 40 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมาคือ อายุ 20 - 39 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 28.76 และอายุ 60 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.20 โดยมีอายุเฉลี่ย 41 ปี อายุมากสุด 72 ปี น้อยสุด 20 ปี    
 ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ผู้นําครัวเรือนมากกว่าคร่ึงมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมามี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 16.17 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 15.03   
 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้นําครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.62รองลงมามี อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.47 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 24.51  และอาชีพรับจ้างท่ัวไป คิดเป็น
ร้อยละ 13.40     
 ด้านรายได้ครอบครัว พบว่า ผู้นําครัวเรือนคร่ึงหนึ่งมีรายได้เฉล่ียของครอบครัว 10,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  
60.13 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 25.82 และมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมากกว่า  30,001 
บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.05 โดยมีรายได้เฉลี่ย 7,957 .79  บาท มากท่ีสุด 50,000 บาท น้อยที่สุด 1,000 บาท  
 2. ระดับการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าโดยรวมของผู้นําครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทอง อยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง  

มีค่าเฉลี่ย (Χ=3.40) มีรายละเอียดการปฏิบัติเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ 

  2.1 เว้นจากการด่ืมน้ําเมา อยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยคร้ัง  (Χ=3.87) โพบว่า ละเว้นจากการเสพส่ิงเสพติดให้โทษท่ี

ผิดกฎหมายมากที่สุด (Χ=4.32) รองลงมาคือ ละเว้นส่ิงเสพติดให้โทษอื่นๆ (Χ=3.92) ไปทําบุญในวันพระและสมาทานศีลห้า

เดือนละไม่ต่ํากว่า 2 คร้ัง (Χ=3.89) เลิกดื่มสุราเคร่ืองดองของเมาตลอดชีวิต (Χ=3.67) และร่วมรณรงค์โครงการงดเหล้า

เข้าพรรษา (Χ=3.55) ตามลําดับ 

  2.2  เว้นจากการลักทรัพย์  อยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง  (Χ=3.43) และเม่ือพิจารณาระดับ การปฏิบัติธรรมเว้น

จากการลักทรัพย์เป็นรายข้อ พบว่า ไม่ถือเอาของท่ีเจ้าของเขาไม่อนุญาตมากท่ีสุด (Χ=4.03) รองลงมาคือ ไม่คิดอยากได้ของของ

ผู้อื่นมาเป็นของตน (Χ=3.96) ไม่ลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่น (Χ=3.88) ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่น (Χ=3.77)  และฉ้อโกงและรับ

สินบนของผู้อื่น (Χ=1.49) ตามลําดับ 
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  2.3 เว้นจากการกล่าวเท็จ อยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง (Χ=3.41) และเมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติธรรมเว้นจาก

การกล่าวเท็จเป็นรายข้อ พบว่า ละเว้นจากการพูดข้อความท่ีเป็นเท็จไม่เป็นจริงมากท่ีสุด (Χ=4.10) รองลงมาคือ รักษาสัจจะต่อ

คําท่ีพูด (Χ=3.96) เน้นให้คนในครอบครัวพูดแต่คําสุภาพ (Χ=3.75) ไม่พูดคําหยาบ  (Χ=3.33) ได้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

พูดนินทา ว่าร้ายผู้อื่น (Χ=3.27) และชอบพูดเสียดสีผู้อื่น  (Χ=2.09) ตามลําดับ 

  2.4 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  อยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง (Χ=3.18) และเม่ือพิจารณาระดับการปฏิบัติ

ธรรมเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นรายข้อ พบว่า  ใช้ชีวิตคู่ครองแบบ สามี ภรรยาคนเดียวมากท่ีสุด (Χ= 4.38)  รองลงมา

คือ มีจิตสํานึกผัวเดียวเมียเดียว (Χ=4.19) ใช้ชีวิตคู่ครองด้วยความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน (Χ=4.15) ประพฤตินอกใจคู่ครองของตน  

(Χ=1.81) และให้ของกํานัลแก่ผู้อื่นเพราะเหตุแห่งกามคุณ (Χ=1.33) ตามลําดับ 

  2.5 เว้นจากการฆ่าสัตว์ อยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง  (Χ=3.07) และเมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติธรรมเว้นจาก

การฆ่าสัตว์เป็นรายข้อ พบว่า ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเท่าท่ีพอช่วยได้มากท่ีสุด  (Χ=3.84) รองลงมาคือ สงสารเม่ือเห็นสัตว์อด

อยาก (Χ=3.81) ไม่ฆ่าสัตว์และไม่ชอบทําร้ายสัตว์ทุกชนิด (Χ=3.42) ไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นให้ผู้อื่นฆ่า (Χ=2.96) ได้ฆ่าสัตว์ท่ี

นํามาเป็นอาหาร เช่น ไก่และปลา เป็นต้น (Χ=2.61) และอาฆาตหมาดร้ายต่อมนุษย์ด้วยกันและสัตว์ทุกชนิด (Χ=1.74) 
ตามลําดับ 
 3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชน ตําบลตะเคียนทอง  อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี ้
  1.การเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชน ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรสต่างกัน  มีการปฏิบัติธรรม
ตามหลักศีลห้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรสไม่เป็นปัจจัยในการ
ปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือน   
   ส่วนการเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของ พบว่า ผู้นําครัวเรือนท่ีมีอาชีพ และมีรายได้ต่างกันมี  การ
ปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า อาชีพ และรายได้เป็นแรงผลักหรือแรงจูงใจ
ต่อการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือน เนื่องจากประกอบอาชีพเพื่อนํารายได้มาเจือจุนครอบครัว  ดังนั้น ผู้นํา
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือมีรายได้มากเกินไปจะมีการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าน้อยเช่นกัน การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเองเมื่ออาชีพก่อให้เกิดรายได้ อาชีพและรายได้จึงเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของ
บุคคล 

 2.การเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบรีุ ปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง  โดยปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าข้อท่ีหนึ่ง  คือ  เว้นจาก
การดื่มน้ําเมามากท่ีสุด แสดงว่าผู้นําครัวเรือนได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่บุคคลในครอบครัว เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนจึงทําให้ชุมชน
ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคชิฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ไม่มีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในสังคมสอดคล้องกับหลักในการปฏิบัติตนตาม
หลักศีลห้า ความสําคัญในการปฏิบัติศีลห้าซึ่งถือได้ว่ามีความสําคัญสูงสุดคือ เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของสังคม และ “ศีล”
ไม่ใช่ กฎหมาย แต่เป็นหลักการปฏิบัติเอง เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามธรรม อันเป็นรากฐานของสังคม การดําเนินชีวิต
ในสังคมต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกรวมท้ังมนุษย์ด้วย ทุกคนจึงจําเป็นต้องมีความสํานึกในตนเอง ต้องควบคุม
ตนเอง ปรับตน ไม่นิยมความรุนแรง และต้องมีความปรารถนาดีต่อกัน  ส่วนการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนใน
ชุมชนตําบลตะเคียนทองปฏบัิติตนตามหลักศีลห้าน้อยที่สุด คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์  เนื่องจากการฆ่าสัตว์เพ่ือนํามาเป็นอาหาร เช่น 
ไก่และปลา ใช้ในการบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยส่ีในการดํารงชีวิตของมนุษย์   
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 ข้อค้นพบต่างๆ จากการผลการวิจัยเร่ืองการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชน ตําบลตะเคียนทอง 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการศึกษาของศีลห้าปรากฏว่าผู้นําครัวเรือน ควรปรับปรุงการปฏิบัติธรรมตามหลักปฏิบัติเพ่ือใช้การอบรม
อยู่ในศีล ข้อ 1-4 ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ามีข้อเสนอ ควรมีตัวช้ีวัดว่าของคนอื่นเป็นของๆ เรา มีความเชื่อถือซื่อตรงต่อกัน    
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรปรับเร่ืองการฉ้อโกงและรับสินบนผู้อื่นซึ่งไม่เคยรักษาศีลข้อ 2 นี้เลย 
  2.2 ควรปรับเร่ืองการให้ของแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นเหตุแห่งการคุย 
  2.3 ควรอบรมเร่ืองการลดอาฆาตมาดร้ายกับมนุษย์และสัตว์การนอกใจคู่ครอง และการพูดเสียดสีผู้อื่น 
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  2.3 เว้นจากการกล่าวเท็จ อยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง (Χ=3.41) และเมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติธรรมเว้นจาก

การกล่าวเท็จเป็นรายข้อ พบว่า ละเว้นจากการพูดข้อความท่ีเป็นเท็จไม่เป็นจริงมากท่ีสุด (Χ=4.10) รองลงมาคือ รักษาสัจจะต่อ

คําท่ีพูด (Χ=3.96) เน้นให้คนในครอบครัวพูดแต่คําสุภาพ (Χ=3.75) ไม่พูดคําหยาบ  (Χ=3.33) ได้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

พูดนินทา ว่าร้ายผู้อื่น (Χ=3.27) และชอบพูดเสียดสีผู้อื่น  (Χ=2.09) ตามลําดับ 

  2.4 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  อยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง (Χ=3.18) และเม่ือพิจารณาระดับการปฏิบัติ

ธรรมเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นรายข้อ พบว่า  ใช้ชีวิตคู่ครองแบบ สามี ภรรยาคนเดียวมากท่ีสุด (Χ= 4.38)  รองลงมา

คือ มีจิตสํานึกผัวเดียวเมียเดียว (Χ=4.19) ใช้ชีวิตคู่ครองด้วยความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน (Χ=4.15) ประพฤตินอกใจคู่ครองของตน  

(Χ=1.81) และให้ของกํานัลแก่ผู้อื่นเพราะเหตุแห่งกามคุณ (Χ=1.33) ตามลําดับ 

  2.5 เว้นจากการฆ่าสัตว์ อยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง  (Χ=3.07) และเมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติธรรมเว้นจาก

การฆ่าสัตว์เป็นรายข้อ พบว่า ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเท่าท่ีพอช่วยได้มากท่ีสุด  (Χ=3.84) รองลงมาคือ สงสารเม่ือเห็นสัตว์อด

อยาก (Χ=3.81) ไม่ฆ่าสัตว์และไม่ชอบทําร้ายสัตว์ทุกชนิด (Χ=3.42) ไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นให้ผู้อื่นฆ่า (Χ=2.96) ได้ฆ่าสัตว์ท่ี

นํามาเป็นอาหาร เช่น ไก่และปลา เป็นต้น (Χ=2.61) และอาฆาตหมาดร้ายต่อมนุษย์ด้วยกันและสัตว์ทุกชนิด (Χ=1.74) 
ตามลําดับ 
 3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชน ตําบลตะเคียนทอง  อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี ้
  1.การเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชน ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้นําครัวเรือนที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรสต่างกัน  มีการปฏิบัติธรรม
ตามหลักศีลห้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรสไม่เป็นปัจจัยในการ
ปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือน   
   ส่วนการเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของ พบว่า ผู้นําครัวเรือนท่ีมีอาชีพ และมีรายได้ต่างกันมี  การ
ปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า อาชีพ และรายได้เป็นแรงผลักหรือแรงจูงใจ
ต่อการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือน เนื่องจากประกอบอาชีพเพื่อนํารายได้มาเจือจุนครอบครัว  ดังนั้น ผู้นํา
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือมีรายได้มากเกินไปจะมีการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าน้อยเช่นกัน การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเองเมื่ออาชีพก่อให้เกิดรายได้ อาชีพและรายได้จึงเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของ
บุคคล 

 2.การเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบรีุ ปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง  โดยปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าข้อท่ีหนึ่ง  คือ  เว้นจาก
การดื่มน้ําเมามากท่ีสุด แสดงว่าผู้นําครัวเรือนได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่บุคคลในครอบครัว เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนจึงทําให้ชุมชน
ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคชิฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ไม่มีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในสังคมสอดคล้องกับหลักในการปฏิบัติตนตาม
หลักศีลห้า ความสําคัญในการปฏิบัติศีลห้าซึ่งถือได้ว่ามีความสําคัญสูงสุดคือ เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของสังคม และ “ศีล”
ไม่ใช่ กฎหมาย แต่เป็นหลักการปฏิบัติเอง เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามธรรม อันเป็นรากฐานของสังคม การดําเนินชีวิต
ในสังคมต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกรวมท้ังมนุษย์ด้วย ทุกคนจึงจําเป็นต้องมีความสํานึกในตนเอง ต้องควบคุม
ตนเอง ปรับตน ไม่นิยมความรุนแรง และต้องมีความปรารถนาดีต่อกัน  ส่วนการปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นําครัวเรือนใน
ชุมชนตําบลตะเคียนทองปฏบัิติตนตามหลักศีลห้าน้อยที่สุด คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์  เนื่องจากการฆ่าสัตว์เพ่ือนํามาเป็นอาหาร เช่น 
ไก่และปลา ใช้ในการบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยส่ีในการดํารงชีวิตของมนุษย์   
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POLITICAL PARTICIPATION OF STUDENT IN HIGHER DEUCATION INSTITUTIONS IN 

CHANTHABURI PROVINCE 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study level of political participation of students in higher 
education institutions  in Chanthaburi province and to compare their  political participation. The sample of 
this research included 384 students classified by general data. Research instrument was questionnaire 
constructed by the researcher. Data analysis was employed using percentage, mean, standard deviation,  
t-test, One-Way ANOVA. 
 The main research results were revealed :  
 - The majority of the sample is the third year students at 45.3%, get afforded not more than 5,000 
baht per month at 61.7%, political perception at 54.4%, lived in Chanthaburi province at 66.7% and students 
under Faculty of Humanities and Social Sciences at 65.6% 
 - The overall political participation was at a moderate level. 
 - Individual variables including election voting, political expression and political campaign were at the 
moderate level while the political mobilization was at the low level.  
 - Factors that influenced political participation were educational qualification, getting afforded per 
month, and domicile, while political perception and Faculty of study did not. 
Keywords : political participation 
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บทนํา 

 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผ่านพัฒนาการทางการเมืองมาอย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการทางการเมืองกระบวนการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือเป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีทําให้
การเมืองดําเนินไปได้อย่างสมดุล เพราะประชาธิปไตยคงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้น  กิจกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นความพยายามค้นหาหนทางควบคุมรัฐบาล และมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีรัฐบาลกระทํา  พร้อมท้ังเป็น
ช่องทางของประชาชนที่จะสื่อสารข้อมูลในเร่ืองความต้องการ ความนิยมชมชอบ เพ่ือเป็นพลังกดดันให้คณะรัฐบาลหามาตรการ
ตอบสนองต่อประชาชน (Verba et al, 1998:p.34  อ้างถึงใน ปริวัตร สิงห์แก้ว, 2547: 2)  จึงกล่าวได้ว่า  การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เป็นสิทธิทางการเมืองของฝ่ายผู้ถูกปกครอง อันได้แก่ ประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ ในการเข้าร่วมในกระบวนการทาง
การเมือง เพ่ือแสดงเจตนาเกี่ยวกับอํานาจ ผลประโยชน์ต่อฝ่ายผู้ปกครอง ซึ่งหมายถึง รัฐบาลนั้นเอง เพื่อให้ฝ่ายผู้ปกครองกระทํา
หรือไม่กระทําการใดๆ ตามความต้องการของประชาชนผู้แสดงเจตนานั้นๆ  
 การเมืองไทยในอดีตท่ีผ่านมา พบว่า นักศึกษาได้เข้ามามีบทบาทสําคัญทางการเมือง  ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองในหลายคร้ัง และกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ถือเป็นปัญญาชนท่ีสามารถเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ แต่โดยท่ัวไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาจะมีเฉพาะเมื่อมีการเลือกต้ังผู้แทนฯเท่านั้น  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือศึกษาว่านักศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี มีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างท่ี
ส่งผลให้นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังเพ่ือสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาต่อไป  นําไปสู่การพัฒนาการเมืองของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามข้อมูล
ท่ัวไปของนักศึกษา 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี” กําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 9,532  
คน จากนั้นกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ , 2546 : 164 – 173)  ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ใช้สถาบันอุดมศึกษาในการแบ่งช้ันภูมิประชากรได้ดังนี้ 

สถาบันอุดมศึกษา ประชากร (N) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  5,283 213 
มหาวิทยาลัยบูรพา  2,086 84 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2,027 82 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 136 5 
รวม 9,532 384 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 
 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนเพ่ือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร และทําการสุ่มแบบบังเอิญในการเก็บข้อมูลต่อไป  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี ประกอบไปด้วย คําถามแบบเลือกตออบ จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ช้ันปี การรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมือง ภูมิลําเนา และคําถามแบบเติมข้อความจํานวน  2 ข้อ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน และคณะท่ีศึกษา 
ส่วนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา โดยมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating 

scale) โดยวัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 4 ประเด็น คือ การไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 6 ข้อ การแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง  6 ข้อ การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 6 ข้อ การรณรงค์ให้ความรู้ทางการเมือง  6 ข้อ   
 เกณฑ์การให้คะแนนคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
 มีช่วงการวัดเป็นคะแนน   5 ระดับ คือ 
 5  คะแนน   หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด 
 4  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองมาก 
 3  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง 
 2  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย 
 1  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยท่ีสุด 

ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์น้ําหนักค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยวิธีการคํานวณความกว้างของชั้น ดังนี้ 

จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ - ดคะแนนสูงสุ
   =  

3

1 - 5
  =  1.33 

 สามารถกําหนดเกณฑ์การแปลผล  ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาได้ดังนี ้
คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
1.00 – 2.33 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับตํ่า 
2.34 – 3.67 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 
3.68 – 5.00 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับสูง 
 
 3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อทําการตรวจสอบและแก้ไขให้มีความถูกต้อง มีความสอดคล้องของคําถามในแต่ละข้อ เพ่ือให้คําถามใน
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากนั้นนําแบบสอบถามนี้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   

3.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) และนํามาหา
ค่าสัมประสิทธิ์ Alpha โดยใช้วิธีของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) และทําการปรับข้อคําถามก่อนนําไปเก็บจริง 
ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เท่ากับ 0.9398 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงข้อคําถามเรียบร้อยแล้ว ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ตามท่ีได้
กําหนดสัดส่วนไว้จํานวน 384 คน จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 4 แห่ง  โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ครบ  ร้อยละ 
100.0 
 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การบรรยายข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) การทดสอบสมมติฐาน ใช้ t – test และ One – Way ANOVA ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

บทนํา 

 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผ่านพัฒนาการทางการเมืองมาอย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการทางการเมืองกระบวนการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือเป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีทําให้
การเมืองดําเนินไปได้อย่างสมดุล เพราะประชาธิปไตยคงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้น  กิจกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นความพยายามค้นหาหนทางควบคุมรัฐบาล และมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีรัฐบาลกระทํา  พร้อมท้ังเป็น
ช่องทางของประชาชนที่จะสื่อสารข้อมูลในเร่ืองความต้องการ ความนิยมชมชอบ เพ่ือเป็นพลังกดดันให้คณะรัฐบาลหามาตรการ
ตอบสนองต่อประชาชน (Verba et al, 1998:p.34  อ้างถึงใน ปริวัตร สิงห์แก้ว, 2547: 2)  จึงกล่าวได้ว่า  การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เป็นสิทธิทางการเมืองของฝ่ายผู้ถูกปกครอง อันได้แก่ ประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ ในการเข้าร่วมในกระบวนการทาง
การเมือง เพ่ือแสดงเจตนาเกี่ยวกับอํานาจ ผลประโยชน์ต่อฝ่ายผู้ปกครอง ซึ่งหมายถึง รัฐบาลนั้นเอง เพื่อให้ฝ่ายผู้ปกครองกระทํา
หรือไม่กระทําการใดๆ ตามความต้องการของประชาชนผู้แสดงเจตนานั้นๆ  
 การเมืองไทยในอดีตท่ีผ่านมา พบว่า นักศึกษาได้เข้ามามีบทบาทสําคัญทางการเมือง  ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองในหลายคร้ัง และกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ถือเป็นปัญญาชนท่ีสามารถเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ แต่โดยท่ัวไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาจะมีเฉพาะเมื่อมีการเลือกต้ังผู้แทนฯเท่านั้น  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือศึกษาว่านักศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี มีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างท่ี
ส่งผลให้นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังเพ่ือสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาต่อไป  นําไปสู่การพัฒนาการเมืองของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามข้อมูล
ท่ัวไปของนักศึกษา 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี” กําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 9,532  
คน จากนั้นกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ , 2546 : 164 – 173)  ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ใช้สถาบันอุดมศึกษาในการแบ่งช้ันภูมิประชากรได้ดังนี้ 

สถาบันอุดมศึกษา ประชากร (N) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  5,283 213 
มหาวิทยาลัยบูรพา  2,086 84 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2,027 82 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 136 5 
รวม 9,532 384 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 
 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนเพ่ือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร และทําการสุ่มแบบบังเอิญในการเก็บข้อมูลต่อไป  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้ 

x   แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean)  
S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
t แทน  เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต ในการแจกแจงแบบ t 
F แทน  เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต ในการแจกแจงแบบ F 
df แทน  ช้ันของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน  ผลรวมของกําลังสองของคะแนน (Sum  Square) 
MS แทน  ค่าเฉล่ียของผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 
P แทน  ความเป็นไปได้ท่ีจะมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
* แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 
ตารางที่ 2  จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 
  ชั้นปีที่ 1 69 18.0 
  ชั้นปีที่ 2 91 23.7 
  ชั้นปีที่ 3 174 45.3 
  ชั้นปีที่ 4 44 11.5 
  ชั้นปีที่ 5 6 1.5 
รวม 384 100.0 
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน  5,000  บาท 237 61.7 
5,001 – 10,000  บาท 138 35.9 
10,001  บาทขึ้นไป 9 2.4 
รวม 384 100.0 
การติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นประจําทุกวัน 168 43.8 
นาน ๆ คร้ัง 209 54.4 
ไม่เคย 7 1.8 
รวม 384 100.0 
ภูมิลําเนาจันทบุรี 256 66.7 
ต่างจังหวัด (จังหวัดอื่น ๆ นอกจากจันทบุรี) 128 33.3 
รวม 384 100.0 
ท่านกําลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ 132 34.4 
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 252     65.6 
รวม    384 100.0 

  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในช้ันปี3 มากท่ีสุด ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ ช้ันปี2 ร้อย
ละ 23.7 ชั้นปี1 ร้อยละ 18.0 ชั้นปี4และช้ันปี5  ร้อยละ 11.5 และ 1.5 ตามลําดับ รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาทร้อยละ 35.9 และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 
10,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.4 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการติดตามข่าวสารนานๆคร้ัง ร้อยละ 54.4 รองลงมาติดตาม
ข่าวสารเป็นประจําทุกวัน และไม่เคยติดตามข่าวสารเลย คิดเป็นร้อยละ43.8 และ 1.8  ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ใน

ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี ประกอบไปด้วย คําถามแบบเลือกตออบ จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ช้ันปี การรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมือง ภูมิลําเนา และคําถามแบบเติมข้อความจํานวน  2 ข้อ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน และคณะท่ีศึกษา 
ส่วนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา โดยมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating 

scale) โดยวัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 4 ประเด็น คือ การไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 6 ข้อ การแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง  6 ข้อ การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 6 ข้อ การรณรงค์ให้ความรู้ทางการเมือง  6 ข้อ   
 เกณฑ์การให้คะแนนคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
 มีช่วงการวัดเป็นคะแนน   5 ระดับ คือ 
 5  คะแนน   หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด 
 4  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองมาก 
 3  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง 
 2  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย 
 1  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยท่ีสุด 

ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์น้ําหนักค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยวิธีการคํานวณความกว้างของชั้น ดังนี้ 

จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ - ดคะแนนสูงสุ
   =  

3

1 - 5
  =  1.33 

 สามารถกําหนดเกณฑ์การแปลผล  ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาได้ดังนี ้
คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
1.00 – 2.33 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับตํ่า 
2.34 – 3.67 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 
3.68 – 5.00 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับสูง 
 
 3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อทําการตรวจสอบและแก้ไขให้มีความถูกต้อง มีความสอดคล้องของคําถามในแต่ละข้อ เพ่ือให้คําถามใน
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากนั้นนําแบบสอบถามนี้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   

3.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) และนํามาหา
ค่าสัมประสิทธิ์ Alpha โดยใช้วิธีของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) และทําการปรับข้อคําถามก่อนนําไปเก็บจริง 
ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เท่ากับ 0.9398 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงข้อคําถามเรียบร้อยแล้ว ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ตามท่ีได้
กําหนดสัดส่วนไว้จํานวน 384 คน จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 4 แห่ง  โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ครบ  ร้อยละ 
100.0 
 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การบรรยายข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) การทดสอบสมมติฐาน ใช้ t – test และ One – Way ANOVA ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
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จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 66.7 และต่างจังหวัด (จังหวัดอื่น ๆ นอกจากจันทบุรี) คิดเป็นร้อยละ 33.3 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 65.6 และสายวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 34.4 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง x  S.D. แปลความ อันดับ 

ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3.26 0.95 ปานกลาง 1 
ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 2.56 1.10 ปานกลาง 2 
ด้านการชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมือง 2.03 1.07 ตํ่า 4 
ด้านการรณรงค์ให้ความรู้ทางการเมือง 2.54 1.05 ปานกลาง 3 
รวม 2.60 1.04 ปานกลาง  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย = 2.60 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี ้
 ลําดับแรก นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย = 3.26 รองลงมา
คือ ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ = 2.56 ส่วนลําดับที่สาม คือ  ด้านการรณรงค์
ให้ความรู้ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ = 2.54 และด้านการชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมืองอยู่ในระดับต่ํา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ = 2.03 

 
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาชั้นปีต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน 
   
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามช้ันปี 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4 6.60 1.65 4.42 .002* 
ภายในกลุ่ม 379 141.61 0.37   
รวม 383 148.21    

 จากตารางท่ี 4 พบว่า นักศึกษาท่ีอยู่ในช้ันปีท่ีต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยและทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) พบว่า มีความ
แตกต่างกัน (ดังตารางที่ 5) 
 
ตารางที่  5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามช้ันปี 

ช้ันปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4  ปี 5 
ปี 1 - -.19 .04 -.22 -.66* 
ปี 2  -  .22* -.03 -.48 
ปี 3   - -.26* -.70* 
ปี 4    - -.44 
ปี 5     - 
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 จากตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD (Least significant difference test) พบว่า แตกต่าง
กัน 4 คู่ คือ คู่ที่ 1 ช้ันปีท่ี 1 กับ ชั้นปีที่, คู่ที่  2 ชั้นปีที่ 2 กับ ช้ันปีท่ี 3, คู่ที่ 3 ชั้นปีที่ 3 กับ ช้ันปีท่ี 4 และคู่ท่ี 4 ช้ันปีท่ี 3 กับ ช้ันปี
ท่ี 5 
 
สมมุติฐานท่ี 2 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2 2.59 1.30 3.39 .035* 
ภายในกลุ่ม 381 145.62 0.38   
รวม 383 148.21    

 จากตารางท่ี 6 พบว่า นักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยและทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) พบว่า มี
ความแตกต่างกัน (ดังตารางท่ี 7) 

ตารางที่  7  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน  5,000  บาท 5,001 – 10,000  บาท      10,001  บาทขึ้นไป 
ไม่เกิน  5,000  บาท - .10 -.41 
5,001 – 10,000  บาท  -  -.51* 
10,001  บาทข้ึนไป   - 

 จากตารางท่ี 7 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD (Least significant difference test) พบว่า 
แตกต่างกัน 1 คู่ คือ นักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาทมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างจากนักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
10,001 บาทข้ึนไป 

สมมติฐานท่ี 3  นักศึกษาท่ีรับข่าวสารทางการเมืองต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน 
ตารางที่  8  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามการรับข่าวสารทางการเมือง 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2 1.49 0.75 1.94 .145 
ภายในกลุ่ม 381 146.72 0.38   
รวม 383 148.21    

 จากตารางท่ี 8 พบว่า นักศึกษาท่ีรับข่าวสารทางการเมืองต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 4  นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน  
ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  จําแนกตามภูมิลําเนา 

ภูมิลําเนา จํานวน x   S.D. t Sig 

 จันทบุรี 
ต่างจังหวัด (จังหวัดอื่น ๆ นอกจากจันทบุรี) 

256 
128 

2.65 
2.48 

0.60 
0.64 

2.479 .01* 

   จากตารางที่  9 พบว่า  นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

203

 5    
 10    

  x S.D. t Sig 

 
 

132 
252 

2.61 
2.59 

0.66 
0.60 

0.245 .80 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายท่ีส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการให้ความรู้ด้านการเมืองกับนักศึกษา 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีแผนในการปรับโครงสร้างหลักสูตรที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้นักศึกษา
ทุกคณะมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้  
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. ส่งเสริมการจัดต้ังชมรมที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเมือง อันจะเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อไป 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีการทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดอบรมความรู้ด้านการเมืองให้กับ
บุคลากรภายนอก หรือให้บุคลากรภายนอก เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งมาอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่นักศึกษา 
รวมทั้งการส่งนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดําเนินการการเลือกต้ัง หรือการฝึกงานในหน่วยงานนั้นๆ ทําให้
นักศึกษามีพัฒนาการในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง หรือกิจกรรมทางการเมืองผ่านสื่อท่ีหลากหลายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงลึก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือที่จะสามารถอธิบายสาเหตุ และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองชัดเจนมากข้ึน อันจะนําไปสู่แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากข้ึน 
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ระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรม 
จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์วัดใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

THE LEVELS OF ETHICAL BEHAVIOUR AMONGST THE YOUNG PEOPLE WHO 
RECEIVE TRAINING AT BUDDHIST SUNDAY SCHOOL. WAT MAI UMPORMUANG 

CHANTHABURI. 
พระมหาพรอุทิศ (ภูริปญฺโญ) คําเหลือ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยค ร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับ
การฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามมงคล 38 ประการ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้คร้ังนี้มีจํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.926 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test ) 
การทดสอบค่าเอฟ ( F-test) และการทดสอบความแตกต่าง  เป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe  Method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.50) รายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.31–2.64 ) โดยเรียงจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่  หมู่ท่ี 4 บําเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัว ( X = 2.64) หมู่ท่ี 9  การฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลส ( X = 2.62)  
และหมู่ท่ี 1 ฝึกให้เป็นคนดี ( X = 2.59)  ตามลําดับ  2) การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ ท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษาทางโลกและระดับการศึกษาทางธรรม 
โดยรวมและรายด้านมีระดับพฤติกรรมจริยธรรมไม่ต่างกัน ทั้งนี้ยุวชน ที่มีเพศและมีระดับความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการโดยรวมต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายด้านเพศพบว่า ในหมู่ที่ 1 ฝึก
ให้เป็นคนดี ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนท่ีเหลือไม่ต่างกัน และพบว่ายุวชนที่มีระดับความรู้ความเข้าใจต่างกัน  
มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ยกเว้นหมู่ท่ี 
4 บําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว หมู่ท่ี 7 การแสวงหาธรรมะเบ้ืองต้นใส่ตัว และหมู่ที ่8 การแสวงหาธรรมะเบ้ืองสูงใส่ตัว  
 ข้อเสนอแนะสําคัญ:  มีการส่งเสริมในเร่ืองของการประพฤติปฏิบัติตนมากกว่าการเรียนรู้ในช้ันเรียน  ท้ังนี้  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมคําสอน  ไม่ใช่เฉพาะช่วงวัยใดวัยหนึ่งท่ีจะต้องปฏิบัติ  แต่ต้องเป็นทุก
เพศทุกวัย 
คําสําคัญ : พฤติกรรม 

Abstract  

To study the ethical behaviour of the young people who received training from the Centre for 
Buddhist Temple Sunday at Wat Mai, Muang, Chanthaburi .To compare the behaviour of the young people 
who receive ethics training from the Centre for Buddhist studies at Wat Mai, Tambol talad Muang, Chanthaburi  
Classified according to Mongkol 38. The sample group used this time is the number of 108 people. A tool that 
is used to query the scale estimates 5. Level. The confidence level is equivalent to 0.926 statistics used in 
analyzing the data: this incorporated the frequency, percent mean and standard deviation. To test the value 
of t (t-test), the test frequency value (F-test) and tested multiple comparisons using Scheffe’s (Scheffe 
Method). 
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The study has found that: the level of young people’s ethical behaviour who received training from 
the Centre of Buddhist temple Sunday mass at Wat  Mai is in the intermediate (= 2.50) level. The findings in 
the medium (= 2.31 - 2.64), in descending order are as follows, respectively: Group 4: To observe the family 
moral and benefit (= 2.64) Group 9: Training workshop in order to eliminate greed     (= 2.62) Group 1: Trained 
to be good people To compare the level of ethical behaviour amongst the young people who received 
training from the Centre for Buddhist Temple Sunday at Wat Mai. The age, level of education, secular and 
religious, including ethical behaviour where there are no difference. These young people with different 
genders and different level of knowledge and understanding. Ethical behaviour is based on Mongkol 38 of 
different favourable overall statistical significant level of 0.05  

The report found that amongst the genders, in Group 1 - trained to be good people, there are 
statistical significant level .05 and there are no difference with the rest. It also found that youth with the 
different level of knowledge and understanding of life ad education have different ethical behaviour based 
on Mongkol 38 of the overall favorable and the different statistical significant level of .05, except Group 4 : To 
observe moral family, Group 7 - to seek basic Buddhist Teaching and Group 8 - To seek a higher level of 
Buddhist Teaching. 
Keyword: Behaviour 

บทนํา 

 สถานการณ์ในปัจจุบันนี้  มีการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา
ประเทศของเรานั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะในแง่ของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก มุ่งแต่ผลกําไรสูงสุด ไม่ได้มองคุณภาพชีวิตของคน ดังเช่น คํากล่าวของ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต: 
2542.10) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายสูงสุดของเศรษฐกิจ คือ ถ้าจะให้เศรษฐศาสตร์มีค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ก็
จะต้องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต การทํางาน การบริโภค การแจกจ่าย เป็นกิจกรรมในการสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพ เพื่อชีวิตท่ีดีงาม จนถึงปัจจุบันการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการใช้แผน
เป็นตัวนําทางผ่านมาแล้วท้ังหมด 10 ฉบับด้วยกัน และปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(2554 : 69) ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงว่า สังคมไทยเผชิญกับวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากข้ึน  การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านกระแสโลกา
ภิวัตน์และโลกไซเบอร์  ทําให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเคลือข่ายสังคมออนไลน์  เกิดเป็น
วัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยท่ีหลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีสนใจเร่ืองเดียวกัน ขณะเดียวกันมีการคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม 
 ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และการดํารงอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่แทรกซึมสู่วิถี
ชีวิตของคนในสังคมในทุกรูปแบบ ทําให้สังคมไทยต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและมีการขับเคล่ือนอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนี้การไหล่บ่าของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามาสู่สังคมไทยด้วยกระบวนการทางสังคม ตามระบบทุนนิยมทําให้วัฒนธรรม
ด้ังเดิมค่อยจางหายไป อย่างไรก็ตามสังคมทุกสังคมต้องดํารงอยู่และขับเคล่ือนต่อไป โดยต้องตระหนักถึงความจําเป็นในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มยุวชน ซึ่งอ่อนด้อย ด้วยความรู้และประสบการณ์ และเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการรับ
ผลกระทบทางลบจากสภาพสังคมในปัจจุบัน อันจะส่งผล ให้ยุวชนไทยบางส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และไม่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย จะเห็นได้ว่าในรอบ 2-3 ปีท่ีผ่านมานี้ ปัญหาเด็กและเยาวชนดูจะสร้างความวิตกกังวล ให้ผู้ใหญ่ ท่ี
เกี่ยวข้องมากขึ้น จริงอยู่ท่ีข่าวดีเกี่ยวกับเด็กไทยมีมากมาย ตั้งแต่การแสดงความสามารถ ให้ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ ในการ
แข่งขันและการประกวดต่าง ๆ แต่ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันก็คือ มีปัญหาเด็กหลายเร่ืองท่ีรุนแรงข้ึนเป็นประวัติศาสตร์ ทั้งคดี
รุมโทรมเด็ก เด็กในธุรกิจส่ือลามก เด็กกับการพนัน เด็กกับการกินเหล้าเมายา ส่ิงหนึ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กไทยอีกไม่น้อยอยู่ใน
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พฤติกรรมจริยธรรม ตลอดจนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการสร้าง รวมทั้งปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ี
ศึกษาคร้ังนี้ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทางโลกและ
ระดับการศึกษาทางธรรมมีจํานวนท้ังสิ้น 4 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับความรู้ความเข้าใจในมงคล 38 ประการ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมู่  ประเมินจาก
ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 38 ข้อ แบ่งเป็นดังนี ้  
   มงคลหมู่ท่ี 1  ฝึกให้เป็นคนดี มี 3 ข้อ    
   มงคลหมู่ท่ี 2 สร้างความพร้อมให้การฝึกตนเอง มี 3 ข้อ  
   มงคลหมู่ท่ี 3  ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ มี 4 ข้อ   
   มงคลหมู่ท่ี 4  บําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว มี  4 ข้อ   
   มงคลหมู่ท่ี 5  บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มี 4 ข้อ  
   มงคลหมู่ท่ี 6  ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม มี 3 ข้อ  
   มงคลหมู่ท่ี 7  การแสวงหาธรรมะเบ้ืองต้นใส่ตัว มี 5 ข้อ  
   มงคลหมู่ท่ี 8  การแสวงหาธรรมะเบ้ืองสูงใส่ตัว มี 4 ข้อ   
   มงคลหมู่ท่ี 9  การฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลศ มี 4 ข้อ   
   มงคลหมู่ท่ี 10 ผลการปฏิบัติจนหมดกิเลส มี 3 ข้อ   
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับพฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมู่ ประเมิน
จากความถี่ของพฤติกรรมท่ีประพฤติจํานวน 38 ข้อ แบ่งเป็นดังนี ้
   มงคลหมู่ท่ี 1  ฝึกให้เป็นคนด ี มี 3  ข้อ    
   มงคลหมู่ท่ี 2 สร้างความพร้อมให้การฝึกตนเอง  มี 3 ข้อ  
   มงคลหมู่ท่ี 3  ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์  มี 4 ข้อ   
   มงคลหมู่ท่ี 4  บําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว  มี  4  ข้อ   
   มงคลหมู่ท่ี 5  บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มี 4 ข้อ  
   มงคลหมู่ท่ี 6  ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม มี 3 ข้อ  
   มงคลหมู่ท่ี 7  การแสวงหาธรรมะเบ้ืองต้นใส่ตัว  มี 5  ข้อ  
   มงคลหมู่ท่ี 8  การแสวงหาธรรมะเบ้ืองสูงใส่ตัว มี  4  ข้อ   
   มงคลหมู่ท่ี 9  การฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลศ  มี  4  ข้อ   
   มงคลหมู่ท่ี 10 ผลการปฏิบัติจนหมดกิเลส  มี  3  ข้อ   
 เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่ 2 และ 3 ผู้ท่ีตอบว่า 
   มากท่ีสุด  ได้ 5 คะแนน 
   มาก   ได้ 4 คะแนน 
   ปานกลาง  ได้ 3 คะแนน 
   น้อย   ได้ 2 คะแนน 
   น้อยมาก  ได้ 1 คะแนน 
 เกณฑ์การวัดระดับความรู้ความเข้าใจในมงคล 38 ประการ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมู่ใช้เกณฑ์แบบอิงกลุ่มพิจารณาจาก 

X  ของกลุ่มแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี ้
  ระดับมาก คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉลี่ย ( X ) 

  ระดับน้อย คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย (X) 
  ระดับความรู้ความเข้าใจในมงคล 38 ประการมีค่าเฉล่ีย (X) โดยรวม  = 3.13 
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 เกณฑ์การวัดระดับพฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการ ใช้เกณฑ์แบบอิงกลุ่ม พิจารณาจากค่าเฉล่ียบวกลบค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับมาก  คะแนนมากกว่าค่าเฉล่ียบวกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม 
    เท่ากับ 3.06 – 5.00 

  ระดบัปานกลาง คะแนนอยู่ระหว่างค่าเฉล่ียลบค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานถึงค่าเฉล่ีย 
     บวกค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มเท่ากับ 1.95 – 3.05 
  ระดับน้อย  คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยลบค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม 
     เท่ากับ 1.00 – 1.94 
  ระดับพฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50  
    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 
 2. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการอบรมของ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ และแบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมในสังคม  ตามแบบแผนของมงคล  38  ประการ โดย
แบ่งออกเป็น 10 หมู ่
 3. นําร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อประธานกรรมการ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือตรวจสอบแก้ไข 
 4. หาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาผู้เชียวชาญในด้านงานวิจัย จํานวน 5  ท่าน 
(ภาคผนวก) ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือให้แบบสอบถามท่ีประยุกต์ข้ึนมานี้ สามารถนําไปใช้วัดได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย  
คือ  มีความตรงเชิงพินิจ (Face  Validity) 
 5.  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มประชากรท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรเป้าหมายมากท่ีสุด ได้แก่ ยุวชน ท่ีได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ในนามวัดป่าคลองกุ้ง ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 
202 – 204) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เท่ากับ (0.796) ในส่วนท่ี 3 เท่ากับ (0.941) แบบสอบถามทั้งฉบับได้
ความเชื่อมั่นเท่ากับ  (0.926) 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ วัดใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายดังต่อไปนี ้
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์    วัดใหม่ 
ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 จากการศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   วัด

ใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X= 2.50) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ยุวชนที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง (X=2.31–2.64 ) โดยเรียงจากมาก ไปหาน้อย  ได้แก่ หมู่ท่ี 4 บําเพ็ญ

ประโยชน์ต่อครอบครัว (X= 2.64) หมู่ท่ี 9  การฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลส (X= 2.62)  และหมู่ท่ี 1 ฝึกให้เป็นคนดี (X= 
2.59) 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตามมงคล 38 ประการ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทางโลก ระดับการศึกษาทาง
ธรรมและความรู้ความเข้าใจในมงคล 38 ประการ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมู ่
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดใหม่ โดยรวมและรายด้าน  
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 พบว่าการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดใหม่ ท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษาทางโลกและระดับการศึกษาทางธรรม โดยรวมและรายด้านมีระดับพฤติกรรมจริยธรรมไม่
ต่างกัน ส่วนยุวชนท่ีมีเพศและมีระดับความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการโดยรวมต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ส่วนรายด้านพบว่ายุวชนที่มีเพศต่างกันมีระดับพฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการ ต่างกันในหมู่ท่ี 1 ฝึกให้เป็น
คนดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนท่ีเหลือไม่ต่างกันและพบว่า ยุวชนท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจต่างกัน  มีระดับ
พฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการ ไม่ต่างกันในหมู่ที่ 4 บําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ในหมู่ท่ี 7 การแสวงหาธรรม
เบ้ืองต้นใส่ตัวและหมู่ท่ี 8 การแสวงหาธรรมเบ้ืองสูงใส่ตัว  ส่วนด้านอื่น ๆ ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อภิปรายผล 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานไว้ 5ประเด็น ซึ่งจากผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
ดังนี ้
 สมมติฐานข้อที่ 1 ด้านเพศ  ยุวชนผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดใหม่ มีระดับ
พฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการโดยรวมต่างกัน ซึ่งเป็นตามสมมติฐานที่ต้ังไว้และเม่ือพิจารณา ในรายด้านพบว่ายุวชนมี
ระดับพฤติกรรมจริยธรรมในมงคล 38 ประการ หมู่ท่ี 1 ต่างกัน เนื่องด้วยลักษณะการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดใหม่ เป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ซึ่งเน้นการเรียนรู้หน้าที่ของตนเองและการปฏิบัติ
ตนในเบื้องต้น โดยความสําคัญกับการปฏิบัติตนมากกว่า ที่จะให้ความสนใจในบุคคลและมีข้อปฏิบัติท่ีทั้งเพศชายและหญิงจะต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน โดยใช้ทักษะในเบ้ืองต้นของการอบรมสั่งสอนจากทางบ้านและโรงเรียนมาปฏิบัติต่อบุคคล สถานที่และธรรม  เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในภาคการปฏิบัติในสถานท่ีจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติ ต่อบุคคล คือ  เพื่อนผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน การ
วางตนต่อพระภิกษุและสามเณร สถานท่ี เช่น การเข้าใช้และให้ความเคารพต่อสถานท่ีที่ควรเคารพ ธรรม เช่น การสวดมนต์หรือ
การอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้อง ทั้งโดยอักขระและโดยความหมาย ซึ่งเพศหญิงสามารถท่ีจะแสดงออกและปฏิบัติได้ดีกว่าเพศชาย  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการตั้งใจเรียนและเช่ือฟัง สอดคล้องกับกัญนิกา  พราหมณ์พิทักษ์ (2529 : 98) ศึกษาเฉพาะกรณี
เป็นการศึกษาบทบาทของโรงเรียนและครอบครัวในการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักเรียนพบว่าโรงเรียนควรบรรจุวิชาจริยศึกษาเป็นวิชา 
ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น มีการจัดป้ายนิเทศ จัดกิจกรรม การอบรมทุกเวลาก่อน
เคารพธงชาติ ทําให้เกิดจริยธรรมท่ีปลูกฝังท้ังส้ิน 19 คุณธรรม จากจริยธรรมท่ีใช้เป็นเกณฑ์ 30 คุณธรรม คุณธรรมท่ีปลูกฝังมาก
ท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา ความขยันหม่ันเพียร  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ด้านอายุ พบว่า ยุวชนท่ีได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่ ท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการ ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากการฝึกอบรมใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดใหม่ มีการอบรมแบบรวมกลุ่มปฏิบัติ เพื่อให้ยุวชนได้แสดงออกพร้อมกัน  ส่วนก่อนและ
หลังการอบรมนั้น จะมีพ่ีเล้ียงคอยให้คําแนะนําในการปฏิบัติตน และติดตามผลของการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด  ตัวอย่างเช่น ไหว้เพื่อ
ขอบคุณผู้ปกครองท่ีมาส่งมารับ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ด้านระดับการศึกษาทางโลก ยุวชนที่มีระดับศึกษาต่างกันมีระดับพฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล  38 
ประการ ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากพฤติกรรมจริยธรรมเป็นทักษะของบุคคลท่ีเกี่ยวกับพ้ืนฐานการ
อบรมเลี้ยงดูในการแสดงออกต่อบุคคล สถานท่ีและธรรม จากท้ังครอบครัวและโรงเรียน   
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ด้านระดับการศึกษาทางธรรม ยุวชนที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกันมีระดับพฤติกรรมจริยธรรมตาม
มงคล 38 ประการ ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากการฝึกอบรมทักษะของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดใหม่ มีการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมการแสดงออกต่อบุคคล สถานท่ีและธรรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน
ท้ังหมด เมื่อปฏิบัติไม่ต้องถูกต้อง ก็จะได้รับคําแนะนําในขณะนั้นโดยทันที 
 สมมติฐานข้อที่ 5 ด้านระดับความรู้ความเข้าใจในมงคล 38 ประการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ยุวชนท่ีมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจ ในมงคล  38 ประการต่างกัน  มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมตามมงคล 38 ประการโดยรวมและรายด้านต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นหมู่ท่ี 4 บําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว หมู่ท่ี 7 การแสวงหาธรรมะเบ้ืองต้น ใส่ตัว
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และหมู่ท่ี 8 การแสวงหาธรรมะเบ้ืองสูงใสตัว ที่เป็นเช่นนี้   เพราะในหมู่ท่ี 1 ฝึกให้เป็นคนดี หมู่ท่ี 2 สร้างความพร้อมในการฝึก
ตนเอง หมู่ท่ี 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ หมู่ท่ี 4 บําเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัว  หมู่ท่ี 5 บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมู่ท่ี 6 
ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อมหมู่ท่ี 9 การฝึกภาคปฏิบัติ เพ่ือกําจัดกิเลศ หมู่ที่ 10  ผลการปฏิบัติจนหมดกิเลส  พบว่า ยุวชนมี
พฤติกรรมจริยธรรมต่างกัน  เพราะได้รับการปลูกฝังในเร่ืองของการให้ความเคารพและเชื่อฟังต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ต่างกัน ดังจะ
เห็นได้ว่ายุวชนบางคนมีความประพฤติ ท่ีต่างกันในด้านการแสดงออก เช่น การทักทาย การไหว้และการเชื่อฟังต่อครูอาจารย์ 
รวมทั้งคําพูดท่ีหยาบคาย กลายเป็นเร่ืองปกติของยุวชน ด้วยซึมซับจากครอบครัวและจากเพื่อนในสถาบันการศึกษา ในการด้านฝึก
ความพร้อมให้กับตนเองนั้น ด้วยการศึกษาท่ีต้องมีการเรียนพิเศษในทุก ๆ วัน ทําให้การปฏิบัติเวรประจําห้องกลายเป็นหน้าท่ี ของ
ภารโรงโดยปริยาย ในขณะท่ีการฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ การบําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมนั้น จะเห็นได้ว่าด้วย
ระยะเวลาท่ีเร่งรีบในสังคม ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างการแสดงออกซึ่งน้ําใจต่อกันและกัน เพราะต่างคํานึงถึงประโยชน์ของตนเอง
เป็นหลัก ประโยชน์โดยส่วนรวมไว้ทีหลัง แม้กระท่ังการงานภายในบ้านในครัวก็ห่างไปเร่ือย ๆ พื้นฐานในการเป็นอยู่เบ้ืองต้น เช่น 
การหุงข้าว ล้างจาน กวาดบ้าน หรืออื่น ๆ ลดลง  ส่วนด้านการปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อมและการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลส
นั้น  แม้ว่ายุวชนจะมีการสวดมนต์และทําสมาธิหน้าเสาธง ท่ีโรงเรียนก็ตาม ทําสมาธิท่ีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ตาม 
แต่ขาดการสืบต่อในด้านการปฏิบัติ เช่น สวดมนต์ก่อนนอน ทําสมาธิก่อนนอนเป็นต้น จากประสบการณ์ในการสอนที่ศูนย์ศึกษา
พระพุทธวันอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 10 กว่าปี พบว่า พฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนมีแนวโน้มที่จะลดลงเร่ือย ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การแสดงออกซึ่งความเคารพต่อบุคคล ต่อตนเอง และสถานที่ ในด้านการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อบุคคลนั้น จะสังเกตได้จาก
ผู้ปกครองท่ีมาส่งมารับ เด็กจะไม่ไหว้เพราะถือว่าสนิทหรือเป็นคนในครอบครัวหรืออายต่อการแสดงออกของตน   ความเคารพต่อ
ตนเองสังเกตได้จากการใช้ถ้อยคําท่ีไม่สุภาพและจะพยายามชวนเพื่อนเล่นในห้องเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมากกว่าท่ี
จะพูดคุยกันโดยตรง  หรือบอกความรู้สึกของตนเองโดยตรง ส่วนสถานท่ีนั้น สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในห้องเรียนหรือ
สถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การวิ่งบนศาลา การใช้ถ้อยคําท่ีหยาบคายต่อหน้าผู้สอน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดการ
วัดด้านจิตพิสัยของ (ล้วน สายยศ .2543 : 14) ที่ได้แบ่งเนื้อหาเพ่ือศึกษาจริยธรรมออกเป็น 3 ประเภท  คือ  1. ประเภทสร้างความ
เจริญให้กับตนเอง 2. ประเภทส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์ 3.ประเภทส่งเสริมชาติบ้านเมือง  และเป็นไปตามจิตวิทยา
ช้ันสูงของอรทัย ชื่นมนุษย์  (2529 : 24-25) ได้กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจะเป็นตัวก่อตั้งพฤติกรรมบทบาท ส่วนสังคม
จะเป็นตัวกําหนดบทบาทสร้างความคาดหวังถึงการกระทําของบุคคล” ในขณะท่ี อังศุพัชร   แกล้วทะนง (2550 : 96) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น  ศึกษากรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่  มีระดับพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในระดับตํ่า  นอกจากนี้ยังพบว่า 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว  คือ  ปัจจัยด้านเพ่ือน  ได้แก่  การร่วมกิจกรรมบันเทิง  และการร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวได้แก่  ความสัมพันธ์ภาย ในครอบครัว ปัจจัยด้านส่ือมวลชนได้แก่ ประเภทรายการ
โทรทัศน์  และปัจจัยด้านทัศนคติต่อความรุนแรง ส่วนจรัส  บุญชัย (2531: 87) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า  โดยพฤติกรรมท่ีทํามากท่ีสุด คือ ความเชื่อฟัง
การอบรมส่ังสอนของครู รองลงมา ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน  ความพากเพียรในการทํางานท่ีครู
มอบหมายให ้และการมีส่วนร่วมในกลุ่มโรงเรียนตามลําดับ ส่วนพฤติกรรมท่ีกระทําน้อยท่ีสุดได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง เมื่อ
พิจารณาเง่ือนไขทางสังคมภายในโรงเรียนพบว่า เง่ือนไขท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ แบบอย่างจากเพ่ือนท่ีสอดคล้องกับบรรทัดฐานของ
โรงเรียน น้อยท่ีสุดได้แก่ปฏิสัมพันธ์แบบส่วนตัวระหว่างครูกับนักเรียน สําหรับเง่ือนไขทางสังคมภายนอกโรงเรียนท่ีมีผลกระทบต่อ
นักเรียนมากท่ีสุด คือ การขัดเกลาจากส่ือมวลชนอย่างสอดคล้องกับบรรทัดฐานของโรงเรียน รองลงมาได้แก่ การท่ีนักเรียนมาจาก
ครอบครัวท่ีมีระเบียบวินัย เม่ือพิจารณาทั้งภายในและภายนอกรวมกันแล้ว  เง่ือนไขท่ีปรากฏ มากท่ีสุด ได้แก่ การขัดเกลาอย่าง
สอดคล้องกับบรรทัดฐานของโรงเรียน ส่วนท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด ได้แก่  ปฏิสัมพันธ์แบบส่วนตัวระหว่างครูกับนักเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างเง่ือนไขทางสังคมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางสังคมระดับโรงเรียนของนักเรียน ลําดับท่ี
สูงท่ีสุด ได้แก่ การขัดเกลาจากส่ือมวลชนอย่างสอดคล้องกับบรรทัดฐานของโรงเรียน   
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1. มีการศึกษาในด้านพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนท่ีแสดงออกต่อส่วนรวม 
  1.2. มีการศึกษาในด้านจิตอาสาของยุวชนที่แสดงออกต่อสังคม 
  1.3. มีการศึกษาในด้านการปฏิบัติธรรมเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน เช่น การสวดมนต์  ไหว้พระ  การทําสมาธิ
ก่อนนอน 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาพฤติจริยธรรมตามมงคล 38 ประการเชิงคุณภาพ 
  2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของยุวชนด้านความเสียสละต่อส่วนรวม 
  2.3 ควรมีการศึกษาด้านการปฏิบัติตนต่อบุคคล สถานท่ีและธรรมของยุวชน 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน เขตการสอบสวนจังหวัดระยอง 
QUALIFICATION NEEDS FOR INQUIRY OFFICERS IN RAYONG 

ณรงค์ จุลละโพธ์ิ, คมพล  สุวรรณกูฎ, พรทิพา  นิโรจน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   

บทคัดย่อ           

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ของพนักงานสอบสวนเขตการสอบสวนจังหวัดระยองโดยจําแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและความคิดเห็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของพนักงานสอบสวนเขตการสอบสวนจังหวัดระยอง ซึ่งใช้เกณฑ์ในการวัดความคิดเห็น 5 ด้าน คือ ด้าน
การศึกษาอบรม ด้านประสบการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านบุคลิกภาพ ความสามารถด้านอื่นๆ 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ข้าราชการตํารวจทําหน้าท่ีพนักงานสอบสวนจํานวน 110 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบส่วนเขตการสอบสวนจังหวัดระยอง 
52 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองรายข้อตามลําดับ ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ 
ความสามารถด้านอื่น ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านประสบการณ์ และด้านศึกษาอบรมตามลําดับ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนเขตการสอบสวนจังหวัดระยอง พบว่า พนักงานสอบสวนที่ระยะเวลารับ
ราชการตําแหน่งหน้าท่ี ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานสอบสวน และวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีพนักงานสอบสวนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ไม่แตกต่างกัน  
คําสําคัญ: ลักษณะท่ีพึงประสงค์, พนักงานสอบสวน   

Abstract 

 The purpose of the research were to study the qualification needs of the inquiry officers in Rayong 
and study the affecting factors towards the opinions about the qualification needs.The instrument was a 5 
rating scale questionnaire of 52 items asking about education, experience, job responsibility, personality and 
other skills of the inquiry officers. The sample consisted of 110 policemen in Rayong. The statistics used were 
percentage, standard deviation, t-test and F-test 
 The results showed: 1) The qualification needs of the inquiry officers was very high. The factors rated 
were personality, other skills, job responsibility, experience and education. 2) The affecting factors towards 
the opinions about the qualification needs found the the inquiry different opinions at .05 whereas there were 
no difference of those who were different ages.    
Keywords : the qualification needs, the inquiry officers 

บทนํา 

 ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน อยู่ในสภาวการณ์ที่มีการขยายตัวหรือเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของจํานวนประชากร สภาพของ
สังคมชนบทแทบไม่หลงเหลือจะมีให้เห็นแต่สังคมเมือง อยู่กินแบบตัวใครตัวมัน ยึดตําแหน่งหน้าท่ีเป็นเร่ืองสําคัญ การควบคุม
พฤติกรรมของคนโดยอาศัยวิธีการหรือสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีแต่เดิมตามประเพณีนั้นอ่อนแอลง การการะทําความผิดในคดีต่าง ๆ ก็มี
เพ่ิมมากข้ึน เช่น คดีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ คดีฆ่าผู้อื่นและคดียาเสพติดให้โทษปรากฏให้เห็นเป็นข่าวทางโทรทัศน์และทาง
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หน้าหนังสือพิมพ์รายวันแทบทุกวัน การไม่เคารพกฎหมาย การไม่เคารพสิทธิผู้อื่นเป็นชนวนก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งการ
ไม่เคารพกฎหมาย การกระทําผิดต่าง ๆ นั้น รัฐยังไม่สามารถควบคุมความประพฤติของประชาชนได้อย่างแท้จริง และยังไม่สามารถ
ขจัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้อันเป็นเหตุก่อให้เกิดผลประโยชน์อันมิพึงได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือที่เรียกว่า การทุจริตคอรัปช่ันก็มีให้
เห็นอยู่บ่อยคร้ังกลไกของรัฐโดยกระบวนการยุติธรรม ก็ไม่คล่องตัวผู้กระทําความผิดมักพ้นจากความผิดไม่ถูกจับกุมหรือลงโทษจน
บางคร้ังประชาชนเกิดความรู้สึกว่า กฎหมายมีไว้ใช้บังคับกับคนจน ๆ ส่วนคนรํ่ารวยได้รับอภิสิทธิต่างๆ มากมาย เช่น กรณีคดี
ตัวอย่างของนายสมชาย คุณปลื้ม (กํานันเป๊าะ) ผู้โด่งดังทางภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถนําตัวมาลงโทษได้ ประชาชน
ผู้บริโภคข่าวสารมีความรู้สึกลึกๆ ในใจทุกคน จนทําให้หรืออาจจะทําให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการทําหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม ถ้าประชาชนมีความคิดและเห็นการกระทําความผิด การละเมิดสิทธิต่อผู้อื่นเป็นเร่ือง
ปกติธรรมดาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมกระบวนการยุติธรรมมีหน้าท่ีโดยตรงในการควบคุมดูแลรักษา
กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ(ของสังคม)กระบวนการยุติธรรมจะต้องทําหน้าที่สร้างความเช่ือม่ันให้เกิดข้ึนกับ
ทุก ๆ คนในสังคมจนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาและสามารถยึดถือเป็นบรรทัดฐานของสังคมนําไปสู่กฎระเบียบกติกาของสังคมได้โดย
ผู้ที่กระทําผิด และละเมิดสิทธิของผู้อื่นจะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายส่วนคนดีนั้นจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย 
 กระบวนการยุติธรรมนั้นประกอบไปด้วย ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในกระบวนการ
ยุติธรรม ต้องทําหน้าท่ีของตนเองท่ีได้รับมอบหมายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ด้วยจิตใจมุ่งหวังต้องการให้ เกิดความสงบสุข
เรียบร้อยในสังคมของประเทศ เจ้าหน้าท่ีตํารวจเป็นบุคลากรที่มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ทําหน้าท่ีบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้กับประชาชนทําหน้าท่ีปราบปรามจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย และยังทําหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต วางตัวเป็นกลางและมีความเป็นธรรม แต่กระทําหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจยังเป็นท่ีเคลือบแคลงสงสัยของสังคมและมักถูก
วิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจที่ทําหน้าท่ีเป็นพนักงานสอบสวน ต้องทําหน้าท่ีด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางและจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมายสามารถใช้
กฎหมายด้วยความถูกต้อง ด้วยความเป็นธรรม ผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจ มีอายุราชการจนถึงปัจจุบัน 33 ปี และมีหน้าท่ีสืบสวน
ปราบปรามจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด โดยทําการจับกุมคดีอาญาต่าง ๆ มาแล้วหลาย
พันคดี มีผู้ถูกจับกุมจํานวนหลายพันคน ในการจับกุมแต่ละคร้ังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จับกุมจะต้องทําบันทึกการจับกุม ควบคุมตัว
ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะต้องทําสํานวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ พนักงานอัยการ
จะเป็นผู้ทําหน้าท่ีนําตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาล ศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะลงโทษหรือไม่ ถ้าลงโทษในความผิดผู้ต้องหาจะตกเป็นนักโทษ
และมีเจ้าหน้าท่ีเรือนจํารับตัวไปคุมขังอยู่ในเรือนจําตามกําหนดเวลาท่ีต้องรับโทษ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พนักงานสอบสวนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน 
 2. พนักงานสอบสวนที่มีระยะเวลารับราชการที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงาน
สอบสวนแตกต่างกัน 
 3. พนักงานสอบสวนท่ีมีตําแหน่งท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน
แตกต่างกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้าราชการตํารวจท่ีเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดระยอง 
ท้ังหมดจํานวน 110 นาย ประกอบด้วย รองผู้บังคับการ ผู้กํากับการ รองผู้กํากับการสอบสวนจํานวน 40 คน พนักงานสอบสวน
สัญญาบัตรผู้มีหน้าท่ีสอบสวนจํานวน 70 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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    2  
  1  (Personal Data)  

 
 

  2  5  
 

 
  

 110   
  

 
   

  t (t-test)  F(F-test) 

 

 1.      
51 - 60   41 – 50   31 – 40   14.5   
21 – 30    10 – 20     
49  32   22   4  

 3    11 – 15   52  
 16 – 20   33   5 – 10   25   

 80   30  
 2.   

 
  2.1   

( X  = 3.75)
 ( X  = 3.93)       ( X  = 3.84) 

 ( X  = 3.64) ( X  = 3.60)   
( X = 3.53) 
  2.2  

( X  = 3.53)  3 
 ( X  = 4.20) ( X  = 3.87) 

 ( X  = 3.83)  
( X  = 3.30)  

( X  = 3.30)  ( X  = 3.30) 
  2.3   

 ( X  = 3.87)  3  
 ( X  = 4.12)  

  ( X  = 4.00)  ( X  = 4.00) 
 3  ( X  = 3.52) 
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ฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนอย่างน้อย 1 ปี ( X  = 3.30) และ ต้องผ่านการฝึกทําสํานวนในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงาน
สอบสวนอย่างน้อย 30 คดี ( X  = 3.30) 
  2.4  ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองใน
ภาพรวมเห็นด้วยมากกับด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ( X  = 3.64) มีความคิดเห็นรายข้อเห็นด้วยมากในด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 3 อันดับแรกคือเมื่อเข้าเวรสอบสวนจะต้องมาเปลี่ยนเวรต่อจากผู้ท่ีเข้าเวรอยู่ก่อนกําหนดเวลาเล็กน้อย    ( X  = 4.15) 
รองลงมาคือการออกเวรสอบสวน หากออกเวรก่อนท่ีจะมีผู้มาเปล่ียนเวรต้องถือว่าเป็นการละท้ิงต่อหน้าที่( X  = 4.00) และการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนปากคําพยานเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องกระทําด้วยตนเอง ( X  = 3.71) 
และที่มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 3 อันดับคือ มีความสนใจให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการอย่างทันท่วงที    ( X  = 3.68) คําให้การ
ของพยานในคดีสําคัญพนักงานสอบสวนจะต้องปกปิดเป็นความลับ ( X = 3.68) และพนักงานสอบสวนจะต้องปกป้องและให้ความ
คุ้มครองต่อพยานเม่ือมีคําร้องขอจากผู้นั้น ( X  = 3.54) 
  2.5 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองในภาพรวม
เห็นด้วยมากกับด้านบุคลิกภาพ ( X  = 3.93) มีความคิดเห็นรายข้อเห็นด้วยมากในด้านบุคลิกภาพ 3 อันดับแรกคือ พนักงาน
สอบสวนจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารียึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง ( X  = 3.95) รองลงมาคือ พนักงานสอบสวนจะต้องเป็น
ผู้ที่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นได้ ( X  = 3.68) และพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม 
( X  = 3.68) ตามลําดับและมีความคิดเห็นน้อยที่สุด 2 อันดับคือ พนักงานสอบสวนจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคําพูดที่ฟังแล้วชัดเจน ( X  
= 3.62)พนักงานสอบสวนจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง ( X  = 3.60) 
  2.6  ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองใน
ภาพรวมเห็นด้วยมากกับความสามารถด้านอื่นๆ( X = 3.84) และมีความคิดเห็นด้วยมากด้านรายข้อในความสามารถด้านอื่น ๆ 3 
อันดับแรกคือ การเบิกเงินค่าตอบแทนสําหรับการสอบสวนคดีอาญาได้รวดเร็ว จะทําให้พนักงานสอบสวนต้ังทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X  = 4.18)รองลงมาคือท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานแบบต่างคนต่างทําไม่ค่อย
ปรึกษาหารือกัน ( X  = 4.11)และ การทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับโทษถือเป็นความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าท่ีงานสอบสวนและ
บาปกรรมอย่างย่ิง( X  = 4.05) ตามลําดับและมีความคิดเห็นน้อยที่สุด 3 อันดับคือ ผู้ทําหน้าท่ีพนักงานสอบสวนจะต้องเป็นผู้มี
ปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ( X  = 3.68) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าจํานวนของพนักงานที่มีน้อยเกินไปมีผลต่อ
การปฏิบัติงานสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 3.65) พนักงานสอบสวนต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ( X  = 
3.62) 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยอง จําแนกตาม 
อายุ ระยะเวลาท่ีรับราชการ ตําแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านสอบสวน วุฒิการศึกษา 
  3.1 ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นท่ีไม่
แตกต่างกัน 
  3.2 ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองท่ีมีระยะเวลาที่รับราชการต่างกันมี
ความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน 
  3.3 ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองท่ีมีตําแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็น
ท่ีแตกต่างกัน 
  3.4 ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองท่ีปฏิบัติงานสอบสวนต่างกันมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน 
  3.5 ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ท่ีแตกต่างกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 1. จากการวิจัยแสดงว่าความคิดเห็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองในทุก
ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย 
  1.1 ความคิดเห็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองด้านการศึกษา
อบรมพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองเห็นด้วยมากท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมาย
อาญาเป็นอย่างดี ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องค้นคว้าศึกษาคําส่ังฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
แสดงให้เห็นว่าตํารวจต้องมีการศึกษาอบรมให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  1.2 ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองด้าน
ประสบการณ์พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองมีความเห็นด้วยมาก ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเห็นว่า ต้องมี
ความสามารถในการตรวจชันสูตรศพผู้ตายผิดธรรมชาติได้ดีเป็นผู้มีความสามารถใช้คําพูดซักถามในการสอบปากคําผู้ต้องหา หรือ
พยานได้ดี 
  1.3 ความคิดเห็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองมีความเห็นด้วยมาก ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเห็น
ว่าการเปลี่ยนเวรยามจะต้องมีความตรงต่อเวลามีการมาเปลี่ยนก่อนเวลาเล็กน้อย การออกเวรสอบสวนหากออกเวรก่อนที่จะมีผู้มา
เปล่ียนเวรต้องถือว่าเป็นการละท้ิงต่อหน้าท่ีแสดงว่าตํารวจต้องเป็นผู้รักษากฎหมายระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
  1.4 ความคิดเห็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองด้านบุคลิกภาพ
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองมีความเห็นด้วยมาก ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเห็นว่า พนักงานสอบสวน
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตใจโอบอ้อมอารียึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังพนักงานสอบสวนจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของ
ผู้อื่นได้ พนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามแสดงว่าพนักงานสอบสวนต้องผ่านการอบรมด้าน
คุณธรรม ศีลธรรมเป็นอย่างด ี
  1.5 ความคิดเห็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองความสามารถ
ด้านอื่น ๆ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองมีความเห็นด้วยมาก ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเห็นว่าพนักงาน
สอบสวนจะต้องมีการเบิกเงินค่าตอบแทนสําหรับการสอบสวนคดีอาญาได้รวดเร็ว จะทําให้พนักงานสอบสวนต้ังใจทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานแบบต่างคนต่างทําไม่ค่อยปรึกษาหารือกันการทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับโทษถือ
เป็นความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าทีงานสอบสวน และบาปกรรมอย่างยิ่งแสดงว่าเงินค่าตอบแทนเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนให้ตรงเวลาและมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยอง จําแนกตาม 
อายุ พบว่า ข้าราชการตํารวจที่อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นในด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ด้านบุคลิกภาพ ความสามารถในด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน 
 ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนท่ีอายุต่างกันเห็นด้วยมากกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทุกด้านมีความสําคัญเท่าเทียมกัน 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยอง จําแนกตาม 
ระยะเวลาท่ีรับราชการ พบว่า พนักงานสอบสวนท่ีมีระยะเวลารับราชการต่างกันมีความคิดเห็นในด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ 
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านบุคลิกภาพ ความสามารถในด้านอื่น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนท่ีมีระยะเวลารับราชการต่างกัน เห็นด้วยมากกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกด้านมี
ความสําคัญเท่าเทียมกัน 
 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองจําแนกตาม 
ตําแหน่งหน้าทีพบว่าพนักงานสอบสวนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ ด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านบุคลิกภาพ ความสามารถในด้านอื่น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
ระดับ .05  
 ท้ังนี ้เนื่องจากรองผู้กํากับการมีความเห็นด้วยมากในด้านศึกษาอบรมด้านบุคลิกภาพส่วนผู้กํากับการเห็นด้วยมากด้าน
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและด้านความสามารถด้านอื่นๆ สารวัตรสอบสวนเห็นด้วยมากในด้านประสบการณ์ 
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 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองจําแนกตาม 
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานสอบสวน พบว่าพนักงานสอบสวนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอบสวนต่างกันมีความคิดเห็นในด้าน
การศึกษา ด้านประสบการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านบุคลิกภาพ ความสามารถในด้านอื่น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานสอบสวนระหว่าง 11 – 15 ปี เห็นด้วยมากกับด้านการศึกษา
อบรม ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความสามารถด้านอื่นๆ ระยะเวลาปฏิบัติงานสอบสวน 5-10 ปี เห็นด้วยมากกับด้าน
ประสบการณ์ ระยะเวลาปฏิบัติงานสอบสวน 16 – 20 ปี เห็นด้วยมากกับด้านบุคลิกภาพ 
 6. เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองจําแนกตาม วุฒิ
การศึกษาพบว่าพนักงานสอบสวนวุฒิการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนที่จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิตเห็นด้วยมากเท่ากันในด้าน
การศึกษาอบรมพนักงานสอบสวนที่จบนิติศาสตร์บัณฑิตเห็นด้วยมากกว่าในด้านประสบการณ์ ด้านบุคลิกภาพพนักงานสอบสวนท่ี
จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตเห็นด้วยมากกว่าในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและความสามารถด้านอื่น ๆ  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ดังนี้ 
 1.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1.1.1 ด้านประสบการณ์ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติการ
ด้านการสอบสวนอย่างน้อย 1 ปี และเป็นผูมี้ความสนใจและสมัครใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านการสอบสวน 
  1.1.2 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พนักงานสอบสวนต้องมีความสนใจให้บริการอย่างดีแก่ผู้มาติดต่อราชการ
อย่างทันท่วงที และมีความรับผิดชอบสูงสุดท่ีจะต้องทําให้สําเร็จไปตามความรับผิดชอบนั้นๆ เมื่อมีผู้มาร้องทุกข์จะต้องสอบปากคํา
ผู้ร้องหาข้อเท็จจริงก่อนรับคําร้องทุกข์ 
  1.1.3 ด้านบุคลิกภาพพนักงานสอบสวนจะต้องเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และต้องเป็นผู้ท่ีมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองสูง ด้งนั้นควรมีหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมให้พนักงานสอบสวนอบรมเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะท่ีดีแก่พนักงานสอบสวน 
 1.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  1.2.1 พนักงานสอบสวนต้องผ่านการอบรมด้านคุณธรรม ศีลธรรม 
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ระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์
THE POPULATION DATABASE SYSTEM IN LAMWAR COMMUNITY NAKHONSAWAN 

พรสรัญ ชัยยา, พิทยา ทองบุญ, ณัฐฐวุฒิ ปล้ืมดวง 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทําระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า 
ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมหว้า 
ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน  419 คน โดยได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้ระบบมาตราส่วนประมาณ 4 ระดับมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.05  ท้ังนี้ได้สร้างโปรแกรมโดยใช้
ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล My SQL 5.0.45 
คําสําคัญ: ประชากร,ระบบฐานข้อมูล,ชุมชน,ข้อมูลประชากร 

Abstract 

 The purposes of this research are to know population database system in Lamwar Community 
Nakhonsawan. For analysis and design of systems and to population database system in Lamwar Community 
Nakhonsawan. The sample group selected for this research consists of 419 Satisfaction towards the 
population live at Nakhonsawan. Questionnaires are used as tool to gather the information. The statistics 
used for analysis are the explanation of frequency and standard deviation. Programs design by PHP and 
database is My SQL 5.0.45 
Keywords: Population, database systems, community, population information 

บทนํา 

 ในปัจจุบันการรวมตัวของประชากรเป็นชุมชนมีมากข้ึน เนื่องจากประชากรในประเทศไทยของเรามีมาข้ึนการรวมตัวเป็น
ชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้มีแรงตอรอง และร่วมกันเรียกร้องสิทธิต่างๆท่ีพึงมีชุมชนจึงมีความสําคัญมาก
ทุกคนจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน กลุ่มชนท่ีอยู่รวมกัน และสมาชิกทุกคนได้ให้ความสนใจในเร่ืองราวต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน
นั้นร่วมกัน มิเพียงแต่ให้ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะแต่ให้ความสนใจโดยท่ัวไป ซึ่งมีขอบเขตมากพอที่จะอยู่ร่วมกันใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากนี้แล้วชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยู่รวมกันอย่างง่ายๆเช่น หมู่บ้านหนึ่ง ชนเผ่าหนึ่ง หรือการอยู่ร่วมกัน
ขนาดใหญ่เช่นเมืองหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่งลักษณะของชุมชนปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของชุมชนตามลักษณะหน้าท่ีมากกว่าท่ี
จะเป็นชุมชนลักษณะทางภูมิศาสตร์กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของคนในขอบเขตพื้นท่ีจะเปลีย่นไปเป็นลักษณะของเครือข่ายของกลุ่มท่ี
มีกิจกรรมทางสังคมต่างๆ คล้ายคลึงกัน มีความสนใจร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เช่น ชุมชนมุสลิม ชุมชน จส.100.ใน
กรุงเทพฯ เราไม่สามารถบอกได้ว่าชุมชนนี้อยู่ตรงไหน แต่ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกันชุมชนก็เกิดข้ึนได้”(ชนินทร์, 
2555)เนื่องจากการกระจายตัวของประชากรในพื้นท่ีต่างๆ ของชุมชนจะเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้บางพื้นท่ีจะมีประชากรอาศัย
อยู่หนาแน่น บางพื้นท่ีเบาบางมากหรือไม่มีเลย ความแตกต่างของจํานวนประชากรต่อพ้ืนท่ีในพ้ืนที่ต่างๆนี้นับเป็นลักษณะที่สําคัญ
อย่างหนึ่งของประชากร โดยสามารถท่ีจะแสดงด้วยค่าความหนาแน่นของประชากร มีหน่วยวัดเป็นจํานวนคนต่อหน่วยพ้ืนที่ สํามะ
โนประชากร คือ การเก็บข้อมูลท้ังประเทศ ณ เวลานั้นว่า ในพ้ืนที่แต่ละแห่งมีใครอยู่บ้าง ทําให้ ตัวข้อมูลท่ีได้จะมีความสําคัญใน
การ ตัดสินใจกําหนดนโยบายต่างๆ เพราะคนหรือประชากรในประเทศคือคนท่ีสร้างรายได้ สร้างนวัตกรรมท่ีเป็นสินค้า และเป็น
ผู้ใช้โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ข้อมูลพวกนี้จะทําให้รู้ว่าต้องมีทรัพยากรผูกพันกันไปอีกนานเท่าไรการจัดทําสํามะโนประชากร
และเคหะเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับประชากรทุกคนตามที่อยู่จริงพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เป็นผู้ท่ีเป็น ที่ยอมรับของประชาชนและรู้ ข้อมูลในท้องที่เป็นอย่างดี สํานักงานสถิติแห่งชาติ ขอยืมตัวเจ้าหน้าท่ีอบต. และเทศบาล
มาเป็นเจ้าหน้าท่ีวิชาการเพ่ือควบคุมเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําสํามะโนทดลองและสํามะโนจริงในการทําฐานข้อมูลนี้ก็สามารถ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสํานักงานสถิติแห่งชาติได้เช่นเดียวกัน ในแต่ละชุมชนจะมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลต่างๆ ของแต่ละบุคคล 
ไม่ว่าจะเป็น การเกิด ตาย ย้ายถ่ิน จึงได้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญ
ของครัวเรือนเพื่อใช้ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลประชากรในชุมชนอย่างเป็นระบบนั้นจะทําให้มีการ
ค้นหาข้อมูลต่างๆของแต่ละรายบุคคลได้ง่ายและรวดเร็ว และเพื่อให้ทางหน่วยราชการต่างๆได้เข้ามาสํารวจและช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการจัดเก็บข้อมูลท่ีดีนั้นยังจะช่วยให้ชุมชนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และ
ครบถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่ต้องทําการสํารวจใหม่ สามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีจึงทําให้ได้รับการพัฒนาท่ีเข้าถึงชุมชน 
และรวดเร็ว อาทิเช่น การมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ําท่วมในกรณีเกิดอุทกภัย เป็นต้น(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) 
 ซึ่งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชนในคร้ังนี้จะนําข้อมูลท่ีได้มันจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลประชากร
โดยที่ข้อมูลสามารถมีการบันทึกเปลี่ยนแปลงได้ตลอด อีกทั้งยังสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมลูได้อย่างและถูกต้องแม่นยําท่ีสุด เพ่ือให้
ชุมชนได้มีฐานข้อมูลของประชากรในชุมชนของตนไว้ใช้เม่ือต้องการข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และยังให้ผู้อื่นท่ี
นอกเหนือจากคนในชุมชนให้เข้ามาใช้ค้นหาบุคคลภายในชุมชนได้ง่ายและรวดเร็ว โปรแกรมฐานข้อมูลชุมชนนี้อาจเป็นประโยชน์
กับชุมชนบ้านแหลมหว้าที่ได้ทําการสํารวจนี้ และกับชุมชนอื่น และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชนให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือสํารวจ และจัดเก็บข้อมูลประชากรของชุมชนบ้านแหลมหว้าลงในฐานข้อมูล 
 2. เพ่ือจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลประชากรเป็นประโยชน์แก่ชุมชนบ้านแหลมหว้าในการค้นหาบุคคล 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 419 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) 
 2. ฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์สามารถสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
ประวัติการเกิด การตาย การย้าย การเปลี่ยนชื่อสกุล และออกรายงานประเภทต่างๆ 
 3. ระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ไม่มีการเช่ือต่อกับระบบเครือข่าย 
 4. การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล My SQL 5.0.45 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS).ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการจัดการฐานข้อมูล, จัดเตรียมพ้ืนที่ในการเก็บ, การ
เข้าถึง, ระบบรักษาความปลอดภัย, สํารองข้อมูล และส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้
ตามแบบจําลองฐานข้อมูลท่ีสนับสนุน อาทิเช่น เชิงสัมพันธ ์หรือ XML เป็นต้น แบ่งตามประเภทของคอมพิวเตอร์ท่ีสนับสนุน อาทิ
เช่น server cluster หรือ โทรศัพท์พกพา เป็นต้น แบง่ตามประเภทของภาษาสอบถามท่ีใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล อาทิเช่น ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง หรือ XQuery แบ่งตามประสิทธิภาพในการ trade-offs อาทิเช่น ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุด หรือ ความเร็วสูงสุด 
หรือ อื่นๆ เป็นต้น ในบาง DBMS จะครอบคลุมมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ เช่น สนับสนุนภาษาสอบถามได้หลายๆ ภาษา ยกตัวอย่าง
เช่น  ใน  DBMS ที่ นิยมใ ช้การอย่ างแพร่หลาย  MySQL,PostgreSQL, Microsoft Access, SQL Server, 
FileMaker,Oracle,Sybase, dBASE, Clipper,FoxProอื่นๆ ในทุกๆ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลจะมี Open Database Connectivity 
(ODBC) driver มาให้ด้วย เพ่ืออนุญาตให้ฐานข้อมูลสามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูลแบบอื่นๆ ได้ 
 2. PHP 
 ภาษาพีเอชพี ช่ือภาษาอังกฤษว่า PHP ซึ่งใช้เป็นคําย่อจากคําว่า PHP Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal 
Home Page ภาษาพีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะ open 
source ภาษาพีเอชพีใช้สําหรับจัดทําเว็บไซต์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคําส่ังมาจากภาษาซี 

ภาษาจาวาและภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษาพีเอชพีนั้นง่ายต่อการเรียนรู้ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน
เว็บเพจท่ีมีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
 3. SQL 
 SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ 
เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คําสั่ง sqlกับ
ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คําสั่งงานเดียวกันเม่ือส่ังงานผ่าน  ระบบฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทําให้เรา
สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรม
ฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลท่ีมีโครงสร้างของภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทํางานสูง 
สามารถทํางานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้คําส่ังเพียงไม่กี่คําส่ัง โปรแกรม SQL จึงเหมาะท่ีจะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
 4. MySQL 
 เป็นที่นิยมใช้กันมากสําหรับฐานข้อมูลสําหรับเว็บไซต์ เช่นมีเดียวิกิและphpBBและนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม 
PHP.ซึ่งมักจะได้ช่ือว่าเป็นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีจะสอนการใช้งาน MySQL.และ.PHP.ควบคู่กันไป นอกจากนี้ 
หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรวมถึงภาษาซีซีพลัสพลัสปาสคาลซีชาร์ปภาษาจาวาภาษา
เพิร์ลพีเอชพีไพทอนรูบีและภาษาอื่น ใช้งานผ่านAPIสําหรับโปรแกรมท่ีติดต่อผ่านODBCหรือส่วนเชื่อมต่อกับภาษาอื่น .
(database.connector).เช่น.เอเอสพีสามารถเรียกใช้ MySQL ผ่านทางMyODBC, ADO, ADO.NETเป็นต้น 
การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 
 1. ศึกษาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลประชากร เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ใช้สําหรับการวิจัย 
 2. รวบรวมเอกสารและข้อมูลประชากรในชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์นําผลท่ีได้มาเก็บใน
ฐานข้อมูล จากนั้นทําการทดสอบโปรแกรมโดยทําการดึงข้อมูลมาทดสอบในฐานข้อมูลท่ีเก็บไว้ 
 3. ศึกษางานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่เว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประชากร 
เพ่ือสามารถออกแบบระบบให้มีความสําพันธ์กัน 
 4. ศึกษาเทคโนโลยีท่ีใช้พัฒนาระบบ ผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมโดยได้แก่ภาษาพีเอชพี .
(PHP).ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบไมโครซอฟต์.My.SQL5.0.45 ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลท่ีได้รับความนิยม และสามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาระบบ 
 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ ผู้พัฒนาได้เลือกใช้
ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม ในกระบวนการทํางานของโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลต่างๆจากการกรอกข้อมูลประชากร และ
ส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องจากผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรม แล้วนํามาประมวลผลการสืบค้นข้อมูล การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล (Update 
Database) กระบวนการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ DBMS เป็น MySQL 5.0.45 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ ได้ใช้
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. Context Diagram เป็นกระบวนการแสดงภาพรวมการทํางานเส้นการไหลของข้อมูลในระบบในระดับสูงสุด เป็นการ
แสดงให้เห็นเส้นทางท่ีเข้าและออกกับผู้ใช้งานระบบ และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับต่อๆไป พร้อมทั้งยังเป็นการกําหนดขอบเขต
ของระบบในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบด้วย ซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับระบบ 3 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และ 
ผู้นําชุมชน ดังภาพท่ี 1 
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ภาษาจาวาและภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษาพีเอชพีนั้นง่ายต่อการเรียนรู้ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน
เว็บเพจท่ีมีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
 3. SQL 
 SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ 
เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คําสั่ง sqlกับ
ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คําสั่งงานเดียวกันเม่ือส่ังงานผ่าน  ระบบฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทําให้เรา
สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรม
ฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลท่ีมีโครงสร้างของภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทํางานสูง 
สามารถทํางานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้คําส่ังเพียงไม่กี่คําส่ัง โปรแกรม SQL จึงเหมาะท่ีจะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
 4. MySQL 
 เป็นที่นิยมใช้กันมากสําหรับฐานข้อมูลสําหรับเว็บไซต์ เช่นมีเดียวิกิและphpBBและนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม 
PHP.ซึ่งมักจะได้ช่ือว่าเป็นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีจะสอนการใช้งาน MySQL.และ.PHP.ควบคู่กันไป นอกจากนี้ 
หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรวมถึงภาษาซีซีพลัสพลัสปาสคาลซีชาร์ปภาษาจาวาภาษา
เพิร์ลพีเอชพีไพทอนรูบีและภาษาอื่น ใช้งานผ่านAPIสําหรับโปรแกรมท่ีติดต่อผ่านODBCหรือส่วนเชื่อมต่อกับภาษาอื่น .
(database.connector).เช่น.เอเอสพีสามารถเรียกใช้ MySQL ผ่านทางMyODBC, ADO, ADO.NETเป็นต้น 
การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 
 1. ศึกษาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลประชากร เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ใช้สําหรับการวิจัย 
 2. รวบรวมเอกสารและข้อมูลประชากรในชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์นําผลท่ีได้มาเก็บใน
ฐานข้อมูล จากนั้นทําการทดสอบโปรแกรมโดยทําการดึงข้อมูลมาทดสอบในฐานข้อมูลท่ีเก็บไว้ 
 3. ศึกษางานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่เว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประชากร 
เพ่ือสามารถออกแบบระบบให้มีความสําพันธ์กัน 
 4. ศึกษาเทคโนโลยีท่ีใช้พัฒนาระบบ ผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมโดยได้แก่ภาษาพีเอชพี .
(PHP).ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบไมโครซอฟต์.My.SQL5.0.45 ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลท่ีได้รับความนิยม และสามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาระบบ 
 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ ผู้พัฒนาได้เลือกใช้
ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม ในกระบวนการทํางานของโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลต่างๆจากการกรอกข้อมูลประชากร และ
ส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องจากผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรม แล้วนํามาประมวลผลการสืบค้นข้อมูล การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล (Update 
Database) กระบวนการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ DBMS เป็น MySQL 5.0.45 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ ได้ใช้
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. Context Diagram เป็นกระบวนการแสดงภาพรวมการทํางานเส้นการไหลของข้อมูลในระบบในระดับสูงสุด เป็นการ
แสดงให้เห็นเส้นทางท่ีเข้าและออกกับผู้ใช้งานระบบ และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับต่อๆไป พร้อมทั้งยังเป็นการกําหนดขอบเขต
ของระบบในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบด้วย ซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับระบบ 3 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และ 
ผู้นําชุมชน ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 Context Diagram ของระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า 

 
 ผู้ดูแลระบบ สามารถดําเนินการจัดการทุกอย่างในระบบ โดยมีหน้าท่ีในการจัดการในส่วนของรับทราบปัญหาการใช้งาน 
รายงานข้อมูลประชากร รายงานข้อมูลการตาย รายงานข้อมูลการย้าย รายงานข้อมูลการเกิด และรับทราบนโยบาย นอกจากนี้ยัง
สามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ 
 ผู้นําชุมชน สามารถในการดําเนินการในการกําหนดนโยบาย การเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล การเกิด การตาย การย้าย และ
ข้อมูลเปล่ียนช่ือสกุล อีกทั้งยังรับทราบรายงานข้อมูลประชากร รายงานข้อมูลการตาย รายงานข้อมูลการย้าย รายงานข้อมูลการ
เกิด และรวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งานของระบบให้แก่ผู้ดูแลระบบได้รับทราบ 
 ผู้ใช้ระบบ สามารถรับทราบข้อมูลประชากร และนโยบายจากผู้นําชุมชน อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการใช้งานให้แก่
ผู้ดูแลระบบได้รับทราบ 
 2. ในการออกแบบส่วนหน้าจอการดําเนินงานกับระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้าตําบลเกรียงไกร จังหวัด
นครสวรรค์ได้ทําการออกแบบน่าจอการเรียกใช้งานเป็นดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี 2  ภาพหน้าจอหลักของระบบ 
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ภาพท่ี 3 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนบุคลท้ังหมด 

ผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ภาพที่ 4หน้าจอหลักของระบบ 

 

 
ภาพที่ 5ภาพหน้าจอแสดงข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมด 
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 จากที่ได้นําระบบฐานข้อมูลประชากรเพ่ือประเมินสิทธิภาพ โดยไปประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน และ ผู้ใช้งานทั่วไป 
100 ท่านเป็นผู้ประเมิน เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบท่ีได้พัฒนาขึ้น ซึ่งจะทําให้ได้ทราบถึงผลการประเมินด้านต่าง ๆ โดยแบ่ง
ออกเป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้งหมด  4  ด้าน คือ ความสามารถตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านหน้าที่ในการ
ทํางานของระบบ ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งาน และด้านความปลอดภัยของระบบงาน 
 ผลท่ีได้จากการทําแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ระบบจะใช้หลักการทางสถิติเข้ามาช่วยในการสรุปผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบท่ีได้พัฒนาขึ้น สถิติท่ีใช้ในการทดสอบระบบ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้ง 4 ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

Mean S.D. 
คะแนนเฉลี่ย 
เชิงคุณภาพ 

1. ด้านความสารถตามความต้องการของผู้ใช้ 3.23 0.55 ด ี

2.ด้านความสารถตามหน้าท่ีในการทํางานของระบบ 3.49 0.41 ด ี
3. ด้านความสามารถความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 3.42 0.56 ด ี
4. ด้านความปลอดภัย 3.47 0.26 ด ี
รวม 3.43 0.44 ดี 

 
 สรุปจากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกับระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียง
ไกร จังหวัดนครสวรรค์โดยหาค่าเฉล่ียระดับประสิทธิภาพของระบบเท่ากับ 3.43ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 แสดงว่า
ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับดี 
 
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบท้ัง 4 ด้าน โดยผู้ใช้งานท่ัวไป 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

Mean S.D. 
คะแนนเฉลี่ย 
เชิงคุณภาพ 

1. ด้านความสารถตามความต้องการของผู้ใช้ 3.41 0.55 ด ี
2. ด้านความสารถตามหน้าท่ีในการทํางานของระบบ 3.45 0.55 ดี 
3. ด้านความสามารถความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 3.44 0.55 ด ี
4. ด้านความปลอดภัย 3.59 0.50 ดีมาก 
รวม 3.47 0.54 ดี 

 สรุปจากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ัวไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบล
เกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์โดยหาค่าเฉล่ียระดับประสิทธิภาพของระบบเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 แสดง
ว่าระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับดี 

สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปการทํางานของระบบ 
 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ ผู้พัฒนาได้เลือกใช้
ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม ในกระบวนการทํางานของโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลต่างๆจากการกรอกข้อมูลประชากร และ
ส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องจากผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรม แล้วนํามาประมวลผลการสืบค้นข้อมูล การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล (Update 
Database) กระบวนการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ DBMS เป็น MySQL 5.0.45สามารถนําระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้าน



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

226

แหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ไปใช้ให้บริการแก่ผู้นําชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยราชการต่างๆได้ใช้
บริการได้ ซึ่งบันทึกข้อมูลประชากรต่างๆลงในระบบฐานข้อมูลทําให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบมากข้ึน และง่ายต่อการและง่ายต่อ
การค้นหา อีกทั้งยังสามารถทําให้หน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
 อภิปรายผล 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์โดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และผู้ใช้งานท่ัวไปจํานวน 100คน สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพได้ดังนี ้
 สรุปผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญ 
 ด้านความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยผลการประเมินด้านความสามารถของระบบตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรมได้ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 3.23และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)0.55 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดีโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ด้านความสารถตามหน้าที่ในการทํางานของระบบ โดยผลการประเมิน ด้านความสารถตามหน้าท่ีในการทํางานของระบบ 
โปรแกรมได้ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.49และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)0.41ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งาน
อยู่ในระดับดีโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ด้านความสามารถความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบโดยผลการประเมิน ด้านความสามารถความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งานระบบโปรแกรมได้ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 3.42และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)0.56ซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดีโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ด้านความปลอดภัยโดยผลการประเมิน ด้านความปลอดภัยโปรแกรมได้ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 3.47และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)0.26ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดีโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
 สรุปจากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบลเกรียง
ไกร จังหวัดนครสวรรค์โดยหาค่าเฉล่ียระดับประสิทธิภาพของระบบเท่ากับ 3.43ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 แสดงว่า
ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับดี 
 สรุปผลการประเมินของผู้ใช้งานท่ัวไป 
 ด้านความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยผลการประเมินด้านความสามารถของระบบตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรมได้ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 3.41 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)0.55 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดีโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ด้านความสารถตามหน้าที่ในการทํางานของระบบ โดยผลการประเมิน ด้านความสารถตามหน้าท่ีในการทํางานของระบบ 
โปรแกรมได้ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)0.55 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งาน
อยู่ในระดับดีโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ด้านความสามารถความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบโดยผลการประเมิน ด้านความสามารถความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งานระบบโปรแกรมได้ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 3.44 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)0.55 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดีโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ด้านความปลอดภัยโดยผลการประเมิน ด้านความปลอดภัยโปรแกรมได้ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 3.59 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)0.50 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดีโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
 สรุปจากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลประชากรชุมชนบ้านแหลมหว้า ตําบล
เกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์โดยหาค่าเฉล่ียระดับประสิทธิภาพของระบบเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 แสดง
ว่าระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับดี 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้ใช้ระบบได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว 
 2. ควรพัฒนาระบบต่อไปให้ครอบคลุมการทํางานด้านต่างๆของหน่วยงานราชการมากกว่านี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION PROGRAM APPLYING SELF-CARE THEORY 

IN HYPERTENSION PATIENT 
ธนพร วรรณกูล, ชลิดา โสภิตภักดีพงษ์, วิริยา สุขวงศ์  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว วัดสองคร้ังก่อนและหลังการทดลอง  กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 คน  เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์คือ ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง หรือมีค่าความดันโลหิต Systolic มากกว่าหรือเท่ากับ 140 mmHg  และมีค่าความดัน Diastolic มากกว่าหรือเท่ากับ 90 
mmHg โปรแกรมสุขศึกษาประกอบด้วยการสอนสุขศึกษาเร่ืองความดันโลหิตสูง เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการดูแลตนเองและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในเร่ืองการรับประทานอาหาร  การออกกําลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การงดหรือลด
ปริมาณการสูบบุหร่ี  การด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ การรับประทานยาอย่างถูกต้อง และการตรวจตามนัด เพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป แบบสอบถาม
ความรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง และเคร่ืองวัดความดันโลหิต เก็บข้อมูลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติอ้างอิงโดยใช้ dependent t-test  ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉล่ียความรู้ในการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ผลการศึกษานี้แสดงว่าโปรแกรมสุขศึกษา มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองดีข้ึน  จาก
ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเน ้นเจ้าหน้าที่พยาบาลให้คําแนะนําผู้ป่วยในชุมชนอย่างต ่อเนื ่อง และในการให้ความรู้ 
คําแนะนําแต่ละครั้ง ทั้งผู้สอนและผู้ป ่วย ควรมีความพร้อม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมควรเอื ้อในการเรียนการสอน เลือกเวลา  
สถานท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลสูงสุด  
คําสําคัญ: ประสิทธิผล, โปรแกรมสุขศึกษา, การดูแลตนเอง, ความดันโลหิตสูง  

Abstract 

 The research purpose was to study the effective of health education program on self-care  
knowledge and behavior of hypertension patient. The research used a one group pre test – post test  design. 
The subjects were selected by purposive sampling and specified criteria, consisted of 30 hypertension 
patients. They were treated by doctor  and/or  have had systolic blood pressure more  than 140 mmHg or 
diastolic blood pressure more than 90 mmHg. The health education program comprised  of teaching for 
modifying knowledge and behavior on diet consumption, exercise, stress management, decreasing  smoking  
and  alcohol drinking, using  medication correctly  and follow up. The instrument  used  questionnaires  to  
collect  self-care  knowledge  and  behavior.  Data  were  colleted  before and  after intervention 2  weeks 
and were  analyzed for percentage, mean, standard deviation and dependent  t-test. The result  showed  
that  after  having  the  health  education  program  applying  self-care  theory   in hypertension patient, the 
mean  score  of  self-care knowledge and behavior of post-test  were higher  than pre-test at the statistical 
significance of 0.05. The result indicated the effectiveness of health  education  program on changing self-care  
knowledge  and  behavior  of hypertension  patient. 
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 It is suggested from this research that advise nurses to teach hypertensive patients in community 
continuing and concerned about ready, appropriate environment, place and time when they guided 
patients for a highly effective of perception.  
Keywords: Effectiveness,  Health Education Program,  Self-care,  Hypertension  

บทนํา  

 ในปัจจุบันประเทศไทยได้เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการ
เปล่ียนแปลงของประเทศไทย ท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน จากการบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและไม่เหมาะสม ขาดการออกกําลังกาย การใช้
ชีวิตประจําวันที่ก่อให้เกิดความเครียด จนเป็นผลเสียต่อสุขภาพอันก่อให้เกิดโรคเร้ือรัง โรคเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยยาหรือ
วัคซีน ดังนั้นแนวทางการป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน   
 โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสําคัญโรคหนึ่งซึ่งพบบ่อย มีอุบัติการณ์สูงขึ้นและมีอันตราย เป็น
ภาวะเร้ือรังที่รักษาไม่หายขาด และสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทําให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆทําให้เก ิดโรคตามมา
และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเส้นเลือดท่ีขาตีบ จอประสาทตาเส่ือม ไตเสื่อมหน้าที่ เป็นต้น (ผ่อง
พรรณ อรุณแสง, 2552) แต่ภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญอีกประการหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงคือ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งพบว่า
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท้ังจากสาเหตุหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมอง
อุดตัน (Woft, 1999 cited in Goldstein et al., 2001: 281) และพบว่าร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากโรค
ความดันโลหิตสูง (Cubrilo- Turek, 2004: 467) อัตราเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองของผู้ป่วยท่ีมีภาวะความดันโลหิต
สูงจะสูงกว่าคนปรกติราว 4 เท่าเมื่อมีความดัน systolic มากกว่า160 มิลลิเมตรปรอท หรือความดัน Diastolic มากกว่าหรือ
เท่ากับ 95 มิลลิเมตรปรอท (Sacco et al., 1997: 1507-1517) จากการศึกษาของแมคมาฮอน และรอดเจอร์ (Macmahon & 
Rodger, 1994 cited in Sacco et al., 1997: 1509) พบว่า ความดันโลหิตสูงเล็กน้อยจะมีความเส่ียงสัมพัทธ์เท่ากับ 1 เม่ือระดับ
ความดันโลหิตเท่ากับ 136/84 มิลลิเมตรปรอท มีความเส่ียงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.5 และเม่ือความดันโลหิตเท่ากับ 123/76 มิลลิเมตร
ปรอท มีความเส่ียงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.35 ดังนั้นจะเห็นว่าระดับความดันโลหิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
มากกว่าคนที่มีระดับความดันโลหิตอยู่ในระดับตํ่า ในประชาชนท่ัวไประดับความดันโลหิตไม่ควรเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท แต่
ถ้าเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยควรมีระดับความดันโลหิตไม่เกิน130/85 มิลลิเมตรปรอท (Chobaniann et al., 2003 cited in 
Cubrilo- Turek, 2004: 467) เช่นเดียวกับการศึกษาของฮาร์มเซนและคณะ (Harmsen et al., 2006: 1663-1667) พบว่าปัจจัย
ท่ีมีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองชนิดอุดตันหรือตีบคือ ภาวะความดันท่ีสูงโดยเฉพาะค่าความดันโลหิตซิสโตลิค มากกว่า 160 
มิลลิเมตรปรอท  
 ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นประมาณ 15,000 คน/ปี (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2547) โดยในปี 2548 พบว่ามี 21 จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยในมากกว่า 160 คนต่อ 100,000 ประชากร  เมื่อ
พิจารณาค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 100,000 - 1,000,000 บาทต่อคนต่อปีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ซึ่งถือว่าเป็นการ
สูญเสียเงินในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่อนข้างสูง ดังนั้นการเกิดโรคหลอดเลือดสมองข้ึนแล้ว มักมีความรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิต หรือถ้ารอดชีวิตอาจมีภาวะทุพพลภาพได้ ท่ีเรียกกันว่า อัมพฤกษ์ อัมพาต นั่นเอง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพยาวนานเกิดภาวะเร้ือรังตามมา ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยท้ังด้านทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม (Anderson, 
Linto, & Stewart-Wynne, 1995: 845) รวมท้ังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (สํานักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค, มปป.: 4) 
 จากรายงานประจําปี 2552 พบผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษา ณ สถานบริการสาธารณสุข ในปี 2551 
จํานวน 1,145,557 คน ในจํานวนนี้เป็นผู้ป่วยใหม่จํานวน 363,930 คน และพบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนถึง 22,133 คน (สํานัก
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553: 34) พบอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง  ในปี 2549, 2550 และ 2551 เท่ากับ 659.57,  778.12  และ  860.53  ตามลําดับ  (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553: 31) และหากเปรียบเทียบอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
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สาธารณสุข จากการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในภาพรวมของประเทศ  พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 216.6 ต่อประชากร 100,000 คนใน
ปี 2542 เป็น 860.53  ต่อประชากร 100,000 คนในปี 2551 (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553: 
32) และพบอัตราตายต่อประชากร 100,000 คนด้วยโรคความดันโลหิตสูงในปี 2549, 2550 และ 2551 เท่ากับ 3.8,  3.6 และ 
3.9 ตามลําดับ และอัตราตายด้วยโรคหลอดเลืองสมอง  เท่ากับ 20.6, 20.8 และ 20.8 ตามลําดับ   (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553: 27) ในกรุงเทพมหานคร  มีจํานวนผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี 2552 และ 
2553 เท่ากับ 88,855 และ 95,247 ราย อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน เท่ากับ 1,557.02 และ 1,670.42 
ตามลําดับ (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และพบจํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงใน
ปี 2552 และ 2553 เท่ากับ 209  และ 205 ราย อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 100,000 คน เท่ากับ 3.66 และ 
3.60 ตามลําดับ  (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีจํานวนและ
อัตราการป่วยของผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูง รวมท้ังจํานวนและอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง  สูงที่สุดในประเทศไทย   
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การควบคุมความดันโลหิตจึงมีความจําเป็น เพ่ือช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึ้น  
โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดข้ึนแล้วมักจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ จากทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม กล่าวว่า การดูแล
ตนเองเป็นการกระทํากิจกรรมในภาวะปกติของมนุษย์ เพ่ือให้การทําหน้าท่ีและพัฒนาการเป็นไปตามปกติ และส่งเสริมสุขภาพให้
เจริญเติบโตและพัฒนาการในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งมีจุดเน้นท่ีการป้องกัน การบรรเทา การรักษา หรือการควบคุมสถานการณ์ท่ีไม่
เหมาะสม  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ หรือความผาสุก รวมท้ังการแสวงหาและการมีส่วนร่วมในการรักษาและการ
พยาบาล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดูแลตนเอง มีความจําเป็น 3 อย่าง คือ การดูแลตนเองที่จําเป็นโดยทั่วไป การดูแลตนเองท่ีจําเป็น
ตามระยะพัฒนาการ และการดูแลตนเองท่ีจําเป็นเม่ือมีภาวะเบ่ียงเบนทางด้านสุขภาพ การวิจัยในคร้ังนี้จะเน้นการดูแลตนเองท่ี
จําเป็นเม่ือมีภาวะเบ่ียงเบนทางด้านสุขภาพเนื่องจากความเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง  ซึ่งพยาบาลมีวิธีการช่วยเหลือโดยวิธีการสอนสุขศึกษา  ซึ่ง
เป็นวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในการพัฒนาความรู้หรือทักษะบางประการ และเป็นวิธีการท่ีสําคัญมากวิธีหนึ่งในการพัฒนา
ความสามารถของผู้ป่วยในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองใน
อนาคต และลดการสูญเสียท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ท่ีมีต่อความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ท่ีมีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียววัดซ้ําก่อน
และหลังการทดลอง (one group pre test-post test design) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือคือ ประชาชนท่ีป่วยเป็นความ
ดันโลหิตสูงท่ีอยู่ในชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ เขตบางเขน และชุมชนอินทามระ 16 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์คือ เป็นผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นความดัน
โลหิตสูง และ/หรือ เป็นผู้ท่ีมีค่าความดันซีสโตลิค (Systolic pressure) มากกว่าหรือเท่ากับ 140 mmHg หรือ มีค่าความดันได
แอสโตลิค (Diastolic pressure) มากกว่าหรือเท่ากับ 90 mmHg (JNC 7, 2003:2) 
 ดําเนินการโดยใช้โปรแกรมสุขศึกษาท่ีประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม  เป็นการสอนสุขศึกษารายบุคคลที่บ้าน  
ระยะเวลาการเก็บราบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 5 กรกฎาคม 2554  ถึง 10 สิงหาคม 2554  โปรแกรมสุขศึกษาประกอบด้วย
กิจกรรม 3 คร้ัง ๆละ 30-45 นาที  แต่ละคร้ังห่างกัน 1 สัปดาห์  กิจกรรมประกอบด้วย 
 คร้ังที่ 1 เย่ียมบ้านและให้ความรู้เร่ืองความดันโลหิตสูง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ อาการ การรักษา  
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีอุปกรณ์ประกอบการบรรยายคือ ภาพพลิก เอกสารคู่มือสุขภาพ และวัดความดันโลหิต 
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ผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.0) โดยมีอายุเฉลี่ย 64 ปี มีมากกว่าคร่ึงที่มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 
56.7) ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ86.7) ประมาณ 2 ใน 3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 73.4) และมีงานทํา 
(ร้อยละ 76.7) โดยประมาณ 1 ใน 3 ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 30.0) รองมาเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน (ร้อยละ 23.3) และรับจ้าง 
(ร้อยละ 16.7 ) ตามลําดับ มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 9,750 บาท มีมากกว่าคร่ึงที่มีระยะการเจ็บป่วยอยู่ในช่วง 1-5 ปี (ร้อยละ 
60.0) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการรักษาอย่างสม่ําเสมอ (ร้อยละ 83.3) และไม่มีภาวะแทรกซ้อน (ร้อยละ 86.7)   ส่วนใหญ่ของผู้ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคหัวใจโต ร้อยละ 6.7 และมีมากกว่าคร่ึงที่เคยได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวโรคความดันโลหิตสูง 
(ร้อยละ 53.3) โดย 1 ใน 3 ของผู้ป่วยได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้ทําการรักษา (ร้อยละ 33.3) รองมาได้รับคําแนะนําจากพยาบาล 
ร้อยละ 13.3 
 ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉล่ีย 11.77 คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับสูง  มากที่สุด (ร้อยละ 40.0) และหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ย 19.23 คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับสูงทุกคน (ร้อยละ 100.0) 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความรู้โรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา (n = 30) 

ความรู้ x  S.D t p-value(two-tailed) 

ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 11.77 4.09   
หลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 19.23 0.89 -9.835 <0.001 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ีย 11.77 และภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 19.23  ซึ่งภายหลัง
ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ      (p < 0.001)  
 ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมสุข
ศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ีย 28.83 คะแนน ส่วนใหญ่มีคะแนนระดับดี (ร้อยละ 86.7) และหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 34.07 คะแนน ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 96.7) 
 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา (n = 30) 

พฤติกรรมการปฏิบัติตน x  S.D t p-value(two-tailed) 
          ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 28.83 4.04   
          หลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 34.07 3.84 -6.786 <0.001 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 28.83  และภายหลังได้รับ
โปรแกรมสุขศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ีย 34.07 ซึ่งภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ     (p < 0.001)  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
ภาวะหลอดเลือดสมองดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 
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 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีค่าคะแนนเฉล่ียความรู้โรคความดันโลหิต
สูงเท่ากับ 19.23 ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ย 11.77 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 และแนวคิดของ Orem & Taylor (อ้างใน สมจิต หนุเจริญกุล . 2544 : 21) ที่ว่าการดูแล
ตนเองเป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนรู้ และเป็นกิจกรรมท่ีจะทําด้วยความต้ังใจในวัยผู้ใหญ่ บุคคลจะปรับหน้าท่ีและพัฒนาการของ
ตนเอง ตลอดจนป้องกัน ควบคุม กําจัดโรคและการบาดเจ็บต่างๆ โดยการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เรียนรู้วิธ ีการที่จะ
ดูแลตนเองและส่ิงแวดล้อมท่ีคิดว่าจะมีผลต่อหน้าท่ีและพัฒนาการของตนเอง และแนวคิดของบุญยง  เกี่ยวการค้า (2526: 328-
383 )ท่ีกล่าวถึงโปรแกรมสุขศึกษาว่าหมายถึงกระบวนการจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างเป็น
ระบบ และมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนสามารถคิดและหาเหตุผลด้วยตนเอง รวมทั้งการเลือกและตัดสินใจท่ีจะ
ปฏิบัติตนในทางท่ีถูกต้อง เพ่ือให้เกิดสุขภาพดีตลอดไป และสอดคล้องกับแนวคิดของสุรีย์ จันทรโมลี (2527) ที่ว่าการเตรียม
ประสบการณ์เรียนรู้ ข้อเท็จจริง แนวคิดหลักการท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ใช้เวลา ใช้กระบวนการสอน  สื่อ
การสอนหลายๆ อย่างประกอบกัน เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความเช่ือ เจตคติและการปฏิบัติตน และยัง
สอดคล้องกับ Redman (อ้างใน ธนพร  โกมะหะวงศ์, 2544 : 66) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจเป็นการเรียนรู้ท่ีทํา
ให้สามารถกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยใช้ความคิด  ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและมโนทัศน์เพ่ิมข้ึน การเรียนรู้ประเภทนี้จะทํา
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากการไม่รู้เป็นรู้   
 จากผลการวิจัย อภิปรายได้ว่าโปรแกรมสุขศึกษาท่ีสร้างขึ้น  ทําให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนจากก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา เกิดจากองค์ประกอบประกอบหลัก3  องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ โดยมีการทบทวนวรรณกรรม  ความรู้และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ครอบคลุมเนื้อหา
ท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามท่ีใช้ในการวจิัย ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญและนํามาปรับแก้ไขและนําไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง และนํามาหาคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนนําไปใช้จริง 2. โปรแกรมสุขศึกษานําไปใช้กับผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่อยู่บ้าน และไปสอนโดยมีการนัดหมายการสอนล่วงหน้า  ในเวลาท่ีผู้ป่วยว่าง  ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับการเดินทาง
หรือภารกิจอื่นๆ ทําให้ผู้ป่วยมีความเต็มใจและต้ังใจฟังในสิ่งที่ให้ความรู้ ประกอบกับผู้ป่วยจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ไม่
เคยได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน เมื่อให้โปรแกรมสุขศึกษา ผู้ป่วยจึงมีความรู้สูงข้ึนอย่างชัดเจน และ 3. 
ผู้สอนมีความต้ังใจสอน เพราะต้องการให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ผู้สอนทุกคนต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
ภาวะหลอดเลือดสมองดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีค่าคะแนนเฉล่ียการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 34.07 ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาที่มีค่าคะแนนเฉล่ีย 28.83     อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมจิต หนุเจริญกุล (2544: 142-143) ท่ีว่าการดูแลตนเองตามการ
เบ่ียงเบนทางสุขภาพ (health deviation self-care requisites) เป็นการดูแลตนเองเมื่อเกิดความเจ็บป่วย เกิดโรค ได้รับ
การรักษา ได้รับอันตรายหรือทุพลภาพ อันเป็นเหตุทําให้ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง กิจกรรมด้านนี้แบ่งเป็น 6 
ประเภทได้แก่ แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่นเจ้าหน้าที่สุขภาพ, รับรู้ สนใจ ดูแลผลของพยาธิสภาพ ซึ่ง
รวมถึงผลกระทบต่อพัฒนาการของตนเอง, ปฏิบัติตนตามแผนการรักษาพยาบาล การวินิจฉัย การฟื้นฟูและการป้องก ัน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ, รับรู้ สนใจ ดูแลและป้องกันความไม่สุขสบายจากผลข้างเคียงของการรักษา
หรือจากโรค , ปรับตัวต ่อการเปลี่ยนแปลงที ่เก ิดขึ้น จากความเจ ็บป่วยและการรักษา โดยรักษาไว ้ซึ ่งอ ัตมโนทัศน์และ
ภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง ปรับบทบาทตนเองให้เหมาะสมในการพึ่งพาตนเองและผู้อื่น,  เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับผลของพยาธิ
สภาพหรือภาวะที่เป็นอยู่ รวมท้ังผลของการวินิจฉัยและการรักษา ในรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีส่งเสริมพัฒนาการของตนเองให้
ดีที่สุดตามความสามารถท่ีเหลืออยู่ รู้จักตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง เพื่อช่วยให้โครงสร้าง หน้าที่และพัฒนาการของแต่ละบุคคล
ดําเนินไปได้ถึงขีดสูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิดของวาสนา จันทร์สว่าง (2550 : 57) ที่ว่าสุขศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริม  

ผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.0) โดยมีอายุเฉลี่ย 64 ปี มีมากกว่าคร่ึงที่มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 
56.7) ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ86.7) ประมาณ 2 ใน 3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 73.4) และมีงานทํา 
(ร้อยละ 76.7) โดยประมาณ 1 ใน 3 ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 30.0) รองมาเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน (ร้อยละ 23.3) และรับจ้าง 
(ร้อยละ 16.7 ) ตามลําดับ มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 9,750 บาท มีมากกว่าคร่ึงที่มีระยะการเจ็บป่วยอยู่ในช่วง 1-5 ปี (ร้อยละ 
60.0) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการรักษาอย่างสม่ําเสมอ (ร้อยละ 83.3) และไม่มีภาวะแทรกซ้อน (ร้อยละ 86.7)   ส่วนใหญ่ของผู้ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคหัวใจโต ร้อยละ 6.7 และมีมากกว่าคร่ึงที่เคยได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวโรคความดันโลหิตสูง 
(ร้อยละ 53.3) โดย 1 ใน 3 ของผู้ป่วยได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้ทําการรักษา (ร้อยละ 33.3) รองมาได้รับคําแนะนําจากพยาบาล 
ร้อยละ 13.3 
 ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉล่ีย 11.77 คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับสูง  มากที่สุด (ร้อยละ 40.0) และหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ย 19.23 คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับสูงทุกคน (ร้อยละ 100.0) 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความรู้โรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา (n = 30) 

ความรู้ x  S.D t p-value(two-tailed) 

ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 11.77 4.09   
หลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 19.23 0.89 -9.835 <0.001 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ีย 11.77 และภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 19.23  ซึ่งภายหลัง
ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ      (p < 0.001)  
 ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมสุข
ศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ีย 28.83 คะแนน ส่วนใหญ่มีคะแนนระดับดี (ร้อยละ 86.7) และหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 34.07 คะแนน ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 96.7) 
 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา (n = 30) 

พฤติกรรมการปฏิบัติตน x  S.D t p-value(two-tailed) 
          ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 28.83 4.04   
          หลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 34.07 3.84 -6.786 <0.001 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 28.83  และภายหลังได้รับ
โปรแกรมสุขศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ีย 34.07 ซึ่งภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ     (p < 0.001)  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
ภาวะหลอดเลือดสมองดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา 
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ปรับเปล่ียนและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม  เพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต และทําให้ประชาชน
สามารถดูแลตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  
 จากผลการวิจัย อภิปรายได้ว่าโปรแกรมสุขศึกษาท่ีสร้างขึ้น ทําให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมพีฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเนื่องจากผู้ป่วยได้รับความรู้จากโปรแกรมสุขศึกษาที่ผู้วิจัยจัด
ให้และนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน ประกอบกับผู้สอนมีการเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้คําแนะนําเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง 3 คร้ัง และมีการกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกต้องเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีค่าคะแนนเฉล่ียความรู้เกี่ยวกับโรค
และการปฏิบัติตน คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง สูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมสุขศึกษา จึงขอเสนอแนะให้นําผลการวิจัยไปใช้  ดังนี้ 
ด้านการบริการ 
 1. เน้นเจ้าหน้าท่ีพยาบาล ให้คําแนะนํา ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงทุกรายในชุมชนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและติดตามผลอย่างน้อย 3 คร้ังหรือมากกว่านั้น เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ป่วย 
 2. ควรมีการจัดทําสื่อท่ีสวยงาม มีสีสันเพ่ือดึงดูดใจให้อ่าน และตัวหนังสือมีขนาดใหญ่เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุท่ีสายตามองเห็นไม่ชัด 
 3. ควรจัดให้มีการให้ความรู้ คําแนะนําแก่ผู้ป่วยอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง ในเร่ืองการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย 
การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติ เป็นต้น เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรัง รักษา
ไม่หายขาดและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ต้องได้รับการรักษาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
ด้านการบริหาร การจัดระบบการสอนการดูแลตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

1. ควรจัดให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้ส ูงอายุที ่ป่วยด้วยโรคเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ ให้กําลังใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเองมากขึ้น 
 2. ในการให้ความรู้ คําแนะนําแต่ละคร้ัง ท้ังพยาบาลผู้สอนและผู้ป่วย ควรมีความพร้อม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมควรเอื้อ
ในการเรียนการสอน เลือกเวลา สถานที่ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. ในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล สามารถนําโปรแกรมสุขศึกษา ไปใช้ได้กับ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาซ้ํา โดยเปล่ียนกลุ่มตัวอย่าง เช่นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ ผู้ป่วยท่ีได้รับการ
รักษาไม่สม่ําเสมอ หรือให้สุขศึกษาแก่ญาติที่เป็นผู้ดูแล 
 2. ศึกษาปัจจัยทางด้านขนาดของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม รวมท้ังปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจมี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดัน โลหิตสูง 
 3. ใช้กลวิธีอื่นร่วมในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เช่น กระบวนการกลุ่ม การสร้างแรงจูงใจ การสร้างเสริม
พลังอํานาจ 
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ปรับเปล่ียนและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม  เพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต และทําให้ประชาชน
สามารถดูแลตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  
 จากผลการวิจัย อภิปรายได้ว่าโปรแกรมสุขศึกษาท่ีสร้างขึ้น ทําให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมพีฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเนื่องจากผู้ป่วยได้รับความรู้จากโปรแกรมสุขศึกษาที่ผู้วิจัยจัด
ให้และนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน ประกอบกับผู้สอนมีการเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้คําแนะนําเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง 3 คร้ัง และมีการกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกต้องเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีค่าคะแนนเฉล่ียความรู้เกี่ยวกับโรค
และการปฏิบัติตน คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง สูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมสุขศึกษา จึงขอเสนอแนะให้นําผลการวิจัยไปใช้  ดังนี้ 
ด้านการบริการ 
 1. เน้นเจ้าหน้าท่ีพยาบาล ให้คําแนะนํา ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงทุกรายในชุมชนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและติดตามผลอย่างน้อย 3 คร้ังหรือมากกว่านั้น เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ป่วย 
 2. ควรมีการจัดทําสื่อท่ีสวยงาม มีสีสันเพ่ือดึงดูดใจให้อ่าน และตัวหนังสือมีขนาดใหญ่เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุท่ีสายตามองเห็นไม่ชัด 
 3. ควรจัดให้มีการให้ความรู้ คําแนะนําแก่ผู้ป่วยอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง ในเร่ืองการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย 
การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติ เป็นต้น เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรัง รักษา
ไม่หายขาดและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ต้องได้รับการรักษาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
ด้านการบริหาร การจัดระบบการสอนการดูแลตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

1. ควรจัดให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้ส ูงอายุที ่ป่วยด้วยโรคเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ ให้กําลังใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเองมากขึ้น 
 2. ในการให้ความรู้ คําแนะนําแต่ละคร้ัง ท้ังพยาบาลผู้สอนและผู้ป่วย ควรมีความพร้อม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมควรเอื้อ
ในการเรียนการสอน เลือกเวลา สถานที่ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. ในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล สามารถนําโปรแกรมสุขศึกษา ไปใช้ได้กับ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาซ้ํา โดยเปล่ียนกลุ่มตัวอย่าง เช่นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ ผู้ป่วยท่ีได้รับการ
รักษาไม่สม่ําเสมอ หรือให้สุขศึกษาแก่ญาติที่เป็นผู้ดูแล 
 2. ศึกษาปัจจัยทางด้านขนาดของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม รวมท้ังปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจมี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดัน โลหิตสูง 
 3. ใช้กลวิธีอื่นร่วมในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เช่น กระบวนการกลุ่ม การสร้างแรงจูงใจ การสร้างเสริม
พลังอํานาจ 
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อิทธิพลการมุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรมและการเรียนรู้ขององค์กรที่มีต่อการสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน: หลักฐานเชิงประจักษ ์จากบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 

EFFECT OF MARKETING FOCUS, INNOVATION, LEARNING ORGANIZATION TOWARD 
THE BUILDING OF COMPETITIVE ADVENTAGES: EMPIRICAL EVIDENCE FORM ISO 

9000 CERTIFIED COMPANIES 
ชัยยุทธ เลิศพาชิน, บุญฑวรรณ วิงวอน, ธนกร น้อยทองเล็ก, อัจฉรา เมฆสุวรรณ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

บทคัดย่อ  

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการมุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรม การเรียนรู้ขององค์กร
และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันรวมถึงศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทท่ีได้รับ
รองมาตรฐาน ISO 9000 ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 จํานวน 168 บริษัท เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เคร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสมการ
โครงสร้าง (SEM) โดยใช้เทคนิค PLS Graph 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี เป็นส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบกิจการอยู่จังหวัดจังหวัดอํานาจเจริญมากท่ีสุด ประสบการณ์ในการทํางานส่วนใหญ่ 7 - 10 ปี เป็นธุรกิจบริการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญต่อนวัตกรรม มากท่ีสุด รองลงมาคือ การมุ่งเน้นการตลาด องค์การแห่งการเรียนรู้และการสร้างความ
ได้เปรียบการแข่งขัน  
 การมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อปัจจัยด้านนวัตกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
คําสําคัญ : การมุ่งเน้นทางการตลาด, นวัตกรรม, องค์การแห่งการเรียนรู้, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the opinion level of marketing focus, innovation, learning 
organization and the competitive advantages, including the study of direct and indirect affect factors toward 
competitive advantages of ISO 9000 certified companies.   
 The sampling group was 168 ISO certified companies. It was survey research with questionnaire as 
research tool and descriptive statistics to locate frequency, mean, standard deviation and inferential statistics with 
structural equation model of PLS Graph technique.   
 The research outcomes revealed that the majority of respondents were male in gender, with average 
age of 31-40 years old, with undergraduate educational level, with business in Amnardcharoen province at the 
most, with business experiences of 7-10 years, with service business.  Respondents valued innovation as the most 
and followed by marketing focus, learning organization and competitive advantages.  
 Marketing focus factor had direct effect and overall effect toward innovation factor as the most and 
followed by learning organization had direct effect toward the competitive advantages. 
Keywords : marketing focus, innovation, learning organization, the competitive advantages 
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บทนํา   
 จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีทุกคนทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ หรืออาจจะทําได้ก็เพียง
ชะลอหรือลดระดับความเปล่ียนแปลงได้เท่านั้น ดังนั้น องค์กรใดมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าองค์กร
นั้นย่อมมีโอกาสอยู่รอดและเติบโตก้าวหน้าได้ดีกว่าองค์กรอื่น หรืออาจจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ  จากการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรนั้น ๆ โดย
จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเปล่ียนแปลงของวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมา (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2554, ออนไลน์) 
 ไม่ว่าการเปลีย่นแปลงใดก็ตามที่เกิดขึ้นในองค์กร หัวใจสําคัญอย่างหนึ่งท่ีถือเป็นเคร่ืองมือบริหารการเปลี่ยนแปลงคือ การ
ส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง ทําไมการส่ือสารจึงสําคัญ เพราะเม่ือไหร่ก็ตามท่ีคนในองค์กรรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เหมาะสมกับเวลา สถาน ท่ีและบุคคล และจุดท่ีสํ าคัญที่ จะทําให้การส่ือสารเพื่อการเป ล่ียนแปลงในองค์กรประสบ 
ความสําเร็จคือ บุคคลสําคัญในตําแหน่งและระดับต่าง ๆ จะต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง รวมถึงต้องมีเทคนิคและ
ทักษะของการส่ือสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงท่ีดีด้วย เห็นได้จากหลายบริษัทท่ีประกอบธุรกิจจําเป็นต้องมีเคร่ืองรับรองหรือ
เคร่ืองหมายยืนยันมาตรฐานของบริษัท รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ความมีชัดเจน และเป็นท่ียอมรับต่อลูกค้า จึง
เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงและต้องอาศัยปัจจัย
หลายด้าน อาทิ กลยุทธ์ธุรกิจ ภาวะผู้นําในการขับเคลื่อนองค์กร ความสามารถทํากําไร ความสามารถทางการตลาด นวัตกรรมและ
การจัดการความรู้ขององค์กร เป็นต้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นเคร่ืองมือทางการจัดการอันจะทําให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ ผู้บริหาร
จําเป็นมีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วย ปัจจัยทางกายภาพ คือ บุคลากร (man) เคร่ืองจักร(machine) 
วัตถุดิบ (material) เงิน (money) การจัดการ (management) และตลาด (market) หรือ 6 M’s นั่นเอง โดยมีบุคลากรเป็นปัจจัย
สําคัญที่สุดเพ่ือท่ีจะทําให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างม่ันคง (จรินทร์ อาสาทรงธรรม, 2554, ออนไลน์) สําหรับปัจจัยด้าน
ชีวภาพที่เป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญมากที่สุดก็คือ ความรู้ (knowledge) ท่ีองค์กรต้องพยายามสร้างขึ้นมา ด้วยการเรียนรู้ (learning) ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และพัฒนามาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ให้ได้ ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม หรือแม้กระทั่ง ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถช่วยทําให้
กิจการ สร้างองค์ความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ จากนั้น ผู้บริหารต้องดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรมีอยู่นั ้น เพื่อมาสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ให้กับองค์กรต่อไป (จรินทร์ อาสาทรงธรรม, 2554, ออนไลน์) 
 ดังนั้น อิทธิพลที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ เพื่อได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 รวมถึงการได้รับการยอมรับในการ
แข่งขันด้านการตลาดโดยสามารถเป็นผู้นําในแต่ละอุตสาหกรรมได้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีการ
มุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรม และการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อศึกษาอ ิทธิพลที่มีต ่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดย่อมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ขอบเขตของการวิจัย จําแนกได้ 4 ด้านคือ (1) ขอบเขตเนื้อหา มุ่งเน้นการศึกษาถึงระดับความคิดเห็นการมุ่งเน้นทางการ
ตลาด นวัตกรรม และการเรียนรู้ขององค์กรท่ีมีต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  (2) ขอบเขตประชากร ได้แก่บริษัทท่ี
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 จํานวน 1,832 บริษัท (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554, ออนไลน์) (3) ขอบเขตพ้ืนท่ี 
ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามบริษัทท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 ท่ัวประเทศไทย (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 
2554, ออนไลน์) และ (4) ขอบเขตระยะเวลา การวิจัยคร้ังนี้ ใช้เวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2554-พฤษภาคม 2555 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

238

สมมติฐานในการวิจัย 
 H:1 การมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 
 H:2 การมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 H:3 การมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 H:4 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 
 H:5 นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 H:6 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 จํานวน 1,832 บริษัท (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554, ออนไลน)์ 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดให้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 328 บริษัทตามเกณฑ์ของยามาเน่ (Yamane, 1972) 
และได้รับความร่วมมือ จํานวน 168 บริษัท 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของตอบแบบ 
สอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรม และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การ
มุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรม องค์การแห่งการเรียนรู้และความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ประยุกต์ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert, 1970) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 
9000 จํานวน 328 บริษัท ในการตอบแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 คือ สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ เพ่ือแจกแจงความถ่ีในการจัดลําดับช้ันลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์โดยเทคนิค SEM โดยใช้โปรแกรม PLS-Graph 3.0 (Wynne W. Chin, 2004, 
online) และนํามาสรุปผลความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์แต่ละตัวแปร โดยแบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการมุ่งเน้น
ทางการตลาด นวัตกรรมและการเรียนรู้ขององค์กรที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยแสดงผลเป็นร้อยละค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานและความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 

ผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
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 จากการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยเทคนิค  PLS-Graph 3.0 ดังภาพที่ 2 พบว่า การมุ่งเน้นทางการตลาด 
นวัตกรรม และองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยเฉพาะการมุ่งเน้นทางการ
ตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีสัมประสิทธิ์เส้นทางมากท่ีสุดเท่ากับ 0.842 มีค่า R2 เท่ากับ 0.709 รองลงมา
องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.537 มีค่า R2 เท่ากับ 
0.673 และการมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีสัมประสิทธิเ์ส้นทางมากท่ีสุดเท่ากับ 0.499 มี
ค่า R2 เท่ากับ 0.675 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย coef. t-stat สรุปผล 
H:1 การมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 0.433 4.425 สนับสนุน 
H:2 การมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 0.842 32.757 สนับสนุน 
H:3 การมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 0.248 2.327 สนับสนุน 
H:4 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 0.321 3.483 สนับสนุน 
H:5 นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 0.085 1.982 สนับสนุน 
H:6 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 0.537 4.453 สนับสนุน 

หมายเหตุ : t-stat ≥ 1.96 แสดงว่ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า t-stat ≥ 1.96 แสดงว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลว่า สนับสนุน 
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ทุกสมมติฐาน 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 
Note.  
TE= 
Tota
l 
Effe
ct, 
DE= 
Dire
ct 
Effe
ct, 
IE= 
Indir
ect 
Effe

ct, N/A= Applicable 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมการโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมและ
อิทธิพลรวม พบว่าการมุ่งเน้นทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้มากท่ีสุด และยังมีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางอ้อม
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.842  
 
 

Antecedent R2 Effect 
Dependent Variable 
Competitive Learning Organization Innovation 

Market Orientation - 
DE 0.248 0.842 0.433 
IE 0.512 0.000 0.270 
TE 0.760 0.842 0.703 

Innovation 0.524 
DE 0.085 N/A N/A 
IE 0.000 N/A N/A 
TE 0.085 N/A N/A 

Learning Organization 
 DE 0.537 N/A N/A 
0.709 IE 0.027 N/A N/A 
 TE 0.564 N/A N/A 

Competitive 
 DE N/A N/A N/A 
0.673 IE N/A N/A N/A 
 TE N/A N/A N/A 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 

Construct/Item loading t-stat CR AVE 
การมุ่งเน้นทางการตลาด    0.924 0.577 
1. องค์กรเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี 0.804 26.594   
2. บริษัทมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 0.776 24.237   
3. บริษัทให้ความสําคัญกับการให้บริการหลังการขาย 0.725 17.701   
4. องค์กรเชื่อม่ันว่าการระบุลูกค้าเป้าหมายทําให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน 0.759 22.658   
5. มีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่งขันให้กับบุคลากรทราบอย่างทั่วถึง 0.728 17.233   
6. มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและคุณภาพบริการให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 0.734 20.406   
7. บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง และกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน 0.750 17.775   
8. บริษัทใช้ทรัพยากรทุกหน่วยงานอย่างเต็มท่ี ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  0.771 21.730   
9. มุ่งเน้นกับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 0.784 24.391   
นวัตกรรม (Innovation)   0.829 0.494 
1. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 0.620 8.442   
2. สนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานเพ่ือเพิ่มกําลังการผลิตและลดต้นทุน 0.678 12.499   
3. ให้ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 0.767 18.937   
4. นวัตกรรมเป็นส่ิงท่ีทําให้องค์กรสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันอย่างยั่งยืน 0.757 19.306   
5. เน้นการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการของกิจการ 0.682 10.669   
องค์กรแห่งการเรียนรู้   0.879 0.548 
1. ความสามารถในการเรียนรู้เป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 0.719 17.162   
2. องค์กรเชื่อม่ันว่าการเรียนรู้ของพนักงานเป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่าย 0.763 17.863   
3. ถ้าองค์กรขาดการเรียนรู้จะก่อให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหาในอนาคต 0.764 17.259   
4. องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล
ข่าวสารในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

0.812 29.751   

5. บริษัทให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานทุกคน 0.738 17.326   
6. องค์กรเชื่อมั่นว่าการจัดการความรู้ (KM) มีส่วนช่วยให้การถ่ายทอดประสบการณ์
จากผู้บริหารไปสู่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.635 13.195   

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน   0.909 0.625 
1. บริษัทมียอดขายสินค้าเพ่ิมข้ึน 0.781 26.123   
2. คุณภาพของสินค้าและบริการได้รับการยอมรับจากผู้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 0.808 28.671   
3. ต้นทุนของสินค้าและบริการเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 0.831 26.427   
4. สินค้าและบริการของบริษัทมีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขัน 0.826 25.125   
5. กระบวนการทํางานภายในมีความรวดเร็วทันเวลาอย่างต่อเนื่อง 0.809 23.732   
6. บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน  0.679 13.758   

หมายเหตุ: นวัตกรรม1 และนวัตกรรม2 มีค่า Loading ตํ่ากว่า 0.70 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าตัวช้ีวัดทุกตัวมีค่า Loading สูงกว่า 0.70 ยกเว้น นวัตกรรม1 และนวัตกรรม2 ระหว่าง 0.635 - 
0.831 และมีเคร่ืองหมายบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ทุกค่า และแต่ละด้านมีค่า CR สูงระหว่าง 0.829 - 0.924 และมีค่า 
AVE ระหว่าง 0.494 - 0.625 แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดในแต่ละด้านสามารถชี้วัดตัวแปรแฝงในแต่ละด้านของตนได้ดีเท่าเทียมกัน และมี
ความเชื่อถือได้สูง  
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาอิทธิพลของการมุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรม และการเรียนรู้ขององค์กรที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 มีประเด็นที่คณะผู้วิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 นวัตกรรม ค่าเฉล่ียระดับมาก โดยมีความเห็นในการเน้นการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการของกิจการ รองลงมาคือ 
สนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตและลดต้นทุน การจัดกิจกรรมสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน โดยให้ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการวิจัยและพัฒนา เพ่ือคิดค้นส่ิง
ใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทําให้องค์กรสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับแนวความคิดของศศิประภา ชัยประสิทธิ ์ (2555) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรมุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมภายในองค์กรด้วยการเล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นสําคัญ และต้องมีบุคลากรสําคัญท่ีจะทําหน้าท่ีตามบทบาทต่าง ๆ 
ภายใต้กระบวนการนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดตําแหน่ง ผู้นําในการดําเนินโครงการนวัตกรรมและผู้สนับสนุน อีกท้ังบุคลากร
ภายในองค์กรยังต้องมุ่งเน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม มากกว่าการมุ่งเน้นส่วนบุคคลท้ังนี้เนื่องจากนวัตกรรมจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จาก
การทํางานร่วมกันของบุคคลที่มีพ้ืนฐานท่ีหลากหลาย (Cross-functional) ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากร เนื่องจากการท่ีบุคลากรจะเป็นผู้ท่ีสามารถคิดค้น ส่ิงใหม่ ๆ ได้บุคลากรเองจะต้องมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสม  
 การมุ่งเน้นการตลาดค่าเฉลี่ยระดับมาก โดยมีความเห็นเกี่ยวกับารใช้ทรัพยากรทุกหน่วยงานอย่างเต็มท่ี ในการตอบ 
สนองต่อความต้องการของตลาด รองลงมาคือ บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง และกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน องค์กรเข้ าใจ 
ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี มีการสื่อสารข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่งขันให้กับบุคลากรทราบอย่างทั่วถึง บริษัทมีการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นกับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ให้ความสําคัญ
กับการให้บริการหลังการขาย มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและคุณภาพบริการให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและองค์กรเชื่อม่ันว่าการระบุลูกค้า
เป้าหมายทําให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน สอดคล้องกับแนวความคิดของสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2553) กล่าวไว้ว่า การมุ่งเน้นลูกค้า จะเป็นกระบวนการท่ีองค์กรนํามาใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นใน
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  
 ท้ังนี้ ความผูกพันดังกล่าวจะเป็นผลลัพธ์หนึ่งท่ีสําคัญของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กรในด้านวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า และการ
สร้างผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งผลลัพธ์ทั้งทางด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า จะเป็นข้อมูลท่ีสําคัญที่จะช่วยให้องค์กร
ได้เข้าใจลูกค้าและตลาด รวมถึงมุมมองของลูกค้าและพฤติกรรมของตลาด ซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุง และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
ต่อไป ในการมุ่งเน้นลูกค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ความผูกพันของลูกค้า และ (2) เสียงของลูกค้า อีกทั้งปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความชอบของลูกค้าจะเป็นส่ิงท่ีมีความสําคัญอย่างมากในการทําความเข้าใจกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลักดันตลาด และอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและความยั่งยืนขององค์กรต่อไป นอกจากความพึงพอใจแล้ว องค์กรจะต้องมีการดําเนินการใน
การประเมินความไม่พึงพอใจด้วย โดยการวัดดังกล่าวจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทํา
ให้เหนือกว่าความคาดหวังในอนาคตของลูกค้าได้เช่นเดียวกัน 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียระดับมาก โดยมีความเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก โดยพบว่า บริษัทให้
ความสําคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานทุกคนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ องค์กรเช่ือมั่นว่าการเรียนรู้ของพนักงานเป็นการ
ลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายและถ้าองค์กรขาดการเรียนรู้จะก่อให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหาในอนาคต องค์กรเชื่อมั่นว่าการจัดการความรู้มีส่วน
ช่วยให้การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารไปสู่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานร่วมกัน และความสามารถในการเรียนรู้เป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวความคิดของ Yulk (2002) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีความปรารถนาในการท่ีจะ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาการทํางานมีการแบ่งปันความคิดในการทํางาน มีการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม มีการทุ่มเท
ทรัพยากรเพ่ือลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้ตลอดจนสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ จน
กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ  
 ความได้เปรียบการแข่งขัน ค่าเฉลี่ยระดับมาก โดยมีความเห็นเกี่ยวกับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนมากท่ีสุด รองลงมา
คือ บริษัทมียอดขายสินค้าเพ่ิมข้ึน คุณภาพของสินค้าและบริการได้รับการยอมรับจากผู้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กระบวนการทํางานภายในมี
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ความรวดเร็วทันเวลาอย่างต่อเนื่อง สินค้าต้นทุนของสินค้าและบริการเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทมีจุดเด่น
ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขัน สอดคล้องกับแนวคิดของกัลยาณี สูงสมบัติ (2554) กล่าวว่า การกําหนดเป้าหมายที่ดีควรมาจากการท่ีนํา
วิสัยทัศน์มาพิจารณาในการกําหนดเป้าหมายทั้งเป็นเป้าหมายท่ีเป็นทางการ และเป้าหมายปฏิบัติการ เป้าหมายท่ีเป็นทางการ เป็น
การกําหนดทิศทางขององค์การในอนาคต อีกท้ังได้กล่าวว่าบทบาทของผู้นําหรือผู้บริการจําเป็นต้องมีแนวทางในการดําเนินงานที่มี
ความชัดเจน โดยเร่ิมจากการท่ีผู้นําหรือผู้บริหารจะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดเป้าหมาย การกําหนดคุณค่าและความเชื่อ
ร่วมกัน และการกําหนดกลยุทธ์ ในด้านบทบาทของพนักงานระดับปฏิบัติการสนับสนุนและประสานงานทําให้เกิดแนวทางการปฏิบัติท่ี
เป็นรูปธรรม 
 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ทุกตัวแปร พบว่า การมุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรม และองค์การแห่งการ
เรียนรู้มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทุกปัจจัย โดยมีความสัมพันธ์กันทุกเส้นทาง โดยเฉพาะการมุ่งเน้นทางการตลาด มี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อปัจจัยนวัตกรรมมากท่ีสุด เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลิตผล (Outputs) 
ขององค์การหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้า (Goods) หรือการบริการ (Services) ก็ได้ (Smith, 2006; Schilling, 
2008) และตัวแปรหลักท่ีสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี 2 ตัวแปร คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และกระบวนการท่ีจะทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดข้ึนได้ และ 2) 
ความต้องการของตลาด หมายถึง ความต้องการของผู้ใช้ท่ีมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นและพร้อมท่ีจะซื้อหรือใช้ และส่งผลทํา
ให้ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม (Capon et al, 1992; Ettlit and Reza, 1992; 
Gopalakrishnan and Damanpour, 1997) แม้ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถูกมองเห็นไดชั้ดเจนมากกว่า แต่นวัตกรรมกระบวนการก็
มีความสําคัญมากเช่นเดียวกันในการท่ีจะทําให้องค์การหรือธุรกิจมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ (Schilling, 2008) โดย
นวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ กล่าวคือ ปัจจัยนําเข้า (Inputs) 
กระบวนการ (Process) และผลิตผล (Outputs) (Abernathy and Utterback, 1978; Tushman and Nadler, 1986; 
Gopalakrishnan et al., 1999) รองลงมาคือ องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน จะเห็น
ได้ว่าการมุ่งเน้นทางการตลาดส่งผลต่อนวัตกรรมในการให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนเกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการคิดเพื่อ
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างและเป็นประโยชน์ขึ้นมา (Laundy, 2006) จากการสํารวจของสํานักงานนวัตรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2550) ที่ได้ทําการสํารวจผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีนวัตกรรม โดยสรุปพบว่า ผู้บริหารระดับสูงมีความ
เช่ือม่ันว่า นวัตกรรมจะนําไปสู่การสร้างความม่ันคงทางการตลาด หรือการสร้างตลาดใหม่ รวมท้ังบริษัทต่าง ๆ ก็จะเห็นความสําคัญต่อ
การลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะการวิจัย  

 1. ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้สามารถนํามาประกอบเป็นแนวทางให้กับบริษัทท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 ในการรับรู้
บริบทและศักยภาพโดยรวมขององค์กรและอุตสาหกรรม เพ่ือสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการอ้างอิงในการพิจารณากําหนด
กลยุทธ์ขององค์กร 
 2. ควรมีการต่อยอดงานวิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9000 เพื่อ
จะได้เห็นอิทธิพลของตัวแปรแต่ละด้านว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน 
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การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต ้

A DEVELOPMENT OF THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL ON EMOTIONAL 
INTELLIGENCE FOR BACHELOR’S DEGREE STUDENT IN RAJABHAT UNIVERSITY IN 

THE SOUTH OF THAILAND 
กุสุมา  ใจสบาย, จุติพร  อัศวโสวรรณ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

บทคัดย่อ           

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2552 จํานวน 991 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ตามจํานวนเกณฑ์ข้ันตํ่าในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมลิสเรล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 1)  แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 2) แบบสอบถามการ
อบรมเลี้ยงดู 3) แบบสอบถามรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 4) แบบวัดบุคลิกภาพ 5)  แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม 
6)  แบบสอบถามปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และ 7)  แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (RISREL 8.72)   
  ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ได้แก่ ตัวแปรบุคลิกภาพ ตัวแปรเพศ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม และ ตัวแปรการสื่อสารภายในครอบครัวเชิงบวก และมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 1.54 , .44 , -.41 และ .25  ตามลําดับ  

ตัวแปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ตัวแปรเพศ ตัว
แปรการสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหวา่งอาจารย์กับนักศึกษา  โดยส่งผลผ่านตัวแปรบุคลิกภาพ และมีค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 1.54, .88 และ .11  ตามลําดับ  
คําสําคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, โมเดลเชิงสาเหตุ   

Abstract 

 The purpose of this research was to develop the casual model on emotional intelligence for 
undergraduate students in Rajabhat universities in Southern Region. The sample consisted of 991 
undergraduate students of Rajabhat universities in Southern Region in 2009 Academic year. The research 
instruments included a Personal Information of Student Questionnaire, a Child-Rearing Practices 
Questionnaire, a Family Communication Questionnaire, a Personality Scale, a social support Questionnaire, an 
interaction between teacher and undergraduate student  Questionnaire  and an Emotional Intelligence Scale. 
Data were analyzed by the casual model through LISREL 8.72  
 The results indicated that the variables directly significantly affected emotional intelligence at .05 
level consisting of four variables namely : personality, sex, social support and family communication with the 
effect size of 1.54, .44, -.41 and .25 respectively.    
 The variables indirectly significantly affected emotional intelligence at .05 level consisting of three 
variables namely  : sex, social support and interaction between teacher and undergraduate student  all of this 
variables indirectly throught personality with the effect size of 1.54, .88, and .11 respectively 
Keywords : Emotional Intelligence, Causal Relationship Model 
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 ดังนั้นบัณฑิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ จึงเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการรู้จักตนเอง ควบคุมอารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง  พอใจใน
ชีวิตและความสุขสงบทางใจ รู้จักการปรับตัว มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในลักษณะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งให้ความรู้ในระดับอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามเท่านั้น ได้แก่ เพศกับความฉลาดทางอารมณ์ ของซูทาร์โซ (Sutarso, 1998) และทาเปีย (Tapia, 1999, Abstract) 
บุคลิกภาพกับความฉลาดทางอารมณ์ของบาร์ริค และเมาท์ (Barrick & Mount,1991 cited in Mayer, Salovey & Caruso, 
1997) และฉัตรฤดี สุกปล่ัง (2543) การอบรมเล้ียงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ของ ชนมน สุขวงศ์ (2543) การส่ือสารภายใน
ครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ของ วรรณดี หมู่เย็น (2544) การสนับสนุนทางสังคมกับความฉลาดทางอารมณ์ของ ลักขณา 
แพทยานันท์ (2542) บทความวิจัยเร่ืองนี้ศึกษาตัวแปรต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลเชิงสาเหตุท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความฉลาดทาง
อารมณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         1. เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต ้
         2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้กับข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังนี้มุ่งพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย  ราช
ภัฏในเขตภาคใต้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ จํานวน 5 แห่ง ในปี
การศึกษา 2552 จํานวน 30,739 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ในปีการศึกษา 2552 จํานวน 991 คน  โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน คือ การสุ่มแบบแบบง่ายคณะท่ีศึกษา สุ่มอย่างง่ายชั้นปีท่ีศึกษา และสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้กลุ่มเรียน
เป็นหน่วยการสุ่ม จํานวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ และไม่ตํ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่าของ ยามาเน ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 ตามข้อกําหนดของโปรแกรมลิสเรล   
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ตัวแปรต้น  ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง  6  ตัวแปร  ดังนี ้
          1.1  เพศ         
          1.2  บุคลิกภาพ  วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  5  ตัวแปร  ได้แก ่
    1.2.1  บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว 
    1.2.2  บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน 
    1.2.3  บุคลิกภาพด้านความซื่อตรงต่อหน้าท่ี 
    1.2.4  บุคลิกภาพด้านความม่ันคงทางอารมณ์ 
       1.2.5  บุคลิกภาพด้านสติปัญญา 
          1.3  การอบรมเล้ียงดู วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัวแปร คือ การอบรมเล้ียงดูแบบให้ความรัก 
      1.4  การสื่อสารภายในครอบครัววัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัวแปร คือ การสื่อสารในครอบครัว
เชิงบวก 
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   1.5  การสนับสนุนทางสังคม  วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  4  ตัวแปร ได้แก่  
     1.5.1  การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร 
    1.5.2  การสนับสนุนทางสังคมด้านการประเมิน 
    1.5.3  การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ 
    1.5.4  การสสนับสนุนทางสังคมด้านวัตถุส่ิงของ 

1.6  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  1  ตัวแปร  คือ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาแบบประชาธิปไตย 
  2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความฉลาดทางอารมณ์  วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  จํานวน 45 ตัว จาก 2 
องค์ประกอบ คือ 
          2.1  องค์ประกอบส่วนบุคคล 
          2.2  องค์ประกอบระหว่างบุคคล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  จัดพิมพ์เป็นชุดเดียวกัน จํานวน 7 ตอน ประกอบด้วย 
  1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
  2.  แบบสอบถามการอบรมเล้ียงด ู
  3.  แบบสอบถามรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว 
  4.  แบบวัดบุคลิกภาพ 
  5.  แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม 
  6.  แบบสอบถามปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
  7.  แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ 

แบบบวัดความฉลาดทางอารมณ์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบวัด ท่ีกุสุมา  ใจสบาย 
(2551) พัฒนาขึ้น (ได้รับทุนวิจัยจาก วช. ปี 2551) มีจํานวน  45  ข้อ  มีค่าความเที่ยง ทั้งฉบับ เท่ากับ .8797  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  ระหว่างวันท่ี  27  กรกฎาคม  2552  ถึงวันท่ี  15  สิงหาคม  2552 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ค่าสถิติต่าง ๆ  ดังต่อไปนี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจงตัวแปร
โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  ค่าความเบ้  และค่า
ความโด่ง   
 2. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความฉลาดทาง
อารมณ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน ทําให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรล  (LISREL Model)   
 3. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ด้วยวิธีการทางสถิติ ผู้วิจัยตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรมลิสเรล  8.72  (RISREL 8.72)  ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี
ไลค์ลิฮู้ดสูงสุด  (Maximum Likelihood = ML) ผลการวิเคราะห์นําเสนอในรูปแบบของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร  และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อความฉลาดทางอารมณ์  มีข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1   วิเคราะห์อิทธิผลของตัวแปรสมการโครงสร้างตามโมเดลสมมติฐานของการวิจัย 
  3.2 ปรับแก้โมเดลโดยพิจารณาตัดเส้นทางอิทธิพลท่ีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติออก  จนได้โมเดลปรับแก้ท่ี
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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ผลการวิจัย 

 1. นักศึกษามีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 3.40 โดยองค์ประกอบที่มี
คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์สูงสุด คือการตระหนักรู้ในอารมณ์ตัวเอง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 3.87 และองค์ประกอบที่มี
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ตํ่าสุด คือ การปรับตัว ค่าเฉล่ียเลขคณิต เท่ากับ 2.89 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 
 2. กลุ่มตัวแปรแฝงบุคลิกภาพ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ของบุคลิกภาพในด้านความสุภาพอ่อนโยน มีค่าเฉล่ียเลขคณิต
เท่ากับ 3.82 รองลงมา คือ ด้านการแสดงตัว มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 3.61 นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพในด้านความ
ม่ันคงทางอารมณ์ต่ําสุด มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 2.75 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 
 3. กลุ่มตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า องค์ประกอบด้านระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.48 
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางอารมณ์ส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.22 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 
 4. กลุ่มตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ  
3.45 รองลงมา คือ ด้านการประเมิน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.44  นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ด้านอารมณ์ต่ําท่ีสุด มีค่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากับ 3.14 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 
            5.   ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มีดังนี้ 
  5.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิผลของตัวแปรสมการโครงสร้างตามโมเดลสมมติฐานของการวิจัย พบว่ามีเส้นทาง
อิทธิพลท่ีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรการอบรมเล้ียงดูแบบให้ความรัก ผู้วิจัยจึงตัดออกจากสมการ   
  5.2 ผลการปรับแก้โมเดลโดยพิจารณาตัดเส้นทางอิทธิพลท่ีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติออก จนได้โมเดลปรับแก้ท่ี
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า

 
   5.2.1 ตัวแปรท่ีส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางอารมณ์ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ตัวแปรบุคลิกภาพ ตัวแปรเพศ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม และ ตัวแปรการส่ือสาร
ภายในครอบครัวเชิงบวก มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.54 , .44 , -.41 และ .25 ตามลําดับ  
   5.2.2  ตัวแปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ได้แก่ ตัวแปรเพศ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยส่งผลผ่านตัวแปร
บุคลิกภาพ และมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.54, .88 และ .11 ตามลําดับ   
รายละเอียดดังตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาด
ทางอารมณ์ 
ตัวแปรตาม/ ความฉลาดทางอารมณ์ (EMO) บุคลิกภาพ (PES) 
ตัวแปรปัจจัย TE IE DE TE IE DE 
เพศ (FEM) 1.98(0.19)** 1.54 0.44(0.19)** 1.00(0.00)** - 1.00(0.00)** 
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา(DEM) 

0.11(0.05)* 0.11(0.05)*  0.07(0.03)* - 0.07(0.03)* 

การสื่อสารเชิงบวก(POS) 0.25(0.10)* - 0.25(0.10)* - - - 
การสนับสนุนทางสังคม
(SUP) 

0.47(0.06)** 0.88(0.07)** -0.41(0.07)** 0.57(0.05)** - 0.57(0.05)** 

บุคลิกภาพ (PES) 1.54 - 1.54 - - - 
*p<.05, **p<.01 TE=Total Effect, IE=Indirect Effect, DE=Direct Effect 
ค่าสถิติ ไคสแควร์ = 43.13, p=0.94, df=59, GFI=0.99, AGFI=0.99, Standardized RMR=0.019, RMSEA=0.0, CFI=1.0, 
Largest Standardized Residual=3.09 
สมการโครงสร้าง PES  EMO 
R-Square 0.87  0.81  
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 จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความฉลาดทางอารมณ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาค่าสถิติต่างๆได้แก่ ไคสแควร์ = 43.13, p=0.94, df=59, GFI=0.99, AGFI=0.99, 
Standardized RMR=0.019, RMSEA=0.0, CFI=1.0, Largest Standardized Residual=3.09 ซึ่งจะพบว่า เม่ือนําค่าไค-สแควร์ 
หารด้วยองศาอิสระ จะพบว่า มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่า GFI, AGFI มีค่าเข้าใกล้ 
1 เม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน พบว่า Standardized RMR=0.019, RMSEA=0.0 มีค่าตํ่า แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 เม่ือพิจารณาตัวแปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรตามความฉลาดทางอารมณ์(EMO) พบว่า   ตัว
แปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่  บุคลิกภาพ มีค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 1.54 เพศ มีค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.44 การสนับสนุนทางสังคม มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.41 การส่ือสารใน
ครอบครัวเชิงบวก มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.25 และตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาแบบประชาธิปไตยมีอิทธิพล
ทางอ้อม โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.11   
 เม่ือพิจารณาตัวแปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรตามบุคลิกภาพ พบว่า ตัวแปรปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อบุคลิกภาพ (PES) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ เพศหรือความเป็นเพศหญิง (FEM) โดยมีค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 1.00 และตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาแบบประชาธิปไตย มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.07  
 เม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์ ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ตัวแปรเพศ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษา โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.54, 0.88 และ 0.11 ตามลําดับ  
 เม่ือพิจารณาสมการโครงสร้างของตัวแปรปัจจัยท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามความฉลาดทางอารมณ์
และบุคลิกภาพ พบว่า สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 81 และร้อยละ 87 ตามลําดับ   

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์  ปรากฏดังแผนภาพท่ี 1   

 
แผนภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ 
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การวิเคราะห์สาเหตุการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตมังคุด 
AN ANALYSIS OF INSTABILITY OF THE MANGOSTEEN’S VALUE. 

ธงชัย ศรีเบญจโชติ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 มังคุดเป็นผลไม้ท่ีนิยมนํามาบริโภคกันอย่างแพร่หลายท้ังในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจ
หลักท่ีประเทศไทยเป็นผู้นําในด้านการผลิต ทําให้มังคุดเป็นหนึ่งในผลไม้ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกและมีมูลค่าการ
ส่งออกสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่เนื่องจากผลผลิตมังคุดต้องอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ปริมาณผลผลิตจึง
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศ จึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมังคุดไม่มีเสถียรภาพ และราคามังคุดจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์
และอุปทานของตลาด ราคาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด ราคามังคุดจึงไม่มีเสถียรภาพ เกษตรกรผู้ปลูก
มังคุดจึงต้องเผชิญกับปัญหาการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตซึ่งสะท้อนถึงทางด้านรายได้จากการผลิตมังคุด รวมไปถึงพ่อค้าใน
ตลาดแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก หรือตลาดส่งออก ยังต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นใน
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ 1) ตรวจสอบระดับของการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตมังคุดในตลาดระดับ
ต่างๆ และ 2)  วิเคราะห์สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ ว่าเกิดข้ึนจากการผันแปรทางด้านอุป
สงค์ หรือทางด้านอุปทาน โดยคํานวณหาดัชนีการขาดเสถียรภาพ(Instability index) จากวิธี Normalized Standard Deviation 
of Residual from Trend และหาค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด(R

2
) ท่ีได้จากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับ

ราคา และมูลค่ากับปริมาณผลผลิต ในตลาดระดับต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการขาดเสถียรภาพของมังคุดในตลาดระดับต่างๆ 
ผลการศึกษา ระดับการขาดเสถียรภาพของมังคุดพบว่า การขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด ตลาดส่งออกมีระดับการ

ขาดเสถียรภาพมากที่สุด รองลงมาคือตลาดแหล่งผลิต ตลาดขายปลีก และตลาดขายส่ง ตามลําดับ ด้านการขาดเสถียรภาพของ
ราคามังคุด ตลาดแหล่งผลิตมีการขาดเสถียรภาพมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก และตลาดส่งออก
ตามลําดับ  ส่วนการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด พบว่า ตลาดส่งออกมีการขาดเสถียรภาพมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ตลาดขาย
ปลีก ตลาดขายส่งและตลาดแหล่งผลิต ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะห์สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาด
ระดับต่างๆ พบว่า ระดับตลาดแหล่งผลิต มีสาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดจากการเปล่ียนแปลงของอุปทาน โดยท่ี
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นตํ่า ส่วนในตลาดระดับอื่นๆ ได้แก่ ตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีกและตลาดส่งออกมีสาเหตุของการขาด
เสถียรภาพของมูลค่ามังคุดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน โดยท่ีอุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง 
คําสําคัญ : การขาดเสถียรภาพ, มังคุด 

Abstract 

 Mangosteen is widely consumed by both domestic and international markets. It is one of the major 
economic fruits which Thailand is the leader of the production. Hence, Thailand is able to export this fruit 
and is recognized as the leader of mangosteen exporting of the world. However, mangosteen production is 
mainly relied on natural climate which influences the stability of the fruit quantity. Together, mangosteen’s 
price varies related to demand and supply of the market. Since, the fruit price is related to the product 
quantity in the market, the price is thus instability. The phenomena influence the instability of mangosteen’s 
value. The situation causes negative effects of income stability for mangosteen farmers and every level of 
markets such as wholesalers, retailers, and exporters. Therefore, this research aims to (1)determine the level 
of instability of mangosteen’s value in each market level and (2) analysis cause of instability of mangosteen’s 
value in each market level that whether it is related to demand or supply. The calculation for instability 
index from Normalized Standard Deviation of Residual from Trend is applied. Coefficient determination (R2) 
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from the estimation of equation between value and price along with value and product quantity in each 
market level is adopted for the cause analysis of mangosteen instability in each market level. 
 The study of the mangosteen’s value instability finds that the most instability of mangosteen’s value 
in found to be export market following by local market, retail market, and wholesale market. The market that 
yields the most instability of mangosteen’s price is local market following by wholesale market, retail market, 
and export market. Export market is found to be the most instability of mangosteen’s quantity following by 
retail market, wholesale market, and local market. The analysis for cause of mangosteen’s value instability in 
every market level shows that the instability of mangosteen’s value of local market is influenced by the 
supply shift and inelasticity demand. The instability of mangosteen’s value of other market levels is 
influenced by the supply shift and elasticity demand. 
Keywords :Instability, Mangosteen 

บทนํา 

 มังคุดเป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติดีจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีของผลไม้” (Queen of Fruits) จึงเป็นผลไม้ท่ีนิยมนํามา
บริโภคกันอย่างแพร่หลายท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทําให้มังคุดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกและมี
มูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2555) ซึ่งต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาประเทศไทยมีส่วนแบ่ง
การตลาดกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณการค้ามังคุดของโลก และสามารถสร้างรายได้และนําเงินตราเข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นมาโดย
ตลอด กล่าวคือ จาก 292 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2549 เพ่ิมขึ้นเป็น 2,066 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 โดยร้อยละ 95 เป็นการส่งออก
ในลักษณะของมังคุดสด มีตลาดที่สําคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ส่วนอีกร้อยละ 5 เป็นการส่งออกในลักษณะมังคุด
แช่แข็ง มีตลาดท่ีสําคัญ ได้แก่ ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
 นอกจากนี้มังคุดยังเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยเป็นผู้นําในด้านการผลิต โดยมีแหล่งผลิตท่ีสําคัญอยู่ใน
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส ซึ่งมีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกมังคุดเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด จะเห็นได้จากในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2554 พื้นท่ีในการเพาะปลูกมังคุดเพิ่มข้ึน จากเนื้อท่ีให้ผล 
344,635 ไร่ ใน เป็น 409,683 ไร่ แต่เม่ือพิจารณาผลผลิตที่ผลิตได้ พบว่าผลผลิตท่ีผลิตได้มีปริมาณไม่แน่นอนและไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม
พ้ืนท่ีเพาะปลูก ท้ังนี้เนื่องจากผลผลิตมังคุดต้องอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ปริมาณผลผลิตจึงเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพภูมิอากาศ ในปีใดสภาพอากาศมีความเหมาะสมปริมาณผลผลิตจะมีมาก แต่หากปีใดสภาพอากาศแปรปรวน เช่น อากาศ
ร้อน ฝนตกมากเกินไป ฝนตกน้อยเกินไป ปริมาณผลผลิตก็จะมีน้อย ดังจะเห็นได้จากปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่มีความไม่แน่นอน จึง
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมังคุดไม่มีเสถียรภาพ และเนื่องจากราคามังคุดจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ในช่วง
เวลาใดท่ีผลผลิตมีปริมาณน้อยราคาจะค่อนข้างสูง และในช่วงเวลาใดที่ปริมาณผลผลิตมีมากราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
มังคุดเป็นผลไม้ท่ีมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นฤดูกาล ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ราคาผลผลิตจึงเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตท่ี
ออกสู่ตลาด ราคามังคุดจึงไม่มีเสถียรภาพ มีความแตกต่างกันไปตามอุปสงค์และอุปทาน  
 จากความไม่มีเสถียรภาพท้ังทางด้านราคา และปริมาณผลผลิตมังคุด เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจะต้องประสบกับปัญหาด้าน
ราคาผลผลิตท่ีตกต่ําจากภาวะผลผลิตล้นตลาดเป็นประจํา จึงส่งผลให้มูลค่าผลผลิตมังคุดตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้ขาด
เสถียรภาพไปด้วย ดังแสดงในรูปท่ี 1 ที่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของราคา ปริมาณ และมูลค่าของมังคุดท่ีเกษตรกรได้รับ 
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รูปท่ี 1 ร้อยละการเปล่ียนแปลงของราคา ปริมาณ และมูลค่าผลผลิตมังคุดตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 

 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดประสบกับปัญหาการขาดเสถียรภาพทางด้านรายได้จากการผลิต
มังคุดมาโดยตลอด จากความไม่มีเสถียรภาพทางด้านราคา ปริมาณ และมูลค่าผลผลิตมังคุดดังที่ได้กล่าวมา ทําให้เกษตรกรผู้ปลูก
มังคุดไม่สามารถวางแผนจัดการการผลิตผลผลิตของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพาะปลูก การบํารุงดูแลรักษา ฯลฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 
2554 มีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดถึง 91,291 ครัวเรือน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
 นอกจากเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดเสถียรภาพทางด้านรายได้จากการผลิตมังคุดแล้ว พ่อค้าใน
ตลาดแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก หรือตลาดส่งออก ยังต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการศึกษา
การผลิต การตลาด ตลอดจนระดับของการขาดเสถียรภาพทางด้านราคา ปริมาณ และมูลค่าผลผลิตมังคุด ให้ทราบถึงสาเหตุของ
การขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดว่าเกิดข้ึนจากการผันแปรทางด้านอุปสงค์ หรือทางด้านอุปทาน จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพ่ือนําผล
การวิเคราะห์ท่ีได้ไปวางแผนหรือกําหนดนโยบายจัดการผลผลิตท่ีผลิตได้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือตรวจสอบระดับของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สาเหตุการขาดเสถียรภาพ 
1) ดัชนีการขาดเสถียรภาพ การขาดเสถียรภาพ หมายถึง การแปรผันในระยะส้ัน(Short-term Fluctuation) จาก

แนวโน้มตามปกติ(Trend) ของการเปลี่ยนแปลง(พลเทพ ตัณธวัชชารมน์, 2540, 20) การวัดการขาดเสถียรภาพของตัวแปรหนึ่งๆ 
สามารถทําได้โดยการหาดัชนีการขาดเสถียรภาพ(Instability Index) ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของร้อยละของการเบี่ยงเบนในแต่ละปีจาก
แนวโน้มปกติ การคํานวณหาดัชนีการขาดเสถียรภาพโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 วิธีใหญ่ๆ (วาฐิณี ตันศรี-สวัสด์ิ, 2545, 
40 - 44) ได้แก่ 

วิธีท่ี 1 วิธี Coppock’s Log-variance เป็นการหาดัชนีการขาดเสถียรภาพ(I) จากการวัดค่าเฉล่ียของร้อยละการแปรผัน
ต่อปีของตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งปรับจากค่าแนวโน้มที่คงที่  

วิธีท่ี 2 วิธี An Average Percentage Deviation from the Least Squares Trend Line เป็นการหาดัชนีการขาด
เสถียรภาพ (I) จากการวัดค่าเฉล่ียของความเบ่ียงเบนจากค่าแนวโน้มท่ีคํานวณจากสมการถดถอยเชิงเส้นตรง โดยเทียบค่าเบี่ยงเบน
จากค่าจริงต่อปี  

วิธีท่ี 3 วิธี Deviation from a Five-Year Moving Average Index เป็นการหาดัชนีการขาดเสถียรภาพ (I) จากการวัด
ค่าเบ่ียงเบนจากค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีห้าปี โดยคํานวณหาค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างข้อมูลจริงปีต่อปีกับค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีห้าปี 
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ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกษตรกรขายได้

ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่เกษตรกรขายได้

ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
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หลังจากนั้นแสดงค่าความแตกต่างนี้เป็นร้อยละของค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ห้าปี จากนั้นคํานวณหาผลรวมของค่าร้อยละความเบี่ยงเบน
จากค่าเฉลี่ยห้าปีหารด้วยจํานวนปีที่ทําการศึกษาลบด้วยส่ี  

วิธีท่ี 4 วิธี United Nation’s Method เป็นการหาดัชนีการขาดเสถียรภาพ (I) ที่คํานวณจากค่าสัมบูรณ์ของความ
แตกต่างระหว่างค่าของตัวแปรปีต่อปี โดยแสดงค่าความแตกต่างนี้เป็นร้อยละของค่าท่ีมากท่ีสุดในสองค่าที่หาค่าความแตกต่างกัน 
จากนั้นคํานวณหาผลรวมของค่าร้อยละของความแตกต่างที่กล่าวมาหารด้วยจํานวนปีที่ทําการศึกษาลบด้วยหนึ่ง  

วิธีท่ี 5 วิธี Normalized Standard Deviation of the Residual form Trend เป็นการหาดัชนีการขาดเสถียรภาพ (I) 
จากการวัดความเบ่ียงเบนของค่าความคลาดเคล่ือนจากสมการแนวโน้ม โดยคํานวณหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าคลาดเคล่ือน
(Deviation of the Residual) แล้วหารด้วยค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งในการศึกษานี้ใช้วิธีนี้ในการคํานวณหาดัชนีการขาดเสถียรภาพ  

2) การวิเคราะห์สาเหตุการขาดเสถียรภาพ จากการศึกษาของพลายพล คุ้มทรัพย์ ได้วิเคราะห์การขาดเสถียรภาพของ
สินค้าส่งออกว่ามีสาเหตุมาจากทางด้านอุปสงค์หรืออุปทานเลื่อนไปอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทางทฤษฎีแล้วสามารถแยกออกเป็น 4 
กรณี (Praiphol Koomsup 1978, 38-40) ได้แก่ 

กรณีท่ี 1 การเลื่อนไปของเส้นอุปทานโดยเส้นอุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อย(Supply Shift and Inelastic Demand) การ
เปล่ียนแปลงของเส้นอุปทาน โดยเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงยังคงท่ีและมีความยืดหยุ่นน้อย ทําให้การเปล่ียนแปลงทางด้านราคา
และปริมาณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคามากกว่าการเปล่ียนแปลงทางด้านปริมาณ 
จึงทําให้รายได้หรือมูลค่าของผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคา ดังนั้นสหสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของรายได้กับ
ราคาจะสูงกว่าสหสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับปริมาณ 

กรณีท่ี 2 การเลื่อนไปของเส้นอุปทานโดยเส้นอุปสงค์มีความยืดหยุ่นมาก(Supply Shift and Elastic Demand) การ
เปล่ียนแปลงของเส้นอุปทาน โดยเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงยังคงท่ีและมีความยืดหยุ่นมาก ทําให้การเปล่ียนแปลงทางด้านราคา
และปริมาณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงทางด้านปริมาณ 
จึงทําให้รายได้หรือมูลค่าของผลผลิตเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับปริมาณ ดังนั้นสหสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของรายได้กับ
ปริมาณจะสูงกว่าสหสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับราคา 

กรณีท่ี 3 การเลื่อนไปของเส้นอุปสงค์โดยเส้นอุปทานมีความยืดหยุ่นน้อย(Demand Shift and Inelastic Demand) 
การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์ โดยเส้นอุปทานไม่เปลี่ยนแปลงยังคงท่ีและมีความยืดหยุ่นน้อย ทําให้การเปล่ียนแปลงทางด้าน
ราคาและปริมาณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ีการเปล่ียนแปลงทางด้านราคามากกว่าการเปล่ียนแปลงทางด้านปริมาณ 
จึงทําให้รายได้หรือมูลค่าของผลผลิตเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคาและปริมาณ ดังนั้นสหสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของ
รายได้กับราคาจะสูงกว่าสหสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับปริมาณ 

กรณีท่ี 4 การเลื่อนไปของเส้นอุปสงค์โดยเส้นอุปทานมีความยืดหยุ่นมาก(Demand Shift and Elastic Demand) การ
เปล่ียนแปลงของเส้นอุปสงค ์โดยเส้นอุปทานไม่เปลี่ยนแปลงยังคงท่ีและมีความยืดหยุ่นน้อย ทําให้การเปล่ียนแปลงทางด้านราคา
และปริมาณเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ีการเปล่ียนแปลงทางด้านราคาน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณ 
ดังนั้นสหสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของรายได้กับปริมาณจะสูงกว่าสหสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับราคา 
 ในการศึกษา นี้จึงประยุกต์วิธีการศึกษาปัญหาการขาดเสถียรภาพในรายได้จากการส่งออกดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์หา
สาเหตุการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ ดังนั้นการวิเคราะห์สาเหตุของการแปรผันของรายได้จึงพิจารณาจาก
ระดับการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิต(RI) ระดับการขาดเสถียรภาพของราคา(PI) และระดับการขาดเสถียรภาพของปริมาณ(QI) 
ร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด(R

2
) ของความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคา และค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด(R

2
) ของ

ความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับปริมาณ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของการแปรผันของมูลค่าผลผลิต 
 สาเหตุความไม่มีเสถียรภาพ ดัชนีการขาดเสถียรภาพ ค่าสัมประสิทธ์ิตัวกําหนด(R2)  

ของความสัมพันธ์ระหว่าง
มูลค่ากับ 

กรณีท่ี 1 อุปทานเปลี่ยนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นตํ่า 

RI < PI , RI<> QI PI > QI ราคา > ปริมาณ 

กรณีท่ี 2 อุปทานเปลี่ยนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง 

RI < QI , RI <> PI PI < QI ราคา < ปริมาณ 

กรณีท่ี 3 อุปสงค์เปล่ียนแปลง 
อุปทานมีความยืดหยุ่นต่ํา 

RI > PI และ QI PI > QI ราคา > ปริมาณ 

กรณีท่ี 4 อุปสงค์เปล่ียนแปลง 
อุปทานมีความยืดหยุ่นสูง 

RI > PI และ QI PI < QI ราคา < ปริมาณ 

 
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดมังคุดจากรายงานและเอกสารทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลทางสถิติที่มี
ลักษณะเป็นข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ทางด้านราคา และปริมาณผลผลิตมังคุดในตลาดระดับต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดแหล่งผลิต ตลาด
ขายส่ง ตลาดขายปลีก และตลาดส่งออก ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2554 จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) หาค่าดัชนีการขาดเสถียรภาพ และหา
ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด(R2) ท่ีได้จากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับราคา และมูลค่ากับปริมาณผลผลิต 
เพ่ือตรวจสอบระดับของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด และเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดใน
ตลาดระดับต่างๆ โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังนี้  

− นําข้อมูลอนุกรมเวลาทางด้านราคา ปริมาณ และมูลค่าของมังคุดในตลาดต่างๆ สร้างสมการแนวโน้ม โดยใช้วิธี
กําลังสองน้อยที่สุด(Least Square Method) ในการประมาณค่า เพ่ือหาสมการแนวโน้มท่ีเหมาะสมจากรูปแบบสมการแนวโน้ม 3 
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบสมการเอ็กซ์โปเนนเชียล(Exponential Trend) รูปแบบสมการเส้นตรง(Linear Trend) และรูปแบบสมการ
พาราโบลา(Parabola Trend)  

− คํานวณหาดัชนีการขาดเสถียรภาพ(Instability index) โดยวิธี Normalized Standard Deviation of Residual 
from Trend เพ่ือตรวจสอบระดับการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี ้

I =  100
X

∑ Xt− Xt
2N

t=1
N  

โดยที่  
 X  หมายถึง ข้อมูลจริงของตัวแปรท่ีศึกษาปีต่อปีในปีท่ี t 
 X  หมายถึง ค่าประมาณท่ีได้จากสมการแนวโน้มของปีท่ี t 
 X หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจริง 
 N หมายถึง จํานวนปีท่ีทําการศึกษา 

− หาค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด(R2) ท่ีได้จากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับราคา และมูลค่า
กับปริมาณผลผลิต ในตลาดระดับต่างๆ 
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− วิเคราะห์หาสาเหตุการขาดเสถียรภาพของมังคุดในตลาดระดับต่างๆ  โดยนําดัชนีการขาดเสถียรภาพท่ีคํานวณ
ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดที่ได้จากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับราคา และมูลค่ากับ
ปริมาณผลผลิต 

ผลการวิจัย  

1. ระดับของการขาดเสถียรภาพของมังคุด 
การวิเคราะห์ระดับการขาดเสถียรภาพของมังคุด พิจารณาจากดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด(RI) ดัชนีการขาด

เสถียรภาพของราคามังคุด(PI) และดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(QI)  ในตลาดระดับต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ใน
ทุกระดับตลาดการผันแปรของมูลค่ามังคุด เกิดจากการผันแปรของราคามังคุดและปริมาณมังคุดที่มีการหักล้างกัน กล่าวคือ 

1) ระดับตลาดแหล่งผลิต ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด(RI) ในตลาดแหล่งผลิต มีค่าเท่ากับ 17.265 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(PI) และดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(QI)  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 21.171 
และ 20.874 ตามลําดับ  

2) ระดับตลาดขายส่ง ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด(RI) ในตลาดขายส่ง มีค่าเท่ากับ 11.371 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(PI) และดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(QI)  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 14.232 และ 
20.874 ตามลําดับ  

3) ระดับตลาดขายปลีก ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด(RI) ในตลาดขายปลีก มีค่าเท่ากับ 16.141 ซึ่งมีค่า
มากกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(PI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.797 แต่มีค่าน้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณ
มังคุด(QI)  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25.049  

4) ระดับตลาดส่งออกดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด(RI) ในตลาดส่งออก มีค่าเท่ากับ 32.238 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(PI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.955 แต่มีค่าน้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด (QI)  
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 35.782  

ตารางที่ 3 ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่า ดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคา ดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุดใน
ตลาดระดับต่างๆ 

ระดับตลาด ดัชนีการขาดเสถียรภาพของ 
มูลค่า (RI) ราคา (PI) ปริมาณ (QI) 

แหล่งผลิต 17.265 21.171 20.874 
ขายส่ง 11.371 14.232 20.874 
ขายปลีก 16.141 12.797 25.049 
ส่งออก 32.238 6.955 35.782 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
2. ค่าสัมประสิทธ์ิตัวกําหนด 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ามังคุดกับราคามังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปร
ของมูลค่ามังคุดกับปริมาณมังคุด เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด พบว่า  

1) ระดับตลาดแหล่งผลิต การผันแปรของมูลค่าผลผลิตมังคุดในตลาดแหล่งผลิตมีความสัมพันธ์กับราคามังคุดในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดเท่ากับ 0.307 ในขณะที่การผันแปรของมูลค่า
ผลผลิตมังคุดมีความสัมพันธ์กับปริมาณมังคุดในทิศทางเดียวกนัอย่างไม่มีนัยสําคัญ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดเท่ากับ 0.011 

2) ระดับตลาดขายส่ง การผันแปรของมูลค่าผลผลิตมังคุดในตลาดขายส่งมีความสัมพันธ์กับราคามังคุดในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดเท่ากับ 0.227 ในขณะที่การผันแปรของมูลค่าผลผลิต
มังคุดมีความสัมพันธ์กับปริมาณมังคุดในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด
เท่ากับ 0.653 
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3) ระดับตลาดขายปลีก การผันแปรของมูลค่าผลผลิตมังคุดในตลาดขายปลีกมีความสัมพันธ์กับราคามังคุดในทิศทางตรงกัน
ข้ามอย่างไม่นัยสําคัญ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดเท่ากับ 0.084 ในขณะท่ีการผันแปรของมูลค่าผลผลิตมังคุดมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณมังคุดในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดเท่ากับ 0.632 

4) ระดับตลาดส่งออก การผันแปรของมูลค่าผลผลิตมังคุดในตลาดขายส่งมีความสัมพันธ์กับราคามังคุดในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดเท่ากับ 0.410 ในขณะที่การผันแปรของมูลค่าผลผลิต
มังคุดมีความสัมพันธ์กับปริมาณมังคุดในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด
เท่ากับ 0.989 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด(R2) และสมการความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคา และการผันแปรของ

มูลค่ากับปริมาณผลผลิต ในตลาดระดับต่างๆ 
ระดับตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่า

กับราคา 
ความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่า
กับปริมาณ 

สมการ R2 สมการ R2 
แหล่งผลิต R = 2166.807 + 66.087 P 

      (4.322)
***

    (2.303)
**
 

0.307 R = 3021.384 + 1.186 Q 
      (4.390)

***
    (0.373) 

0.011 

ขายส่ง R = 7708.259 - 79.109 P 
      (6.558)***    (-1.876)* 

0.227 R = 3342.756 + 10.479 Q 
      (7.007)***    (4.749)*** 

0.653 

ขายปลีก R = 8723.174 - 81.927 P 
      (3.050)

***
    (-1.046) 

0.084 R = 1474.787 + 25.829 Q 
      (2.159)

*
      (6.662)

***
 

0.787 

ส่งออก R = 3415.085 - 135.572 P 
      (3.648)***    (-2.886)*** 

0.410 R = 54.331 + 16.330 Q 
      (1.893)*    (33.508)*** 

0.989 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 

***
 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

    ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
     * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 

3. สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ 
นําดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด ดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด ดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณ

มังคุด(ตารางท่ี 3) ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคา และค่า
สัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์การผันแปรของมูลค่ากับปริมาณผลผลิต ในตลาดระดับต่างๆ (ตาราง
ท่ี 4) มาพิจารณาร่วมกันเพ่ือหาสาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ พบว่า  

1) ระดับตลาดแหล่งผลิต ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดมีค่าน้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด
และดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(RI< PI , RI< QI) โดยที่ดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุดมีค่ามากกว่าดัชนีการ
ขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคดุ(PI > QI) และค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการผัน
แปรของมูลค่ากับราคามีค่ามากกว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของ
มูลค่ากับปริมาณผลผลิต สามารถสรุปได้ว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดแหล่งผลิต มีสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นตํ่า ซึ่งเป็นกรณี 1 

2) ระดับตลาดขายส่ง ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดมีค่าน้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด
และดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(RI< QI , RI< PI)  โดยท่ีดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุดมีค่าน้อยกว่าดัชนีการ
ขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(PI < QI) และค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการผัน
แปรของมูลค่ากับราคามีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของ
มูลค่ากับปริมาณผลผลิต สรุปได้ว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดขายส่ง มีสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

อุปทาน โดยท่ีอุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นกรณี 2 
3) ระดับตลาดขายปลีก ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดมีค่าน้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด

(RI< QI)  แต่มีค่ามากกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(RI> PI) โดยท่ีดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุดมีค่าน้อย
กว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(PI < QI) และค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์
ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคามีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการ
ผันแปรของมูลค่ากับปริมาณผลผลิต สรุปได้ว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดขายปลีก มีสาเหตุเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นกรณี 2 

4) ระดับตลาดส่งออก ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดมีค่าน้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด
(RI< QI)  แต่มีค่ามากกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(RI> PI) โดยท่ีดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุดมีค่าน้อย
กว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(PI < QI) และค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์
ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคามีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการ
ผันแปรของมูลค่ากับปริมาณผลผลิต สรุปได้ว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดส่งออก มีสาเหตุเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นกรณี 2  

ตารางที่ 5 สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ 
ระดับตลาด ดัชนีการขาดเสถียรภาพ ค่าสัมประสิทธ์ิตัวกําหนด(R2)  

ของความสัมพันธ์ระหว่าง
มูลค่ากับ 

สาเหตุความไม่มีเสถียรภาพ 

แหล่งผลิต RI < PI , RI< QI PI > QI ราคา > ปริมาณ กรณีที่ 1 
 

อุปทานเปล่ียนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นตํ่า 

ขายส่ง RI < QI , RI < PI PI < QI ราคา < ปริมาณ กรณีที่ 2 
 

อุปทานเปล่ียนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง 

ขายปลีก RI < QI , RI > PI PI < QI ราคา < ปริมาณ กรณีที่ 2 
 

อุปทานเปล่ียนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง 

ส่งออก RI < QI , RI > PI PI < QI ราคา < ปริมาณ กรณีที่ 2 
 

อุปทานเปล่ียนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ระดับการขาดเสถียรภาพของมังคุด พบว่า การผันแปรของมูลค่ามังคุดเกิดจากการผันแปรของราคามังคุด
และปริมาณมังคุดท่ีมีลักษณะหักล้างกันในทุกระดับตลาด โดยที่ตลาดส่งออกมีระดับการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดมากท่ีสุด 
รองลงมาคือตลาดแหล่งผลิต ตลาดขายปลีก และตลาดขายส่ง ตามลําดับ สําหรับระดับการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด พบว่า 
ตลาดแหล่งผลิตมีการขาดเสถียรภาพมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก และตลาดส่งออกตามลําดับ  ส่วน
ระดับการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด พบว่า ตลาดส่งออกมีการขาดเสถียรภาพมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ตลาดขายปลีก 
ตลาดขายส่งและตลาดแหล่งผลิต ตามลําดับ 

เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ามังคุดกับราคามังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปร
ของมูลค่ามังคุดกับปริมาณมังคุด พบว่า มีเพียงตลาดแหล่งผลิตเท่านั้นที่ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดของความสัมพันธ์ระหว่างการผัน
แปรของมูลค่ามังคดุกับราคามังคุดมีค่ามากกว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดของความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ามังคุดกับ
ปริมาณมังคุด โดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ามังคุดและราคามังคุดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากตลาดใน
ระดับอื่นๆท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดของความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ามังคุดกับราคามังคุดมีค่าน้อยกว่าค่า
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อุปทาน โดยท่ีอุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นกรณี 2 
3) ระดับตลาดขายปลีก ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดมีค่าน้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด

(RI< QI)  แต่มีค่ามากกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(RI> PI) โดยท่ีดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุดมีค่าน้อย
กว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(PI < QI) และค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์
ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคามีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการ
ผันแปรของมูลค่ากับปริมาณผลผลิต สรุปได้ว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดขายปลีก มีสาเหตุเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นกรณี 2 

4) ระดับตลาดส่งออก ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดมีค่าน้อยกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด
(RI< QI)  แต่มีค่ามากกว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด(RI> PI) โดยท่ีดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุดมีค่าน้อย
กว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด(PI < QI) และค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์
ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคามีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างการ
ผันแปรของมูลค่ากับปริมาณผลผลิต สรุปได้ว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดส่งออก มีสาเหตุเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นกรณี 2  

ตารางที่ 5 สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ 
ระดับตลาด ดัชนีการขาดเสถียรภาพ ค่าสัมประสิทธ์ิตัวกําหนด(R2)  

ของความสัมพันธ์ระหว่าง
มูลค่ากับ 

สาเหตุความไม่มีเสถียรภาพ 

แหล่งผลิต RI < PI , RI< QI PI > QI ราคา > ปริมาณ กรณีที่ 1 
 

อุปทานเปล่ียนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นตํ่า 

ขายส่ง RI < QI , RI < PI PI < QI ราคา < ปริมาณ กรณีที่ 2 
 

อุปทานเปล่ียนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง 

ขายปลีก RI < QI , RI > PI PI < QI ราคา < ปริมาณ กรณีที่ 2 
 

อุปทานเปล่ียนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง 

ส่งออก RI < QI , RI > PI PI < QI ราคา < ปริมาณ กรณีที่ 2 
 

อุปทานเปล่ียนแปลง 
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ระดับการขาดเสถียรภาพของมังคุด พบว่า การผันแปรของมูลค่ามังคุดเกิดจากการผันแปรของราคามังคุด
และปริมาณมังคุดท่ีมีลักษณะหักล้างกันในทุกระดับตลาด โดยที่ตลาดส่งออกมีระดับการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดมากท่ีสุด 
รองลงมาคือตลาดแหล่งผลิต ตลาดขายปลีก และตลาดขายส่ง ตามลําดับ สําหรับระดับการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด พบว่า 
ตลาดแหล่งผลิตมีการขาดเสถียรภาพมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก และตลาดส่งออกตามลําดับ  ส่วน
ระดับการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด พบว่า ตลาดส่งออกมีการขาดเสถียรภาพมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ตลาดขายปลีก 
ตลาดขายส่งและตลาดแหล่งผลิต ตามลําดับ 

เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ามังคุดกับราคามังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปร
ของมูลค่ามังคุดกับปริมาณมังคุด พบว่า มีเพียงตลาดแหล่งผลิตเท่านั้นที่ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดของความสัมพันธ์ระหว่างการผัน
แปรของมูลค่ามังคดุกับราคามังคุดมีค่ามากกว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดของความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ามังคุดกับ
ปริมาณมังคุด โดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ามังคุดและราคามังคุดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากตลาดใน
ระดับอื่นๆท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดของความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ามังคุดกับราคามังคุดมีค่าน้อยกว่าค่า



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

260

สัมประสิทธิ์ตัวกําหนดของความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ามังคุดกับปริมาณมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ามังคุด
และราคามังคุดมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 

การวิเคราะห์สาเหตุการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด โดยพิจารณาจากดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุด ดัชนี
การขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด ดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุด ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่า
สมการความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคา และค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดจากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์
ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับปริมาณผลผลิต ในตลาดระดับต่างๆ พบว่า ตลาดแหล่งผลิตมีสาเหตุของการขาดเสถียรภาพของ
มูลค่ามังคุดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่ํา ส่วนในตลาดระดับอื่นๆ ได้แก่ ตลาดขายส่ง ตลาด
ขายปลีกและตลาดส่งออกมีสาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดจากการเปล่ียนแปลงของอุปทาน โดยท่ีอุปสงค์มีความ
ยืดหยุ่นสูง 
 อภิปรายผล 

1. สาเหตุของการขาดเสถียรภาพ  
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในทุกระดับตลาดมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของ

อุปทานมังคุด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณผลผลิตมังคุดข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศเกษตรกรจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณผลผลิตได้ โดยท่ี
ตลาดแหล่งผลิตและตลาดระดับอื่นๆต้องเผชิญกับอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นแตกต่างกัน โดยในตลาดแหล่งผลิตจะต้องเผชิญกับอุป
สงค์ที่มีความยืดหยุ่นตํ่า ส่วนตลาดในระดับอื่นๆ จะเผชิญกับอุปสงค์ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง  

1) ในระดับตลาดแหล่งผลิตซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร ราคาในตลาดนี้จึงเป็นราคาท่ีเกษตรกรได้รับจาก
การขายผลผลิตมังคุด จากการศึกษาพบว่า การขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตมังคุดมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน 
โดยที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นตํ่า แสดงให้เห็นว่ารายได้ของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิต
มังคุดท่ีผลิตออกสู่ตลาด และจากการที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นตํ่าจึงทําให้การเปล่ียนแปลงของราคามังคุดมีผลต่อปริมาณผลผลิตที่ผู้
รวบรวมต้องการจะซื้อเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคามังคุดจึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่ามังคุดซึ่งเป็น
รายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ และจากผลการศึกษาท่ีพบว่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของราคามังคุดในระดับตลาดแหล่งผลิตมีค่ามาก
ท่ีสุด แสดงว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงไปจากแนวโน้มมาก และนําไปสู่การเปล่ียนแปลงของมูลค่าผลผลิตมังคุดซึ่งเป็นรายได้ของ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก  

2) ส่วนตลาดในระดับอื่นๆ ท้ังตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก และตลาดส่งออก ซึ่งเป็นตลาดท่ีทําหน้าที่รวบรวมผลผลิต
แล้วจัดสรรสินค้าเพ่ือจําหน่ายให้กับผู้บริโภค จากการศึกษาพบว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตมังคุดมีสาเหตุมาจากการ
เปล่ียนแปลงของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง แสดงว่ารายได้ของพ่อค้าหรือผู้ประกอบการจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิตมังคุดท่ีผลิตออกสู่ตลาด และจากการท่ีพ่อค้าหรือผู้ประกอบการในตลาดเหล่านี้ต้องเผชิญกับ
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง แสดงให้เห็นว่าหากราคามังคุดเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กน้อยจะมีผลต่อปริมาณการรับซื้อมังคุดในตลาด
ต่างๆเป็นอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาท่ีดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุดจะมีค่ามากเมื่อ
เทียบกับตลาดแหล่งผลิต แสดงว่าการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตมังคุดเกิดจากการขาดเสถียรภาพของปริมาณ โดยเฉพาะใน
ตลาดส่งออกท่ีมีค่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด และค่าดัชนีการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตมังคุดมากท่ีสุด  

2. การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลผลิต 
จากการท่ีตลาดแหล่งผลิตและตลาดระดับอื่นๆต้องเผชิญกับอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นแตกต่างกัน โดยในตลาดแหล่งผลิต

จะต้องเผชิญกับอุปสงค์ท่ีมีความยืดหยุ่นตํ่า ส่วนตลาดในระดับอื่นๆ จะเผชิญกับอุปสงค์ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ทําให้เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงของราคาผลผลิต มูลค่าผลผลิตซึ่งเป็นรายได้ของผู้ประกอบการจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามความสัมพันธ์ระหว่าง
รายได้และความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา(ศานิต เก้าเอี้ยน, 2531, 31 – 34) ท่ีกล่าวว่า ในตลาดท่ีต้องเผชิญกับอุปสงค์ท่ีมีความ
ยืดหยุ่นน้อยความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้ากับรายได้รวมที่ผู้ผลิตได้รับจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนในตลาดท่ีต้องเผชิญกับอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมากความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้ากับรายได้รวมท่ี
ผู้ผลิตได้รับจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ  
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1) ในตลาดแหล่งผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับมูลค่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคาท่ีมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าการเพิ่มข้ึนของราคามังคุดจะทํา
ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นหากการท่ีเกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิตมังคุดมากข้ึนต้องเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของราคา
มังคุด 

2) ตลาดในระดับอื่นๆ ทั้งตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก และตลาดส่งออก ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับราคามังคุดมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ดังจะเห็นได้จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของมูลค่ากับราคาที่มีความสัมพันธ์กัน
ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่าการเพ่ิมข้ึนของราคามังคุดจะทําให้พ่อค้าหรือผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง ดังนั้นการท่ีพ่อค้าหรือ
ผู้ประกอบการจะมีรายได้จากการรวบรวมและจัดสรรมังคุดมากข้ึน จะเกิดจากการลดลงของราคามังคุด  แต่เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับปริมาณในตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก และตลาดส่งออก พบว่ามูลค่าและปริมาณผลผลิตมังคุดมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าการเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตมังคุดจะทําให้พ่อค้าหรือผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าโอกาสท่ีเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการผลิตมังคุดเป็นไปได้ยาก ท้ังนี้
เนื่องจากในตลาดแหล่งผลิตมูลค่าผลผลิตมังคุดจะเพ่ิมขึ้นเม่ือมังคุดมีราคาเพ่ิมขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดระดับอื่นๆ ท่ีมูลค่า
ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มข้ึนเม่ือมังคุดมีราคาลดลง ประกอบกับมังคุดเป็นผลไม้ท่ีออกสู่ตลาดเป็นฤดูกาลไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงทํา
ให้เกษตรกรซึ่งอยู่ในตลาดแหล่งผลิตไม่มีอํานาจในการกําหนดราคา ราคาผลผลิตมังคุดจึงถูกกําหนดโดยพ่อค้าคนกลางซึ่งอยู่ใน
ตลาดระดับอื่นๆ ดังนั้นโอกาสท่ีพ่อค้าคนกลางเหล่านี้จะกําหนดราคาผลผลิตในระดับท่ีตํ่า เนื่องระดับราคาที่ต่ําทําให้เขาได้รับ
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. เป็นการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น เกษตรกรควรมีการรวมตัว โดยอาจจัดต้ังเป็นกลุ่ม หรือใช้ระบบสหกรณ์ เพื่อ

สร้างอํานาจในการต่อรองราคา หรือหาตลาดโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมทั้งนําผลผลิตส่วนเกินมาแปรรูป เพ่ือยกระดับ
ราคาผลผลิตมังคุด 

2. การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเบ้ืองต้นจากหน่วยงานต่างๆ แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลโดยตรงจากบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทําการศึกษาโดยการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกมากข้ึน 
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ศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน 

POTENTIAL OF ENTREPRENEURS AND THE ORGANIZATIONAL INNOVATION 
TOWARD FOR COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. 

พนิดา สัตโยภาส
1
 , บุญชนิต วิงวอน

2
 , บุญฑวรรณ วิงวอน

3
  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่1  โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลําปาง2  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับด้านศักยภาพผู้ประกอบการ นวัตกรรมองค์การและความสามารถในการแข่งขัน 
ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
ประชากร คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ จํานวน 268 ราย สุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยสมการ
โครงสร้าง  

ผู้ประกอบการทั้งสามจังหวัด ส่วนเป็นเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน อายุเฉลี่ยประมาณ 30-45 ปีมากท่ีสุด สถานภาพ
ส่วนใหญ่สมรส การศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ธุรกิจบริการมากท่ีสุด เวลาในการดําเนินธุรกิจ 10-15 ปี เงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นเงินส่วนของผู้เป็นเจ้าของและกู้จากสถาบันการเงินมากท่ีสุด ดําเนินธุรกิจในระดับคงท่ี 

ความคิดเห็นด้านศักยภาพผู้ประกอบการระดับมากท่ีสุด ด้านนวัตกรรมองค์การระดับปานกลางและด้านความสามารถ
ทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดับมาก  
 ผลสมการโครงสร้างพบว่าศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความสามารถทางการแข่งขัน รองลงมาศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขัน ลําดับสุดท้าย
นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลท้ังทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
คําสําคัญ: ศักยภาพผู้ประกอบการ, นวัตกรรมองค์การ, ความสามารถในการแข่งขัน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Abstract 

            The purposes of the research were to study the level of potential of entrepreneurs, the 
organizational innovation and competitiveness including the effect of factors influencing toward the 
competitiveness of small and medium enterprises in Lampang Lamphun and Chiang Mai provinces. The 
sampling group was 268 cases from 3 provinces. The data analysis was conducted by applying descriptive 
statistics of frequency, percentage and standard deviation and the  inferential statistics with SEM technique.  
 The male and female are similar. The average age of approximately 30-45 years, most of the status  
of marriage. Most studies in the highest degree. Most business were 10-15 years in the investment business for  
the majority of the owners of the financial institution and the owner.  
 The research outcome that all relevant factors of potential entrepreneurs for the highest level. 
Organizational innovation and competitiveness of small and medium-sized by respondents as high level. 
             The structure equation model of potential entrepreneurs and organization innovation both direct 
and indirect influencing on competitiveness. Furthermore, The potential entrepreneurs had direct effect 
toward competitiveness. Lastly, organizational innovation had direct effect toward  the competitiveness of 
small and medium enterprises. 
Key words: potential entrepreneurs, organizational innovation, competitiveness and small and medium 
enterprises 
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บทนํา 

 ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆองค์การต่างผจญกับผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การอยู่ตลอดเวลา แต่การท่ีองค์กรจะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น องค์การจึงไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับท่ีได้ 
เพราะหากไม่มีการพัฒนาองค์การแล้ว จะไม่สามารถสู้กับคู่แข่งขันและจะไม่สามารถอยู่รอดได้ (Porter, 1990) ดังนั้นองค์กรต้องมี
การปรับเปล่ียนตัวเองอยู่เสมอ ผู้บริหารต้องทําการศึกษาและกําหนดกลยุทธ์เพ่ือนํามาใช้ให้ทันกับสภาพของการแข่งขันในปัจจุบัน
เพราะนอกจากจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งขันเดิม ยังต้องมีการต่อสู้กับคู่แข่งขันรายใหม่ท่ีพยายามจะเข้ามาในตลาด นอกจากนั้นยังมี
ปัจจัยอีกหลายปัจจัยท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (ปฏิมา ถนิมกาญจน์, 
2554, หน้า1) 
 วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีบทบาทสําคัญในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นแหล่งฝึกฝนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ส่งเสริมการแข่งขันในการดําเนินธุรกิจและป้องกันการผูกขาดทางการค้า อีกท้ังสร้างการจ้างงาน สร้างมูลค้าเพ่ิมทาง
ผลผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ลดการนําเข้ามีผลทําให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ อีกทั้งเป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการ (Boone and Kurtz, 2010, pp. 86-89) จํานวนวิสาหกิจรวมทั้งประเทศไทย ปีพ.ศ.2553 มีจํานวนท้ังสิ้น 
2,924,912 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจํานวนวิสาหกิจทุกประเภท เกิดการจ้างงานจํานวน 10,507,507 ราย คิดเป็นร้อยละ 
77.86 ของการจ้างงานรวมท้ังหมด และสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมได้ถึงประมาณร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมของประเทศ 
(สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553, หน้า 1-4)  
   ในอดีตท่ีผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Small and Medium Enterprises:SMEs)ส่วนใหญ่ยังขาด
ความสามารถในการประกอบการท้ังทางด้าน เทคโนโลยี การผลิต การจัดการ การตลาดและการเงิน ผู้ประกอบการ ยังขาดการ
พัฒนาการนําเข้า-ส่งออก การจับคู่ธุรกิจ (business matching) การผลิตสินค้ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สํานักงานพาณิชย์
จังหวัด, 2553) และจากสถิติการจัดต้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศไทยเฉลี่ยปีละกว่า 50,000ราย และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นท่ีน่าวิตกท่ีกรมพัฒนาธุรกิจรายงานว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีประกอบการอยู่ขอจด
ทะเบียนยกเลิกกิจการโดยเฉล่ียปีละกว่า 22,000 ราย (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2553, หน้า 10) ซึ่ง
ไม่เป็นผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเท่าใดนักผนวกกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป มีการลด
ปริมาณ การบริโภค ลดการจ้างงาน ส่งผลทําให้วิสาหกิจ SMEs ประสบปัญหาในการแข่งขันและผลดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (มนตรี พิริยะกุล และบุญฑวรรณ วิงวอน, 2553, หน้า1) ปัญหาสําคัญของผู้ประกอบการ SMEs ไทย คือ การขาด
ความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการดําเนินธุรกิจและการแข่งขันในระดับสากลท่ีสําคัญดังนี้ คือ (1) ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจาก 
SMEs ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจในครอบครัว ซึ่งมักขาดความรู้ในด้านการจัดการ หรือการบริหารงานท่ีมีระบบ ใช้ประสบการณ์จาก
การเรียนรู้โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลัก (2) ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (3) การขาดความรู้ ความสามารถทําให้
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยไม่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้มีความแตกต่าง เพื่อเป็นจุดเด่น หรือจุดขายให้กับบริการ
ของตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย
ท่ีมีผลต่อความสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. ศึกษาระดับศักยภาพผู้ประกอบการ นวัตกรรมองค์การและความสามารถในการแข่งขัน 
 2. ศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการ นวัตกรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
กรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดของ Frederick, Kuratko and Hodgetts (2006) ด้าน
ผู้ประกอบการ งานศึกษาของ McKeown (2008) ด้านนวัตกรรมองค์การตามแนวคิดของ Porter (1990) ด้านความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจ กรอบแนวคิดและสรุปสมมติฐานได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
H1: ศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
H2: ศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมองค์การ 
H3: นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบการ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี ้
 1. แนวคิดด้านศักยภาพผู้ประกอบการ โดยศักยภาพเป็นสมรรถนะของบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีแตกต่างจากผู้อื่น ผ่าน
ประสบการณ์ธุรกิจ  ความรู้ท่ีสั่งสมมา ทุนเดิมทางสังคม แนวคิดในการทํางาน เครือข่ายธุรกิจและปัจจัยอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการต้องมีการแบกรับความเส่ียงและมีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจ (Cunningham and Lischeron,1991; 
Cantillon, 1931) แต่แนวคิดของซุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter, 1910) มีมุมมองท่ีแตกต่างไปไม่ได้สนใจเร่ืองความเสี่ยง แต่
ให้ความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมองค์การ และเห็นว่าผู้ประกอบการนั้นคือผู้ที่นําเสนอสิ่งใหม่ (innovator) ท่ีไม่ใช่นักประดิษฐ์ 
(inventor) ทําการเปล่ียนแปลง “ตลาด” ด้วยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมรวมกัน (resource combination) ให้กลายเป็น
ส่ิงใหม่และได้แบ่งวิธีการนี้ออกเป็น 5 วิธีได้แก่ (1) การนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพใหม่ (2) การใช้วิธีการผลิตแบบใหม่ (3) การเปิด
ตลาดใหม่ (4) การค้นหาแหล่งซื้อวัตถุดิบใหม่ หรือการค้นหาวัตถุดิบชนิดใหม่ และ (5) การก่อต้ังกิจการใหม่ (Schumpeter, 
1934, p. 120) ซึ่งผู้ประกอบการมีบทบาทสําคัญในวงจรธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงท่ีเป็น  ผู้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ในวงการ
ค้าท้ังในและต่างประเทศเพ่ือเป็นผู้นําของตลาดสากล (Frederick; Kuratko; Hodgetts, 2007, p. 321) 
 นอกจากนี้แนวคิดของบุญฑวรรณ วิงวอน (2555, หน้า 200) ได้กล่าวถึงผู้ประกอบการว่า เป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ในการใช้
โอกาสที่มีอยู่ในตลาดและมีส่วนเกี่ยวพันกับการจัดหาและนําเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการคือผู้ที่แบกรับความเส่ียง
ในระหว่างการแสวงหาโอกาสและเกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมนอกจากนั้นผู้ประกอบการยังทําหน้าที่ในการ
บริหารกิจกรรมของตนเองรวมถึงการบริหารงานประจํา อย่างไรก็ตามชัยยุทธ เลิศพาชิน (2554, หน้า 5) ยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน (1) เป็นผู้ใฝ่หาความสําเร็จ (2) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ (3) เป็นผู้ยอมรับความเส่ียง 
(4) เป็นผู้มีความเชื่อม่ันในตนเอง (5) เป็นผู้ตอบสนองรวดเร็ว (6) เป็นผู้มีความยืดหยุ่นและอดทน (7) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและ
(8) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าผู้ประกอบการคือบุคคลท่ีมีบทบาทในการใช้โอกาสที่มีอยู่ในตลาดโดยการ
จัดหาและนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจพร้อมทั้งเป็นผู้แบกรับความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจอีก ท้ังต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถรอบด้านจากการส่ังสมจากประสบการณ์และการเรียนรู้จากพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ การ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่สู่ตลาด
ตลอดเวลา 
 ดังนั้น สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสําคัญมากสําหรับการได้เปรียบทางการแข่งขันของ ธุรกิจ 
(Weerawardena and O'Cass, 2004) คุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยท่ัวไปมีผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจ (Khandwalla, 
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1985) โดยการตรวจสอบความหลากหลายของตลาดและตอบสนองอย่างรวดเร็วกว่าคู่แข่ง (Namen and Slevin, 1993) อีกท้ัง
แนวคิดของ Drucker (1985) ชี้ให้ เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันของรัฐหรือบริษัทเอกชน 
ผู้ประกอบการมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมท้ังผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการให ม่ 
กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ วัสดุใหม่และรูปแบบการจัดการธุรกิจแบบใหม่ๆเกิดข้ึน 
 2. แนวคิดนวัตกรรมองค์การ Porter (1990, pp. 578- 587) กล่าวว่านวัตกรรมองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ
เป็นอันมากในการสร้างให้เกิดผลการดําเนินงานขององค์การ ซึ่งนวัตกรรมองค์การนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ใหม่เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเปล่ียนเทคโนโลยีการดําเนินการแบบเดิมมาสู่เทคโนโลยีการดําเนินการใหม่ๆโดยองค์การจะต้อง
พยายามสร้างโอกาสและเง่ือนไขท่ีนําพาสู่นวัตกรรม ด้วยการนําองค์การเข้าตอบสนองต่อตลาดท่ีซับซ้อน โดยการสร้างกฎแห่ง
คุณภาพให้อยู่ในระดับยอดเย่ียมอยู่เสมอรวมทั้งการมองคู่แข่งเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมองค์การ Gibbons (1997, p. 13) 
ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมในระดับขององค์กรหมายถึง การนําแนวคิดใหม่เข้ามาสู่บริษัท      ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต รูปแบบบริการ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน ระบบและกิจกรรมทางการตลาดขององค์การ 
Drucker (1985, pp. 30- 35) กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวัตกรรม คือ รูปแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรท่ีมีอยู่
โดยอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนหรือไม่ก็ได้ซึ่งจะได้รับการประเมินจากความ     พึงพอใจของลูกค้า  
 การจําแนกประเภทนวัตกรรมแบ่งได้หลายประเภทตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ ประกอบด้วย 3 
ลักษณะ คือ (1) การจําแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) และนวัตกรรม
กระบวนการ (process innovation) (2) การจําแนกตามระดับของการเปล่ียนแปลง (the degree of change) แบ่งนวัตกรรม
ออกเป็น 2 ประเภท คือ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (radical innovation) และนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 
(incremental innovation) และการจําแนกประเภทของนวัตกรรมในลักษณะท่ี (3) การจําแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (the 
area of impact) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการบริหาร (Gopalakrishnan and 
Damanpour, 1997, pp. 15-20; Smith, 2006; Bessant and Tidd, 2007; Schilling, 2008 ) สําหรับนวัตกรรมท่ี
ผู้ประกอบการธุรกิจนิยมประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ประเภท ดังนี้ (Johne, 1999, pp. 6-11 ) (1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (3) นวัตกรรม
ด้านการตลาด และ(4) นวัตกรรมด้านการจัดการ (Urabe, Child and Kagono, 1988, pp. 4-5) 
  ฉะนั้นจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมองค์การและได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ได้มีการ
พัฒนาความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพ่ิมคุณค่าให้แก่ลูกค้าและได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน (Schumpeter,1934; Porter, 
1990; Rothwell, 1992).นอกจากนี้ Hyvarinen (1990) ช้ีให้เห็นว่านวัตกรรมอาจจะเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ใช่เทคโนโลยีก็ได้แต่
สามารถส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 3. ความสามารถในการแข่งขัน Porter (1985) ได้กล่าวถึงความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันว่าเป็นคุณค่า
ของธุรกิจที่สามารถจะสร้างขึ้นสําหรับลูกค้าท่ีไม่มีในธุรกิจของคู่แข่งก่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าได้ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพองค์กร และความได้เปรียบในการแข่งขันพบว่าความสามารถของธุรกิจในฐานะทรัพยากรของ
องค์กร มีความสัมพันธ์กับสร้างเปรียบในการแข่งขันอย่างแบบยั่งยืน (Amit and Schoemaker, 1993, pp. 91-106 Dierickx 
and Cool ,1989, pp. 1504–1511) 
 ลําดับต่อมาแนวคิดของ Barney (1991, pp. 99-120) ได้กล่าวว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันคือรากฐานท่ีสําคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการดําเนินงานในองค์กรและความได้เปรียบในการแข่งขันจากมุมมองพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีใช้
ในธุรกิจท่ีเฉพาะเจาะจงบริษัทมีคุณค่าเหล่าเป็นแหล่งสิ่งสําคัญท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืนสําหรับธุรกิจ 
แนวคิดของ Porter (1980) ได้กล่าวถึงความได้เปรียบในการแข่งขันว่าประกอบไปด้วยการสร้างความแตกต่างความเป็นผู้นํา
ทางด้านต้นทุนและการจํากัดขอบเขต 
 สําหรับการสร้างความแตกต่างนั้น ยังต้องอาศัยกลยุทธ์ระดับธุรกิจมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งในกลยุทธ์แต่ละรูปแบบ
ต่างก็มีข้อดีต่างกัน เช่น กลยุทธ์ของ Porter (1998) ท่ีได้นําเสนอกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันประกอบด้วยกล
ยุทธ์ 3 ด้านดังนี้ (1) กลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุน (cost leadership strategy) คือกลยุทธ์การแข่งขันซึ่งใช้ต้นทุนตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
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เพ่ือจูงใจตลาดส่วนใหญ่และสร้างกําไรสูง ผู้บริหารท่ีจะใช้กลยุทธ์ นี้ต้องมีการควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด เช่น ต้นทุน ด้าน
แรงงาน วัตถุดิบและการตลาด ตลอดจนประสิทธิภาพในการ ผลิต การจัดซื้อและอื่นๆ ความเป็นผู้นําด้านต้นทุน ผู้บริหารสามารถ
ลดราคาผลิตภัณฑ์ให้ต่ํากว่าคู่jแข่งขัน สามารถสร้างส่วนครองตลาดและสร้างกําไรให้สูงขึ้น (2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(differentiation strategy) เป็นกลยุทธ์การแข่งขันซึ่งองค์การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ ท่ีให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีความแตกต่างท่ี
เด่นชัดจากคู่แข่งขัน เมื่อลูกค้าเช่ือว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเขาจะเต็มใจพร้อมที่จะซื้อในราคาท่ีสูง 
ประโยชน์จากกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง คือ ความภักดีจากลูกค้าและกําไรท่ีสูงข้ึนองค์การ ใช้กลยุทธ์นี้จะเผชิญการแข่งขันท่ี
เลียนแบบหรือปรับปรุงลักษณะความแตกต่างที่สําคัญสําหรับลูกค้า (3) กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน (focus strategy) เป็นกลยุทธ์การ
แข่งขันซึ่งองค์การมุ่งตลาดท่ีจํากัด ขายผลิตภัณฑ์ท่ีจํากัดหรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ท่ีจํากัดกลยุทธ์นี้จะมุง่ท่ีตลาดแคบโดยอาศัยกล
ยุทธ์ความเป็นผู้นําด้านต้นทุนหรือการสร้างความแตกต่างด้วยก็ได้กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วนนี้ องค์การได้รับประโยชน์จากกําไรท่ีสูงจาก
ตลาดเล็กซึ่งไม่มีการแข่งขันที่รุนแรงเป็นความสามารถเฉพาะหรือประสบการณ์ท่ีคู่แข่งไม่มี 
 นอกจากนี้  Jia-sheng Lee, Chia-Jung Hsich (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะการประกอบการ 
ความสามารถทางการตลาด ความสามารถนวัตกรรมและการได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน พบว่า ภาวะการประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงความสามารถทางการการตลาด ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
และภาวะการประกอบการมีผลทางอ้อมต่อความได้เปรียบอย่างยั่งยืนผ่านความสามารถด้านการตลาด และความสามารถใน
นวัตกรรม ความสามารถทางการตลาดจะไม่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยตรงแต่มีอิทธิพลโดยอ้อมผ่าน
ความสามารถในนวัตกรรม และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันโดยตรงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Boonthawan Wingwon (2012, pp.1-14) ได้สรุปว่าภาวะการประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผลการวิจัยพบว่า ภาวะการประกอบการ การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยภาวะการประกอบการมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมและนวัตกรรมมีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากท่ีสุด ดังนั้น จากข้อมูลท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมมาข้างต้นสรุปได้ว่าศักยภาพ
ผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยค ร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แนวทาง การวิจัยเชิงสํารวจ (survey 
research) โดยมีขอบเขตวิจัยจํานวน 4 ด้าน คือ (1) ด้านเน้ือหา ศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการ นวัตกรรมองค์การ และ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (2) ด้านประชากร คือ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีดําเนินกิจการทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ (3) ด้านพื้นท่ี คือ พ้ืนท่ี
จังหวัดในเขตภาคเหนือ จํานวน 3 จังหวัด ได้แก่ ลําปาง ลําพูนและเชียงใหม่ (4) ด้านระยะเวลา9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2555-กันยายน พ.ศ. 2555 
 เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีได้พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 3 ปัจจัย คือ (1) ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ (2) นวัตกรรมองค์การ และ (3) ความสามารถในการแข่งขัน จําแนกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้
ประกอบกี่ ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นด้านศักยภาพผู้ประกอบการ นวัตกรรมองค์การและความสามารถในการแข่งขัน และตอนท่ี 3 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูน 
เชียงใหม่ จํานวนท้ังส้ิน (140,252 ราย) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2554) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยเลือกตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละประเภทของแต่ละจังหวัด  โดยกําหนด
สัดส่วนท่ีต้องการเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 และระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 โดยใช้สูตรคํานวณ
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) คํานวณสัดส่วนตัวอย่าง (sampling proportion) เท่ากับ 300 ราย ได้รับ
แบบสอบถามกลับจํานวน 268 รายคิดเป็นร้อยละ 89.33 โดยใช้เวลาเก็บข้อมูล 2 เดือน หลังจากนั้นคณะวิจัยได้ทําการคัดเลือก
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ เพื่อลงรหัสเพ่ือแปลผลการวิจัย   
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติอนุมานวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เพ่ือทดสอบตัวแปรที่ศึกษาว่ามีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมหรืออิทธิพลโดยรวม ด้วยเทคนิค PLS-Graph (Partial  Least  Square Analysis)          (Chin, 2004) ตรวจสอบ
เคร่ืองมือเพ่ือหาความเช่ือถือได้ (reliability) เพื่อหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (alpha coefficient) ของครอนบาค โดยปัจจัยรวม
ด้านศักยภาพผู้ประกอบการ .985 ปัจจัยด้านนวัตกรรมองค์การ .915 และปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน .928  

สรุปผลการวิจัย 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ท้ังสามจังหวัดในพื้นท่ีภาคเหนือเป็นเพศชาย
และหญิงจํานวนใกล้เคียงกัน อายุเฉลี่ยประมาณ 30-45 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.72 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส การศึกษา
ส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ38.10 รองลงมาอนุปริญญาร้อยละ34.20 และระดับปวส.หรือปวช. ร้อยละ 16.50 
ประเภทธุรกิจบริการมากท่ีสุด ร้อยละ 45.50 รองลงมาเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งใกล้เคียงกัน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 10-
15 ปีมากที่สุด ร้อยละ 53.45 รองลงมา 1-5 ปีร้อยละ 32.55 เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินส่วนของผู้เป็นเจ้าของและกู้จากสถาบัน
การเงินมากที่สุด ดําเนินธุรกิจในระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยอดขายเท่าใดนัก 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) พบว่าด้านศักยภาพผู้ประกอบการระดับมาก
ท่ีสุด (4.53) ส่วนด้านนวัตกรรมองค์การมีความคิดเห็นระดับปานกลาง (3.39) ลําดับสุดท้ายด้านความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นระดับมาก (3.97)  

ผลการทดสอบสมมติฐานและความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 

 
ที่มา: ผลการทําโปรแกรม PLS-Graph 3.0 (Chin, 2004) 

ภาพท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะศักยภาพผู้ประกอบการ
มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมมีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.801 และมีค่า R2 เท่ากับ 0.642 รองลงมาศักยภาพผู้ประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.582 และมีค่า R2 เท่ากับ 0.777 ลําดับสุดท้าย
นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลท้ังทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.343 และมีค่า R2 
เท่ากับ 0.777 
การทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานเร่ือง ศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การท่ีเช่ือมโยงสู่ความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สรุปผลการทดสอบดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม 

Note. TE = Total Effect, DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, N/A = Non Applicable 
Entrepreneurs = ศักยภาพผู้ประกอบการ, Innovation = นวัตกรรมองค์การ, Competitive = ความสามารถในการแข่งขัน 

 จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาอิทธิพลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามพบว่าปัจจัยท้ัง 2 ด้านมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร
ตาม ดังมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ศักยภาพผู้ประกอบการ พบว่ามีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขันมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 
0.582 (p<0.01) ค่า R2 เท่ากับ 0.777 และมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.801 
(p<0.01) ค่า R

2
 เท่ากับ 0.642 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขันมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.275 

(p<0.01) ค่า R2 เท่ากับ 0.777 
 2. นวัตกรรมองค์การ พบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแข่งขันมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.343 
(p<0.01) ค่า R2 เท่ากับ 0.777  

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย Coef. t-stat สรุปผล 
H1: ศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 0.582 13.670** สนับสนุน 
H2: ศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมองค์การ 0.801 37.243*** สนับสนุน 
H3: นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 0.343 8.180** สนับสนุน 

หมายเหตุ t-stat ≥ 1.96 แสดงว่าสมมติฐานมีนัยสําคัญทางสถิติมากที่ระดับ 0.05** 
              t-stat ≥ 2.59 แสดงว่าสมมติฐานมีนัยสําคัญทางสถิติมากท่ีระดับ 0.10*** 
 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 สมมติฐานท่ี 1 ศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
 ผลการทดสอบพบว่า ศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแข่งขันมีค่าสัมประสิทธิเ์ส้นทางเท่ากับ 
0.582 และค่า t-stat เท่ากับ 13.670 ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 ศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมองค์การ 
 ผลการทดสอบศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมองค์การมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.801 และค่า t-stat 
เท่ากับ 37.243 ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 
 สมมติฐานท่ี 3 นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
 ผลการทดสอบพบว่า นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.343 
และค่า t-stat เท่ากับ 8.180 ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05  

Antecedent R2 Effect 
Dependent Variable 
Competitive Innovation 

Entrepreneurs - 
DE 0.582 0.801 
IE 0.275 0.000 
TE 0.857 0.801 

  DE 0.343 N/A 
Innovation 0.642 IE 0.000 N/A 
  TE 0.343 N/A 
  DE N/A N/A 
Competitive 0.777 IE N/A N/A 
  TE N/A N/A 
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ตารางที่ 3 Loading, Composite Reliability and Average Variance Extracted 

Construct/Item loadin
g 

t-stat CR AVE 

ด้านศักยภาพผู้ประกอบการ   0.918 0.583 
1. มีทุนเดิมและประสบการณ์ในการทํางาน 0.817 23.348   
2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 0.792 23.026   
3. มีการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค 

0.730 21.083   

4. การดําเนินการในสิ่งที่ถนัด 0.756 16.103   
5. มีนโยบายที่เข้มแข็งเพื่อรองรับโครงการท่ีเส่ียง 0.746 21.693   
6. มีการจัดความเสี่ยงของกิจการ 0.701 20.506   
7. ความสามารถในการจัดการธุรกิจ 0.784 19.367   
8. ความสามารถในการตัดสินใจ 0.759 23.139   
ด้านนวัตกรรมองค์การ   0.882 0.652 
1.มีนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 0.789 27.155   
2.มีกิจกรรมสนับสนุนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 0.785 28.044   
3.เปล่ียนกระบวนการทํางานด้วนนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มการผลิตและลดต้นทุน
ของกิจการ 

0.822 25.901   

4.มีการใช้นวัตกรรมทําให้องค์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 0.824 28.269   
ด้านความสามารถในการแข่งขัน   0.893 0.512 
1.กิจการท่ีมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน 0.720 20.270   
2.กิจการมีต้นทุนตํ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 0.710 15.175   
3.ความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม 0.669 16.582   
4.มีการตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากกว่าคู่แข่ง 0.751 19.882   
5.นําเสนอนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขัน 0.747 20.075   
6.เสนอลูกค้าของคุณด้วยราคาต่ําสุดในหมู่คู่แข่ง 0.786 22.451   
7.มีการบริหารต้นทุนการผลิตและการดําเนินงานต้นทุนต่ําท่ีสุดใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

0.711 18.568   

8.มีการตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากกว่าคู่แข่ง 0.617 18.126   

 จากตารางท่ี 3 พบว่าตัวช้ีวัดทุกตัวมีค่า Loading ระหว่าง 0.617 - 0.822 เคร่ืองหมายบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ทุกตัว และบล็อกมีค่า CR สูงระหว่าง 0.882 – 0.918 และมีค่า AVE ระหว่าง 0.512 – 0.652 แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดในแต่ละ
บล็อกสามารถชี้วัดตัวแปรแฝงในบล็อกของตนได้ดีเท่าเทียมกัน และมีความเช่ือถือได้สูง 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 

Construct CR AVE R
2
 

Construct 
Entrepreneurs Innovation Competitive 

Entrepreneurs 0.918 0.583 - 0.764   
Innovation 0.882 0.652 0.642 0.801 0.807  
Competitive 0.893 0.512 0.777 0.587 0.810 0.716 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่าค่า composite reliability ของทุกตัวแปร และค่า AVE มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคําถามทุกข้อ
ในตัวช้ีวัดสามารถวัดค่าได้น่าเช่ือถือมีความเที่ยงตรงและค่าความสัมพันธ์ ของตัวช้ีวัดแต่ละตัวภายในตัวแปรเดียวกันมีค่าสูงกว่าค่า
ความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดต่างตัวแปรกันแสดงว่ามาตรวัดแต่ละ construct สามารถวัดได้ดีเฉพาะเร่ืองราวของตน ซึ่งแสดงถึงค่าน่าเชื่อถือ
ความเท่ียงตรงเชิงจําแนก 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งสามจังหวัดในพื้นท่ีภาคเหนือเป็นเพศชายและ
หญิงจํานวนใกล้เคียงกัน อายุเฉลี่ยประมาณ 30-45 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.72 ดังแนวคิดของ Zimmerer and 
Scarborough (2002, pp15-19) ได้เสนอว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงของวัยหนุ่มสาวจะมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป สถานภาพส่วน
ใหญ่สมรส การศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ38.10รองลงมาอนุปริญญาร้อยละ34.20 และในระดับปวส.หรื
อปวช ร้อยละ 16.50 ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Megginson and Byrd, 2003, pp28-29) เพราะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมทั้ง
ในการบรรลุนิติภาวะ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ด้านความเป็นอยู่และมีความต้องการสร้างฐานะและต้องการบริหารจัดการธุรกิจของ
ตนเอง ลักษณะของการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทธุรกิจบริการมากท่ีสุดร้อยละ 45.50 
รองลงมาเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งใกล้เคียงกันร้อยละ 27.45 และร้อยละ 25.25 ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 10-15 ปีมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 53.45 รองลงมา 1-5 ปีร้อยละ 32.55  
 สําหรับด้านเงินลงทุนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเงินส่วนของผู้เป็นเจ้าของและกู้จากสถาบันการเงินมากท่ีสุด ดําเนินธุรกิจใน
ระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยอดขายเท่าใดนัก อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความผันผวน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองไทยท่ีมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อกิจการ(Kuratko and Hodgetts, 2007, p. 2) ดังนั้น เพื่อความอยู่รอด
และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ ผู้ประกอบการมีบทบาทสําคัญในการนําความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาสู่สังคม เจ้าของธุรกิจต้องมุ่งความจําเป็นในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ โดยต้องใช้ภาวการณ์
มุ่งเน้นการเป็นผู ้ประกอบการ ความสามารถทางการตลาดและนวัตกรรม เพ่ือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Jia-
Sheng Lee, 2010, p. 416) 
 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) พบว่าด้านศักยภาพผู้ประกอบการระดับมาก
ท่ีสุด ดังแนวคิดของซุมปีเตอร์ (Joseph  Schumpeter, 1910) มีสรุปว่าผู้ประกอบการนั้นคือผู้ท่ีนําเสนอสิ่งใหม่ ท่ีไม่ใช่นัก
ประดิษฐ์ เพื่อทําการเปล่ียนแปลง “ตลาด” ด้วยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมรวมกัน (resource combination) ให้
กลายเป็นส่ิงใหม่ผ่านประสบการณ์ ผ่านประสบการณ์ด้านธุรกิจ ความรู้ที่ ส่ังสมมา ทุนเดิมทางสังคม แนวคิดในการทํางาน 
เครือข่ายธุรกิจและปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 ด้านนวัตกรรมองค์การมีความคิดเห็นระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยสอดรับกับแนวคิดของSchumpeter (1934, p. 
120) ท่ีสรุปว่าผู้ประกอบการมีบทบาทสําคัญในวงจรธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงท่ีเป็นผู้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ในวงการค้าทั้ง
ในและต่างประเทศเพ่ือเป็นผู้นําของตลาดสากล รวมทั้งงานวิจัยของ Frederick; Kuratko ; Hodgetts (2007, p. 321) ได้ศึกษา
ด้านนวัตกรรมองค์การด้วยเช่นกัน แต่ผลการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง อันเป็นผลเนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนน้อย 
ประสบการณ์ทํางานยังไม่ตกผลึกองค์ความรู้ท่ีมากพอ มีการบริหารจัดการในลักษณะธุรกิจครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงส่งผล
ให้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมระดับปานกลาง  
 ลําดับสุดท้ายด้านความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการมีความคิดเห็นระดับมาก สอดรับกับผลงานวิจัยของ 
Amit and Schoemaker, 1993, pp. 91-106 Dierickx and Cool (1989, pp. 1504–1511) ท่ีสรุปว่าการแข่งขันของกิจการ
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความแตกต่าง โดยอาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตนหรือไม่ก็ได้ซึ่งจะ
ได้รับการประเมินจากความพึงพอใจของลูกค้า ยอดขายของกิจการและผลการดําเนินงานของกิจการ สอดรับกับแนวคิดของ 
Porter (1980) ได้กล่าวถึงความได้เปรียบในการแข่งขันว่าประกอบไปด้วยการสร้างความแตกต่างความเป็นผู้นําทางด้านต้นทุนและ
การจํากัดขอบเขตเพื่อให้ธุรกิจมีความย่ังยืน 
 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้านศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การ พบว่ามีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพล
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ทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การ หากผู้ประกอบการมีศักยภาพน้อย อ่อนด้อยประสบการณ์แล้วก็จะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม
องค์การได้เช่นเดียวกัน ดังงานศึกษาของ Porter (1990, pp. 578- 587) ที่กล่าวว่านวัตกรรมองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญเป็นอันมากในการสร้างให้เกิดผลการดําเนินงานขององค์การเชิงรุก ซึ่งนวัตกรรมองค์การนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่
เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ใหม่เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเปลี่ยนเทคโนโลยีการดําเนินการแบบเดิมมาสู่เทคโนโลยีการดําเนินการใหม่ๆ
โดยองค์การจะต้องพยายามสร้างโอกาสและเง่ือนไขท่ีนําพาสู่นวัตกรรม ด้วยการนําองค์การเข้าตอบสนองต่อตลาดท่ีซับซ้อน 
 รองลงมาศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขัน ดังงานวิจัยของBoonthawan 
Wingwon (2012, pp.1-14) ได้สรุปว่าศักยภาพผู้ประกอบการเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการนําองค์การให้ไปสู่เป้าหมาย ต้อง
เป็นบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน์ มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นต้ังใจในระดับสูง มีความทะเยอทะยานเพ่ือนําพากิจการให้อยู่รอดในระยะยาว 
ผ่านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมองค์การท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยผลการวิจัยพบว่านวัตกรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ข้อเสนอแนะ 
 สําหรับผู้ประกอบการ ควรมีความตระหนักถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจเพื่อ
ยกระดับผลการดําเนินงานของกิจการ และมุ่งเน้นความยั่งยืนของกิจการ 
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คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
ETHICAL ATTRIBUTE OF THE STUDENTS AT MAKHAMSANSERN SCHOOL MAKHAM 

DISTRICT, CHANTHABURI. 
พระไพศาล รกฺขิตธมฺโม (อิ่มผ่อง), พรทิพา  นิโรจน์, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมด้าน
ครอบครัว และสภาพแวดล้อมด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คร้ังนี้ จํานวน 165 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test 
การทดสอบค่า F-test และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
ผลการวิจัยพบว่า   
 1) คุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามัคคี ความอุตสาหะ และความ
เมตตากรุณา เมื่อเรียงลําดับจากน้อยท่ีสุด 3 ลําดับคือ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผลและ ความเสียสละ  
 2. เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านที่มี 
อายุ การศึกษา ต่างกัน มี คุณลกัษณะทางจริยธรรม ไม่แตกต่างกัน ส่วน เพศ สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว สภาพแวดล้อมด้าน
สังคม ต่างกัน มี คุณลักษณะทางจริยธรรม  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
คําสําคัญ : คุณลักษณะทางจริยธรรม 

Abstract 

 This research. 1) study the characteristics of ethical behavior of students  Makham Sansern School 
and 2)compare the features of a school moral praise tamarind. By personal factors. Family environment. And 
social environment. Using this sample of 165 people. Used as a tool to estimate 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. Ethical attributes. of students  Makham Sansern School Overall, found in the medium. 3 in 
descending order of unity and perseverance and compassion. The three were ordered from least is honest. 
Rationality and sacrifice. 
  2.  Compare features ethical. of students  Makham  Sansern School Found that overall, and at a 
different age, education, and ethical features. No difference in gender, family environment. The social 
environment has a different moral features. The difference is statistically significant at the .05 level.  
Keyword : Ethical  Attribute    

บทนํา 

 โลกยุคปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นโลกท่ีไร้พรมแดน มีการสื่อสารความรู้ ข้อมูลข่าวสารอ ย่างไร้
ขีดจํากัด การแข่งขันกันพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมท้ังการแข่งขันทางการค้า มีค่านิยมทางวัตถุสูง
มาก เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวกมากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนา
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คุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องทําให้เกิดภาวะ ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้สังคมไทยมี
ปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้น และเมื่อเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ําอย่างรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ทําให้เกิดปัญหา
เพ่ิมพูนหลายด้าน ท้ังปัญหาเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวัฒนธรรม อันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก
ก่อให้เกิดปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม สังคมขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันกันในทุกวงการ 
ปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น ปัญหาการแพร่ขยายโรคเอดส์ และการติดยาเสพติดอย่างรุนแรงในสังคม ที่เกิดกับเยาวชนของชาติ
เพ่ิมขึ้นโดยลําดับ นอกจากนี้   ยังมีปัญหานักเรียนเล่นการพนัน นักเรียนยกพวกตีกันระหว่างโรงเรียนรวมท้ังปัญหาทางเพศอันเกิด
จากการแพร่หลายของส่ือต่างๆ เป็นต้น (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1) 
 การพัฒนาจริยธรรมท่ียั่งยืนก็คือการพัฒนาคนด้วยการศึกษาตามหลักการท่ีว่า จริยธรรมเป็นระบบการดําเนินชีวิตดีงาม  
ท่ีเกิดจากการศึกษา พัฒนาคนแบบองค์รวม  เม่ือพัฒนาคน แบบองค์รวม โดยพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาอย่างประสาน
เกื้อหนุนกันและสอดคล้องกัน  เร่ิมแต่ให้พฤติกรรมท่ีดี กับจิตท่ีเป็นสุขสอดคล้องกัน เราก็สามารถฝึกคนได้ แม้แต่ให้มีคติว่า  สุขได้
ง่ายด้วยส่ิงเสพน้อยที่สุด ซึ่งมนุษย์จํานวนมากไม่นึกว่าจะฝึกได้ เคยแต่นึกว่าต้องเสพมากท่ีสุดจึงจะสุขมากที่สุด แต่ท่ีจริงฝึกได้ และ 
สุขง่ายด้วยวัตถุน้อย โดยเข้าถึงมิติใหม่ของความสุขนั้น สุขย่ิงกว่า สุขมากที่สุดด้วยการเสพมาก เวลานี้อารยธรรมไม่ย่ังยืน กําลัง
สลายสู่ความพินาศ เพราะว่า การพัฒนาไม่ยั่งยืนแล้วจะแก้ก็ติดท่ีจริยธรรมไม่ย่ังยืน ตอนนี้เราบอกว่าคนนี้พัฒนาได้ แม้แต่จะให้สุข
ง่ายด้วยวัตถุเสพน้อยท่ีสุด และสุขได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อการเสพวัตถุ เมื่อเราทําได้ มนุษย์ก็ยังมีความสุขโดยไม่ต้องทําลายธรรมชาติ 
การพัฒนาคนก็มาประสานปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับปัจจัยด้านธรรมชาติแวดล้อมให้ลงตัวกลมกลืนกันได้ เพราะฉะนั้น หนทางในการ
พัฒนาที่ถูกต้องและยั่งยืนมีอยู่มันไม่ได้ติดขัดฝืนใจ หรือทําลายความสุข เราจึงมี จริยธรรมท่ียั่งยืน ที่ทําให้เกิด การพัฒนาท่ียั่งยืน
และนําไปสู่อารยธรรมที่ย่ังยืน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2543 :52-53) 
 การจัดการศึกษานอกจากจะมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้แล้ว จะต้องมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเพ่ือให้เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติดีอีกด้วย ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีทรงตรัสไว้ว่า นอกจาก
การศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้วจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพ คือท้ังเก่งท้ังดีมาเป็น
กําลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจยัและพลังสําหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปัจจัยเพ่ือประคับประคองนําความเก่งให้
เป็นไปในทางท่ีถูก ท่ีอํานวยผลประโยชน์อันพึงประสงค์ (สิปปนนท์ เกตุทัต และคนอื่นๆ. 2540 :ข) 
 อนึ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีถูกต้องดีงามนั้น จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลใน
สถาบันต่าง ๆ ช่วยกันแก้ไขและพัฒนา สถาบันต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ
ในสถาบันการศึกษาจะมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ร่วมกันทําหน้าที่อบรมส่ังสอน ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดีงาม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.2544: 2) จากสาระกฎหมายรัฐธรรมนูญ
มาตราดังกล่าวนํา ไปสู่การจัดทํา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ซึ่งกําหนดลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ไว้ใน
มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2543: 18) 
 จากภาวการณ์ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าสังคมไทยปัจจุบัน กําลังประสบปัญหา ในด้านจริยธรรมและคุณธรรม ท้ังนี ้ เป็น
เพราะการปล่อยปละละเลยในเร่ืองระบบการควบคุมดูแลรวมไปถึงสถาบันท่ีมีหน้าที่ในการอบรมศีลธรรม จริยธรรมก็ย่อหย่อนใน
การอบรม บ่มนิสัยให้เยาวชนของชาติมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ประหยัด ลดค่านิยมทางวัตถุ มุ่งพัฒนาคนให้มีชีวิตที่พอเพียง โดยโรงเรียน
สมควรได้จัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน เพ่ือไปสู่การปฏิบัติที่ย่ังยืน และเป็นพลเมือง
ของสังคม ท่ีมีคุณภาพต่อไป (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1) 
 จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชนไทยในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุมาจาก การพัฒนาท่ีขาดความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ เป็นผลให้เด็ก และเยาวชนมีพฤติกรรมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาของสังคม อันแสดงให้เห็นถึง
ความเสื่อมโทรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และในภาวะปัจจุบันที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง เป็นโลกที่ไร้พรมแดนมีการส่ือสารความรู้และข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ขีดจํากัด จึง
อาจทําให้มีการแพร่กระจายปัญหาไปได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศท้ังในเมืองใหญ่และในชนบทได้ตลอดเวลา จากปัญหาดังกล่าว
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แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ยังมีปัญหาท่ีทําให้ไม่สามารถพัฒนาเยาวชน
ของชาติส่วนหนึ่งให้บรรลุตามความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีต้องการให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมได้ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง คุณลักษณะ ทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ
คุณลักษณะ ทางจริยธรรมของนักเรียน ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทราบแนวทางท่ีดีที่สุดสําหรับ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
  2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว และสภาพแวดล้อมด้านสังคม   

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญจํานวน 291 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 165 คน ซึ่งกําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
สําเร็จรูปตามแบบของ เครจ์ซี่ และ มอร์แกน (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ . 2534 : 176 – 177 ; อ้างอิงจาก  Krejcie and 
Morgan.1970 : 608) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสองข้ันตอน โดยนํากลุ่มตัวอย่างท่ีคํานวณได้มาจําแนกตามสัดส่วนตามห้องเรียน เมื่อ
ได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยได้นําช่ือแต่ละกลุ่มกําหนดของแต่ละบุคคลโดยให้เรียงตามลําดับ  ตั้งแต่
หมายเลขหนึ่งไปเร่ือยๆ จนถึงหมายเลขสุดท้ายของแต่ละห้อง การวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ 
อายุ  เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และเติมข้อความ (Open - ended) จํานวน 3 ข้อ 
ตอนท่ี 2  ปัจจัยส่วนครอบครัวซึ่งข้อคําถามส่วนนี้ มีจํานวน 10 ข้อ เป็นคําถามเชิงลบทั้งหมดโดยมีคําถามเป็นลักษณะปลายปิด ซึ่ง
มีคําตอบให้เลือก 2 ข้อ คือ  ใช่และไม่ใช่ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้  0  คะแนน ตอนท่ี 3 ปัจจัยส่วนสังคม ซึ่งข้อคําถามส่วน
นี้ มีจํานวน 10 ข้อโดยมีคําถามเปน็ลักษณะปลายปิด ซึ่งมีคําตอบให้เลือก 2 ข้อ คือ  ใช่และไม่ใช่  ตอบถูกได้ 1 คะแนน  ตอบผิด
ได้ 0 คะแนน และตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนซึ่งข้อคําถามส่วนนี้ มีจํานวน 55 ข้อ แบ่งเป็น 
11 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ จํานวน 5 ข้อ ความซื่อสัตย์ จํานวน 5 ข้อ ความมีเหตุผล จํานวน 5 ข้อ ความกตัญญูกตเวที จํานวน 
5 ข้อ ความอุสาหะ จํานวน 5 ข้อ ความสามัคคีจํานวน 5 ข้อ ความมีระเบียบวินัย จํานวน 5 ข้อ ความเสียสละจํานวน 5 ข้อ ความ
ประหยัด จํานวน 5 ข้อ ความยุติธรรม จํานวน 5 ข้อ ความเมตตากรุณา จํานวน 5 ข้อ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้วิจัยได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรเป้าหมายมากท่ีสุด 
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบางกะจะ แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach.1990: 202 - 204) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามดังนี้  แบบสอบถามท้ังฉบับได้ค่าค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ  0.9319 

ผลการวิจัย  

  1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
 จากการศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยรวม พบว่า คุณลักษณะทาง
จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามัคคี ค่าเฉล่ีย 4.44  ความอุตสาหะค่าเฉลี่ย 
4.43 และความเมตตากรุณา ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามลําดับ เม่ือเรียงลําดับจากน้อยที่สุด 3 ลําดับคือ ความซื่อสัตย์ค่าเฉลี่ย 3.54 ความ
มีเหตุผล ค่าเฉลี่ย 3.82 และความเสียสละค่าเฉลี่ย 3.89 ตามลําดับ   
 2. เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดย
ภาพรวม และรายด้านที่มี อายุ การศึกษา ต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม ไม่แตกต่างกัน  ส่วนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนมะขาม
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สรรเสริญ เพศ สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว สภาพแวดล้อมด้านสังคม ต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       

สรุปและอภิปรายผล   

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
 จากการศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยรวม พบว่า คุณลักษณะทาง
จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามัคคี ค่าเฉลี่ย 4.44 ความอุตสาหะค่าเฉลี่ย 
4.43 และความเมตตากรุณา ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามลําดับ เม่ือเรียงลําดับจากน้อยที่สุด 3 ลําดับคือ ความซื่อสัตย์ค่าเฉลี่ย 3.54 ความ
มีเหตุผล ค่าเฉลี่ย 3.82 และความเสียสละค่าเฉลี่ย 3.89 ตามลําดับ   
 2. เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดย
ภาพรวม และรายด้านที่มี อายุ การศึกษา ต่างกัน  มี คุณลักษณะทางจริยธรรม ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ เพศ สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว สภาพแวดล้อมด้านสังคม ต่างกัน  มี คุณลักษณะทางจริยธรรม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี มี
ประเด็นสําคัญ สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและราย
ด้าน  จากผลการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการอบรมเล้ียงดูของผู้ปกครองซึ่งจะเข้มงวดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบาร์ม
รินด์ (ศุภาศิริ การิกาญจน์. 2541: 47-48 ;  อ้างอิงจากBaumrind Cited inMussen, 1990 : 147-152) ได้แบ่งรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูลูก ออกเป็น 3 แบบ คือ 
 1. การอบรมเล้ียงดูแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เป็นการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบท่ีพ่อแม่ใช้เหตุผลกับลูกน้อย มักใช้
อํานาจในการอบรมลูก (Power Assertive Discipline)รวมทั้งให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจกับลูก
น้อย และมักไม่กระตุ้นให้ลูกได้พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือกฎเกณฑ์ใดๆของตนเอง พ่อแม่กลุ่มนี้มักใช้อํานาจอย่างอิสระ
พยายามให้ลูกเช่ือฟังตนเสมอ มักวางกฎเกณฑ์ให้ลูก และคาดหวังว่าลูกจะปฎิบัติกฎเกณฑ์นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ลูกจะต้อง
เช่ือฟัง และให้ความเคารพนับถือพ่อแม่ 
 2. การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อํานาจอย่างมีเหตุผล (Authoritative) เป็นการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบท่ีพ่อแม่มีการควบคุม
ลูกและเรียกร้องให้ลูกมีวุฒิภาวะ เช่นเดียวกับแบบแรกแต่การควบคุมจะมีความยุติธรรมมากกว่า โดยท่ีพ่อแม่จะมีการสื่อสารที่ดี 
และมีการส่ือสารท่ีชัดเจนกับลูก พ่อแม่จะมีการกระตุ้นให้ลูกได้พูดคุยอย่างยุติธรรมในการตัดสินใจใด ๆ ของตนเองรวมทั้งให้
เหตุผล ให้คําอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีได้วางไว้ และเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยพ่อแม่พยายาม
ตอบสนองความต้องการ และความปารถนาของลูกเท่าที่จะเป็นไปได้และอย่างเหมาะสม เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของลูก ทํา
ให้ลูกมีความม่ันคงในความคิดของตนเอง 
 3. การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ (Indulgent - Permissive) เป็นการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบที่พ่อแม่ให้อิสระกับลูก 
และมักไม่เรียกร้องให้ลูกมีวุฒิภาวะ หรือควบคุมลูก พ่อแม่จะให้ความรัก ความอบอุ่นและตามใจลูกมาก รวมท้ังการไม่ใช้การ
ควบคุมลูก พ่อแม่จะขาดการอบรมลูก ยอมให้ลูกควบคุมตนเองมากที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ พ่อแม่จะมีความอดทนต่อพฤติกรรมของลูก
อย่างมาก และไม่ค่อยลงโทษลูก 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียน ท่ีมี อายุ ต่างกัน มี  คุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุท่ีใกล้เคียงกันมีความ
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คิดเห็นที่ใกล้เคียงกันซึ่งสอดคล้องกับ  ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของโคลเบิร์ก (Lawrence  Kohlberg) (สุรางค์ โคว้ตระกูล.2548 : 23 
; อ้างอิงจาก Kohlberg. 1976: 35) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต์ แต่ได้ปรับปรุงวิธีวิจัย การ
วิเคราะห์ผลรวมและได้ทําการวิจัยอย่างกว้างขวางในประเทศอื่นท่ีมีวัฒนธรรมต่างไปจากสหรัฐอเมริกา  โคลเบิร์กได้คิดวิธีวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีระบบการให้คะแนนอย่างมีระเบียบ แบบแผน ผู้ท่ีจะใช้วิธีการให้คะแนนระดับพัฒนาการทางจริยธรรม จะต้องได้รับ
การอบรมเป็นพิเศษ โดยสร้างสถานการณ์สมมติปัญหาทางจริยธรรมที่ผู้ตอบยากที่จะตัดสินใจได้ว่า ถูก ผิด ควรทํา หรือ ไม่ควรทํา 
อย่างเด็ดขาด เพราะขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง การตอบจะข้ึนกับวัยของผู้ตอบ เกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของผู้
พฤติกรรมในเร่ืองค่านิยม ความสํานึกในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ความยุติธรรมหรือหลักการท่ีตนยึด จากการวิเคราะห์
คําตอบของผู้ตอบวัยต่าง ๆ โคลเบิร์กได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ (Levels) แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น 
(Stages) ดังนั้น พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์กในระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) 
พัฒนาการจริยธรรมระดับนี ้ผู้ทําถือว่าการประพฤติตนตามความคาดหวังของผู้ปกครอง บิดามารดา กลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกหรือของ
ชาติ เป็นสิ่งที่ควรจะทําโดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีตนเองอยู่  ตามความคาดหวังของครอบครัวและสังคม  โดยไม่
คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นขณะนั้นหรือภายหลังก็ตาม จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมโดยคํานึงถึงจิตใจของผู้อื่น จะพบในวัยรุ่นอายุ 
10 -16 ปี โคลเบิร์กแบ่งพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เป็น 2 ข้ัน คือ ข้ันที่ 3 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ 
เด็กดีข้ันท่ี 4 กฎและระเบียบ  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนที่มี การศึกษา แตกต่างกัน  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวม
จากผลการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่าง พระบุญทัน  จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์). (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์เทศบาลตําบลนิคมลําโดมน้อยอําเภอสิริ
ธร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์เทศบาลตําบล
นิคมลําโดมน้อย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้ านการละเว้น
อบายมุข ด้านความมีสัมมาคารวะอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความมีวินัยในตนเอง และด้านความเมตตากรุณา อยู่ในระดับปานกลาง 
 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
เทศบาลตําบลนิคมลําโดมน้อย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉล่ีย และอาชีพผู้ปกครอง
ต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมความมีวินัยของนักเรียน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 
เทศบาลตําบลนิคมลําโดมน้อย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่สําคัญได้แก่ นักเรียน ควรสุภาพเรียบร้อยไม่นําอาหารมา
รับประทานขณะครูสอนเวลาผู้ใหญ่เดินผ่านโน้มตัวลงทําความเคารพ มีความเอ็นดูสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์ และไม่เสพส่ิงเสพติดของมึน
เมา 
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนสภาพแวดล้อมด้านครอบครัว ต่างกัน  มีคุณลักษณะทางจริยธรรม 
โดยรวมและรายด้าน มคีวามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของชนาธิป ชินะนาวิน (2545: 109) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับค่านิยมด้านการประหยัดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์เชิงเส้น โดยกลุ่มตัวเอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2544 ในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมสามัญศึกษา ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นจํานวน 443 คน ผลการวิจัย
พบว่า น้ําหนักความสําคัญของผลท่ีได้จากเพ่ือน และผลท่ีได้จากครูส่งผลต่อค่านิยมด้านการประหยัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ส่วนน้ําหนักความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยสัมพันธภาพในครอบครัว และผลท่ีได้จากส่ือส่งผล
ต่อค่านิยมด้านการประหยัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และยังสอดคล้องกับ พฤฒิพล นิ่มพร้าว (2547 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประหยัดของ นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ได้แก่ เพศหญิง ลักษณะมุ่งอนาคตสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับบิดามารดา 
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สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการประหยัดของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3ได้แก่ เพศชาย ปัจจัย
ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการประหยัดของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 ได้แก่ รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน  ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดา
มารดา และ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประหยัดของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ได้แก่สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ลักษณะมุ่งอนาคต พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประหยัดของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับพรสิริ ม่ันคง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบท่ี
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นิสัยในการเรียน ความเช่ืออํานาจในตน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง  ลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียน  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน  
 สมมติฐานข้อที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนสภาพแวดล้อมด้านสังคม ต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม 
โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของแบนดูรา (ประสาท อิศรปรีดา. 2541 : 287 – 288 ; อ้างอิงจาก Bandura. 1977) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ของพฤติกรรม
มนุษย์ไว้ 2 วิธี คือ 
 1. การเรียนรู้จากผลกรรม (Learning by Response Consequences) วิธีการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นการเรียนรู้เบ้ืองต้น
ท่ีสุด และเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงก็คือ การเรียนรู้จากผลกรรมทั้งผลกรรมทางบวกและผลกรรมทางลบ ซึ่งได้แก่ การ
เรียนรู้จากผลของการกระทํา ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมถือว่ามนุษย์มีความสามารถทางสมองในการท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา มนุษย์มีความสามารถที่จะรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผลของการกระทํา กระบวนการเรียนรู้
จากผลกรรม ผลกรรมจะทําหน้าที่ 3 ประการคือ 
  1.1 ทําหน้าที่ให้ข้อมูล (Informative Function) การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น ไม่เพียงแต่เรียนรู้เพื่อการตอบสนอง
เท่านั้น แต่มนุษย์ยังสังเกตของการกระทํานั้นด้วย โดยการสังเกตความแตกต่างของผลที่ได้รับจากการกระทําของเขาว่า การกระทํา
ในสภาพการณ์ใดก่อให้เกิดผลกรรมอย่างไร ข้อมูลด้านนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคต 
  1.2 ทําหน้าท่ีจูงใจ (Motivational Function) กระบวนการเรียนรู้ผลกรรมทําหน้าที่จูงใจ หมายถึง ความ
คาดหวังในผลกรรมของบุคคล กล่าวคือ ผลกรรมใดท่ีพึงปรารถนาย่อมจูงใจให้เกิดการกระทํามาก ผลกรรมใดไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา
ย่อมจูงใจให้เกิดการกระทําน้อยลง และมนุษย์ก็พยายามหลีกเล่ียงการกระทํานั้น 
  1.3 ทําหน้าที่เสริมแรง (Reinforcing Function) การกระทําใด ๆ ก็ตามถ้าได้รับการเสริมแรง การกระทํานั้น
ย่อมมีแนวโน้มเกิดข้ึนอีก แต่ส่ิงสําคัญก็คือ เง่ือนไขการเสริมแรง(Reinforcing Contingency) ซึ่งบุคคลจะเรียนรู้ได้จากข้อมูลเดิม 
และการจูงใจ ตลอดจนการหาข้อสรุปได้ถูกต้อง การเสริมแรงจะไม่มีอิทธิพลเลยถ้าบุคคลไม่รู้ว่าเง่ือนไขการเสริมมีไว้ว่าอย่างไร การ
เสริมแรงในท่ีนี้จะเน้นถึงการกระทําให้พฤติกรรรมนั้นคงอยู่มากกว่าการสร้างพฤติกรรมใหม่ 
 2. การเรียนรู้จากการเลียนแบบ (Learning Through Modeling) แบนดูรา กล่าวว่าการเรียนรู้ของมนุษย์จากผลกรรมมี
ข้อจํากัดอยู่มาก ทั้งนี้เพราะส่ิงท่ีจะเรียนรู้มีมากกว่าท้ังเวลา และโอกาสจะอํานวย ดังนั้นการเรียนรู้จากการเลียนแบบจึงเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ทําให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางขึ้น พฤติกรรมของมนุษย์หลายอย่างเกิดข้ึนมาโดยท่ีมนุษย์ไม่เคยมี
ประสบการณ์ตรงเลย แต่มนุษย์สังเกตเห็นตัวแบบหรือผู้อื่นกระทํา เช่น คนส่วนมากงดเว้นจากการเสพเฮโรอีน ท้ัง ๆ ที่ไม่เคย
ประสบกับผลกรรมท่ีจะได้รับจากการเสพเฮโรอีน ท้ังนี้เพราะ คนเหล่านี้เรียนรู้ว่าการเสพเฮโรอีนจะได้รับผลกรรมทางลบ คือ 
ทําลายสุขภาพและถึงตายในท่ีสุด การเรียนรู้จากตัวแบบเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยบุคคลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นแล้วคิด
ว่าจะสร้างพฤติกรรมใหม่ 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   
 1. การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจริยธรรม ควรเน้นเร่ือง ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล และความเสียสละ  
 2. สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว ควรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทํากิจกรรมรวมกันในวันหยุดและวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 
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 3. สภาพแวดล้อมด้านสังคม ควรจัดทําโครงการให้นักเรียนได้ช่วยเหลือชุมชน สังคม และการปลูกฝังและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมโดยเน้นจิตสาธารณะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะทางจริยธรรม เจาะลึกในเร่ือง ความซื่อสัตย์  ความมีเหตุผล ความเสียสละ และด้าน 
อื่นๆ  
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางจริยธรรม และตัวแปรด้านอื่น ๆ  
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การปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต  
อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี   

THE DHARMIC PRINCIPLE THAT USE IN THE ADMINISTRATION WILL OF VERACITY GROUP WILL COLLECT 
ASSETS FOREST GOD TEMPLE DREAMS WATPATHEPNIMIT OF PONGNAMRON CHANTHABURI PROVINCE. 

พระจรินทร์สุทนฺโต (จันขาว),พรทิพา  นิโรจน์ , นักรบ  เถียรอ่ํา 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการและ 2) เปรียบเทียบหลักธรรมในการ
บริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจ ัยส่วนบุคคล  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้คร้ังนี้ จํานวน 291 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test)  การทดสอบค่า F-test และการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติตามหลักธรรมโดยรวมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพ
นิมิต  อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปฏิบัติมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นราย
ข้อ พบว่า ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหารธรรม 4  มากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย  4.17 รองลงมา  คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ
ธรรม 4 ค่าเฉล่ีย  3.94 ปฏิบัติตามหลักธรรมฆราวาสธรรม  4 ค่าเฉล่ีย 3.88 และปฏิบัติตามหลักธรรมอริยสัจจธรรม 4 มีค่าเฉลี่ย 
3.60 2) การเปรียบเทียบหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัด
จันทบุรี พบว่า โดยภาพรวม สมาชิกท่ีมี เพศ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม ต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ี
ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน  ในขณะท่ี อายุ อาชีพ  รายได้ ต่างกันปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้
ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: การปฏิบัติตามหลักธรรม, การบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์

Abstract 

 The main purposes of this research were : 1) Study of the principles of management., and 2) to 
compare the Peoples’ The Dharmic Principle That use in the  Administration will  of  Veracity Group will 
Collect Assets Forest God Temple Dreams WatpaThepNimit of  PongnamronChanthaburi Province. The 
sample included 291 Peoples. The research instrument was the rating-scale questionnaire. Statistical analysis 
was employed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test and the F-test, the 
difference is a couple of chef Stephen (Scheffe). 
 The results were revealed : 1) Practice principles for the overall management of the group Faithless 
savings. WatpaThepNimit. Pong Nam Ron district. Chanthaburi. In a very practical, with an average 3.90 and 
considering the implementation of the principle is found that the principles virtues fairly fourth most average 
4.17 followed by practice principles Sagch the fair four averages 3.94. follow secular principles fairly average 
3.88 4 Noble Truths and following the principles of fairness and 4 with a mean 3.60. 2) Comparison principles 
in the management of the group Faithless savings. WatpaThepNimit. Pong Nam Ron district. Chanthaburi at 
the overall status of the study period, there were a group the same principles used in the management of 
the saving truth. Did not differ in age, occupation, income, as well as the principles used in the management 
of the group have vowed Savings differ significantly at the .05 level.      
Keyword :Practice principles, Administration will  of  Veracity Group  
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บทนํา 

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับ ท่ี 10 (พ.ศ. 2550 –  2554) ได้
อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการพัฒนา รัฐบาลจึงได้ปรับปรัชญาเป้าหมาย การพัฒนาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง  
ตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทัน ต่อโลกาภิวัตน์ โดยมีกรอบความคิดอยู่ที่พอเพียง ซึ่ง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ีต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร (ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสด์ิ และคนอื่น. 2545 : 1) 
 สังคมปัจจุบันติดอยู่กับวัตถุนิยม แสวงหาส่ิงต่าง ๆ มาปรนเปรอตามความต้องการนั้นๆ โดยไม่คํานึงถึงความพอเพียงต่อ
รายได้ของตนท่ีพึงได้รับ และบางคร้ังก็ไม่คํานึงถึงว่าการกระทําต่าง ๆ เหล่านั้นจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่โดยเฉพาะเร่ืองผิด
ศีลธรรมจึงทําให้เกิดปัญหาในชุมชนโดยเฉพาะเร่ืองเงิน เม่ือมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินจากนายทุน และคน
ข้างเคียงบุคคลเหล่านั้นอาจคิดผลเป็นตอบแทนเป็นดอกเบ้ีย ร้อยละ 10 หรือ 20 ต่อเดือน หรือหักผลผลิตทางการเกษตร ถ้าปีไหน
ผลผลิตไม่ดีหนี้สินก็พอกพูนเป็นดินพอกหางหมู และสุดท้ายถูกยึดท่ีทํากินตกเป็นของนายทุน ทําให้เกิดปัญหาในชุมชน 
 พระครูไพศาลบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนมิิต จึงได้ชักชวนชาวบ้านรวมตัวกันเพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการแก้ปัญหา
ช่วยเหลือกันเอง พึ่งตนเองในหมู่บ้าน เพ่ือการมีชีวิตท่ีอยู่ดีมีสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันตามแนวคิดเร่ืองการสะสมทรัพย์
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตท่ีมีต้นสํานักมาจาก ครูชบ ยอดแก้ว จากจังหวัดสงขลา นํามาผสมผสานกับแนวทางคําสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอาจารย์สุบิน ปณีโต เป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ดําเนินการจัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดตราด 
และพระอาจารย์มนัส  ขันติธัมโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้นําแนวคิดนี้ มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการ
รวมพลังปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวบ้านด้วยกันเอง โดยอาศัยวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดจันทบุรี  เป็นสถานท่ี รวมพลังชุมชนเพื่อ
จัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ข้ึน ในปี พ.ศ. 2539  ต่อมาพระครูไพศาลบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต ได้เล็งเห็นความสําคัญนี้
จึงได้ชักชวน ผู้นําหมู่บ้านมาเป็นแกนนําท่ีสําคัญของกลุ่ม เช่น ผู้ใหญ่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้าน ผู้นําชุมชน เช่น กลุ่มสตรีอาสาฯ กลุ่มอาสา
พัฒนา และป้องกันหมู่บ้าน เป็นต้น และใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการและดําเนินการ ใช้เงินเป็นเคร่ืองมือในการเชื่อมคนให้มา
รวมกันเพ่ือทํากิจกรรมและสร้างคุณธรรม ให้เกิดข้ึนในจิตใจของชาวบ้าน   
 ในการตั้งจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ นั้นมักจะพบอุปสรรคและปัญหาหลากหลายกันไปเพราะในการให้ชาวบ้านมา
รวมเงินกันนั้นมีเง่ือนไขและท่ีมาไม่เหมือนกันอุปสรรคเบื้องต้นที่พบก็คือบางหมู่บ้านเคยมีกลุ่มมาก่อนแต่ล้มเลิกไปก็ต้องพูดคุยถึง
รูปแบบการทําที่ผ่านมา และช้ีข้อบกพร่องแล้วเสนอแนวทางแก้จึงจะชวนต้ังกลุ่มใหม่ได้  แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนใน การต้ังกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ นั้นมีวิธีท่ีชัดเจนเป็นลําดับดังนี้ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.).  (2547: 13-14) 
 1. การชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจถึงปัญหาบ้านเมืองโดยชี้ให้เห็นว่าปัญหาบ้านเมืองของเรา ปัญหาในหมู่บ้านของเราเป็น
อย่างไร ถูกเขาเอารัดเอาเปรียบอย่างไร หรือเสียเปรียบเขาอย่างไร ถ้าไม่รวมตัวกันในอนาคตเราจะเสียเปรียบมากข้ึนเร่ือย ๆ ใน
การทําความเข้าใจประเด็นนี้สามารถ ยกนิทานเร่ือง “เสือกับวัว” มาประกอบดังนี้ มีวัวอยู่ 100 ตัว หากินอยู่ในหมู่บ้าน อยู่มามี
เสือตัวหนึ่ง เข้ามาในหมู่บ้าน พอวัวเห็นเสือจ่าฝูงก็ตะโกนบอกฝูงวัวท้ังหลายให้วิ่งหนีไม่คิดสู้ ในที่สุดก็ถูกเสือ จับกินไปวันละตัว
ทุกๆวันจนเหลือเพียง 10 ตัว ในที่สุดววั 10 ตัว ท่ีเหลือก็กลับมาคิดกันว่า เราตัวใหญ่กว่าเสือมีเขาเป็นอาวุธ ในขณะที่เสือซึ่งตัวเล็ก
กว่าเรามีเขี้ยวและความไวเป็นอาวุธ ถ้าสู้กันตัวต่อตัวอาจสู้เสือไม่ได้ แต่ถ้าเรารวมตัวกันต้องสู้เสือได้แน่นอน ว่าแล้ววัวท่ีเหลือก็
วางแผนเพื่อสู้เสือโดยให้วัว 4 ตัว วิ่งเข้าไปชนขาเสือท้ัง 4 ข้าง พอเสือล้มลง ตัวท่ีเหลือก็ให้เข้าไปรุมกันขวิด วันรุ่งข้ึนวัวก็ออกหากิน
ตามปกติ เสือออกมารอเพื่อจับวัวกินตามปกติเช่นกัน แต่พอเสือเดินเข้ามาวัวก็ไม่ถอย วัว 4 ตัว วิ่งเข้าไปชนขาเสือจนเสือล้มลงวัวท่ี
เหลือก็เข้าไปรุมขวิดท้องเสือจนไส้ทะลกั  เสือก็ตายในท่ีสุด 
 จากนิทานเร่ืองนี้สามารถตั้งคําถามได้ว่า ในหมู่บ้านเราใครคือวัว? และใครคือเสือ? ชาวบ้านคือวัว และนายทุนต่างๆคือ
เสือ แล้วช้ีให้เห็นต่อไปอีกว่า ที่ผ่านมาใครมีเงินเหลือก็นําไปฝากธนาคาร ใครขาดเงินก็ไปกู้ธนาคาร กู้นายทุนนอกระบบ การนําเงิน
ไปฝากธนาคารทางธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้เพียงเล็กน้อย แต่ชาวบ้านต้องเสียค่ารถค่าน้ํามันในการเดินทาง ตอนไปกู้ก็เช่นกัน ทาง
ธนาคารคิดดอกเบ้ียแพงข้ึนซึ่งดอกเบี้ยท่ีเสียไปก็ไม่เคยมีผลกลับมาให้ผู้กู้เลย เสียแล้วเสียเลย เจ็บป่วยธนาคารก็ไม่เคยมาดูแล
ช่วยเหลือ อย่างดีถ้าตายลงไปธนาคารอาจให้มอเตอร์ไซด์ส่งพวงหรีดมาให้ สักพวง ก็เท่านั้น คําถามต่อไปคือว่า เมื่อในหมู่บ้านมีท้ัง
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คนมีเงินเหลือใช้ มีท้ังคนมีเงินไม่พอใช้ ทําไมไม่ช่วยกันเอง ทําไมต้องนําเงินไปช่วยคนนอก ไปช่วยธนาคาร คนท่ีรํ่ารวยก็คือธนาคาร 
คนท่ียากจนลงก็คือพวกชาวบ้านด้วยกัน หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ ชาวบ้านก็จะเป็นเหมือนวัวที่ถูกเสือกินไปวัน
ละตัว ๆ แต่ถ้าบรรดาวัวทั้งหลายมารวมกลุ่มกัน ท้ังมี  ท้ังจน มาต้ังกลุ่มร่วมกันคนมีก็สะสมเงินมากหน่อย คนจนก็สะสมน้อยหน่อย
ตามกําลังเงินท่ีรวมกันได้ ก็นําไปช่วยกันเองในหมู่บ้านในชุมชนคนฝากก็ได้เงินปันผลคนกู้ก็ได้เงินไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นเพียงเสียค่า
บํารุงให้กับกลุ่มซึ่งค่าบํารุงก็ไม่ได้นําไปไหนนําไปจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร 
ตายไปมีค่าฌาปนกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าพวงหรีดที่ธนาคารนํามาให้หลายเท่า นี่คือการไม่ยอมแพ้เสือ เป็นการหันหน้าสู้เสือ 
 2. ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธในการแก้ปัญหา โดยต้องใช้ธรรมนําเงิน ทุกคนต้องหันหน้ามาทําบุญร่วมกัน ซึ่งการทําบุญ
นั้นสามารถทําได้โดยการนําเงินมาฝากรวมกันและให้คนกู้ เพราะการท่ีคนตกทุกข์ได้ยากเผชิญกับปัญหาเขาต้องการท่ีพ่ึง ซึ่งเรา
สามารถให้เขาพึ่งได้เรียกว่า “ได้ทําบุญร่วมกัน” ดังนั้นเมื่อคนมากู้เงินท่ีเราฝากไว้ไปประกอบอาชีพ ไปใช้หนี้ ไปลงทุนค้าขายหรือ
อะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นการสงเคราะห์เขาจึงเป็นการทําบุญ นําหลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ มาเป็นแนวทางโดยหลักธรรมบอกว่า “เมื่อ
ได้ทรัพยม์าแล้ว ต้องแบ่งเป็น 4 ส่วน” คือ 1) เล้ียงตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุข 2) เอาไปลงทุนทําการค้าขาย 3) เอาไปเสียภาษี 
และบําเพ็ญกุศล 4) ให้เก็บออมไว้ในยามภัยพิบัติหรือเม่ือแก่ชรา  
 จากแนวคิดทั้งสองแบบดังกล่าว จึงได้ชวนให้ชาวบ้านมาต้ังกลุ่มสัจจะฯ ร่วมกัน ในชุมชนวัดป่าเทพนิมิต โดยการนําเงิน
มาฝากรวมกัน แล้วปล่อยให้คนกู้ ช่วยเหลือกันเองในชุมชนนอกจากนี้ผลกําไรจากการกู้ยืมซึ่งก็คือค่าบํารุงจ่ายให้กับกลุ่มนั้นจะเป็น
เงินปันผล และนําไปจัดต้ังเป็นกองทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่เจ็บป่วย เป็นเงินฌาปนกิจ และสวัสดิการอื่น ๆ   
 เม่ือต้ังกลุ่มได้สําเร็จก็ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้ึนมาหนึ่งชุด มีประธาน กรรมการรับเงินออม กรรมการ
จ่ายเงินกู้ กรรมการรับเงินกู้ส่งคืน และกรรมการกองทุนสวัสดิการ ซึ่งจะทํางานกันแบบเครือญาติ แบบพี่น้องกัน ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ี
ตายตัวแน่นอนมากนัก มักจะยืดหยุ่นตามความเหมาะสม คณะกรรมการก็ทํางานแบบเสียสละจริง ๆ ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
ทํางานฟรีถึง 2 ปีจึงจัดสรรเงินจากสวัสดิการเป็นค่าตอบแทนบ้างพอได้ค่าน้ํามันรถมาทํางาน  
 วิธีการสําคัญท่ีใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต คือ การสร้างฐานปัจเจกชนไปสู่ระดับท่ี
กว้างข้ึน โดยจุดเน้น 3 ประการ คือ การสร้างคน สร้างวิธีทํางาน และสร้างชุมชน/สังคม (กองทุนเพ่ือสังคม. 2545: 18-19) 
 1. สร้างคน วิธีการสร้างคนท่ีเป็นจุดเด่นของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ฯ ได้แก ่
  1.1 พระสงฆ์และฆราวาสมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี อันเนื่องมาจากความเล่ือมใสศรัทธา 
  1.2 สมาชิกมีสํานึกรับผิดชอบร่วมกันในฐานะเป็นเจ้าของไม่ใช่เพียงผู้รับประโยชน ์
  1.3 สมาชิกมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกันในสถานภาพและในสิทธิประโยชน์ จึงสามารถเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งใน
สถานการณ์ปัจจุบันและวิสัยทัศน์ในอนาคต 
  1.4 สํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน ทําให้สมาชิกต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนไปพร้อม ๆ กัน จึงมีการ
แบ่งปันสู่ผู้ยากไร้ด้วยการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข 
 2. สร้างวิธีทํางาน วิธีทํางานที่น่าสนใจของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ได้แก่ 
  2.1 การเช่ือมโยงภูมิปัญญาชาวบ้านกับเทคนิควิธีการสมัยใหม่ท่ีเลือกสรรมาใช้ 
  2.2 ใช้วิทยากรชาวบ้านท่ีได้รับการฝึกอบรมวิธีการสมัยใหม่ เช่น AIC , FSC และแผนท่ีความคิด เพ่ือนําไปใช้ใน
การระดมความคิดจากสมาชิก 
  2.3 ใช้คนเป็นศูนย์กลางท้ังในการสร้างองค์ความรู้ การปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การมีส่วนร่วมการได้เรียนรู้กระบวนการ
และผลงาน และการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  2.4 ใช้วิธีเรียนรู้โดยกลุ่มเป็นการสะสมข้อมูลความคิดเห็นและนําประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแลกเปล่ียนกันโดย
การสรุปบทเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การระดมสมอง การจัดเวทีชาวบ้าน  
  2.5 มีการติดตามประเมินผลตลอดเวลาโดยกลุ่ม เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานในปัจจุบัน 
และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคต 
  2.6 พระสงฆ์เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา แต่ไม่ใช่ผู้นํา พระและชาวบ้านจะเดินไปด้วยกัน แต่ไม่ใช่พระเดินนํา
ชาวบ้านเดินตาม จึงเกิดการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน 
  2.7 ใช้วิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ให้เสร็จภายในวันเดียว เพ่ือไม่ให้กรรมการและสมาชิกต้องเสียสละเวลา
ในการทํามาหากินมากเกินไป 
 3.  สร้างชุมชน/สังคม เป็นการขยายผลจากคน/กลุ่ม สู่ ชุมชน/สังคม โดยวิธีการต่อไปนี ้
  3.1 จัดเวทีชาวบ้านและเวทีชุมชน โดยเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการนําเสนอผลงาน ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งจุดอ่อน 
วิธีการเช่นนี้มีผลในการก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติ และขณะเดียวกันมีการขยายผลอย่างน้อยในระดับแนวคิดสู่ชุมชน/
สังคม 
  3.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษาดูงาน โดยการนําบทบาททั้งผู้ให้ และผู้รับทําให้เกิดการขยายผลท่ีชัดเจน
ข้ึนในวิธีปฏิบัติ 
  3.3 ข้ันตอนที่ 1 และ 2 นําไปสู่การสร้างเครือข่ายในงานประเภทเดียวกัน หรือเพ่ือแก้ปัญหาทํานองเดียวกัน หรือ
สําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีคล้ายคลึงกัน ช่วยให้เกิดการรวมพลังในวงกว้างและยั่งยืน 
  3.4 การรับฟังการประเมินผลจากภายนอก ช่วยให้เกิดการมองตนเองและการเรียนรู้ชัดเจน และกว้างขวางข้ึนทํา
ให้มองเห็นลู่ทางในการปรับปรุงแก้ไขและแสวงหาความร่วมมือในวงกว้าง 
 จากการก่อต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต มาเป็นระยะเวลา 10 ปี คือ ตั้งแต่วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2542 มี
สมาชิกแรกเข้า 201 คน มีคณะกรรมการในการบริหารคร้ังแรก 9 คน มีเงินออมสะสมคร้ังแรก 15,370 บาท จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 
2552 มีสมาชิก 1919 คน คณะกรรมการในการบริหาร 22 คน มีเงินออมสะสมรวม  4,999,990 บาท มีเงินกองทุนสวัสดิการรวม 
4,207,723 บาท เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก คลอดบุตร เจ็บป่วย ตาย และเป็นทุนการศึกษา การท่ีกลุ่มฯ เติบโตและเข้มแข็งได้เป็น
เพราะกลุ่มฯได้นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ จึงทําให้กลุ่มมีการพัฒนาและสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึนท้ังในด้าน ร่างกาย และจิตใจ ชาวบ้านมีความสามัคคี และมีความเสียสละเอื้ออาทรกัน และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจงึเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและศึกษาว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดจันทบุรี นั้นใช้หลักธรรมอะไรบ้าง และเม่ือนําไปประพฤติปฏิบัติในลักษณะใด อีกท้ังมี
องค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลต่อการใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดจันทบุรี ท่ีทํา
ให้เกิดการพัฒนา ของคน และชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพนิมิต  อําเภอโป่งน้ํา
ร้อน จังหวัดจันทบุรี  
 2.เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ํา
ร้อน  จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาจากสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเทพนิมิต จังหวัดจันทบุรี จํานวน  5 หมู่บ้าน จํานวนสมาชิก 1,219 คน โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอร์แกน(Krejeie and Morgan. 1970 : 670 - 610)ได้กลุ่มตัวอย่าง 291 คนการวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 ปั จ จั ย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะการสํารวจรายการ (Check List) คําถามประกอบไปด้วยคําถามที่เกี่ยวกับ
รายละเอียดและลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้และระยะเวลา
การเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จํานวน 7 ข้อตอนท่ี 2หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต 
โดยเป็นคําถามเกี่ยวกับหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีจํานวน 16 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Type Seale) และได้กําหนดเป็น 5 ระดับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ผู้วิจัยได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านโขมง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 ตัวอย่าง และนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ เ พ่ือหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ซึ่งเป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 
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  2.7 ใช้วิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ให้เสร็จภายในวันเดียว เพ่ือไม่ให้กรรมการและสมาชิกต้องเสียสละเวลา
ในการทํามาหากินมากเกินไป 
 3.  สร้างชุมชน/สังคม เป็นการขยายผลจากคน/กลุ่ม สู่ ชุมชน/สังคม โดยวิธีการต่อไปนี ้
  3.1 จัดเวทีชาวบ้านและเวทีชุมชน โดยเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการนําเสนอผลงาน ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งจุดอ่อน 
วิธีการเช่นนี้มีผลในการก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติ และขณะเดียวกันมีการขยายผลอย่างน้อยในระดับแนวคิดสู่ชุมชน/
สังคม 
  3.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษาดูงาน โดยการนําบทบาททั้งผู้ให้ และผู้รับทําให้เกิดการขยายผลท่ีชัดเจน
ข้ึนในวิธีปฏิบัติ 
  3.3 ข้ันตอนที่ 1 และ 2 นําไปสู่การสร้างเครือข่ายในงานประเภทเดียวกัน หรือเพ่ือแก้ปัญหาทํานองเดียวกัน หรือ
สําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีคล้ายคลึงกัน ช่วยให้เกิดการรวมพลังในวงกว้างและยั่งยืน 
  3.4 การรับฟังการประเมินผลจากภายนอก ช่วยให้เกิดการมองตนเองและการเรียนรู้ชัดเจน และกว้างขวางข้ึนทํา
ให้มองเห็นลู่ทางในการปรับปรุงแก้ไขและแสวงหาความร่วมมือในวงกว้าง 
 จากการก่อต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต มาเป็นระยะเวลา 10 ปี คือ ตั้งแต่วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2542 มี
สมาชิกแรกเข้า 201 คน มีคณะกรรมการในการบริหารคร้ังแรก 9 คน มีเงินออมสะสมคร้ังแรก 15,370 บาท จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 
2552 มีสมาชิก 1919 คน คณะกรรมการในการบริหาร 22 คน มีเงินออมสะสมรวม  4,999,990 บาท มีเงินกองทุนสวัสดิการรวม 
4,207,723 บาท เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก คลอดบุตร เจ็บป่วย ตาย และเป็นทุนการศึกษา การท่ีกลุ่มฯ เติบโตและเข้มแข็งได้เป็น
เพราะกลุ่มฯได้นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ จึงทําให้กลุ่มมีการพัฒนาและสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึนท้ังในด้าน ร่างกาย และจิตใจ ชาวบ้านมีความสามัคคี และมีความเสียสละเอื้ออาทรกัน และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจงึเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและศึกษาว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดจันทบุรี นั้นใช้หลักธรรมอะไรบ้าง และเม่ือนําไปประพฤติปฏิบัติในลักษณะใด อีกท้ังมี
องค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลต่อการใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดจันทบุรี ท่ีทํา
ให้เกิดการพัฒนา ของคน และชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพนิมิต  อําเภอโป่งน้ํา
ร้อน จังหวัดจันทบุรี  
 2.เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ํา
ร้อน  จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาจากสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเทพนิมิต จังหวัดจันทบุรี จํานวน  5 หมู่บ้าน จํานวนสมาชิก 1,219 คน โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอร์แกน(Krejeie and Morgan. 1970 : 670 - 610)ได้กลุ่มตัวอย่าง 291 คนการวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 ปั จ จั ย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะการสํารวจรายการ (Check List) คําถามประกอบไปด้วยคําถามที่เกี่ยวกับ
รายละเอียดและลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้และระยะเวลา
การเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จํานวน 7 ข้อตอนท่ี 2หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต 
โดยเป็นคําถามเกี่ยวกับหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีจํานวน 16 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Type Seale) และได้กําหนดเป็น 5 ระดับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ผู้วิจัยได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านโขมง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 ตัวอย่าง และนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ เ พ่ือหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ซึ่งเป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach)โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพี่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่า
ความเชื่อมั่น .8924  

ผลการวิจัย 

 1. การปฏิบัติตามหลักธรรมโดยรวมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ํา
ร้อน จังหวัดจนัทบุรี  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก มีค่าเฉล่ีย  3.90 และเม่ือพิจารณาการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นรายข้อ พบว่า  ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมพรหมวิหารธรรม 4 มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.17 รองลงมา  คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุธรรม 4 ค่าเฉล่ีย 3.94 
ปฏิบัติตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 ค่าเฉลี่ย 3.88 และปฏิบัติตามหลักธรรมอริยสัจจธรรม 4 มีค่าเฉลี่ย  3.60  
  2. การเปรียบเทียบหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน  
จังหวัดจันทบุรี   พบว่า โดยภาพรวม สมาชิกที่มี เพศ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาการเป็นมาชิกกลุ่ม ต่างกัน ปฏิบัติตาม
หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี อายุ  อาชีพ รายได้ ต่างกันปฏิบัติตาม
หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล  

 การวิจัยเร่ืองหลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยจะนําเสนอตามลําดับดังนี ้
 1  หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพนิมิต  อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี  อยู่
ในระดับปฏิบัติมาก  เรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อยดังนี้  
 1.1  พรหมวิหารธรรม 4  ที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจันทบุรี  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าอาวาสได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของวัด เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางของกลุ่ม มากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มได้จัดเงินสวัสดิการ (เงินปันผล)  ให้แก่สมาชิกทุกๆ ปี เจ้าอาวาส ได้บรรยายธรรม 
และให้กําลังใจแก่สมาชิกเป็นประจํา และเมื่อสมาชิกปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ กลุ่มจะให้อภัย ต่อสมาชิกท่ีได้แก้ไขปรับปรุงตัวเอง
ให้ถูกต้องตามข้องบังคับนั้นแล้ว  ตามลําดับ 
 1.2 สังคหวัตถุธรรม 4 ท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจันทบุรี  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เงินปันผลท่ีจัดถวายวัด เป็นการถวายเพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ (ส่วนรวม) มากที่สุด รองลงมา คือ สมาชิกสามารถให้กําลังใจแก่สมาชิกด้วยกันได้ สมาชิกได้ร่วมกันพัฒนาวัด ก่อน
ทํางานกลุ่ม เป็นการทําประโยชน์ร่วมกัน  และสมาชิกได้ร่วมบริหารกลุ่มโดยไม่ได้ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตามลําดับ 
 1.3  ฆราวาสธรรม 4 ที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัด
จันทบุรี  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ใช้หลักความซื่อสัตย์ต่อกันในการบริหาร
มากที่สุด รองลงมา คือ การเป็นจะต้องมีจิตสํานึกต่อกันไม่มีความเห็นแก่ตัว สมาชิกต้องมีความอดทนต่อการเวลาในการออม และ
การส่งเงินกู้ และการบริหารกลุ่มจะต้องหวังแต่ผลกําไรมากกว่าการเสียสละให้สมาชิก ตามลําดับ 
 1.4  อริยสัจจธรรม 4 ที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก่อตั้งกลุ่มทําให้มีความสามัคคีเสมอภาคของสมาชิกและ
คนในชุมชน เป็นแนวทางปฏิบัตินําไปสู่ความสําเร็จตามความประสงค์มากท่ีสุด รองลงมา คือ สมาชิกทุกคนมีความจําเป็นในการใช้
จ่ายในครอบครัว การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  การสมัครเป็นสมาชิก เพ่ือหวังประโยชน์ในการออมและกู้เงินเท่านั้น  และเงินของ
สมาชิกในกลุ่ม ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของ ครอบครัวและสมาชิกในชุมชนได้  ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน  
จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  มีรายละเอียดดังนี ้
 2.1  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ท่ีมีเพศต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการไม่แตกต่าง 
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(Cronbach)โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพี่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่า
ความเชื่อมั่น .8924  

ผลการวิจัย 

 1. การปฏิบัติตามหลักธรรมโดยรวมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ํา
ร้อน จังหวัดจนัทบุรี  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก มีค่าเฉล่ีย  3.90 และเม่ือพิจารณาการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นรายข้อ พบว่า  ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมพรหมวิหารธรรม 4 มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.17 รองลงมา  คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุธรรม 4 ค่าเฉล่ีย 3.94 
ปฏิบัติตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 ค่าเฉลี่ย 3.88 และปฏิบัติตามหลักธรรมอริยสัจจธรรม 4 มีค่าเฉลี่ย  3.60  
  2. การเปรียบเทียบหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน  
จังหวัดจันทบุรี   พบว่า โดยภาพรวม สมาชิกที่มี เพศ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาการเป็นมาชิกกลุ่ม ต่างกัน ปฏิบัติตาม
หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี อายุ  อาชีพ รายได้ ต่างกันปฏิบัติตาม
หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล  

 การวิจัยเร่ืองหลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยจะนําเสนอตามลําดับดังนี ้
 1  หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพนิมิต  อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี  อยู่
ในระดับปฏิบัติมาก  เรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อยดังนี้  
 1.1  พรหมวิหารธรรม 4  ที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจันทบุรี  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าอาวาสได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของวัด เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางของกลุ่ม มากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มได้จัดเงินสวัสดิการ (เงินปันผล)  ให้แก่สมาชิกทุกๆ ปี เจ้าอาวาส ได้บรรยายธรรม 
และให้กําลังใจแก่สมาชิกเป็นประจํา และเมื่อสมาชิกปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ กลุ่มจะให้อภัย ต่อสมาชิกท่ีได้แก้ไขปรับปรุงตัวเอง
ให้ถูกต้องตามข้องบังคับนั้นแล้ว  ตามลําดับ 
 1.2 สังคหวัตถุธรรม 4 ท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจันทบุรี  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เงินปันผลท่ีจัดถวายวัด เป็นการถวายเพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ (ส่วนรวม) มากที่สุด รองลงมา คือ สมาชิกสามารถให้กําลังใจแก่สมาชิกด้วยกันได้ สมาชิกได้ร่วมกันพัฒนาวัด ก่อน
ทํางานกลุ่ม เป็นการทําประโยชน์ร่วมกัน  และสมาชิกได้ร่วมบริหารกลุ่มโดยไม่ได้ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตามลําดับ 
 1.3  ฆราวาสธรรม 4 ที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัด
จนัทบุรี  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ใช้หลักความซื่อสัตย์ต่อกันในการบริหาร
มากที่สุด รองลงมา คือ การเป็นจะต้องมีจิตสํานึกต่อกันไม่มีความเห็นแก่ตัว สมาชิกต้องมีความอดทนต่อการเวลาในการออม และ
การส่งเงินกู้ และการบริหารกลุ่มจะต้องหวังแต่ผลกําไรมากกว่าการเสียสละให้สมาชิก ตามลําดับ 
 1.4  อริยสัจจธรรม 4 ที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจนัทบุรี อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก่อตั้งกลุ่มทําให้มีความสามัคคีเสมอภาคของสมาชิกและ
คนในชุมชน เป็นแนวทางปฏิบัตินําไปสู่ความสําเร็จตามความประสงค์มากท่ีสุด รองลงมา คือ สมาชิกทุกคนมีความจําเป็นในการใช้
จ่ายในครอบครัว การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  การสมัครเป็นสมาชิก เพ่ือหวังประโยชน์ในการออมและกู้เงินเท่านั้น  และเงินของ
สมาชิกในกลุ่ม ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของ ครอบครัวและสมาชิกในชุมชนได้  ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน  
จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  มีรายละเอียดดังนี ้
 2.1  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ท่ีมีเพศต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการไม่แตกต่าง 
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 2.2  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ท่ีมีอายุต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมาชิกที่มีอายุ 20-39 ปี ปฏิบัติพรหมวิหารธรรม 4 สูงกว่าสมาชิกท่ีมีอายุ 41-60 ปี  สมาชิก
ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี ปฏิบัติสูงกว่าสมาชิกท่ีมีอายุ 41-60 ปี   
 2.3  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ท่ีมีสถานภาพต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการไม่แตกต่าง
กัน    
 2.4  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ท่ีมีอาชีพต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 หลักสังคหวัตถุธรรม 4 และหลักพรหมวิหาร-
ธรรม  4     
 2.5  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ท่ีมีการศึกษาต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการไม่แตกต่าง
กัน   
 2.6  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ท่ีมีรายได้ต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยพบว่า ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุธรรม 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักอริยสัจจ
ธรรม  4    
 2.7  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ท่ีมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการไม่แตกต่างกัน   
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. หลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี มีการปฏิบัติ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม 4  มากท่ีสุด  ซึ่งพรหมวหิารธรรม 4 เป็นธรรมที่ผู้ใหญ่ให้กับผู้น้อย  ประกอบด้วย  เมตตา คือ  ความรัก
ความหวังดีท่ีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข  กรุณา คือ  ความสงสาร เห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา คือ  ความรู้สึกพลอย
ช่ืนชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข และอุเบกขา คือ ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลาง ไม่ลําเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง ดังท่ี พระธรรม
โกศาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ) (2552 : 46-47) กล่าวว่า  พรหมวิหารธรรม 4  เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์ที่ทุกคนควรจะ
ประพฤติต่อกันฉันท์พ่ีน้อง มีเมตตาซึ่งกันและกัน อย่าได้คิดท่ีจะเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนแก่กันและกัน  แสดงว่าสมาชิกของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 จนทําให้การ
บริหารจัดการของกลุ่มประสบผลสําเร็จ  ในการแก้ปัญหาช่วยเหลือกันเอง พ่ึงตนเองในหมู่บ้าน   เพื่อการมีชีวิตท่ีอยู่ดีมีสุข มีคุณค่า 
และศักด์ิศรีเท่าเทียมกันตามแนวคิดเร่ืองการสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  
 2. การเปรียบเทียบหลักธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ําร้อน  
จังหวัดจันทบุรี พบว่า อายุของสมาชิก  อาชีพของสมาชิก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสมาชิก  มีผลต่อหลักธรรมท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดป่าเทพนิมิต  อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี  โดยพบว่า  สมาชิกที่มีอายุมาก  มี
การปฏิบัติตามหลักธรรมสูงกว่าสมาชิกท่ีมีอายุน้อย  สมาชิกที่มีอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว มีการปฏิบัติตามหลักธรรมมากกว่า
สมาชิกท่ีมีอาชีพอื่น  และสมาชิกท่ีมีรายได้ระดับกลาง ประมาณ  10,000-30,000 บาทต่อเดือน มีการปฏิบัติตามหลักธรรม
มากกว่าสมาชิกที่มีรายได้ระดับอื่นๆ  แสดงว่าความพร้อมในการดํารงชีวิตประจําวันของสมาชิกมีผลต่อหลักธรรมท่ีใช้ใน การ
บริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเผยแพร่หลกัธรรมให้กับสมาชิกท่ีมีอายุน้อย หรือสมาชิกท่ีอยู่ในวัยเรียน จะได้เติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทย 
 2.ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้กับสมาชิกท่ีมีรายได้น้อย หรือสมาชิกท่ีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีสูงขึ้น 
 3.ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีมีผลในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดป่าเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัด
จันทบุรี 
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 4. ควรศึกษาการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี  
ท่ีมีรายได้น้อยและสมาชิกท่ีมีอาชีพไม่ม่ันคง  เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย 

FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE’S SATISFACTION ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF WESTERNDIGITAL (THAILAND) CO., LTD. 

ภาคภูมิ  ตั้งฤดี
 1
, จันทนา แสนสุข 

2
 

1ภาควิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2ภาควิชาการจัดการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความมั่นคงของ
องค์กร และบรรยากาศองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของพนักงาน และศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน 
โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
395 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สําหรับปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร และไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน สําหรับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กรพบว่า ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงาน  
คําสําคัญ : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันต่อองค์กร, การส่งเสริมศักยภาพ
ในการทํางาน, คุณลักษณะงาน, ความม่ันคงขององค์กร, บรรยากาศองค์กร 

Abstract 

   This research aims to study factors to enhance the capabilities, attributes of work, the stability of the 
organization and organizational climate which affect satisfaction in the work, organizational commitment and 
good behaviour of Citizenship Organizational. To study the satisfaction in the work and organizational 
commitment factors influencing the good behaviour of Citizenship Organizational. The case study is the 
employees of Western Digital Thailand Company limited with questionnaire by random 395 samples and 
analyzed by using multiple regression analysis to test the hypothesis. The results showed that the factors to 
enhance the capabilities, the stability of the organization and organizational climate are positive impact on 
job satisfaction in the work, organizational commitment and good behaviour of Citizenship Organizational. 
The factors of attributes of work are positive impact on organizational commitment but not for the job 
satisfaction in the work and good behaviour of citizenship organizational. And factors of job satisfaction in the 
work, organizational commitment are positive impact on good behaviour of citizenship organizational. 
Keyword: good behaviour of Citizenship Organizational, job satisfaction in the work, organizational 
commitment, to enhance the capabilities, attributes of work, the stability of the organization, organizational 
climate. 

บทนํา 

 บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (คอร์ปอเรช่ัน) จํากัด เป็นบริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเก็บข้อมูลแบบแถบแม่เหล็กสําหรับคอมพิวเตอร์ มีขนาดมูลค่าของธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่เป็น
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อันดับหนึ่งของโลก โดยมีสํานักงานใหญ่ท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับในประเทศไทยนั้น บริษัท เวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด เร่ิมก่อต้ังในปี พ.ศ.2544 และมีพนักงานจํานวน 29,419 คน (อ้างถึงข้อมูลของแผนกทรัพยากรบุคคล
, ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2555) จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานจํานวนมาก เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯให้ความสําคัญพร้อมท้ังมีนโยบายท่ีจะพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อ
ความก้าวหน้าขององค์กร เนื่องจากความทุ่มเทในการทํางานของพนักงานในองค์กรเป็นพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร โดยพนักงานจะมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กร อันเนื่องมาจาก
พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันต่อองค์กร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาท่ีสําคัญอันดับต้นๆ 
ขององค์กร คือ ปัญหาในด้านบุคลากรซึ่งเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน การขาดวินัยในการปฏิบัติงาน การกระทําผิดข้อบังคับ
ขององค์กร และการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพในด้านการผลิตและขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร รวมท้ังการสูญเสียเวลาซึ่งมิอาจประมาณค่าได้  จากการเก็บข้อมูลในปี 2555 บริษัทฯ มีอัตราการเข้าออกของ
พนักงานเฉล่ียสูงถึง ร้อยละ3 (อ้างถึงข้อมูลของแผนกทรัพยากรบุคคล, ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2555) ซึ่งองค์กรจะต้อง
พยายามหาวิธีการท่ีจะลดการลาออกของพนักงาน โดยการทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รักและผูกพันต่อองค์กร 
ต้องการท่ีจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
 ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรลดอัตราการเข้าออกของพนักงานได้ 
ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความ
ม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศองค์กร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของพนักงานบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล ประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนํามาเป็นแนวทาง
ในการจัดการและพัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นการช่วยลดความสูญเสียให้แก่องค์กร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศ
องค์กร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศ
องค์กร ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศ
องค์กร ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
พนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของพนักงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จํานวน 29,419 คน โดยกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 395 คน ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมี
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ระยะเวลาในการเก็บตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2555 ถึง กันยายน 2555 โดยแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สร้างข้ึนจากการศึกษาและทบทวนข้อมูลจากเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการใช้องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA : confirmatory factor analysis) จากการ
ทดลองใช้ (Try out) จํานวน 30 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มทดลองใช้คือ พนักงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศ
ไทย ได้ค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง 0.437 - 0.939 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.4 (กัลยา วานิชย์ปัญชา, 2549) และหาค่าความเช่ือมั่น 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย 

FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE’S SATISFACTION ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF WESTERNDIGITAL (THAILAND) CO., LTD. 
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1ภาควิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2ภาควิชาการจัดการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความมั่นคงของ
องค์กร และบรรยากาศองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของพนักงาน และศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน 
โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
395 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สําหรับปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร และไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน สําหรับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กรพบว่า ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงาน  
คําสําคัญ : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันต่อองค์กร, การส่งเสริมศักยภาพ
ในการทํางาน, คุณลักษณะงาน, ความม่ันคงขององค์กร, บรรยากาศองค์กร 

Abstract 

   This research aims to study factors to enhance the capabilities, attributes of work, the stability of the 
organization and organizational climate which affect satisfaction in the work, organizational commitment and 
good behaviour of Citizenship Organizational. To study the satisfaction in the work and organizational 
commitment factors influencing the good behaviour of Citizenship Organizational. The case study is the 
employees of Western Digital Thailand Company limited with questionnaire by random 395 samples and 
analyzed by using multiple regression analysis to test the hypothesis. The results showed that the factors to 
enhance the capabilities, the stability of the organization and organizational climate are positive impact on 
job satisfaction in the work, organizational commitment and good behaviour of Citizenship Organizational. 
The factors of attributes of work are positive impact on organizational commitment but not for the job 
satisfaction in the work and good behaviour of citizenship organizational. And factors of job satisfaction in the 
work, organizational commitment are positive impact on good behaviour of citizenship organizational. 
Keyword: good behaviour of Citizenship Organizational, job satisfaction in the work, organizational 
commitment, to enhance the capabilities, attributes of work, the stability of the organization, organizational 
climate. 

บทนํา 

 บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (คอร์ปอเรช่ัน) จํากัด เป็นบริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเก็บข้อมูลแบบแถบแม่เหล็กสําหรับคอมพิวเตอร์ มีขนาดมูลค่าของธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่เป็น
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(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าระหว่าง 0.721 – 0.898 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7   (กัลยา วานิชย์ปัญชา, 2549  ) ถือว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ  
 ดังนั้น จึงสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ได้ ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศองค์กร 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงาน และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงาน 

สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีของพนักงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย สามารถสรุปผลได้ดังนี ้
 1. ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กรและบรรยากาศองค์กร ส่งผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 1.1 ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 1.2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน           
 1.3 ปัจจัยด้านความม่ันคงขององค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน           
 1.4 ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน           
 2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กรและบรรยากาศองค์กร ส่งผลเชิง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 2.1 ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร      
 2.2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร        
 2.3 ปัจจัยด้านความม่ันคงขององค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร        
 2.4 ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร        
 3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กรและบรรยากาศองค์กร ส่งผลเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
 3.1ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร         
 3.2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร       
 3.3 ปัจจัยด้านความม่ันคงขององค์กรส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร       
 3.4 ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
 4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
 4.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
 4.2 ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 395 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี มี
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาทํางานกับองค์กร 2 – 5 ปี และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท  
 2. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศ
องค์กร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี ้
         ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.01 ( X= .454, P <  .01) ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจาก พนักงานทุกคนต้องการความก้าวหน้าในชีวิต ต้องการโอกาสในการเล่ือน
ข้ันเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น และมีความคาดหวังท่ีจะได้รับส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพราะมนุษย์
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ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จสูงสุด (Maslow อ้างถึงในประสิทธิ์ ลีลาประเทือง, 2544) การได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพในการทํางานจากองค์กร ในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงข้ึน ตลอดจนพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน สามารถทําได้โดยการให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาดูงาน ทดลองงาน ฝึกงานเพ่ิมเติม ฝึกอบรมระยะสั้น หรือการได้
รับคําช้ีแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เม่ือพนักงานได้รับความรู้ หรือความชํานาญท่ีเพ่ิมขึ้น จะช่วยให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น การส่งเสริมศักยภาพในการทํางานจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ ท่ี
ส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา สุภัคธนาการ (2546) ได้ศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจในการทํางานของบุคลากรฝ่ายขายระดับผู้บริหารบริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จํากัด ) เชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ด้านความสําเร็จในงาน นโยบายการทํางานและ
การบริหารงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของบุคลากรฝ่ายขายระดับผู้บริหาร  
         ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (X = -.052, P > .10) ปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
ซึ่งเป็นเพราะบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล มีระบบการทํางานในลักษณะโรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะงานท่ีทําเป็นประจําทุกวันซ้ํา ๆ กัน 
โดยพนักงานไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเสมือนการทํางานเพียงบางส่วนในระบบ
สายพานหรือการทํางานเพียงด้านเดียวเท่านั้น โดยคุณลักษณะงานมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอบเขตของงานมีความ
เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะทางไว้อย่างชัดเจน จึงส่งผลให้พนักงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
ประเทศไทยไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากนัก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการออกแบบคุณลักษณะงานเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในองค์กร และมีความสําคัญโดยตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์กรอาจแก้ไขได้
โดยการกําหนดคุณลักษณะงานให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน หรือมีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยให้มีการหมุนเวียน
สับเปล่ียนหน้าท่ีงานไปเร่ือย ๆ เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานต่าง ๆ เพ่ิมความท้าทาย และส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์
ให้แก่พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย สันติวงษ์ (2538) ศึกษาพบว่า การที่พนักงานต้องทํางานภายใต้คําสั่งอย่าง
เคร่งครัด โดยไม่มีอิสระในการตัดสินใจในการทํางานด้วยตนเอง หรือต้องปฏิบัติงานท่ีทําเป็นประจําทุกวันซ้ํา ๆ กัน โดยไม่ได้ใช้
ความสามารถท่ีหลากหลายส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
         ปัจจัยด้านความม่ันคงขององค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  (X = 
.105, P <  .05) ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากความม่ันคงขององค์กรเป็นสิ่งที่องค์กรต้องรักษาไว้และต้องพยายามสร้างการรับรู้
ดังกล่าวให้กับบุคลากรขององค์กรและบุคคลภายนอกได้รับรู้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อม่ันขององค์กร ว่าเป็นองค์กรท่ีมีเสถียรภาพ 
ทําให้เกิดความรู้สึกในด้านความปลอดภัยของรายได้ที่จะได้รับ และสวัสดิการท่ีสามารถดํารงชีพกับองค์กรได้จนเกษียณอายุ มี
สถานภาพทางอาชีพที่มีความม่ันคง ซึ่งถือเป็นเร่ืองสําคัญท่ีผู้บริหารจะต้องคํานึงถึง โดยให้ความสําคัญในด้านผลประโยชน์ท่ี
เหมาะสมและการสร้างความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดแก่บุคลากรขององค์กร โดยองค์กรสามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรและสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงานได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์กร มีการอุทิศพลังกายและพลังใจอย่างเต็มที่ให้แก่องค์กรด้วยความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความรู้สึกพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานกับองค์กรตลอดไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวดี สอนสิงห์ (2543) ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
พนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทํางาน : กรณีศึกษา บริษัท บู๊ทส์ รีเทล  )ประเทศไทย  (จํากัด ในเขตการขายภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยที่พนักงานให้ความสําคัญและมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านตําแหน่ง ด้านการ
บังคับบัญชาของหัวหน้างาน ด้านความม่ันคงขององค์กร ด้านความม่ันคงในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในชีวิตส่วนตัว และด้าน
สภาพการทํางาน 
         ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  ( X = .327, 
P <  .01) ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้  เนื่องมาจากบรรยากาศองค์กรเป็นส่ิงท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กร การจัดบรรยากาศองค์กรให้เหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานนั้น มีส่วนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานในองค์กรให้มากข้ึน โดยบรรยากาศองค์กรจะมีผลต่อการรับรู้ของพนักงานในองค์กรท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน เช่น สถานท่ีทํางานของพนักงาน สิ่งแวดล้อมในการทํางาน และส่ิงอํานวยความสะดวกสบายต่าง ๆ เช่น เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ อาคารสถานที่ รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กร ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อตัวบุคคล 
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องค์กร และการรับรู้ถึงบรรยากาศองค์กร ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติ ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน แรงจูงใจดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรปภากร รัตน์
หิรัญกร (2542) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า สภาพแวดล้อมในการทํางานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
บุคคล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กร ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศ
องค์กร ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ดังนี้ 
         ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  (X = 
.229, P <  .01) ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องมาจากองค์กรมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการศึกษาดูงาน มีการส่งเสริม
ศักยภาพในการทํางานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้อย่างทั่วถึงให้กับพนักงานในทุกระดับ ส่งผลให้
พนักงานสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความรู้สึกมีความสุขและผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิไล ทองทวี (2544) ได้ทําการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สถาบันบรมราชชนก 
ผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ซึ่งเป็นเพราะองค์กรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ มีระบบการเล่ือนข้ันเลื่อนตําแหน่งท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมส่งผลให้พนักงานได้รับการพัฒนา และมีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  (X = .226, P <  .01) 
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องมาจากคุณลักษณะงานเป็นการออกแบบงานเพ่ือเพ่ิมความสําคัญของงานท่ีเน้นลักษณะที่มีเหตุผล ท่ี
จะสร้างเง่ือนไขให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทยเป็นรูปแบบสายพานการ
ผลิต จึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมากนัก แต่เนื่องด้วยองค์กรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานใน
ระดับท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ โดยดูจากความสําคัญของงานในแต่ละตําแหน่ง และมีการปรับเพ่ิมเงินเดือน รวมถึงการจัด
สวัสดิการท่ีมีความเหมาะสม ส่งผลให้พนักงานยังคงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และเม่ือพนักงานทํางานกับองค์กรเป็นระยะ
เวลานานมากเท่าไหร่ ก็จะก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กรโดยไม่คิดท่ีจะลาออกจากองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินี เกิด
ประสงค์ (2547) พบว่าคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ชุมชนภาคเหนือ
ตอนล่าง เนื่องจากบุคลากรขององค์กรมีการรับรู้ถึงคุณลักษณะงานในระดับสูง จะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงตามไป
ด้วย และหากพนักงานมีทัศนคติทางบวกต่องาน ผลลัพธ์ต่อมาก็คือ ทําให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร จนกระท่ังพัฒนาไปสู่
ความผูกพันต่อองค์กรได้ในที่สุด  
         ปัจจัยด้านความมั่นคงขององค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  (X = 
.349, P <  .01) ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งเป็นเพราะความม่ันคงขององค์กรถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งท่ีองค์กรมอบให้กับ
พนักงาน พนักงานสามารถรับรู้ได้ถึงความน่าเช่ือถือและมีความไว้วางใจต่อองค์กร โดยพนักงานจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
กับองค์กร ว่าเป็นองค์กรที่มีความม่ันคง โดยจะไม่ถูกโยกย้าย ปลดออก หรือเปล่ียนแปลงความรับผิดชอบโดยไม่สมัครใจ  และรู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยไม่ปรารถนาจะไปจากองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นความรู้สึกของความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจาก
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจสูงจะคงอยู่กับองค์กรเป็นระยะเวลายาวนาน เช่นเดียวกับวิมล โกศิริอักษร  )2536  (  ได้
ทําการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเอทีแอนด์ที  ) ไทย
แลนอิ๊งค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรในสภาวะท่ีบริษัทต้องสูญเสียกําลังคนด้านว ิศวกร โดยผล
การศึกษาพบว่า การส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน โอกาสความก้าวหน้าในเร่ืองการเลื่อนตําแหน่ง การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศในการทํางาน รวมถึงเร่ืองลักษณะและสภาพแวดล้อมของสถานท่ีทํางาน 
การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

         ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  (X = .110,  P <  
.05) ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องมาจาก บรรยากาศองค์กรนั้นเกิดจากการรับรู้ของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรท่ีทํางานอยู่ ซึ่งเป็นการ
รับรู้ต่อลักษณะโครงสร้าง นโยบาย เป้าหมาย กระบวนการปฏิบัติงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และส่ิงแวดล้อมในองค์กร
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ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริหารและผู้ร่วมงาน อันจะมีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร โดยบรรยากาศองค์กรจะมีส่วนใน
การช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีผลต่อความรู้สึกของพนักงานที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป ดังนั้นบรรยากาศ
องค์กรที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจและช่วยให้การทํางานของพนักงานเป็นไปด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chiang (อ้างใน พรตบุตรี จุฑะกนก, 2545) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์กรมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวแปรที่ช่วยเพิ่ม
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างบรรยากาศองค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน คุณลักษณะงาน ความม่ันคงขององค์กร และบรรยากาศ
องค์กร ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ดังนี้ 
         ปัจจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร อย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.0 1  (X = .597, P <  .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องมาจากการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นการพัฒนา
บุคลากร อันนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างย่ังยืน เม่ือบุคลากรได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานท่ีดีย่อมส่งผลให้
พนักงานมีความพึงพอใจและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรในท่ีสุด ซึ่งการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้บุคลากรขององค์กรมีพฤติกรรมที่ดี เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น สํานึกในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ คํานึงถึง
ผู้อื่น และนําไปสู่การสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร โดยเป็น
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองของสมาชิกภายในองค์กร ท่ีมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เกินกว่าบทบาทหน้าท่ีที่ตนรับผิดชอบ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นส่ิงท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชนัดดา เพ็ชรประยูร (2545) ได้ศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวิตการทํางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านความมั่นคงในงาน 
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
         ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรผลการวิจัยพบว่า  (X = .035,  P > .05) 
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เป็นผลมาจากการท่ีคุณลักษณะงานของบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล ประเทศไทย มีระบบการทํางานใน
รูปแบบโรงงาน มีไลน์การผลิตที่ต้องมีการควบคุมดูแลในเร่ืองของกระบวนการผลิตโดยเน้นความสะอาด (Clean room) มี
กฎระเบียบที่เข้มงวด มีการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจน พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้
พนักงานเกิดความรู้สึกไม่คล่องตัวและขาดอิสระในการปฏิบัติงาน เกิดความซ้ําซากจําเจในงาน ผลท่ีตามมาคือทําให้พนักงานเกิด
ความเบื่อหน่ายในงาน ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน ไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ไม่มีความสุขในการทํางาน และก่อให้เกิดทัศนคติด้านลบต่องาน ส่ิงเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย สันติวงษ์, 2537 ทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานที่มิได้อยู่ในระดับบริหาร จํานวน 385 คน
พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากคุณลักษณะของงานภายในโดยรวมท้ัง 5 ด้าน คือความหลากหลาย
ของทักษะ (Skill Variety) ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน(Task Identity) ความสําคัญของงาน (Task Significance) ความมีเอก
สิทธ์ของงาน (Autonomy) ผลย้อนกลับของงาน (Feedback) อยู่ในระดับท่ีต่ํา ด้วยเหตุนี้ จึงทําให้พนักงานไม่ค่อยแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ท้ังนี้เนื่องจากพวกเขาไม่มีความพึงพอใจในคุณลักษณะของงาน  
         ปัจจัยด้านความม่ันคงขององค์กรส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.0 1 
 (X = .127, P <  .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน โดยความม่ันคงขององค์กรมีส่วนช่วยให้บุคลากรมีความรู้สึกเชื่อม่ันต่อความมั่นคงของ
องค์กรและรายได้ท่ีได้รับ มีความเช่ือม่ันในความเป็นไปได้ที่จะได้รับการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหน่งที่สูงข้ึน การได้รับมอบหมายงานที่มี
ขอบข่ายให้รับผิดชอบมากข้ึน โดยจะไม่ถูกให้ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรม ความมั่นคงขององค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ซึ่งเม่ือบุคลากรสามารถรับรู้ถึงความมั่นคงขององค์กร จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี
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ตนเองจะต้องรับผิดชอบ และทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มท่ี โดยถือเป็นหน้าท่ีหรือพันธะผูกพันท่ีสมาชิกขององค์กรจะต้องมีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และมีความต้องการที่จะตอบแทนในสิ่งที่ได้รับจากองค์กร โดยการท่ีบุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและไม่
ปรารถนาจะไปจากองค์กร รวมทั้งการท่ีบุคลากรมีความคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้น จะเป็นแรงผลักดันให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง เช่น การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และยินดีทําเพื่อองค์กรโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน ซึ่งพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อ
องค์กรนั้นจะมีความคาดหวังและต้องการให้องค์กรของตนมีความเจริญก้าวหน้าและมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี พนักงานเหล่านี้จึงมี
แนวโน้มที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และด้วยความเต็มใจ อีกทั้งยังเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ท่ีกําหนดไว้อีกด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปัทมวรรณ ชูสาย (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริหารควรให้ความสนใจในปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ซึ่งการกําหนดคุณลักษณะงานให้กับบุคลากรขององค์กรในแต่ละ
ตําแหน่งหน้าท่ีมีความสําคัญต่อการบริหารงานขององค์กร เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานท่ีออกมามีคุณภาพ 
องค์กรควรมีการออกแบบคุณลักษณะงานโดยเน้นให้พนักงานขององค์กรได้ใช้ทักษะท่ีหลากหลาย และสร้างการรับรู้ว่างานที่ปฎิบัติ
อยู่มีความสําคัญ มีความเกี่ยวข้องกับงานหรือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

A STUDY OF THE PARTICIPATION WITH THE  EDUCATION QUALITY ASSURANCE, 
FACULTY OF COMMUNICATION OF ARTS, RAJABHAT RAMBHAIBARNI UNIVERSITY. 

เสาวนีย์  วรรณประภา, กรรณิการ์  โห้ยสิ้น, รัจน์ชีวาต์  แซ่ต๋ัน 
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาท่ีมีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
ท้ังยังนําผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในงานประกันคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลนักศึกษาช้ันปี1-ปี4 ใช้กลุ่มตัวอย่างช้ันปีละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 
240 คน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  ใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า
ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานด้วย  T-Test และ 
One-way ANOVA ผลการศึกษา  สรุปได้ดังนี้ 
 1.การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      รําไพ
พรรณ ีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน (X = 3.24 ,SD = 0.38 ) ด้านการวิจัย(X = 3.07, SD = 0.69 ) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม(X = 3.36 , SD = 
0.63 ) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (X = 3.44, SD = 0.54 ) และด้านกิจกรรมสถานศึกษา 3 ดี(X = 3.67, SD = 0.79 ) 
 2.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่านักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่องานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน (ชาย X = 3.29 ,SD = 0.46) (หญิง X = 3.36 ,SD = 0.51) ท่ีระดับนัยสําคัญ.05 (Sig. >.05)  
 3.นักศึกษาต่างช้ันปี มีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ.05 (Sig.<.05) โดยช้ันปี1 
มีส่วนร่วมน้อยสุด(X = 2.26 ,SD = 0.14) ช้ันปี2 มีส่วนร่วม (X = 3.32 ,SD = 0.26) ช้ันปี3 มีส่วนร่วม(X = 3.51 ,SD = 0.31) 
และชั้นปี4 มีส่วนร่วมมากท่ีสุด(X = 3.89 ,SD = 0.17) 
 4.นักศึกษาที่อยู่ในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาท่ัวไปมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพต่างกันท่ีระดับ
นัยสําคัญ.05 (Sig.<.05) นั่นคือ นักศึกษาที่อยู่ในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา(X = 3.51 ,SD = 0.54) ส่วนนักศึกษาทั่วไป(X = 
3.29 ,SD = 0.48)  

คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม, การประกันคุณภาพการศึกษา 

Abstract 

 The aim of this research was  to study the students ’s participation in Quality Assurance QA of the 
Faculty of Communication Arts. Moreover, to bring the benefit of research result in QA approvment. There are 
240 students ’s sampling of year 1-4, each year of students devided into 60 students. The data was analyzed 
by using the descriptive statistic and the inferential statistic according to the Statistic Package for Social 
Science.- SPSS, such as percent, mean, standard deviation, and the hypothesis testing such as t-test and One-
way ANOVA. 
 The results can be summarized: 
 1. The students ’s participation in the QA of the Faculty of Communication Arts, Rambhai Rajabhat 
University are included medium level, and in consideration of each item found that learning management 
indicator (x=3.24,S.D.=0.38), research indicator (x=3.07, S.D.=0.69) academic service indicator (x=3.36,S.D.=0.63), 
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art and culture treating indicator (x=3.44,S.D.=0.54), and the good activities of institute (3D) indicator 
(x=3.67,S.D.=0.79) 
 2. The students ’s gender compare mean found that the different of students ’s gender on QA of the 
Faculty of Communication Arts participation were not differently significant 05 level (males x=3.29,S.D.=0.46) 
(females x=3.36,S.D.=0.51) 
 3. The students year were differently significant .05 level .The year 1 students participation in the 
lowest level (x=2.26, S.D.=0.14), the year 2 students participation in the medium level (x=3.32, S.D.=0.26), the 
year 3 students participation in the medium level (x=3.51, S.D.0.31) and the 4 year students participation in 
the highest level (x=3.89,S.D.=0.17) 
 4. The membership of students committee and the general students participated in the QA are 
differently significant .05 level that is the membership of students committee (x=3.51,S.D.=0.54, but general 
students (x=3.29,S.D.=0.48)  
Keywords :  participated , Quality Assurance 

บทนํา 

 สืบเนื่องจากจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 ที่กําหนดให้สถาบันการศึกษาต้องดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาไปพร้อมกัน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา มีหน้าท่ีในการสร้าง
มาตรฐานเดียวกันในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการและการพัฒนาการศึกษาทุกข้ันตอน ต้ังแต่การกําหนดเป้าหมาย การวางแผน การทําตามแผน การประเมินผล และการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน   
 นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษายังเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน นั่นคือ ในส่วนผู้เรียนและ
ผู้ปกครองมีหลักประกันและความม่ันใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  คณาจารย์ผู้สอนได้
ทํางานอย่างเป็นระบบที่ดีมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ และเน้นวัฒนธรรมคุณภาพ  การได้พัฒนาตนเองและ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทําให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริหาร ท่านจะได้ใช้ภาวะผู้นํา และความรู้
ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและนิยม
ชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนในบริบท
ของหน่วยงานที่กํากับดูแล ย่อมจะได้สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการกํากับ
ดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงคุณภาพของสถานศึกษา  และในภาพรวมผู้ประกอบการ 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จะได้เยาวชนและคนที่ดีมีคุณภาพศักยภาพท่ีจะช่วยทํางานพัฒนาองค์กร ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการให้นักศึกษาได้รับรู้เร่ืองการประกัน คุณภาพ
การศึกษาโดยตรง เพราะระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีจะฝึกฝนให้นักศึกษามีระเบียบแบบแผนท่ีดีในการ
ดําเนินชีวิต และเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย 
 จากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ที่ผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาในด้านความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการดําเนินงานบางส่วน รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษานั้นมีบทบาทสําคัญมากต่อระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพราะนักศึกษาเป็นผู้รับบริการและเป็นผลผลิตสําคัญของคณะ ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
กับคณะ จึงมีพันธะสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ มีส่วนร่วมและเป็นพลังสําคัญในการผลักดันให้
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
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 ด้านการจัดการเรียนการสอน  ในภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษา พบว่ามีส่วนร่วมต่อการให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 เมื่อพิจารณาร้อยละของการมีส่วนร่วมพบว่าส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมระดับปานกลาง จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 รองลงมาระดับมีส่วนร่วมมาก จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.80 และระดับมีส่วนร่วมน้อย จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
 ด้านการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ระดับปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.20 เม่ือพิจารณาร้อยละของการมีส่วนร่วมพบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมระดับปานกลาง 
จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90 รองลงมาระดับมีส่วนร่วมมาก จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 และระดับมีส่วนร่วม
น้อย จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ตามลําดับ 
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามีส่วนร่วมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากชุมชนในการจัดบริการวิชาการของคณะระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 เม่ือพิจารณาร้อยละของการมีส่วนร่วมพบว่าส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมระดับมาก จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60 ระดับปานกลาง จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมา
ระดับมีส่วนร่วมน้อย จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80  
 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามีส่วนร่วมให้ข้อมูลแก่คณะเกี่ยวกับกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณาร้อยละของการมีส่วนร่วมพบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมระดับปาน
กลาง จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมาระดับมีส่วนร่วมมาก จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 ระดับมีส่วนร่วม
น้อย จํานวน 23 คิดเป็นร้อยละ 9.60 และระดับมีส่วนร่วมมาก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลําดับ 
 ด้านกิจกรรมสถานศึกษานโยบาย3D พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เลือกต้ัง
นายกสโมสรนักศึกษาคณะระดับปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 เม่ือพิจารณาร้อยละของการมีส่วนร่วมพบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ระดับมาก จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  รองลงมาระดับมีส่วนร่วมน้อย จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 ระดับมี
ส่วนร่วมปานกลางจํานวน 58 คิดเป็นร้อยละ 24.20 และระดับมีส่วนร่วมน้อย จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 ภาพรวมของ
ผลการศึกษาระบุว่า นักศึกษานิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้านกิจกรรมสถานศึกษา3ดี ในระดับ
ค่าเฉล่ียปานกลาง ซึ่งถือว่ายังเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการท่ีนักศึกษาจะพึงมีส่วนร่วม ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาเป็น
ผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรมีบทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงสมมติฐานท่ีตั้งไว้กับ
กรณีศึกษาในคร้ังนี้ พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา นั่นหมายถึง ไม่ว่านักศึกษาเพศหญิงหรือ
ชาย ต่างก็มีส่วนร่วมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 นักศึกษาต่างช้ันปี มีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน หมายความว่า นักศึกษาแต่ละช้ันปีจะมีความรู้
ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพท่ีต่างกัน นักศึกษาช้ันปี1 อาจรู้น้อยท่ีสุดเพราะเพ่ิงเข้ามาศึกษาและต้องปรับตัว ปรับชีวิตใหม่
จากโลกมัธยมฯมาสู่ร้ัวอุดมศึกษา ขณะท่ีช้ันปี2 อาจรู้มากขึ้นมาอีกระดับ และด้วยประสบการณ์ที่ร่วมทํางานประกันฯมาแต่ต้น จะ
ทําให้ช้ันปี3 และชั้นปี4 มีความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามประสบการณ์และการเรียนรู้  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าในส่วนนักศึกษาทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นคณะกรรมการสโมสรฯ ท้ังนี้เนื่องจากโครงสร้างสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วยหัวหน้าหมู่
เรียนและตัวแทนห้อง ดังนั้นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนนักศึกษาท่ีมาร่วมทํางานให้กับคณะฯ ในขณะท่ีงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเร่ืองของทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน แต่จากการศึกษาระบุว่าในภาพรวม5ด้านท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมนั้น ข้อมูลร้อย
ละ50 นักศึกษามีส่วนร่วม ในขณะที่นักศึกษาอีกคร่ึงหนึ่ง ยังไม่เคยมีส่วนร่วมในงานประกันฯ และบางกลุ่มยังไม่ทราบข้อมูลงาน
ประกันแม้แต่น้อย  
 รวมถึงการท่ีนักศึกษาต่างช้ันปี มีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน นักศึกษาชั้นปี1 อาจรู้น้อยท่ีสุด
เพราะเพิ่งเข้ามาศึกษา ขณะท่ีชั้นปี3 และช้ันป4ี มีความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามประสบการณ์และการ
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เรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วม ดังที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย (2546, หน้า114) 
 นอกจากนี้ปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ 
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนของผู้บริหารคณะฯ รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่เหล่า
คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความพร้อมของห้องปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ ทักษะในการตรวจสอบและประเมินตนเอง ระบบการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการประกันคุณภาพ   
 ดังนั้นในส่วนการบริหารงานคณะฯ จะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรให้นักศึกษาเข้าใจในบริบทงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานประกันคุณภาพนั้นมีหลายข้ันตอนกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการทํางานของบุคลากรหลายฝ่ายจึง
เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญย่ิง ทั้งในส่วนผู้บริหารองค์กร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือแม้แต่นักศึกษา เพราะต้องใช้ข้อมูล
ป้อนเข้ากระบวนการจากหน่วยงานหลายภาคส่วน จึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิรุฬห์ แสงงาม(2543) ซึ่งได้ทําการศึกษาเร่ือง การประกันคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดปัตตานี  
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
 1.ควรจัดประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้กับนักศึกษาในคณะฯ 
เพ่ือให้ได้เห็นความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา และเห็นแนวทางการพัฒนาระบบอย่างชัดเจน 
 2.ควรจัดทําป้าย บอร์ดนิทรรศการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์มาก
ย่ิงข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง หรืออาจแทรกเป็นเนื้อหาเสริมในแนวการสอนรายวิชาของคณาจารย์ 
เพ่ือสร้างฐานการรับรู้ให้กว้างยิ่งขึ้น 
 3.ควรรวบรวมเอกสารด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาไว้ท่ีห้องสมุด หรือไม่ก็มุมใดมุมหนึ่งโดยจัดเป็นมุมเฉพาะใน
คณะฯ เพ่ือสะดวกต่อการค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรศึกษารูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ เพ่ือนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จเป็นท่ียอมรับในการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ เพ่ือเป็น
กรณีศึกษา และก่อให้เกิดการพัฒนางานประกันคุณภาพฯ อย่างเป็นระบบ 

เอกสารอ้างอิง  

วิรุฬห์ แสงงาม. 2543. การประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
  ในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา และ
 ทบวงมหาวิทยาลัย.2546. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. กรุงเทพมหานคร:เอส.อาร์.พร้ินต้ิง.  
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี
THE GUIDELINE FOR A DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE IN AGEING 

POPULATION IN UDON THANI MUNICIPALITY 
อุไรลักษณ์  หมัดคง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 
การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ศึกษาปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2)ด้านจิตใจ 3)ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม 4) ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยการศึกษาเชิงปริมาณวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจํานวน 360 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต มีค่าความ
เช่ือม่ันเท่ากับ 0.8399 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางโดยปัญหาคุณภาพชีวิตด้านมาก
ท่ีสุดได้แก่ ด้านสัมพันธภาพางสังคม ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านสภาพแวดล้อม ตามลําดับ  ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยใช้การสนทนากลุ่มจากประชากรเป้าหมายจํานวน 23 คน 
ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจํานวน 11 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขผู้ดูแลผู้สูงอายุจํานวน 12 คน ผล
การศึกษาได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจํานวน 2 แนวทาง 6 โครงการ คือ 1) แนวทางการส่งเสริมสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2) 
แนวทางการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย โครงการอาสาสมัครร่วมใจผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ และโครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว ระยะที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครอุดรธานีโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกันท้ังวัตถุประสงค์ 
กิจกรรม และตัวชี้วัด อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ดี มีค่าความเหมาะสมตั้งแต่ร้อยละ 90 - 100 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to find the guideline for a development of quality of Life for the 
elderly in Udon Thani Municipality, Udon Thani Province. The research were divided into 3 phases. Phase 1  
was to studying the problem of quality of life for the elderly in 4 domains :1) health domain 2) mental 
domain 3) social relationship domain  and 4) environment domain. The method was  Quantitative  Research. 
The samples were 360 elderlies in Udon Thani Municipality. The instrument was a  questionnaire which 
gained confidence interval  at 0.8399. The study found that the overall quality of life for the elderly in Udon 
Thani Municipality was at  the fair level. Most of  the problems of quality of life were social relationship 
domain, mental domain physical domain and environment domain   respectively. Phase 2 was to find the 
guidelines for quality of life for the elderly in Udon Thani Municipality. Trenty three people were selected by 
using a focus group which included  professional nurses  who were responsible for 11 elderlies and 12 health 
volunteers. The study found that there  were 2 ways and 6 projects on the quality of life for the elderly : 1) 
health promotion for the elderly was consisted of mental and physical for the elderly improvement project, 
elderly Club project, and health promotion on National Elderly Day project 2) The Health Estimation of the 
elderly consisted of ElderlyHealth Care cooperate with health volunteers project and Long Term Care original 
community development project. Phase 3 was an  evaluation  of the guidelines  for the  development of 
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quality of life for the elderly in Udon Thani Municipality by 10 exprets. The research results showed the 
correlative possibilities of the purposes,  activities and indicators that were ranked at the acceptable criteria ; 
the appropriateness level was rated  from 90-100 percent.  
Keyword : Qulity of life in Ageing Population 

บทนํา 

 จากการศึกษาวิจัยของสหประชาชาติด้านประชากร ทําให้ทราบว่าโลกกําลังก้าวเข้าสู่ “ศตวรรษแห่งผู้สูงวัย” นับตั้งแต่
เร่ิมปีคริสต์ศตวรรษใหม่คือ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643) ท้ังนี้ขนาดและสัดส่วนของประชากรในวัยสูงอายุท่ัวโลก
กําลังเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2543 โลกมีประชากร 6,000 ล้านคน ร้อยละ 7คือผู้ท่ีมีอายุสูงกว่า 65 ปี สหประชาชาติคาดการณ์
ว่าอีก 25 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพ่ิมเป็น 7,800 ล้านคน แต่ผู้สูงอายุจะมีอัตราส่วนสูงขึ้นถึงร้อยละ 10 เม่ือถึงปี พ.ศ. 2568 
จะมีผู้สูงอายุท้ังโลกเป็นจํานวนถึง 823 ล้านคน แยกเป็นท่ีอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว 252 ล้านคน ในประเทศกําลังพัฒนา 561 ล้าน
คน(มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุไทย,2551) ในประเทศไทยประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วท้ังจํานวนและ
อัตราส่วนต่อประชากรท้ังประเทศข้อมูลจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี 2549 พบว่ามีผู้สูงอายุจํานวน  
6,533,470 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 10.40 จากประชากรท้ังหมด และเพ่ิมจํานวนข้ึนเป็นลําดับคือ ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 10.72 
ประมาณปี 2554 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.02 ซึ่งตามมาตรฐานสากลประเทศท่ีมีผู้สูงอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ10ของ
ประชากรท้ังหมดจัดว่าเป็นประเทศท่ีได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประเทศไทยมี
อัตราการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากผลของการลดภาวะเจริญพันธุ์ การพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ทําให้มีอายุยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ
ผู้สูงอายุ,2550)  จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งทีมีอัตราการขยายเมืองอย่างรวดเร็วเม่ือพุทธศักราช 2495 เทศบาลนคร
อุดรธานีมีพ้ืนท่ี 8.30 ตารางกิโลเมตร มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก มีการขยายเขตเทศบาลในปี
พุทธศักราช 2536 เป็น 47.70 ตารางกิโลเมตรและยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานีตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลนคร
อุดรธานี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีจํานวนท้ังส้ิน 141,953เป็นชาย 69,589 คนเป็นหญิงจํานวน 
72,364 คนมีจํานวนผู้สูงอายุท้ังสิ้น 8,008 คน (บัญชีจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครอุดรธานี, เดือน สิงหาคม 2554) และ
จํานวนผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนขึ้นเร่ือยๆรวมไปถึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในชุมชนเขต
เทศบาลนครอุดรธานีปัจจุบันผู้สูงอายุท่ีมีช่ือและอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครอุดรธานีมีจํานวน 8,008 คนใน 101 
ชุมชน  เทศบาลนครอุดรธานีได้ดําเนินการและตอบสนองแนวนโยบายแห่งรัฐในการดูแลผู้สูงอายุ เช่นโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุคนละ 500 บาทต่อเดือน มีการ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เป็นต้น เทศบาลนครอุดรธานีเชื่อว่าน่าจะช่วยให้ ผู้สูงอายุสามารถดําเนิน
ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและอยู่ในสังคมและชุมชนอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี แต่การดําเนินการดังกล่าวก็ยังไม่ทําให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นเท่าท่ีควร โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บางรายบุตรหลานนําไปใช้ส่วนตัวเองหมด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธิดา มีศิริ (2541:72) พบว่าการอพยพย้ายถิ่นของผู้คนในละแวกใกล้เคียงและในชนบทเข้ามาทํามาหา
กินทําให้ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลมีวัฒนธรรมหลากหลายส่งผลให้เกิดความแตกต่างไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันทําให้ผู้สูงอายุท่ี
อยู่ในชุมชนไม่มีใครสนใจดูแล ถูกทอดท้ิงและมีปัญหาสุขภาพท่ีไม่ดีและจากตัวช้ีวัดความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้านผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือนของเทศบาลนครอุดรธานีในปี 2553 ไม่ผ่านเกณฑ์ความจําเป็นพ้ืนฐาน และจากการออก
ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุโดยเข้าร่วมกิจกรรมจัดทําเวทีชาวบ้านร่วมกับชุมชนในการค้นหาปัญหาพบว่าปัญหาด้านผู้สูงอายุคือ 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอยู่เฝ้าบ้านตามลําพัง ไม่มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีปัญหาเร่ืองความเครียด เหงา 
และว้าเหว่ในตอนกลางวันท่ีบุตรหลานต้องออกไปทํางานนอกบ้านจะเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องได้รับความสนใจและ
ให้การดูแลเพื่อรองรับผลกระทบในอนาคตอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมแต่จากการดําเนินการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุท่ีผ่านมายัง
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมากมายทําให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลไม่ท่ัวถึงและเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐและเอกชนถึงแม้ว่า
หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เข้ามาบริหารจัดการในด้านสวัสดิการแล้วก็ตาม  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น นําไปสู่การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสมมากข้ึน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี   
 2. เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ระยะท่ี 1 ศึกษาปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธาน ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคือผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจํานวน 8,008 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกรนได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 357 คนแต่ผู้วิจัยได้กําหนดเป็น 360 คนเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิต 26 ตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทยซึ่งผู้วิจัยได้ทํา
หนังสือขออนุญาตใช้แบบสอบถามจากโรงพยาบาลสวนปรุง จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตขงองค์การ
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย นํามาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาคุณภาพชีวิตโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาคุณภาพ
ชีวิตโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 ขึ้นไป และคะแนนคุณภาพชีวิตปานกลางคะแนนต้ังแต่ 95 คะแนนลงมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการ
พิจารณาหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีในระยะที่ 2 ต่อไป ระยะที่ 2 กําหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดย ผู้วิจัยได้กําหนดผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุจํานวน 23 คนประกอบด้วยพยาบาลผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจํานวน 11 คน อาสาสมัครสาธารณสุขผู้ดูแลผู้สูงอายุจํานวน 
12 คน โดยการสนทนากลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แนวคําถามที่ได้จากผลการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะ
ท่ี 1 และนําประเด็นเนื้อหา ความคิดเห็นท่ีได้จากการสนทนากลุ่มมาสรุปวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในเชิงบรรยาย ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์สุขภาพชุมชนผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจํานวน 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานีผู้รับผิดชอบ
งานผู้สูงอายุจํานวน 1 คน เจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจํานวน 1 คน พยาบาลกลุ่มการ
พยาบาลท่ีดูแลผู้สูงอายุจํานวน 4  คนและผู้วิจัยได้จัดทําแบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คนพิจารณาความเหมาะสมโดยให้เกณฑ์การยอมรับที่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการวิจัย 

 ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาจํานวน 360 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 56.7 อายุระหว่าง 60-74 ปี มีมากถึงร้อยละ 76.4 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่เป็นสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.5 รายได้
เฉลี่ยส่วนใหญ่น้อยกว่า 3,001บาทคิดเป็นร้อยละ76.9 ในด้านของรายได้มาจากเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท การศึกษาส่วนมากจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 48.3  ส่วนมากประกอบอาชีพเป็นอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ33.7  สภาพการเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัวของตนเองถึงร้อยละ 93.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมเลยร้อยละ 
66.7  ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆร้อยละ 75.6 ส่วนมากเป็นสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุร้อยละ 11.4 สมาชิกกลุ่ม อสม.ร้อยละ 7.2 
สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ร้อยละ 2.8 กลุ่มออกกําลังกายร้อยละ 1.9 และกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตคิดเป็นร้อยละ 1.1 
ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทุกองค์ประกอบพบว่าปัญหาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีรวมทุกองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 99.2 โดยด้านที่พบว่า
อยู่ในระดับปานกลางสูงท่ีสุดคือด้านส่ิงแวดล้อมรองลงมาคือด้านร่างกายคิดเป็นร้อยละ 97.8 และ 97.5 ตามลําดับ ทั้งนี้ด้านท่ี
พบว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีสูงท่ีสุดคือด้านสัมพันธภาพทางสังคมรองลงมาคือด้านจิตใจคิดเป็นร้อยละ 4.2 และ 2.5 ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ใน
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การช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพ่ือน ๆ แค่ไหน รองลงมาคือความพอใจในชีวิตทางเพศแค่ไหนคิดเป็นร้อยละ 84.7 และ 80.0 9 
ตามลําดับท้ังนี้ข้อท่ีพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาคุณภาพชีวิตไม่ดีสูงท่ีสุดคือข้อ ความพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่น อย่างท่ีผ่าน
มาแค่ไหนรองลงมาคือข้อ  ความพอใจกับการช่วยเหลือท่ีเคยได้รับจากเพ่ือน ๆ แค่ไหนคิดเป็นร้อยละ 14.4 และ 8.1 ตามลําดับ
ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านส่ิงแวดล้อมโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดยข้อท่ีพบว่าอ ยู่ในระดับปานกลางสูงที่สุดคือ 
ความรู้สึกว่าชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยดีไหมในแต่ละวัน รองลงมาคือ ความพอใจท่ีจะสามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความ
จําเป็นเพียงใด คิดเป็นร้อยละ 76.7 และ 74.4 ตามลําดับทั้งนี้ข้อที่พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาคุณภาพชีวิตไม่ดีสูงที่สุดคือ การมีเงิน
พอใช้จ่ายตามความจําเป็นมากน้อยเพียงใด  รองลงมาคือ มีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยเพียงใดคิดเป็นร้อยละ 14.2 
และ 11.4 ตามลําดับ    ผลการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นรายข้อพบว่าปัญหา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรายข้อโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดยข้อท่ีมีปัญหาคุณภาพชีวิตสูงที่สุดคือ  ความพอใจกับการ
ช่วยเหลือท่ีเคยได้รับจากเพื่อน ๆ แค่ไหน รองลงมาคือ ความพอใจในชีวิตทางเพศแค่ไหน คิดเป็นร้อยละ84.7 และ 80.0 
ตามลําดับ ทั้งนี้ข้อท่ีพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาคุณภาพชีวิตไม่ดีสูงที่สุดคือ มีความรู้สึกเหงา  หดหู่ ส้ินหวัง วิตกกังวล บ่อยแค่ไหน 
รองลงมาคือ ความจําเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด เพ่ือที่จะทํางานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน คิดเป็นร้อย
ละ 31.4 และ 23.1 ตามลําดับ การศึกษาปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีผลการวิเคราะห์พบว่าคะแนน
คุณภาพชีวิตได้ 61 – 95 คะแนน  แสดงถึงปัญหาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางปัญหาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายในวัยสูงอายุจะ
มีปัญหาจากความเส่ือมของร่างกาย มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนท้ังโรคกายและทางสมองผู้มีอายุเกิน 65 ปีมักมีการเปล่ียนแปลงทาง
สมองซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เขมิกา  ยามะรัตน์ (2547) พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและไม่มีโรคประจําตัว หรือมีปัญหา
สุขภาพเล็กน้อยจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดีและในด้านสุขภาพผู้สูงอายุจะประสบปัญหามากขึ้นตาม
อายุที่สูงข้ึนผู้สูงอายุหญิงจะมีความด้อยกว่าผู้สูงอายุชายและมีอายุยืนยาวกว่าทําให้ต้องบพบกับภาวะขาดการเกื้อหนุน ด้านจิตใจ
โดยรวมพบว่ามีปัญหาระดับปานกลางจะเห็นได้ว่าสภาพร่ากาย จิตใจตลอดจนการดํารงอยู่ในสังคมของผู้ สูงอายุจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากวัยอื่นเนื่องจากมีความเส่ือมของการทํางานของระบบต่างๆทั่วร่างกายโดยเฉพาะระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ระบบการไหลเวียนในภาวะปกติอวัยวะของระบบต่างๆยังทําหน้าท่ีได้ปกติ แต่ในภาวะบีบค้ันไม่ว่าจะเกิดจากอารมณ์ หรือทาง
ร่างกายจะทําให้ผู้สูงอายุไม่สามารถรักษาสภาวะสมดุลของร่างกายไว้ได้ ทําให้เกิดอาการผิดปกติและทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
ได้ง่าย ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับการเอาใจใส่และความอบอุ่นจากครอบครัว ทําให้รู้สึกว้าเหว่  อ้างว้างและอาจมีความวิตกกังวลต่างๆ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความเกรงใจลูกหลานและผู้อุปการะดูแลใกล้ชิดอยู่เป็นปกตินิสัย จะช่วยเหลือตนเองเท่าท่ีสามารถทําได้ไม่อยู่
นิ่งเฉยหากสภาพร่างกายยังมีกําลังดี ด้านสัมพันธภาพทางสังคมปัญหาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางการรับรู้ด้านความสัมพันธ์
ของตนเองกับบุคคลอื่นๆในสังคมเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตเพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถมีชีวิตอยู่คนเดียวในโลก
ได้ จะต้องมีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน และมีความสัมพันธ์กับคนในสังคมทําให้ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้น 
ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีบทบาททางสังคมลดน้อยลง แต่ผู้สูงอายุสามารถแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมท้ังภายในและภายนอก
ครอบครัวได้ เช่น การเข้าร่วมชมรมหรือสมาคมต่างๆจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นต่างๆหรือการ
ถ่ายทอดความรู้ทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคมก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า
ความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน ตลอดจน
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนฝูงหรือญาติๆจะเป็นส่ิงท่ีดีต่อผู้สูงอายุเพราะทําให้ผู้สูงอายุมีเพื่อน สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรื
สร้างกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ทําให้ผู้สูงอายุมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข
ในการดําเนินชีวิต ดังนั้นความสัมพันธ์ทางสังคมจึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้านส่ิงแวดล้อมผู้สูงอายุจะต้องตระหนักว่าเมื่อ
อายุมากข้ึนหรือเกษียณจากวัยทํางานแล้วบทบาทและสถานภาพย่อมจะเปลี่ยนไปคร้ังหนึ่งเคยเป็นผู้ให้เป็นผู้นําครอบครัว เป็นผู้มี
บทบาทในสังคมต้องเปล่ียนบทบาทมาเป็นผู้รับ เป็นผู้ตามลดบทบาทในครอบครัวและสังคมผู้สูงอายุจะต้องยอมรับและปรับตัวให้
สามารถอยู่ร่วมกับลูกหลานยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการให้กําลังใจแก่ลูกหลานจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวกับผู้สูงอายุเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีโครงการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและ
สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุขและมี
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คุณภาพชีวิตท่ีด ีจํานวน 2 แนวทางประกอบด้วยแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุมีโครงการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น จํานวน 4 โครงการ คือ  โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อริสโตเติล  อ้างในบรรจง วาที (2544: 13) กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิต คือ ความสุข 
ตัวอย่างเช่น “การท่ีประชาชนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นความดีแล้วก่อให้เกิดความสุขและมีความเช่ือว่าความสุขนั้นเป็นส่ิงท่ีพระ
เจ้าให้มาโดยสอนมนุษย์ให้กระทําแต่ความดีเพื่อให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 แนวทางการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจผู้สูงวัยรักษ์
สุขภาพ และโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สงูอายุระยะยาวซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ โอเรม  อ้างในบรรจง วาที (2544:13)

 
กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่ามีความหมายเช่นเดียวกับความผาสุกซึ่งเป็นการรับรู้ของ

บุคคลต่อการมีชีวิตอยู่ตามประสบการณ์ของตนเองแสดงออกโดยความพึงพอใจ ความยินดี และมีความสุขหรือแสดงออกโดย
ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณในการบรรลุอุดมคติของตนเองและดํารงไว้ซึ่งความเป็นบุคคล และสอดคล้องกับการศึกษาของสุพร 
คูหา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัยพบว่าสภาพคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้านร่างกายโดยมีการเจ็บป่วยทางร่างกายเช่น ปวดเม่ือย 
อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดท้องเป็นประจํามากท่ีสุด ส่วนด้านจิตใจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความจําไม่ดีมากที่สุดและยังพบว่ามีความ
พอใจต่อความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกสะอาด บรรยากาศดี ไม่มีมลพิษ ปัญหาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่
เกิดจากผู้สูงอายุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาผู้สูงอายุที่จะเกิดข้ึนในอนาคตแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุพบว่า ต้องให้ความสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายเป็นอันดับแรกก่อน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ประจําทุกเดือน รองลงมาต้องให้ความสําคัญทางด้านจิตใจโดยการเสริมสร้างความม่ันคงทางใจด้วยการจัดโครงการแสดง
ธรรมเทศนาสําหรับผู้สูงอายุเป็นประจําทุกเดือนนอกจากนี้ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีกิจกรรม
กลุ่มชมรมสําหรับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม รวมถึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม ควรเน้นให้มีการ
เพ่ิมเงินเบ้ียยังชีพคนชราแบบจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุแต่ผู้ท่ียากจนเดือดร้อน ผู้ท่ีขาดผู้ดูแลต้องได้รับมากกว่าโดยให้มี
หลักเกณฑ์ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลศูนย์
อุดรธานี ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดอุดรธานี  
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลนครอุดรธานี และหน่วยงานอื่นๆท้ังภาครัฐและเอกชนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุก่อน
วัยสูงอายุและในวัยสูงอายุในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ 
  2. ผลการวิจัยเป็นรายข้อพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านการเดินทางและด้านจิตใจ ดังนั้นควรมีการสนับสนุน
กระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวได้มีความตระหนักรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้มากท่ีสุด 
 3. ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งจะดูแลใน ด้านการรักษาพยาบาลเมื่อผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วย
แล้ว แต่ในส่วนการส่งเสริมสุขภาพในด้าน  อื่นๆยังมีไม่เพียงพอ ควรมีการส่งเสริมครอบครัวในด้านการป้องกันมากกว่า 
 4. ผลการประเมินความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าชมรมผู้สูงอายุเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนดังนั้นเทศบาลนครอุดรธานีควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดยเน้นหนักในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของครอบครัว ชุมชน และตัวผู้สูงอายุเองทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมตลอดจนสนับสนุนให้สารมารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข สมศักด์ิศรี และได้รับความคุ้มครองจาก
สังคม 
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 6. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสําหรับประเทศไทยยังเป็นหน้าที่หลักของครอบครัวรัฐควรมีนโยบายที่สนับสนุนการดูแลใน
ครอบครัวเป็นหลัก และเอื้อต่อการให้ผู้ดูแลในครอบครัวสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้โดยไม่สูญเสียโอกาสความม่ันคงทางรายได้
ในอนาคต 
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THE MORALITY SIDE UNITY VIRTUE IN THE VIEWPOINT OF SCHOOL TEMPLE 
WELUWAN STUDENT, AMPHUR KHLUNG, CHANTHABBURI. 
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Abstract  

  The research this time  there is 1) objective for study virtue morality side unity level in the viewpoint 
of school student 2) Weluwan temples for compare with morality side unity virtue s in the viewpoint of 
school student Weluwan temple  amphur an uncle Chanthaburi province separate follow  gender  age  the 
education and learning activity in way Buddha school in the education this time, study with period student 2 
(4 - 6) graduate of theologies and period 3 (1 - 3) secondary education of temple Weluwan school amphur an 
uncle Chanthaburi province  total up all 222 person students  a tool that use to is the questionnaire about 5 
level values , be valuable both of confidence  equal to 0. 8931 the statistics that use in data analysis  for 
example percentage value (%)average (X ) and the deviate standard value  (S.D.)  value test  t-test  value test  
F-test and difference test is lay a pair of  (Scheffe Method)   
  1) research level virtue morality side unity result in the viewpoint of school student Weluwan temple 
generally meet that  virtue morality side unity level in the viewpoint of school temple Weluwan student, 
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unity side traditionally Ministry of Justice substance smokes 6 is in the average when consider lay a side meet 
that a student has morality side united virtue traditionally Ministry of Justice substance smokes 6 have the 
difference important implily statistics way that .05 level show that united pillar affects morality side united 
virtue in the viewpoint of a student  in every 2) sides for compare with morality side unity virtue in the 
viewpoint of school student ,Weluwan temple separate follow personal factor and learning activity in way 
Buddha school different implily important statistics way that .05 level show that  sharing activity learning in 
way Buddha school affects morality side unity virtue in the viewpoint of a student when consider lay a side 
meet that  personal factor and sharing activity learning in way Buddha school affect morality side unity virtue 
in the viewpoint of different student important implily statistics way that 3 .05 amount side levels  for 
example  a side is kind-hearted the pronouncement , public side is wealthy person  color eyes side  
Keyword: virtue, morality, states of concilliation  

บทนํา 

 ในกระแสความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมขณะนี้ มีผลให้ค่านิยมของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปในทางวัตถุ
นิยมมากขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามมาเป็นลําดับ มนุษย์ยิ่งเพ่ิมความเห็นแก่ตัวเห็นแก่
ได้มากขึ้น แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบกันโดยไม่คํานึงถึงความผิดชอบชั่วด ีมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเกิดปัญหาความ
เส่ือมโทรมทางด้านจิตใจ ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ปัญหาความประพฤติมิชอบใน วงราชการ นอกจากนั้นยังมีวัฒนธรรม
จากต่างประเทศท่ีหลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย มากขึ้น ทําให้คนไทยขาดคุณธรรมในการดํารงชีวิตที่ถูกต้อง (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 6) คุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสําคัญแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความม่ันคงและความสงบสุข
ของปัจเจกชน สังคม และประเทศชาติอย่างย่ิง รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอันดับแรก เพ่ือให้เป็น
แกนกลางของการพัฒนาด้านอื่น ๆ ท้ังด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง เพราะการพัฒนาท่ีไม่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแกนนํานั้นจะสูญเปล่าและเกิดผลเสียเป็นอันมาก ทําให้บุคคลลุ่มหลงในวัตถุและอบายมุขมากขึ้น กอบโกยเอา
ทรัพย์สินไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป ในสังคมท่ีละเลยในเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรม ประชาชนจะต้องพบกับความทุกข์
ยาก ขาดความเมตตาปรานีแล้งน้ําใจในการดําเนินชีวิตซึ่งกันและกัน ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาประเทศต้องเร่ิมท่ี การพัฒนาคน เพื่อให้
คนมีปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม และมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ให้ความรู้คู่คุณธรรม (อมรา เล็ก
เริงสินธุ.์ 2542 : 6-8) 
 การที่จะพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ และเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้นั้นการจัดการศึกษาถือเป็นปัจจัยหลัก
ของการพัฒนาดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานไว้ว่า การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไป
นั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็นส่วนประกอบของส่วนรวม ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและ
ม่ันคงได้ยาก การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ 
มีปกติละอายชั่ว กลัวบาปส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน  เพ่ือให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้
ประกอบการและมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางท่ีถูกท่ีควร และอํานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ 
(จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ.2541 : 31) 
 สถานการณ์และสภาพบ้านเมืองของประเทศในปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์โดยท่ัวกันแล้วว่าการท่ีประเทศมุ่งพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างมากแม้จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้ชัด แต่ความเจริญและการ
พัฒนานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นการพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นท่ีมาของปัญหาสังคมที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้น
เร่ือย ๆ (ชนาธิป ชินะนาวิน. 2545 : 1) การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมปัจจุบันลดลงประชาชนและเยาวชนจํานวนไม่
น้อยท่ีไม่เห็นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร ไม่ได้ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม ทําให้
สังคมมีปัญหา สังคมมีความเจริญทางด้านวัตถุ แต่มีความเสื่อมโทรมทางจิตใจ ในปัจจุบันค่านิยมบางอย่างได้เปล่ียนแปลงไปก่อนนี้
สังคมยกย่องคนท่ีมีคุณธรรม คนที่ประพฤติผิดศีลธรรมจะถูกประณาม ไม่มีใครอยากคบหาแต่ในปัจจุบันสังคมกลับยกย่องคนที่มี
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เงิน คนท่ีมีตําแหน่งสูง และคนท่ีมีช่ือเสียง แม้ว่าคนเหล่านั้นจะประพฤติผิดในศีลธรรมก็ตาม ยุคโลกาภิวัตน์มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ยุคโลกไร้พรมแดน โลกข้อมูลข่าวสารจึงมีอิทธิพลต่อความคิด จิตใจ
และพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น คนไทยจํานวนเป็นจํานวนไม่น้อยได้ตกเป็นเหย่ือของข้อมูลข่าวสาร ถูกอิทธิพลของวัฒนธรรม 
และค่านิยมจากต่างชาติครอบงํา ไม่สนใจในคําสอนของศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทําให้คนมุ่งแสวงหาแต่ความสุขทางวัตถุ มี
ความเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นขาดความเอื้ออาทรขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นความสําคัญของศาสนา และขาดคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่เช่ือในเร่ืองของกฎแห่งกรรมซึ่งเมื่อพิจารณา ถึงปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยในต่าง ๆ นั้นล้วนเป็นปัญหาที่เกิด
จากการขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่นการขาด สามัคคี  ระเบียบวินัย ไม่เสียสละ เห็นแก่ตัว ขาดความกตัญญูกตเวที ประพฤติตนไม่
ถูกกาละเทศะ มีความเกียจคร้านในการทํางาน ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนขาดความซื่อสัตย์ ขาดความเห็นอกเห็นใจกัน ไม่รู้จัก
ประมาณตน ขาดความละอายต่อบาปทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึนถ้านํามาวิเคราะห์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจะพบว่า ปัญหา
เหล่านั้นเกิดจากวิสัยของมนุษย์ ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพ่ือสอนมนุษย์ทุกคนให้เป็นคนดี (ผกา สัตยธรรม. 
2544 : 63) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดเพราะขาดความสามัคคี สามัคคีก็คือ การเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อท่ีจะ
สร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และไม่ทําลายงานของกันและกัน และทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน และไม่ทําลายงานของกันและกัน มีเร่ืองอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเร่ืองใครเร่ืองมัน และงานก็
ทํางานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีประดับ
ยศนายตํารวจชั้นนายพล ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีท่ี 15 มกราคม 2519  (พฤติพล นิ่มพร้าว.2547) 
 จากพระราชดํารัสดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า ความสามัคคี คือ ความสามารถจะทํางานเพ่ือส่วนรวม หรือความพร้อมท่ีจะ
ให้ความร่วมมือกันและกัน เพ่ือเอื้อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งความสามัคคีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความสามัคคีของวิชาการ และ
ความสามัคคีในจิตใจ ความสามัคคีวิชาการคือ การประสานความรู้ และทักษะของผู้ ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน ด้านต่าง ๆ 
มากมาย เพ่ือส่งผลสําเร็จในด้านต่าง ๆ มาสู่ประเทศ ความสามัคคีในจิตใจเป็นลักษณะของการปรองดองกัน โดยเกิดจากความ
เมตตากรุณากันและกัน มีจิตใจผูกพันที่จะช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้งานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมาย คําว่า สามัคคี แปลว่า ความ
พร้อมเพรียง ได้แก่ ความพร้อมเพรียงกันทางกายวาจา และใจ พร้อมเพรียงช่วยกันทํากิจที่บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
พร้อมเพรียงกันทํางานในหน้าที่ของตน ใครมีหน้าท่ีอย่างไร ก็ทําอย่างนั้น ตั้งใจทําให้เต็มกําลัง เต็มความสามารถของตน อย่างนี้
เรียกว่า สามัคคี ปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความสามัคคี คือ ความสามัคคีกลมเกลียวกัน หรือความร่วมมือและร่วมใจกัน เป็นสิ่งที่สําคัญ
ท่ีคนไทยทุกคน ๆ คนพึงมีอยู่ในจิตสํานึก และช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น พ้ืนฐานที่สุดของการจรรโลงความสามัคคีกลมเกลียวกัน
ให้บังเกิดขึ้น และดํารงอยู่ต่อไปอย่างแน่นแฟ้น คือ การรู้จักหน้าท่ีของตนเอง ในหมู่สมาชิกของสังคม และประเทศนั้น ๆ กล่าวคือ 
ผู้ใดมีภาระหน้าท่ีอันใดอยู่ ก็เร่งกระทําให้สําเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ทันเวลา โดยเต็มกําลัง ความรู้ ความสามารถ และโดยบริสุทธิ์
จริงใจ ผลงานของแต่ละคนจักได้ประกอบส่งเสริมกันขึ้นเป็นความสําเร็จและความม่ันคงของชาติ (สมพร เทพสิทธา 2542 : 15-16 
) การท่ีจะเกิดความสามัคคีได้ในการกระทําต้องเร่ิมจากใจภายในเสียก่อน ถ้าทุกคนมีความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้ว 
ประเทศชาติย่อมคลาดแคล้วจากภัยของศัตรู และต้ังมั่นมีความสุขสมบูรณ์อยู่ได้ หากขาดความสามัคคี ไม่รักใคร่ไว้วางกัน 
ปราศจากความปรองดองเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การดําเนินงานย่อมจะไม่สําเร็จ ธรรมท่ีเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะคือ 
สังคหวัตถุ 4 ประการ) ซึ่งได้แก่  ทาน คือ การให้ ปันของแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และศิลปวิทยา  
 ปิยวาจา คือ พูดจาปรารัยด้วยถ้อยคําอ่อนหวานไพเราะเป็นที่เจริญใจ มีวาจาท่ีนิ่มนวลไพเราะ อ่อนหวาน เป็นคุณ ทําให้
เกิดความพอใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง  
 อัตถจริยา คือ การประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กันและกัน ช่วยเหลือกันด้วยกําลังกาย กําลังความคิด และกําลังทรัพย์ 
เป็นต้น  
 สมานัตตตา คือ ความเป็นผู้วางตนเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตามที่ควรจะเป็น วางกิริยาอัธยาศัยให้เหมาะกับฐานะ หรือ
ตําแหน่งหน้าท่ี  
 การเสริมสร้างความสามัคคี มีแต่ได้ไม่มีเสียหาย ขอให้ปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงจัง และปฏิบัติตามธรรม 4 ประการ 
ข้างต้น เม่ือได้ประพฤติปฏิบัติ ความสามัคคีย่อมจะเกิดขึ้น เมื่อเกิดความสามัคคีข้ึนแล้ว การงานทุกอย่างแม้จะยากสักเพียงใด ก็
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กลายเป็นง่าย ชีวิตมีแต่ความราบร่ืน แม้จะเกิดอุปสรรคก็สามารถขจัดให้หมดส้ินได้ ดังคํากล่าวท่ีว่า สามัคคีคือพลัง เพียงแต่ทุกคน
ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม ให้ทุกคนมีความรัก และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวม ดังพุทธ
ภาษิตว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี แปลว่า ความสามัคคีของหมู่ทําให้เกิดสุข (พระสมชาย ฐานวุฒฺโฑ 2541 : 14) การรักษาหน้าที่ของ
ตนให้ดําเนินไปด้วยดี ประเทศชาติมีคนพร้อมเพรียงย่อมนําไปสู่ความเจริญมั่นคง ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความสุขความเจริญ และเป็น
ส่ิงคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ไปด้วย ท้ังนี้ความพร้อมเพรียงกันมีลักษณะ 3  ประการ คือ  
 1. กายสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางกาย คือทําอะไรก็ทําพร้อมกัน เช่นเข้าแถวพร้อมกันเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน 
ทํางานพร้อมกัน สู้รบพร้อมกัน เป็นต้น ไม่ใช่ต่างคนต่างทํา 
 2. วจีสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางวาจา คือพูดอะไรก็พูดพร้อมกัน เช่น ร้องเพลงพร้อมกัน สวดมนต์พร้อมกัน หรือพูด
ในแนวทางเดียวกัน ไม่พูดขัดแย้งกัน หรือไม่ใช่ต่างคนต่างพูด  
 3. จิตสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางใจ คือคิดอะไรก็คิดพร้อมกัน เช่น คิดอยากทําดีร่วมกันหรือมีแนวความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกัน มีความคิดเห็นร่วมกัน ไม่มีความคิดเห็นแตกแยกกันไม่ใช่ต่างคนต่างคิดเถียงกัน ชาตินั้นก็มีพลังต่อสู้เข้มแข็ง หากมี
ชาติอื่นมารุกรานก็สามารถรวมกําลังต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพไว้ได้  การแตกความสามัคคีจะเป็นผลร้าย นําความหายนะมาสู่ หมู่
คณะ ตลอดถึงประเทศชาติ ความสามัคคีของชาติคือ บุคคลในชาติต่างทําหน้าท่ีของตนเอง ถ้าต่างไม่ทําหน้าท่ีหรือเกี่ยงงอนกัน 
พนักงานต่าง ๆ ทํางานล่าช้าพลัดวันประกันพรุ่ง หรือใช้อํานาจข่มขู่ราษฎร คนก็เบื่อหน่ายชิงชัง ประชาชนไม่ยอมเสียภาษี
เท่าท่ีควร ก็จะพัฒนาประเทศชาติไม่ได้เต็มท่ี ชาวไร่ชาวนาไม่ทําหน้าท่ีให้ได้ผลผลิตเต็มท่ีก็ย่อมทําให้เกิดการขาดแคลน และทําให้
ราคาสินค้าต่าง ๆ พลอยสูงข้ึน ตํารวจไม่ทําหน้าท่ี โจรผู้ร้ายชุกชุม ทหารไม่ทําหน้าที่ฝึกหัดอบรมเตรียมความพร้อมไว้ป้องกัน
ประเทศชาติ คือต่างไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของตน ประเทศชาติก็จะถึงความพินาศล่มจม  ซึ่งเป็นผลมาจากการแตกความสามัคคีท้ังส้ิน    
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย  จึงสนใจนักเรียน ท่ีโรงเรียนวัดเวฬุวันว่า อะไรเป็นสาเหตุให้นักเรียนไม่มีความสามัคคีและพร้อม
เพรียงกัน ในการทํากิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ทางโรงเรียนดําเนินการ เช่น  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การทําความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน  การสวดมนต์ไหว้พระประจําสัปดาห์ การเรียนธรรมศึกษา  เป็นต้น  สาเหตุที่ทําให้เกิดความขาดคุณธรรมจริยธรรมด้าน
สามัคคี  ถึงแม้ว่าจะมีการเรียนการสอนแบบสอดแทรกคําสอนตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็ตาม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี  ตามหลักสาราณียธรรม  6 ในด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี การจัดการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝัง ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความสามัคคี และความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันเพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียนโรงเรียน วัดเวฬุวัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี จําแนกตาม  เพศ  อายุ  การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียน
โรงเรียน วัดเวฬุวัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ศึกษากับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 (ป. 4 - 6 ) และช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 - 3) ของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รวมประชากรนักเรียนท้ังหมด 222 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 140 คน การวิจัยคร้ังนี้
แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ ตอนท่ี 3 คุณธรรม
จริยธรรมด้านความสามัคคีตามหลักสาราณียธรรม 6  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ปรับปรุงความเท่ียงตรงแล้วนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง ใน
เขตโรงเรียนบ้านแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนดไว้จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 19) 
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ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถามท้ังฉบับได้ค่าค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 
0.8931 เมื่อจําแนกเป็นรายด้านมีค่าความเช่ือม่ัน ดังนี้ 
 1. ด้านการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโงเรียนวิถีพุทธ ได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.8453    
       2.คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 
0.8794    

ผลการวิจัย   

  1) ระดับคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียนโรงเรียน วัดเวฬุวัน โดยรวม พบว่า ระดับคุณธรรม
จริยธรรมด้านความสามัคคีตามหลักสาราณียธรรม 6 อยู่ในระดับปานกลาง2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี
ในทัศนะของนักเรียนโรงเรียน วัดเวฬุวันจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี
ในทัศนะของนักเรียนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธมีผลต่อ
คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านสาธารณโภคี ด้านสีลมัญญตา 
  ข้อเสนอแนะสําคัญ ควรศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในทัศนะของนักเรียนในด้านอื่น ๆ บ้าง เช่น การแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทิตาหรือควรศึกษาหลักความสามัคคีในเชิงลึก การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คําสําคัญ คุณธรรม 
จริยธรรม หลักสาราณียธรรม ความสามัคคี 

สรุปและอภิปรายผล 

  จากการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียนโรงเรียน วัดเวฬุวัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
สามารถสรุปสาระสําคัญของผลการศึกษาได้ดังนี ้
                1.ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า ด้านเพศ พบว่า นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน เกินกว่าคร่ึงเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
54.10 และอีกเกือบคร่ึงเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 45.90 นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่า คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียน ไม่มี
ผลต่อคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีตามหลักสาราณียธรรม 6  ด้านทิฏฐิสามัญญตา (ปรับความเห็นเข้ากันได้) ด้านเมตตา
กายกรรม(ทําต่อกันด้วยเมตตา) และด้านเมตตามโนกรรม(คิดต่อกันด้วยเมตตา) ด้านเมตตาวจีกรรม(พูดต่อกันด้วยเมตตา) ด้านสา
ธารณโภคี (ได้มาแบ่งกันกินใช้) และด้านสีลมัญญตา(ประพฤติให้ดีเหมือนเขา) อาจมองได้ว่า เพศชายหรือเพศหญิงมีการปฏิบัติตาม
หลักด้านความสามัคคีได้ ซึ่งไม่จํากัดว่าเพศใด หรืออาจเป็นเพราะนักเรียนนั้นมีการปรับตัวเข้าหากันได้มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อ
กันแม้แสดงความคิดเห็น ท่ีจะต้องแสดงออกท้ังกาย วาจา ใจซึ่งเปรียบเทียบได้กับการศึกษาของ มณีกาญจน์ ทองใย (2549) ได้
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
บริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการหาความเหมาะสมในการนํารูปแบบไปปฏิบัติโดยผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจํานวน 60 คน ผลของการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสรุปได้ดังนี ้ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 
  ด้านอายุ พบว่า นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน มากกว่าคร่ึงมี อายุ ตํ่ากว่า 11 ปี คิดเป็น ร้อยละ 34.70 รองลงมา อายุ 12 - 
13 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.80 และอายุ 14 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.50 นักเรียนท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
สามัคคีในทัศนะ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงว่า คุณธรรม
จริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียน มีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีตามหลักสาราณียธรรม 6  ด้านทิฏฐิ
สามัญญตา (ปรับความเห็นเข้ากันได้) ด้านเมตตากายกรรม(ทําต่อกันด้วยเมตตา) และด้านเมตตามโนกรรม(คิดต่อกันด้วยเมตตา) 
ด้านเมตตาวจีกรรม(พูดต่อกันด้วยเมตตา) ด้านสาธารณโภค(ีได้มาแบ่งกันกินใช้) และด้านสีลมัญญตา(ประพฤติให้ดีเหมือนเขา) อาจ
มองได้ว่าหลักความประพฤติท่ีอบรมกิริยาและปลูกฝังนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมคุณค่าทางจริยธรรมชี้ให้เห็น
ถึงความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลท่ีมีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม อยู่ใน
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สภาพแวดล้อมท่ีโน้มนําให้บุคคลมุ่งกระทําความดี ละเว้นความชั่ว มีแนวทางความประพฤติอยู่ในเร่ืองของความดี ความถูกต้อง
ความควรในการปฏิบัติตนเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างสงบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีคุณธรรมและมโนธรรมที่ จะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี โดยมีสํานึกที่จะใช้สิทธิและหน้าท่ีของตนตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
พรรตนฤน  เพชรวิวรรธน์ (2545) ได้ศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ทุกโรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน และมีการคัดเลือกครูท่ีจะสอนวิชาจริยศึกษา
และครูประจําชั้นห้องท่ีเด็กมีปัญหาพฤติกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูส่วนใหญ่มีการประพฤติปฏิบัติตัวเป็นอย่างท่ีดีแก่ศิษย์  มีความเมตตากรุณา  เอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็น
อย่างดีแต่ยังมีส่วนหนึ่งท่ีไม่ไดประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน  นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จากโรงเรียนมากโดยวิธีการที่ครูส่วนใหญ่ใช้ปลูกฝัง 
 ด้านการศึกษา พบว่า นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน คร่ึงหนึ่งมีการศึกษาอยู่ ช่วงช้ันท่ี 2 (ประถมศึกษา ปีท่ี 4 - 6) คิดเป็น
ร้อยละ 49.60 และการศึกษาอยู่ ช่วงช้ันที่  3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 -  3) คิดเป็นร้อยละ 50.40 นักเรียนที่มีการศึกษาต่างกัน มี
คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  พบว่า คุณธรรมจริยธรรม
ด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียน มีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีตามหลักสาราณียธรรม 6  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ศศิณี  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา (2544)  ได้ศึกษาปัญหาการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของครูให้แก่นักเรียน 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มบูรพา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีปัญหาการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนอยู่ในระดับมาก 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอ ขลุง จังหวัด
จันทบุรี จําแนกตาม  เพศ  อายุ  การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า นักเรียนท่ีมีการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ใน
โรงเรียนวิถีพุทธ ต่างกัน มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
พบว่า คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียน มีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีตามหลักสาราณีย
ธรรม 6 ด้านทิฏฐิสามัญญตา (ปรับความเห็นเข้ากันได้) ด้านเมตตากายกรรม(ทําต่อกันด้วยเมตตา) และด้านเมตตามโนกรรม (คิด
ต่อกันด้วยเมตตา) ด้านเมตตาวจีกรรม(พูดต่อกันด้วยเมตตา) ด้านสาธารณโภคี(ได้มาแบ่งกันกินใช้) และด้านสีลมัญญตา (ประพฤติ
ให้ดีเหมือนเขา) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุทัย รัตนา (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการศึกษาตามรูปแบบ
โรงเรียน วิถีพุทธของโรงเรียน โพนงามพิทยานุกูล อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนวิถี
พุทธ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย ศีล จิต 
และปัญญานักเรียนตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ และสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัด
การศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ พฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนจากการจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ด้าน
กายภาพ ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการ พฤติกรรม
พัฒนาทางกาย ศีล จิต และปัญญา ผลกระทบจากการดําเนินงานจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
  การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคีในทัศนะของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในทัศนะของนักเรียนในด้านอื่น ๆ บ้าง เช่น การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาหรือ
ควรศึกษาหลักความสามัคคีในเชิงลึกให้มากกว่านี้ 
 2.  ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของพุทธวิธีสอนอื่น ๆ ว่าพุทธวิธีการสอนใดทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  3. ควรจัดการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนาเน้นในเร่ืองกรรมให้นักเรียนรู้การทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว  
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ความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ  
ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

THE LIFE SECURITY OF SADJA SAVING GROUP MEMBERS IN SIPHAYA SUB-DISTRICT 
THAMAI DISTRICT CHANTHABURI. 

พระชัยวัฒน์ อคฺคธมฺโม (คณาภิบาล) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปรียบเทียบความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล การ
ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ  ความรู้ความ
เข้าใจในกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในตําบลสีพยา 
จํานวน 890 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คร้ังนี้ จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการวิจัยพบว่า : 1) ระดับความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี โดยรวม พบว่าความมั่นคงในชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (Χ= 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ มีระดับความม่ันคง ในชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความมั่นคงด้าน

สุขภาพ (Χ= 4.11) และความม่ันคงด้านรายได้ (Χ= 4.02) ลําดับสุดท้าย ความมั่นคงด้านสังคม-วัฒนธรรม (Χ= 3.66) 
ตามลําดับ 2) จากการเปรียบเทียบความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล การปฏิบัติ
ตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร ความรู้ความเข้าใจ ในกองทุนสวัสดิการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ พบว่า โดยภาพรวม สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มี เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน ภาวะหนี้สิน ต่างกัน มีความม่ันคงในชีวิต ไม่แตกต่างกัน ส่วน
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความม่ันคงในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมาชิก
กลุ่มสัจจะฯ ท่ีมีปัจจัยด้าน การปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการ แตกต่างกัน มีความม่ันคงในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ : ความมั่นคงในชีวิต 

Abstracts 

 The purposes of this research were to study the life security of Sadja Saving Group Members in 
Siphaya Sub-District, Thamai District, Chanthaburi and to compare the life security of Sadja Saving Group 
Members. The study was classified into personal factors, the practice of Self-Sufficiency Economy Theory, the 
understanding of Sadja Saving Group’s administration and the knowledge of Sadja Saving Group’s welfare 
funds. The research population was 205 group members.The research tool was the questionnaire. The 
statistic analyses used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F- test 
and Scheffe’s test. 
 The results were revealed as follows : 1) the degree of life security shown in Sadja Saving Group 

Members was at the medium level (Χ= 3.93). When the individual aspects were analyzed, the findings 
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indicated the medium level of the life security ranging from the highest to the least average scores : the 

health stability (Χ= 4.11), the income stability (Χ= 4.02) and the social and cultural stability (Χ= 3.66) 
respectively. 2) When the aspects of personal factors, the practice of Self-Sufficiency Economy Theory, the 
understanding of Sadja Saving Group’s administration and the knowledge of Sadja Saving Group’s welfare 
funds were studied, the results showed that the group members with the difference of gender, age, 
educational level, marital status, family’s monthly income, and debts had no different life security. The group 
members who have different careers show the different life security with statistical and significant difference 
at .05 level. The group members who have the difference of the Self-Sufficiency Economy Theory practice, 
the understanding of Sadja Saving Group’s administration and the knowledge of Sadja Saving Group’s welfare 
funds show the different life security with statistical and significant difference at .05 level. 
Keywords : The Life Security 

บทนํา  

 พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจชีวิตว่า ไม่สามารถดํารงอยู่ได้โดยลําพัง แต่จะอิงอาศัยกัน บนพ้ืนฐานของความเข้าใจและ
เกื้อกูลกัน ในทัศนะของพุทธศาสนาทุกชีวิต มีความเท่าเทียมกันตรงท่ีเป็นมนุษย์ ฉะนั้นหลักคําสอนพ้ืนฐาน  เพ่ือการยังชีพของ
มนุษย์จึงบอกถึงส่ิงท่ีมนุษย์ต้องมีเพ่ือความอยู่รอด ได้แก่ ความเกื้อกูล คือ การช่วยเหลือเพ่ือให้อยู่ร่วมกัน ด้วยถือว่าเป็นกลุ่มพวก
เดียวกัน ยึดเหนี่ยวกันไว้เป็นหนึ่งเดียว เมื่อจิตใจของคนเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ก็สามารถประสานเป็นหนึ่งและเกิดความมั่นคงในชีวิต 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). 2543 : 135)  
 ต่อมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548 : 1) ได้กําหนดกรอบแนวคิดความม่ันคงของมนุษย์ไว้ 
10 มิติ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานทําและรายได้ ความม่ันคงส่วนบุคคล ครอบครัว การสนับสนุนทาง
สังคม สังคม-วัฒนธรรม สิทธิความเป็นธรรม การเมืองและธรรมาภิบาล 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรชีวิต กล่าวคือ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตต้ังแต่เกิดจนถึงตาย 
 จุดเด่นท่ีทําให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ แตกต่างจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ อื่น ๆ คือ มีพระสงฆ์เป็นแกนนํา รับฟังปัญหา 
ความคิดเห็นของชาวบ้านด้วยความเป็นกลาง สมาชิกมีสิทธิเท่าเทียมกัน เข้าเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่แรกเกิด ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้า
ใกล้ธรรมะโดยใช้วัดเป็นสํานักงาน จัดกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือให้ชาวบ้านรู้จักเช่ือมโยงความคิดบริหารจัดการกลุ่ม สร้างระบบ
ความสัมพันธ์ในชุมชน ฟ้ืนฟูระบบเครือญาติ เพ่ือนบ้าน สามารถบอกสอนกันเองได้เหมือนระบบสังคมในอดีต การดูแลซึ่งกันและ
กันของคนในสังคมจะเป็นพลังทําให้สังคมปราศจากอบายมุข  
 กองทุนเงินออมและกองทุนสวัสดิการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม สมาชิกของกลุ่มมีท่ีพึ่งมีหลักประกันที่ม่ันคงและยั่งยืน มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ประการสําคัญคือ สมาชิกของกลุ่มมีการหล่อหลอมจิตใจ มีความสามัคคี เอื้ออาทรกัน ทําให้กองทุนต่างๆ นํา
แบบอย่างในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน และสังคมอย่างกว้างขวาง 
 ความต่ืนตัวในการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันเครือข่ายองค์กรชุมชนให้ความสนใจในเร่ืองการ
จัดสวัสดิการชุมชน ส่วนใหญ่ต้ังเป้าหมายการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมต้ังแต่ เกิดจนถึงตาย เหนือสิ่งอื่นใด ในการจัดสวัสดิการโดย
ชุมชน คือ น้ําใจท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (วิไลลักษณ์ อยู่สําราญ. ออนไลน์. 2549) ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี  พงศ์พิศ (2547 : 
28) ที่ได้ให้คํานิยาม ไว้ว่า สวัสดิการชุมชน (Community Security) หมายถึงกิจกรรมหรือระบบท่ีชุมชนร่วมกันคิดขึ้นและร่วมกัน
จัดการ เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต โดยนําเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่างชาญฉลาด ก่อให้เกิดผลแบบยั่งยืน
สําหรับตนเองและลูกหลานวันหน้า ท้ังทรัพยากร ความรู้ ภูมิปัญญา เงิน ผลผลิต รวมท้ังทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และ
ยังสอดคล้องกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) (2548 : 3) ที่ได้กล่าวว่า สวัสดิการ คือ ระบบท่ีทําให้คนรู้สึกว่ามีความ
ม่ันคงในชีวิต รู้สึกอบอุ่น ในความเป็นอยู่ และรู้สึกพอใจท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในสถานท่ีนั้น ๆ ซึ่งเป็นหลักประกันความม่ันคงในชีวิต คน
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ส่วนใหญ่จะนึกถึงสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าฌาปนกิจ ค่าเทอมบุตร เป็นต้น แต่โดยแท้จริงแล้วคําว่า 
สวัสดิการ มีความหมายกว้างกว่า เงิน  การสร้างสวัสดิการ คือ การสร้างความม่ันคงในชีวิต 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ได้ก่อ ต้ังและ
ดําเนินงานตามภารกิจ มากว่า 13 ปี นําผลกําไรจากการออมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกจนครอบคลุมตามภารกิจ กล่าวคือ 
สร้างกองทุนการเงินชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยสอดแทรกมารยาทอันดีงาม สร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ดีย่ิงข้ึน ใช้หลักธรรมในพัฒนา  และเสริมสร้างสติปัญญา ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้ ท่ีสําคัญคือก่อตั้งสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิก  
 สวัสดิการชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยทําให้เกิดความมั่นคงในชีวิต เป็นการสร้างหลักประกันเพ่ือความม่ันใจของ
คนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกส่ิงทุกอย่างที่จะทําให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน อาจอยู่ในรูปส่ิงของ เงินทอง น้ําใจ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีสําคัญคือ ก่อให้เกิดรายได้ ลด
รายจ่าย เกิดความสัมพันธ์มิตรไมตรีท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน รู้สึกม่ันคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักด์ิศรีและมีความสุข 
 จากผลของการก่อต้ังและพัฒนา ทําให้มีกองทุนสวัสดิการที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง มีพระสงฆ์เป็นแกนนํา ส่งเสริมให้สมาชิก
กลุ่มฯได้ปฏิบัติตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะฯ ความรู้ความ
เข้าใจในกองทุนสวัสดิการ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมีความม่ันคงในชีวิตอย่างยั่งยืน กล่าวคือ มีความม่ันคงในชีวิตต้ังแต่แรกเกิด
จนถึงตายตามภารกิจ   
 ดังนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและน่าศึกษาว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มี
ความม่ันคงในชีวิต ในมิติต่าง ๆ ตามภารกิจ หรือไม่ อย่างไร  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล การปฏิบัติตน
ตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ความรู้ความเข้าใจใน
กองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ    
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมี
อยู่ 2 กลุ่ม รวมประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 890 คนแบ่งเป็นดังนี ้
 1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ศาลาบ้านพลูยาง หมู่ท่ี 5 มีสมาชิกท้ังหมด 227 คน 
 2. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดพุทธคยาราม หมู่ที่ 6 มีสมาชิกท้ังหมด 663 คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยใช้วิธีการประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของทาโร่ ยามาเน่  (Taro 
Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้คํานวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้ จํานวน 205 คน  
 จากนั้นแยกกลุ่มตัวอย่างตามอัตราส่วนในการเก็บข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ตามประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 1. สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ศาลาบ้านพลูยาง หมู่ท่ี 5 จํานวน 52 คน 
 2. สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดพุทธคยาราม หมู่ที่ 6 จํานวน 153 คน  
 กําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น คือ 
  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ภาวะหนี้สิน 
  1.2 การปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ   



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

319

  1.4 ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ   
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
  ความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ใน 3 มิติ คือ  
  2.1 ความมั่นคงด้านรายได้  
  2.2 ความมั่นคงด้านสุขภาพอนามัย  
  2.3 ความมั่นคงด้านสังคม-วัฒนธรรม 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารตํารา
วิชาการต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นหลัก ในการสร้าง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ และภาวะหนี้สิน จํานวน 7 ข้อ คําถามเกี่ยวกับอายุรายได้ และภาวะหนี้สินเป็นคําถามปลายเปิดแล้วนํามาวิเคราะห์
เป็นกลุ่ม 
 ตอนที่ 2 เป็นคําถามท่ีใช้วัดการปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยวัดจากการท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประเมินจากปริมาณความถ่ีของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น จํานวน 15 ข้อ  
 ตอนที่ 3 เป็นแบทดสอบท่ีสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ เพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 20 ข้อ 
 ตอนที่ 4 เป็นแบทดสอบที่ใช้วัด ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯโดยประเมินจาก
ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 ข้อ 
 ตอนที่ 5 เป็นคําถามท่ีใช้วัด ความม่ันคงในชีวิต ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยประเมินจากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 12 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านรายได้ จํานวน 4 ข้อ ด้านสุขภาพ จํานวน 5 ข้อ ด้านสังคม-วัฒนธรรม
จํานวน 3 ข้อ  
 เกณฑ์การวัดระดับ การปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ใช้เกณฑ์แบบอิงกลุ่มโดยพิจารณาจาก ค่า
คะแนนเฉล่ีย ของกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี ้ 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงค่า ระดับมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 4.40  ร ะ ดั บ
น้อย คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 4.40  
 ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ระดับมากคะแนนเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 0.88 
ระดับน้อย คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 0.88 
 ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ระดับมากคะแนนเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 0.92 
ระดับน้อย คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 0.92  
 ส่วนเกณฑ์การวัดระดับความม่ันคงในชีวิต ใช้เกณฑ์แบบอิงกลุ่มโดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ของกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
 ความม่ันคงในชีวิตโดยรวม ระดับมาก คะแนนมากกว่า 4.61 ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ระหว่าง 3.25  -  4.61 ระดับ
น้อยคะแนนน้อยกว่า 3.25  
 ความม่ันคงด้านรายได้ ระดับมาก คะแนนมากกว่า 4.80 ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ระหว่าง 3.24  -  4.80 ระดับน้อย 
คะแนนน้อยกว่า 3.24  
 ความม่ันคงด้านสุขภาพ ระดับมาก คะแนนมากกว่า 4.83 ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ระหว่าง 3.39  -  4.83 ระดับ
น้อย คะแนนน้อยกว่า 3.39 
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 ความม่ันคงด้านสังคม – วัฒนธรรม ระดับมาก คะแนนมากกว่า 4.59 ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ระหว่าง 2.73  -  
4.59 ระดับน้อย คะแนนน้อยกว่า 2.73  
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น
ไปปรึกษาคณาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ช่วยตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็น
เคร่ืองมือเก็บข้อมูลที่สมบูรณ ์
 2. การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม หลังจากได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของ
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรเป้าหมายมากท่ีสุด ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดพลับ ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  จํานวน 
30 ตัวอย่าง นําข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้มาหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบัช (Cronbach) และ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9317 โดยแยกดังนี้ 
  2.1  แบบสอบถามท่ีเป็นข้อถามให้ตอบแบบ 5 ตัวเลือก มี 2 ตอนได้แก่ การปฏิบัติตนแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง ความมั่นคงในชีวิต หาความเช่ือม่ันด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัช มีค่าความ
เช่ือม่ัน เท่ากับ 0.9247 
  2.2  แบบสอบถามท่ีเป็นแบบข้อถาม ถูก ผิด มี 2 ตอน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร ความรู้ความ
เข้าใจในกองทุนสวัสดิการ ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หาความเช่ือมั่นด้วยวิธีของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 20) 
(KR-20) ได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.9028   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ตอบด้วยตนเอง พร้อมท้ังอธิบายการตอบแบบสอบถาม 
ท้ิงแบบสอบถามให้ผู้ตอบคนละ 5 วัน แล้วผู้วิจัยเป็นผู้ไปรับแบบสอบถามคืน พร้อมท้ังทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
แบบสอบถามทุกชุด แล้วจึง ให้คะแนน ทําคู่มือลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้คืน และบรรณาธิกรด้วยมือ (Manual Editing) จากนั้นลงรหัส 
(Code Book) แล้วจึงประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 เพ่ือเป็นการอธิบายข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Χ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ คือ สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของครอนบาช (Cronbach’s Coefficient Alpha)มี
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9247  และ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 20) (KR-20) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.9028 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
 ใช้ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพ่ือเป็นการหาคําตอบให้กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งสถิติท่ีใช้คือ  
 t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  
 F-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มได้แก่ ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  
 วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ กรณีทดสอบด้วย F-test แล้วพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง ความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ได้ดังต่อไปนี้  
 1. ระดับความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 จากการศึกษาระดับความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ มีระดับความมั่นคงในชีวิต
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความม่ันคงด้านสุขภาพอนามัย ค่าเฉล่ีย 4.11 ความมั่นคง
ด้านรายได้ ค่าเฉลี่ย 4.02 ลําดับสุดท้าย ความม่ันคงด้านสังคม-วัฒนธรรม ค่าเฉล่ีย 3.66 
 2. การเปรียบเทียบความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล การปฏิบัติตน
ตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ความรู้ความเข้าใจใน
กองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ   
 จากการเปรียบเทียบความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
    2.1 โดยภาพรวม พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ที่มี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัวโดย
เฉลี่ยต่อเดือน ภาวะหนี้สิน ต่างกัน มีความมั่นคงในชีวิตไม่แตกต่างกัน 
    ส่วนสมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ท่ีมี อาชีพ ต่างกัน มีความมั่นคงในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
    2.2  รายด้าน พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ท่ีมี เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส ภาวะหนี้สินต่างกัน มีความม่ันคงใน
ชีวิตไม่แตกต่างกัน 
    2.3 โดยภาพรวม พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ท่ีมี การปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการต่างกัน มีความมั ่นคงในชีวิต 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    2.4  รายด้าน พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ มีปัจจัย การปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการต่างกัน จะมีความมั่นคงด้าน
รายได้ ความม่ันคงด้านสุขภาพ  ความม่ันคงด้านสังคม-วัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

   การศึกษาเร่ือง ความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มี
ประเด็นสําคัญสมควรนํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี ้
   สมมุติฐานข้อท่ี 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า  
 สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ท่ีมี เพศอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน ภาวะหนี้สิน ต่างกัน มีความมั่นคงในชีวิต ไม่แตกต่างกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ จากผล
การศึกษาทําให้ทราบว่าสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคลต่างกันไม่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิตใน 3 มิติ คือ ด้าน
รายได้ ด้านสุขภาพ และด้านสังคม – วัฒนธรรม  
 ทั้งนี้เป็นผลจากการท่ีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ยึดหลักการพัฒนาแบบเท่าเทียมกัน มีวัดเป็นศูนย์กลางและส่งเสริม
ระบบความสัมพันธ์ของเครือญาติให้กลับมาในชุมชน หลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ บ้าน วัด ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา 
ร่วมแก้ปัญหา แบ่งปันช่วยเหลือ เอื้ออาทร กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 สมาชิกกลุ่มได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม กล่าวคือทั้ง ด้านคุณธรรม จิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมไทย 
และสิ่งแวดล้อม การงานพื้นฐานอาชีพ สุขภาพอนามัย อีกท้ังได้รับการปลูกฝังฝึกนิสัยให้เกิดธรรม 7 ประการ คือ 
 1.  พึ่งตนเอง มีความสามัคคี เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว 
 2.  มีวินัยในตนเองมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จ 
 3.  ให้ขยันหม่ันเพียร ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน 
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 4.  ให้รู้จกัคิด วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 5.  ให้มีขันติธรรมต่อคําวิจารณ์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือหมู่เหล่า 
 6.  ให้มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้จักยกย่องผู้อื่น 
 7.  ให้ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยรู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นํา และผู้ตามท่ีด ี
 ซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ  อยู่รอด (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดแสลง ตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเกิดการจัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯแล้วได้ค้นพบส่ิงต่าง ๆ ดังนี้ เกิดการเอื้ออาทร เกิดการ
เสียสละ เกิดการแบ่งปัน เกิดการสามัคคี เกิดความผูกพัน เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ มีการนําภูมิปัญญาชาวบ้าน มาแก้ปัญหาภายใน
กลุ่ม  
 จากผลของการที่สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตามหลักการพัฒนาของกลุ่มฯ จึงทําให้
สมาชิกกลุ่มที่มี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ของครอบครัวโดยเฉล่ียต่อเดือน ภาวะหนี้สิน ต่างกัน มีความม่ันคงใน
ชีวิต ไม่แตกต่างกัน 
 สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความม่ันคงในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ความมั่นคงในชีวิต แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ คู่ท่ี 1 อาชีพทํา
สวนผลไม้ กับ อาชีพรับจ้าง และคู่ท่ี 2 อาชีพทําสวนผลไม้ กับ อาชีพค้าขาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ จากผลการศึกษาทํา
ให้ทราบวา่สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีผลต่อความมั่นคงในชีวิตใน 3 มิติ คือ ความมั่นคงด้านรายได้ ด้าน
สุขภาพ และด้านสังคม-วัฒนธรรม 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธาริน สุขอนันต์ และคนอื่น ๆ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ผู้สูงอายุท่ีมี อาชีพ ต่างกัน มีคุณภาพชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมุติฐานข้อท่ี 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ที่มีการปฏิบัติตนตามแนวทางวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน มีความมั่นคงในชีวิต แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านที่แตกต่างคือ ความ
ม่ันคงด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จากผลการศึกษาทําให้ ทราบว่าสมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ ท่ีมีการปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ต่างกัน มีผลต่อความม่ันคงในชีวิต ใน 3 มิติ คือ ความ
ม่ันคงด้านรายได้ ด้านสุขภาพ และด้านสังคม-วัฒนธรรม 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านของวิธีการพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548 : 30 – 36) ได้กล่าวว่า คนแต่ละ
คนมีชีวิตแตกต่างกันไปตามแบบแผนของสังคมที่สลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา แต่ทุกคนก็ยังมีความต้องการท่ี
ประสบความสําเร็จในชีวิต ความจําเป็นพ้ืนฐานท่ีแต่ละคนมีระดับความต้องการไม่เท่ากัน เพราะแต่ละคนย่อมมีโอกาสของการ
พัฒนาที่แตกต่าง เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การสร้างรายได้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ในขณะเดียวกันด้าน
สังคมเร่ิมต้นจากการดํารงชีวิต ความสามารถในการพึ่งตนเอง ความร่วมมือของคนในครอบครัวและคนรอบข้าง สมาชิกในสังคม
ยอมรับ มีความม่ันคงในชีวิต เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาชีวิตควรดําเนินการ ดังนี้  
 1.  ค้นหาความต้องการของตนเอง มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิต เช่น ต้องการมีชีวิต ท่ีมีอนาคตก้าวหน้า มีความเป็น
อิสระ มีเวลาเพ่ือครอบครัวและสังคม มีทรัพย์สินเพียงพอ มีความสุข หลุดพ้นจากความยากลําบาก  
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะทําให้รู้สถานภาพ รู้สาเหตุของปัญหา รู้ปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง รู้
ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
  2.1  ศักยภาพของตนเอง เช่น ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ (ทักษะ) ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความมั่นคง 
ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิน การสร้างรายได้การใช้จ่าย การออม คุณธรรมและศีลธรรม  
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  2.2  ศักยภาพของครอบครัว เช่น วิถีการดารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม 
วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน ที่เป็นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน 
รายได้ รายจ่าย ของครัวเรือน  
 3.  วางแผนการดําเนินชีวิต  
  3.1  พัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ใฝ่เรียนรู้) สร้างวินัยกับตนเอง โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน  
  3.2  สร้างนิสัยท่ีมีความคิดก้าวหน้ามุ่งมั่นในเป้าหมายชีวิต หมั่นพิจารณาความคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นระบบ
โดยใช้ความรู้ (ที่รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคม และครอบครัว 
  3.3  หม่ันบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาต ิเสียสละ สามัคคี เท่ียงธรรม ศีลธรรม  
  3.4  ควบคุมจิตใจให้ตนเอง ประพฤติในส่ิงท่ีดีงาม สร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง 
  3.5  พัฒนาจิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ ความหลง  
  3.6  เสริมสร้างและฟื้นฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทักษะ ใน
วิชาการต่าง ๆ หรือวิชาชีพ หมั่นตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสมํ่าเสมอ  
  3.7  ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเป็นไปได้  
 4.  จดบันทึกและทําบัญชีรับ – จ่าย  
 5.  สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก 
  5.1  ร่างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง 
  5.2  อารมณ์ต้องไม่เครียด มีเหตุมีผล มีความเช่ือม่ัน มีระบบคิดเป็นระบบเป็นข้ันเป็นตอน มีแรงจูงใจ กล้าคิดกล้าทา 
ไม่ท้อถอย หรือหมดกาลังใจ เมื่อประสบปัญหาในชีวิต  
  5.3  ลด ละ เลิก ส่ิงท่ีฟุ้งเฟ้อได้แก่ รถป้ายแดง เงินพลาสติก โทรศัพท์มือถือ สถานเริงรมย์ เหล้า บุหร่ี การพนัน 
 สมมุติฐานข้อท่ี 3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
บริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ต่างกัน มีความม่ันคงในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านที่แตกต่าง
คือ ความมั่นคงด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่า
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ต่างกัน มีผลต่อความม่ันคงใน
ชีวิตใน 3 มิติ คือ ความม่ันคงด้านรายได้ ด้านสุขภาพ และด้านสังคม-วัฒนธรรม 
 สมมุติฐานข้อท่ี 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ที่มีความรู้ความเข้าใจในกองทุน
สวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ต่างกัน มีความมั่นคงในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านท่ี
แตกต่างคือ ความม่ันคงด้านรายได้ ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความมั่นคงด้านสังคม-วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่าสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการต่างกัน มีผลต่อความ
ม่ันคงในชีวิตใน 3 มิติ คือ ความมั่นคงด้านรายได้ ด้านสุขภาพ และด้านสังคม-วัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   จากผลการวิจัยความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
พบว่า ความม่ันคงในชีวิตอยู่ในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายด้าน แสดงว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่ควร
ได้รับการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตทั้ง 3 มิติ คือ ความม่ันคงด้านรายได้ ด้านสุขภาพ และด้านสังคม-วัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคง
ในชีวิตในมิติอื่น ๆ ให้ดีข้ึน มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ โดย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับความม่ันคงในชีวิตของมนุษย์ เช่น สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลสีพยา – บ่อพุ ควร
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ เพ่ือพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มฯ  
   ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาความม่ันคงในชีวิต คือ การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และควรส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการ เพ่ือให้สมาชิกได้นําไปประพฤติ
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ปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ในแต่ละพ้ืนท่ี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ 
จากความเข้มแข็งสู่ความมั่นคงอย่างย่ังยืนเพราะเม่ือสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ มีความม่ันคงในชีวิต กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ 
ก็จะเข้มแข็งและมั่นคงอย่างย่ังยืน เช่น จัดสวัสดิการสมทบ จัดตั้งศูนย์สาธิตศูนย์เรียนรู้ แบบบูรณาการ ด้านองค์ความรู้เครือข่าย
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หรือชุมชนอื่น ๆ ท่ี มีกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ    
   ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   หากมีการวิจัยคร้ังต่อไปควรวิจัยความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ให้ครอบคลุมในทุก ๆ มิติ ตามหลักของความมั่นคงของมนุษย์ และควรวิจัยศึกษาต่อยังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ 
กลุ่มอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อีกท้ังกลุ่มองค์กรชุมชน ที่เป็นเครือข่ายท่ีมีโครงสร้างองค์กร คล้ายกันกับกลุ่มสัจจะ สะสมทรัพย์ฯ 
รวมถึงทําการศึกษา ผู้ท่ีเข้าเป็นสมาชิกกับผู้ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบความมั่นคงในชีวิตและเพ่ือเห็นถึงความ
แตกต่าง รวมท้ังอาจเกิดแนวคิดใหม่ ๆ อันจะนํากลับมาปรับปรุง เพื่อหาแนวทางในการสร้างเสริมความม่ันคงในชีวิตของสมาชิก
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ในระดับต่อไป 
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การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้นําครัวเรือน บ้านหนองอ้อ   
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

IMPLEMENTATION OF BUDDHIST THREEFORD TRAININ PERFOMED BY HOUSEHOLD 
LEADERS AT BAN NONGOR, MAKHAM DISTRICT,  

CHANTHABURI PROVINCE. 
พระทัชชกร  อุชุโก (ครองศักด์ิ), พรทิพา  นิโรจน์ , ชัยยนต์  ประดิษฐ์ศิลป์    

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา 2) เปรียบเทียบ การปฏิบัติตนตาม
หลักไตรสิกขาของผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านศีล สมาธิ และ
ปัญญา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้นําครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองอ้อ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 340 
ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในคร้ังนี้ จํานวน 181 คน โดยใช้สูตรคํานวณกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 2 ระดับและ 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.9047 สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที  
(t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อ อําเภอมะขาม  จังหวัด
จันทบุรี โดยรวม  ผู้นําครัวเรือน มีระดับการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้นําครัวเรือน 
มีระดับการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ข้ันปัญญา (ปัญญาสิกขา) ขั้น
สมาธิ (จิตตสิกขา) และข้ันศีล (ศีลสิกขา) และ2) เปรียบเทียบ การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อ 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านศีล สมาธิ และปัญญา โดยรวม พบว่า ผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อ 
ตามปัจจัยส่วนบุคคล อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ของครอบครัวโดยเฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีการปฏิบัติตนตาม
หลักไตรสิกขา ไม่แตกต่างกัน แต่ส่วนผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี เพศ ต่างกัน  มีการปฏิบัติตนตามหลัก
ไตรสิกขา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
คําสําคัญ: การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา 

Abstract 

 The main research purposes were : 1) to study levels of self-practices hinged upon theBuddhist 
threefold training, and 2) to compare the self-practices of the household leaders at BanNongor, Makham, 
Chanthaburi, classified by personal factors including Precepts, Concentration,and Intelligence. The research 
sample, drawn using the Krejcie and Morgan formula from thepopulation of 340, included 181 household 
leaders who were Ban Nongor residents, Makham,Chanthaburi. The research instruments were the two and 
five-rating scale questionnaires with thereliability at 0.90. Statistical analysis was employed using frequency, 
percentage, mean, standarddeviation, t-test, F-test, and the ScheffeV method for pair testing. 
 The results were revealed : 1) The overall implementation of the Buddhist threefoldtraining 
performed by the household leaders at Ban Nongor, Makham, Chanthaburi, was at the highlevel. These high 
levels of individual aspects were ranged from Intelligence or Wise Virtue,Concentration or Contemplative 
Virtue, and Precepts or Sacrqament Virtue respectively. 2) Thecomparison of the Buddhist threefold training 
implementation performed by the household leasersat Ban Nongor, Makham, Chanthaburi-classified by 
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personal factors on age, educationalbackground, marital status, occupation, and monthly income-did not 
show significant difference,however, classified by gender, the Buddhist threefold training implementation 
showed significantdifference at the .05 level. 
Keyword :Implementation of Buddhist Threeford Training Perfomed  

บทนํา 

 การดําเนินชีวิตตามคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านํามาเผยแพร่ แจกแจงแสดงให้มนุษย์ละเว้นจากความชั่ว 
กระทําแต่ความดี โดยให้ยึดถือปฏิบัติด้วยความเล่ือมใสศรัทธา เพ่ือแนวทางในประพฤติปฏิบัติ ดับความเร่าร้อนใจ ทําให้ใจสงบ
ร่มเย็น เป็นบ่อเกิดแห่ง คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพ่ือให้บุคคลในสังคมยึดถือปฏิบัติ  เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ และหมู่มวลมนุษยชาติ ดังนั้นการนําหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิตของมนุษย์ ย่อมจะส่งผลให้มนุษย์ผู้มีความทุกข์ทั้งหลาย พ้นทุกข์ได้หากมนุษย์มีความเล่ือมใส  ศรัทธา และนําหลัก
คําสอนมายึดเหนี่ยวจิตใจของตนเอง 
 เม่ือยังมีชีวิตอยู่ มีความเป็นอยู่ท่ีดีได้ ก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา พูดได้ว่า ชีวิตคือการศึกษา หรือชีวิตท่ีดีคือชีวิตที่มี
การศึกษา มีการเรียนรู้ หรือมีการฝึกฝนพัฒนาไปด้วย การศึกษาตลอดชีวิตในความหมายที่แท้ คืออย่างนี้ ถ้าจะพูดให้หนักแน่นก็
ต้องว่า ชีวิต คือการศึกษาพูดอีกอย่างหนึ่งว่า การดําเนินชีวิตที่ดี จะเป็นชีวิตแห่งสิกขาไปในตัว ชีวิตขาดการศึกษาไม่ได้ ถ้าขาด
การศึกษาก็ไม่เป็นชีวิตที่ดี ท่ีจะอยู่ได้อย่างดี หรือแม้แต่จะอยู่ให้รอดไปได้ ตรงนี้เป็นการประสานเป็นอันเดียวกัน ระหว่าง 
การศึกษาพัฒนามนุษย์ หรือการเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนาคน ท่ีเรียกว่า สิกขา กับ การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ ที่เรียกว่า มรรคคือการ
ดําเนินชีวิตท่ีมีการศึกษาพัฒนาชีวิตไปด้วยในตัว จึงจะเป็นชีวิตท่ีดี “สิกขา”ก็คือการพัฒนาตัวเองของมนุษย์ ให้ดําเนินชีวิตได้ดีงาม
ถูกต้อง ทําให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค ส่วน “มรรค” ก็คือทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงามของมนุษย์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแห่งการ
เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขา มรรค กับ สิกขา จึงประสานเป็นอันเดียวกัน จึงให้ความหมายได้ว่า สิกขา หรือ การศึกษา คือ
การเรียนรู้ท่ีจะให้สามารถเป็นอยู่ได้อย่างดี หรือฝึกให้สามารถมีชีวิตที่ดี (พระธรรมปิฎก. 2544 : 351)  
 มรรค หรือ ปฏิปทา จะเป็นทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ดี จริยะ จะเป็นการดําเนินชีวิตที่ดี ก็ต้องมีสิกขา คือ การศึกษา 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา การศึกษานั้น มี 3 อย่าง  เรียกว่า สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งพูดด้วย
ถ้อยคําของคนยุคปัจจุบันว่าเป็นระบบการศึกษาท่ีทําให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมี
ดุลยภาพ เม่ือมองจากแง่ของสิกขา 3 จะเห็นความหมายของสิกขาแต่ละอย่าง ดังนี้ (พระราชวรมุน.ี 2540 : 214) 
 1. ศีล คือ สิกขาหรือการศึกษาท่ีฝึกในด้านการสัมพันธ์ติดต่อปฏิบัติจัดการกับส่ิงแวดล้อม ท้ังทางวัตถุและทางสังคม ท้ัง
ด้วยอินทรีย์ต่าง ๆ  และด้วยพฤติกรรมทางกาย - วาจา พูดอีกอย่างหนึ่งว่า การมีวิถีชีวิตท่ีปลอดเวรภัยไร้การเบียดเบียน หรือการ
ดําเนินชีวิตท่ีเกื้อกูลแก่สังคมและแก่โลก 
 2. สมาธิ คือสิกขาหรือการศึกษาท่ีฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ท้ังในด้าน
คุณธรรม เช่น เมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ ความ
ซื่อสัตย์ ความกตัญญู ในด้านความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งม่ันคง ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความขยัน ความ
อดทน ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ันแน่วแน่ ความมีสติ สมาธิ  ในด้านความสุข เช่น ความมีปีติอิ่มใจ ความปราโมทย์ร่าเริงเบิกบาน
ใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรู้สึกพอใจพูดส้ันๆ ว่า พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต 
 3. ปัญญา คือสิกขา หรือการศึกษาที่ฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เร่ิมต้ังแต่ ความเช่ือที่มีเหตุผล ความเห็นท่ี
เข้าสู่แนวทางของความเป็นจริง การรู้จักหาความรู้ การรู้จักคิดพิจารณา การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรู้ 
ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การเข้าถึงความจริง การนําความรู้มาใช้แก้ปัญหา และคิดการต่างๆ ในทางเกื้อกูลสร้างสรรค์  
 เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามท่ีมันเป็น ตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของส่ิงท้ังปวง 
จนถึงข้ันรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต ท่ีทําให้มีจิตใจ เป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์  
 จะเห็นได้ว่าชีวิตเป็นอันเดียวกันกับการศึกษา เพราะชีวิตคือการเป็นอยู่และการท่ีชีวิตเป็นอยู่ดําเนินไป ก็คือการที่ต้อง
เคลื่อนไหว พบประสบการณ์ใหม่ ๆ  ซึ่งต้องรู้จัก ต้องเข้าใจ ต้องคิด ต้องปฏิบัติ หรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหาทางแก้ไข
ปัญหาให้ผ่านรอดหรือลุล่วงไป ทําให้ต้องมีการเรียนรู้ มีการพิจารณาแก้ปัญหาตลอดเวลาท้ังหมดนี้พูดส้ันๆ ก็คือ สิกขา หรือ ศึกษา 
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เหมือนกันโดยไม่มีข้อจํากัด เพราะหลักธรรมนั้นสามารถเร่ิมประพฤติปฏิบัติได้ต้ังแต่ เป็นเยาวชนหรืออาจจะเกิดข้ึนจากการได้รับ
การปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจึงทําให้ผู้นําครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองอ้อแม้จะมีอายุท่ีต่างกัน แต่การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเปรียบเทียบได้กับผลการศึกษาของ พนมไพร  ไชยวงศ์ (2550 : 12) ได้กล่าวไว้ว่า หลักธรรมนั้นมีคุณลักษณะเด่น
เฉพาะตัว เนื่องจากหลักธรรม เป็นความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง เป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับชีวิตของคนทุกคนชีวิตที่ขาดธรรมะ
เสียแล้วย่อมเป็นชีวิตท่ีขาดหลักในการดําเนินชีวิตย่อมประสบแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อนหาความเป็นปกติสุขได้ยาก ต่างจากผู้ท่ี
มีหลักธรรม คือ หลักท่ีดีจริง ทําให้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงความสําเร็จอย่างแท้จริง ให้เกิดผลดีจริงรักษาผู้ประพฤติธรรมมิให้ตกไปสู่
ท่ีชั่ว ทําให้  ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี ส่ิงท่ีดีแต่ไม่จริง ส่ิงท่ีจริงแต่ไม่ดีและส่ิงท่ีท้ังไม่ดี และไม่จริงนั้นไม่เรียกว่า หลักธรรม ดังนั้นลักษณะ
สําคัญของหลักธรรมต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ คือความดี ความจริง ความถูกต้อง ให้พลังในการกระทําต่าง ๆ และนําทางใน
การดําเนินชีวิตของคน เป็นแกนนํา  และเป้าหมายร่วมแห่งของภารกิจทั้งหมดของคน ๆ นั้น  
 สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้นําครัวเรือนใน ชุมชนบ้านหนองอ้อ ท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีการ
ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อแม้บางคนจะมีการศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษาก็ไม่ได้แสดงว่า มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมได้ด้อยกว่า คนท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยม หรือคนบางคนมี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ก็สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักธรรมได้เหมือนกัน ซึ่งเปรียบเทียบกับผล
การศึกษาของเยาวนาถ สุวลักษณ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการความเครียดพบว่า ด้านศีลและปัญญาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านสมาธิอยู่ในระดับสูง นักเรียนวัยรุ่นหญิงมีการจัดการความเครียดที่สอดคล้องกับหลักไตรสิกขาทางพุทธศาสนา อยู่
ในระดับสูง นักเรียนวัยรุ่นชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมัธยมต้นและนักเรียนมัธยมปลายมีการจัดการ
ความเครียดที่สอดคล้องกับหลักไตรสิกขาทางพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน และปัจจัยท่ีนักเรียนวัยรุ่นจํานวนมากท่ีสุด ร้อยละ 93.3 
คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดท่ีสอดคล้องกับหลักไตรสิกขาทางพุทธศาสนา คือ แม่ รองลงมาร้อยละ 90.1 คือ  
ครู อาจารย์ ผลการศึกษาในคร้ังนี้ช้ีให้เห็นว่าพยาบาลควรส่งเสริมให้วัยรุ่นจัดการความเครียด ท่ีสอดคล้องกับหลักไตรสิกขาทาง
พุทธศาสนาในชีวิตประจําวันในระดับที่ดีข้ึน โดยเฉพาะ ควรวางแผนเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัว และครู อาจารย์ให้สามารถ
นําหลักไตรสิกขา ในพุทธศาสนามาใช้ในการอบรมดูแลเด็กต้ังแต่เยาว์วัย เพ่ือเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของเยาวชน ในอนาคต 
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้นําครัวเรือนใน ชุมชนบ้านหนองอ้อ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มี
การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อ ถึงแม้ว่าหลายคน
จะมีสถานภาพ โสด แต่ไม่ได้แสดงว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลักได้ดีกว่าคนท่ีมีการสมรสแล้ว เมื่อสมรสถึงจะมีการหย่าร้างแยก
ทางกันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติตนตามหลักธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของวิเชียร หล่อฉัตรนพคุณ  
(2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สังกัดสํานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) สังกัดสํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานมีระดับ
การพัฒนาตนเองอยู่ในระดับกลาง โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางานตําแหน่งงาน และอายุ
งาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเอง แต่ระดับการศึกษาของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเอง ส่วนปัจจัยด้าน
งานในเร่ืองบรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบ SCB Intranet  มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาตนเอง 
 สมมติฐานข้อท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้นําครัวเรือนใน ชุมชนบ้านหนองอ้อ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการปฏิบัติ
ตนตามหลักไตรสิกขาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อประกอบอาชีพในการใช้
แรงงาน ค้าขาย ทําธุรกิจ รับราชการหรือ ทํารัฐวิสาหกิจอาชีพเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําให้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขามีปัญหา ซึ่ง
สอดคล้อง ผลการศึกษาของ ยุค  ศรีอริยะ (2542 : 11) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต ในมุมมองที่สัมพันธ์กับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาว่า ธรรมชาติมีความเป็นอนัตตา ทุกหน่วยชีวิต คือองค์ประกอบเท่านั้น  หาใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่) เป็นทุกขัง (เพราะ
ทุกหน่วยชีวิตตกอยู่ภายใต้การถูกกระทําจากองค์ประกอบรอบตัว และเป็นอนิจจัง เพราะแปรเปล่ียนสู่สภาพตรงข้ามตลอดเวลา 
และพลิกผันหรือวิวัฒน์ไป ไม่สิ้นสุด ในโลกแห่งธรรมชาตินี้ เราพบว่าทุกองค์ประกอบล้วนแต่มีคุณค่าในตัวเองท้ังสิ้น จนกล่าวได้ว่า 
ไม่มีอะไรมีค่าสูงสุดหรือเป็นความจริงแท้สูงสุด 
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 สมมติฐานข้อที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้นําครัวเรือนใน ชุมชนบ้านหนองอ้อ ท่ีมีรายได้ของครอบครัวโดย
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อแม้จะมีรายได้ต่างกัน
หรือค่าครองชีพท่ีใช้จ่ายต่างกัน ก็ไม่ได้ทําให้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้นําครัวเรือนบ้านหนองอ้อมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องผลการศึกษาของพระมหาธเนศร์ รามางกูร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เร่ืองการประยุกต์ใช้และ การยึดม่ันหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ในการดําเนินชีวิตของคน ในชุมชนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ือง
ดําเนินชีวิต และสามารถนําหลักอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหลักพระธรรมท่ีรวบรวม คําสั่ง คําสอน ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา  เป็นหัวใจ
ของศาสนามาเป็นเคร่ืองดําเนินชีวิต โดยได้ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นข้อปฏิบัติ  ฝึกฝน อบรมตนเองให้มีไตรสิกขา คือ ศีล เว้น
ช่ัว  สมาธิ ทําความดีให้ถึงพร้อม ปัญญา ชําระจิตใจให้ผ่องใสทําให้ชีวิตมีความสุข ความสงบ  มีความมั่นคงท้ังทางด้านร่างกาย 
และ จิตใจการประยุกต์ใช้และการยึดมั่นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนภูเวียง ได้มีการนําหลัก
ไตรสิกขา ไปใช้ในวถิีชีวิตคนในชุมชน การพัฒนากาย วาจา และใจของตนให้ยึดมั่น ในคุณธรรม  แต่ขาดการเรียนรู้หลักธรรมทาง
ศาสนาอย่างลึกซึ้ง และการพัฒนาศักยภาพ ด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบการสร้างเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
อันนําไปสู่ความม่ันคงของคนในชุมชนนั้น พบว่าผู้นําในชุมชนมีส่วนสําคัญในการสร้างเสริมหลักธรรม ท้ังในรูปการอบรมส่ังสอน จัด
โครงการ กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การสร้างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ประจําท้องถิ ่นให้กับเด็ก
นักเรียน  เยาวชน และชาวบ้านท่ัวไป และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์ (2533 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบเร่ืองความหลุดพ้นตามทัศนะพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายเซ็น แม้ว่าเถรวาทและเซ็นจะเป็น
พระพุทธศาสนาท่ีต่างนิกายกันก็ตาม แต่ท้ัง 2 นิกาย ก็มีความเชื่อว่าความหลุดพ้นเป็นจุดหมายสูงสุด เพราะชีวิตเป็นสภาพท่ีมาก
ไปด้วยความทุกข์ การแก้ปัญหาชีวิตให้พ้นจากทุกข์จึงเป็น ส่ิงสําคัญเหนือส่ิงอื่นใด เกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงความหลุดพ้นนั้น 
เซ็นมีหลักปฏิบัติแห่งศีล สมาธิ ปัญญา หรือระบบมัชฌิมาปฏิปทาเช่นเดียวกับเถรวาท แต่วิธีการต่างกัน คือ เซ็นนิยม การปฏิบัติ
แบบฉับพลันมากกว่าท่ีจะเป็นไปโดยลําดับ เซ็นมีวิธีการขบโกอาน ซึ่งเถรวาทไม่มี ฝ่ายเถรวาทมีวิธีการพิจารณาว่าร่างกายเป็นของ
อสุภะ ซึ่งฝ่ายเซ็นไม่มี ความแตกต่างเหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็น รายละเอียด ปลีกย่อยท่ีไม่ขัดแย้งกับหลักการใหญ่ วิธีการท่ีต่างกันล้วน
มุ่งหมายให้บุคคลใคร่ครวญถึงสภาวธรรมอย่างเดียวกันเป็นไปเพ่ือการไถ่ถอนอัตตา เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความละวาง ผลในบั้น
ปลายคือ การตรัสรู้และหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกัน ผู้ท่ีบรรลุถึงความหลุดพ้น ขั้นสมบูรณ์สูงสุดท้ังของเถรวาทและเซ็น ย่อมเป็นผู้
ท่ีมีจิตใจเยือกเย็น ม่ันคง และสงบสุขเป็นนิจ  มีจิตใจเป็นอิสระจากเคร่ืองร้อยรัด และมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่าง
เดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นวิธีการท่ีจะเอื้ออํานวยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเกิดการเรียนรู้ได้โดย
โยนิโสมนสิการของตนเอง และเป็นวิธีการที่จะทําให้มนุษย์สามารถค้นหาศักยภาพของตน ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ได้พบเพื่อพัฒนาให้เกิด
การปฏิบัติท่ีถูกต้องได้ อย่างเต็มที่ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป จึงควรจะได้มีการส่งเสริมในระดับของผู้นําชุมชน
หลายๆ ฝ่าย เพ่ือกําหนดให้มีนําไปใช้อย่างจริงจังในชีวิตประจําวันของไทยต่อไป 
 2.ควรนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในระบบการปกครองระดับต่างๆในฐานะท่ีเป็นหลักคําสอนทางพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสําหรับพุทธศาสนิกชน 
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ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี   
ปีพุทธศักราช  2552 

THE NEEDS FOR EXERCISE OF EXERCING PEOPLES IN MUANG CHONBURI DISTRIC. 
CHONBURI 2009. 

วรารัตน์ บัวเผือก, เทเวศร์  พิริยะพฤนท์, ธาวุฒิ  ปล้ืมสําราญ 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ปีพุทธศักราช 2552 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้เป็นผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช 2552 
รวมทั้งสิ้น 350 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึน มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
           ผลการวิจัยพบว่า  
          1. ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2552  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 2. ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2552 ชายและหญิงอยู่
ในระดับปานกลาง  
 3. ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2552  อายุน้อยกว่า 25 
ปี อายุ 25 ปีข้ึนไป อยู่ในระดับปานกลาง 
คําสําคัญ : ความต้องการ  การออกกําลังกาย  ชลบุรี 

Abstract 

 This study was intended to investigate the needs for exercise of active people in Muang Chonburi 
district, 2009. The subjects were 350 active people, 222 males and 128 femalesm accidentally sampled. The 
data were collected by the writer’s constructed questionnaire, r = .95. 
 After the data were statistically treated for frequency and percentage, it was found as follows: 
1.  The needs for exercise of the subjects, as a whole, were at an average level. 
2.  Both male and female subjects rated their needs for exercise at an average level. 
3. .Both groups of the subjects below 25 and above 25 years old rated their needs for exercise at an average 
level. 
Keywords : Needs  Exercise  Chonburi 

บทนํา 

 การออกกําลังกายเป็นส่ิงท่ีจําเป็นสําหรับทุกคนหากบุคคลใดท่ีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําก็จะส่งผลให้
ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง  ชีวิตก็จะดํารงอยู่ได้อย่างมีความสุขและยังทําให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  รวมไป
ถึงการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  ดังที่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ความว่า 
“...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจท่ีดีและสังคมท่ีม่ันคง เพราะร่างกายท่ีแข็งแรงจะอํานวย
ผล  ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์  และเม่ือมีสุขภาพสมบูรณ์  ดีพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกําลังทําประโยชน์  สร้างสรรค์
เศรษฐกิจ  และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มท่ี...” (ภูมิพลอดุลยเดช.  2522: ออนไลน์) 
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 ในปัจจุบันการออกกําลังกายมีการพัฒนาตามยุคและสมัย ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของกีฬา
ชนิดต่าง ๆ  ซึ่งมีอยู่หลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละบุคคล การออกกําลังกายมีให้เลือกอยู่หลายประเภทซึ่ง
สามารถเลือกได้ตามวัยและอายุ  ความถนัดและพรสวรรค์ของผู้ท่ีจะเลือกเล่นกีฬา เช่น การเลือกเล่นกีฬาฟุตบอล  ตะกร้อ 
บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  ฟุตซอล  แบดมินตัน  เทนนิส กอล์ฟ  กรีฑา  จักรยาน  เทเบิลเทนนิส  มวยสากล  มวยไทย ซึ่งมีให้
เลือกท้ังประเภททีมและประเภทเด่ียว ชายและหญิง  เป็นต้น กีฬาท่ีกล่าวข้างต้นนั้นจะต้องใช้การฝึกซ้อมและความแข็งแรง  ความ
อดทน  ความเร็ว  ความว่องไว  ความสัมพันธ์ภายในทีม กีฬานอกจากช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรง  กีฬายังช่วยทําให้เกิดความ
สามัคคี  และเกิดความสนุกสนาน ดังคํากล่าวท่ีว่า  กีฬาสามารถพัฒนาท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจําวันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วรศักด์ิ เพียรชอบ. 2525: 37)  การวิจัยในคร้ังนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย
ในการศึกษาความต้องการในการออกกําลังกาย  โดยเก็บตัวอย่างในเขตอําเภอเมืองชลบุรี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2552 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.  2552 คือ สนามกีฬา
เทศบาลเมืองชลบุรี สวนสุขภาพสวนหลวง ร.9 สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และสนามกีฬามหาวิทยาลัย
บูรพา จากจํานวนประชากรท้ังหมดประมาณ 3,000 คน โดยใช้การสํารวจในวันเสาร์ อาทิตย์ ช่วงเวลาเช้าและเย็น  ซึ่งได้มาจาก
การใช้ตารางการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน  (เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. 2545: 128; อ้างอิงจาก Krejcie; & 
Morgan. n.d.) ได้กลุ่มตัวอย่าง 341 คน แต่ในการวิจัยคร้ังนี้เก็บข้อมูลท้ังหมด 350 คน ได้มาโดยการเลือกแบบบังเอิญ  
(Accidental Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3  
ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจคําตอบ  
(Check-list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
ชลบุรี  ปี  พ.ศ. 2552  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปาน
กลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี ้
 1.  ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก  2.  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
 3.  ด้านการส่งเสริมและใหค้วามรู้ในการออกกําลังกาย  4.  ด้านชนิดกีฬาและกิจกรรมการออกกําลังกาย 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
(Open-ended)  เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี  ปี  พ.ศ. 2552 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ติดต่อขอหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือให้ถูกต้อง 
 2.  ติดต่อขอหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงประธานศูนย์กีฬาตําบล  และ
เทศบาล  เพ่ือขอความร่วมมือในการใช้กลุ่มตัวอย่าง สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  และรอรับแบบสอบถามคืนท้ังหมด 
 4.  นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องแล้วดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
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 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนําแบบสอบถามมา
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์  ตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ 
 2.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอใน
รูปตารางประกอบความเรียง 
 3.  นําข้อมูลท่ีได้จากตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการออกกําลังกาย มาวิเคราะห์เป็นรายข้อและ
รายด้านโดยวิธีแจกแจงความถี่และเปลี่ยนค่าเป็นร้อยละ  แล้วนําเสนอในรูปตารางและความเรียง 
 4.  นําข้อมูลท่ีได้จากตอนท่ี 3  ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะอื่น ๆ และความคิดเห็นมาวิเคราะห์คําถามจาก
แบบสอบถามปลายเปิด  โดยการสังเคราะห์จัดหมวดหมู่ และลําดับของคําตอบ ตัดข้อมูลท่ีซับซ้อนออก เรียบเรียงภาษาให้ถูกต้อง 
แต่คงความหมายเดิมไว้  มาสรุปเป็นความเรียง 

ผลการวิจัย 
 ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2552 เพศชายและเพศหญิง 
อายุต่ํากว่า 25 ปี และอายุ 25 ปีข้ึนไป  มีความต้องการการออกกําลังกายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการแจกแจงความถ่ี
และค่าร้อยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง   
 ตารางท่ี 1  ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552   
ด้านสถานท่ี  อุปกรณ์  และส่ิงอํานวยความสะดวก (n = 350) 

รายการ 
ระดับความต้องการ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1.สถานท่ีในการออกกําลังกายได้มาตรฐานสากล 
 

f 23 33 148 124 22 
% 6.57 9.43 42.29 35.43 6.29 

2.มีสถานที่ออกกําลังกาย กลางแจ้งเพียงพอ f 25 30 154 120 21 
% 7.14 8.57 44.00 34.29 6.00 

3.มีสถานที่ออกกําลังกายในร่มเพียงพอ 
 

f 26 34 160 118 12 
% 7.43 9.71 45.71 33.71 3.43 

4.สถานท่ีออกกําลังกายควรมีที่นั่งสําหรับผู้ชมเป็นสัดส่วน f 27 42 109 120 52 
% 7.71 12.00 31.14 34.29 14.86 

5.สถานท่ีออกกําลังกายมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

f 24 30 128 130 38 
% 6.86 8.57 36.57 37.14 10.86 

6.สถานท่ีออกกําลังกายมีห้องน้ํา  ห้องส้วมเพียงพอ f 43 42 124 100 41 
% 12.29 12.00 35.43 28.57 11.71 

7.สถานท่ีออกกําลังกายมีท่ีสําหรับเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกาย 
  และทําความสะอาดร่างกาย 

f 36 43 122 98 51 
% 10.29 12.29 34.86 28.00 14.57 

8.อุปกรณ์การออกกําลังกายท่ีมีมาตรฐาน 
  และมีความปลอดภัย 

f 34 35 141 96 44 
% 9.71 10.00 40.29 27.43 12.57 

9.อุปกรณ์กีฬามีหลายชนิดและเพียงพอ f 46 28 145 121 10 
% 13.14 8.00 41.43 34.57 2.86 

10.อุปกรณ์สําหรับออกกําลังกายมีความหลากหลาย f 32 50 141 86 41 
% 9.14 14.29 40.29 24.57 11.71 

รวม 
f 316 367 1372 1113 332 
% 9.03 10.49 39.20 31.80 9.49 
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 ตารางท่ี 2 ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552  ด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ (n = 350) 
 

รายการ 
ระดับความต้องการ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1.มีบุคลากรให้คําแนะนําในการออกกําลังกาย 
 

f 24 38 161 112 15 
% 6.86 10.86 46.00 32.00 4.29 

2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการให้คําแนะนํา 
   เกี่ยวกับกีฬาและการออกกําลังกาย 

f 31 34 156 108 21 
% 8.86 9.71 44.57 30.86 6.00 

3.บุคลากรมีบุคลิกภาพเหมาะที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับกีฬา  
   และการออกกําลังกาย 

f 30 33 163 106 18 
% 8.57 9.43 46.57 30.29 5.14 

4.บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ดี f 31 37 108 128 46 
% 8.86 10.57 30.86 36.57 13.14 

5.มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายอุปกรณ์ 
 

f 28 32 155 104 31 
% 8.00 9.14 44.29 29.71 8.86 

6.มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจําสถานที่ออกกําลังกาย f 54 42 136 82 36 
% 15.43 12.00 38.86 23.43 10.29 

7.มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานท่ี 
  ออกกําลังกาย 

f 36 39 129 92 54 
% 10.29 11.14 36.86 26.29 15.43 

8.มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย f 47 37 138 92 36 
% 13.43 10.57 39.43 26.29 10.29 

9.มีบุคลากรท่ีมีสุขภาพแข็งแรงเป็นแบบอย่างท่ีด ี
   ในการออกกําลังกาย 

f 58 13 156 118 5 
% 16.57 3.71 44.57 33.71 1.43 

10.มีบุคลากรทําหน้าท่ีในการรับเร่ืองและข้อเสนอแนะ 
   เกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

f 37 53 139 80 41 
% 10.57 15.14 39.71 22.86 11.71 

รวม 
f 376 358 1441 1022 303 
% 10.74 10.23 41.17 29.20 8.66 
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 ตารางท่ี 3  ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552  ด้าน
การส่งเสริมและให้ความรู้ในการออกกําลังกาย (n = 350) 
 

รายการ 
ระดับความต้องการ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1.มีหนังสือตําราเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับกีฬา 
   และกิจกรรมการออกกําลังกายเพียงพอ 

f 29 43 163 97 18 
% 8.29 12.29 46.57 27.71 5.14 

2.มีภาพโปสเตอร์การแนะนําการออกกําลังกาย f 30 35 153 102 30 
% 8.57 10.00 43.71 29.14 8.57 

3.มีวิทยากรแนะนําด้านกีฬาและกิจกรรมการออกกําลังกาย f 33 44 145 106 22 
% 9.43 12.57 41.43 30.29 6.29 

4.มีการแนะนําการเลือกใช้อุปกรณ์กีฬาที่ถูกต้อง f 35 47 118 110 40 
% 10.00 13.43 33.71 31.43 11.43 

5.มีการแนะนําการออกกําลังกายตามสื่อ 
 

f 35 42 130 111 32 
% 10.00 12.00 37.14 31.71 9.14 

6.มีวีดีโอและเทปการกีฬาและการออกกําลังกายให้บริการ f 53 46 130 85 36 
% 15.14 13.14 37.14 24.29 10.29 

7.มีการสอนทักษะกีฬาต่างๆ 
 

f 40 46 127 99 38 
% 11.43 13.14 36.29 28.29 10.86 

8.มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน f 40 39 143 84 44 
% 11.43 11.14 40.86 24.00 12.57 

9.มีบริการส่ือโสตทัศนูปกรณ์ เช่น วิดีโอ  ด้านการกีฬา 
   และการออกกําลังกาย 

f 56 38 148 97 11 
% 16.00 10.86 42.29 27.71 3.14 

10.มีบริการด้านข่าวสารและการจัดการแข่งขันกีฬา 
    จากภายนอก 

f 41 56 141 74 38 
% 11.71 16.00 40.29 21.14 10.86 

รวม 
f 392 436 1398 965 309 
% 11.20 12.46 39.94 27.57 8.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

337

ตารางท่ี 4  ความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552  ด้านชนิดกีฬาและ
กิจกรรมการออกกําลังกาย (n = 350) 
 

รายการ 
ระดับความต้องการ 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ 
 

f 40 37 101 114 58 
% 11.43 10.57 28.86 32.57 16.57 

2. วอลเลย์บอล f 32 37 149 98 34 
% 9.14 10.57 42.57 28.00 9.71 

3. มวย 
 

f 49 38 143 91 29 
% 14.00 10.86 40.86 26.00 8.29 

4. แอโรบิคดานซ์ f 51 23 125 108 43 
% 14.57 6.57 35.71 30.86 12.29 

5. เปตอง 
 

f 45 44 139 93 29 
% 12.86 12.57 39.71 26.57 8.29 

6. ฟุตบอล f 42 29 164 103 12 
% 12.00 8.29 46.86 29.43 3.43 

7. บาสเกตบอล 
 

f 41 39 160 81 29 
% 11.71 11.14 45.71 23.14 8.29 

8. ตะกร้อ f 41 44 165 89 11 
% 11.71 12.57 47.14 25.43 3.14 

9. แบดมินตัน 
 

f 44 41 125 120 20 
% 12.57 11.71 35.71 34.29 5.71 

10. เทเบิลเทนนิส f 40 33 166 96 15 
% 11.43 9.43 47.43 27.43 4.29 

11. ฟุตซอล f 54 40 138 87 31 
 % 15.43 11.43 39.43 24.86 8.86 
12. สควอซ์ f 47 43 130 101 29 
 % 13.43 12.29 37.14 28.86 8.29 
13. เทนนิส f 62 37 136 85 30 
 % 17.71 10.57 38.86 24.29 8.57 
14. ว่ายน้ํา f 61 30 142 92 25 
 % 17.43 8.57 40.57 26.29 7.14 

รวม 
f 649 515 1983 1358 395 
% 13.24 10.51 40.47 27.71 8.06 

สรุปและอภิปรายผล 

 วันท่ีประชาชนต้องการออกกําลังกาย  มากท่ีสุด คือ วันเสาร์  คิดเป็นร้อยละ 66.57 รองลงมา คือ วันอาทิตย์ คิดเป็น
ร้อยละ 64.86  และ ช่วงเวลาท่ีต้องการออกกําลังกาย มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 15.00 – 19.00 น. คิดเป็นร้อยละ 52.29  ด้าน
สถานท่ี  อุปกรณ์  และส่ิงอํานวยความสะดวก โดยรวมพบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.20 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีข้อท่ีผู้ออกกําลังกายส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับมาก 2 ข้อ คือ สถานที่ออกกําลังกายมี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก  คิดเป็นร้อยละ 34.29  และ สถานท่ีออกกําลังกายควรมีท่ีนั่งสําหรับผู้ชมเป็นสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 
33.71  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  โดยรวมพบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ  41.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีข้อที่ผู้ออกกําลังกายส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับมาก 1 ข้อ คือ 
บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเป็นร้อยละ 33.71  ด้านการส่งเสริมและให้ความรู้ในการออกกําลังกาย โดยรวมพบว่า ส่วนใหญ่มี
ความต้องการในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ออกกําลังกายมีความต้องการในระดับปาน
กลาง ทุกข้อ ด้านชนิดกีฬาและกิจกรรมการออกกําลังกาย  โดยรวมพบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 40.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ออกกําลังกายมีความต้องการในระดับมาก 1 ข้อ คือ เดินและวิ่งเพ่ือสุขภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 32.57 
 จากการศึกษาความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ปี พุทธศักราช 2552 
จากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จํานวน 222 คน ผู้หญิง  128 คน มีอายุเฉล่ีย 25 ปีขึ้นไป จุดมุ่งหมายในการออกกําลังกาย 
ของผู้ออกกําลังกายส่วนใหญ่ต้องการลดน้ําหนัก เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด และเพ่ือความสนุกสนาน ส่วนใหญ่ต้องการออก
กําลังกายในวันเสาร์ อาทิตย์ และช่วงเวลาที่ต้องการออกกําลังกาย คือ ช่วงเวลา 15.00 – 19.00 ความต้องการการออกกําลังกาย 
ของผู้ออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปี พุทธศักราช 2552  ในภาพรวม ท้ังในด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านการส่งเสริมและให้ความรู้ในการออกกําลังกาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ต้องการสถานที่ออกกําลังกายในร่ม กลางแจ้งท่ีเพียงพอ และ ได้มาตรฐาน เนื่องจากสถานที่ออกกลังกายอาจมีไม่ เพียงพอกับ
จํานวนผู้ออกกําลังกายและสภาพสนามกีฬาท่ีไม่ได้มาตรฐาน  จึงเป็นผลทําให้ผู้ออกกําลังกายไม่สามารถออกกําลังกายได้เต็มที่โดย
สอดคล้องกับ สุเทพ  เขียวคราม (2546: บทคัดย่อ)  ได้ทําการวิจัยเร่ือง ความต้องการการออกกําลังกายของบุคลากรสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่าความต้องการการออกกําลังกายของบุคลากรในด้านสถานท่ี 
อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความต้องการในระดับมากที่สุด คือ สถานท่ีออกกําลังกายกลางแจ้ง  มีไฟฟ้าสําหรับออก
กําลังกายกลางคืน มีน้ําด่ืมและอุปกรณ์กีฬาท่ีได้มาตรฐานและม่ันคงแข็งแรง และ ผู้ออกกําลังกายมีความต้องการเล่นกีฬา เทเบิล
เทนนิส ตะกร้อ และ กีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬา ท่ีใช้ทักษะเบ้ืองต้น และ เป็นกีฬาประจําชาติไทย 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาความต้องการการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ตามตัวแปรอื่น ๆ เช่น  
อาชีพ  รายได้  ฯลฯ 
 2. ศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการออกกําลังกายของผู้ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
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การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในการทํางานด้วยวิธีเจนเนติกอัลกอรึทึม 
กรณีศึกษาการผลิตช้ินงานชุดกรอบรูป  

THE SCHEDULING TIME TO WORK WITH THE GENETIC ALGORITHM CASE STUDY IN 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดและเปรียบเทียบจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในการทํางานตามทฤษฎีของ GA 
และการผลิตแบบไหลเลื่อนของงานตามทฤษฎีของ Johnson’s Algorithmซึ่งสนใจวัตถุประสงค์ด้านการส่งมอบ โดยทําการศึกษา
อัลกอริทึมท่ีเกี่ยวกับปัญหาการจัดตารางเวลาท่ีเหมาะสมในการทํางานมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดวิธีการจัดตารางการทํางานของ
กระบวนการผลิตแบบไหลเลื่อน2 และ 3 เคร่ืองจักร ตามทฤษฎีของ Johnson’s Algorithmโดยมุ่งแก้ปัญหาด้านการส่งมอบงาน
ไม่ทันเวลา ผลวิจัยพบว่าเจนเนติกอัลกอริทึมมีประสิทธิภาพในการหาคําตอบที่ดีโดยใช้วิธีการครอสโอเวอร์แบบ Position based 
กับวิธีการมิวเตช่ันแบบ Shift changeซึ่งมีความสามารถในการหาคําตอบท่ีดีสําหรับการจัดตารางเวลาการทํางาน  และได้เวลา
เสร็จงานท่ีเร็วกว่าการจัดระบบการผลิตแบบเดิมท่ีโรงงานใช้อยู่ และได้นําผลการจัดตารางเวลาในการทํางานตามทฤษฎีของ GA ไป
เปรียบเทียบกับวิธีการการจัดตารางเวลาในการทํางานด้วยวิธีของ Johnson’s Algorithmซึ่งผลที่ได้ปรากฏว่าการจัดตารางเวลาใน
การทํางานด้วยวิธีของ GA นั้นมีระยะเวลาในการผลิตท่ีน้อยกว่าการจัดตารางเวลาในการทํางานด้วยวิธีของ Johnson’s 
Algorithm 
คําสําคัญ: จอห์นสันอัลกอริทึม, เจนเนติก อัลกอริทึม, การส่งมอบงาน, เวลาเสร็จงาน, ตารางเวลาท่ีเหมาะสมในการ ทํางาน 

Abstract 

 This research aims to study and compare the optimal schedule in the theoretical work of the GA and 
the production flow of the theory of Johnson's Algorithm has the objective to deliver. Studied algorithms on 
a schedule appropriate to the application of the concept to the working schedule of the production flow 2 
and 3 mechanical theory of Johnson's Algorithm by its solution. The problem of late delivery results indicate 
that genetic algorithms are effective to find a good answer. Using a crossover design Position based on how 
the mutation Shift change form which is capable of finding good answers for scheduling work. And the time to 
complete the task faster than the traditional factory production system used. The result scheduling in the 
theoretical work of GA compared with the scheduling in the way of Johnson's Algorithm and the results show 
that the scheduling of the work by way of GA then. The period of production is less than the scheduled time 
to work by means of Johnson's Algorithm. 
Keywords: Johnson’s Algorithm, Genetic Algorithm, Due Date, schedule time to work 

บทนํา 
 ในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาประเทศและหากพิจารณาแล้วก็จะพบว่า
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีกําลังก้าวสู่ประเทศท่ีมีลักษณะเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ยังพบว่า
ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยและระหว่างประเทศมีการแข่งขันกันในระดับที่สูงข้ึน ทําให้ประเทศไทยมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
คํานึงถึงการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ การส่งมอบสินค้าท่ีทันเวลา ต้นทุนการผลิตต่ําปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 
รวมทั้งการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเองให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพท่ีทัดเทียมหรือดีกว่า
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ประเทศคู่แข่ง เพ่ือให้ธุรกิจของตนยังคงยืนหยัดและอยู่รอดได้ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไปและด้วยเหตุนี้ เองจึงทําให้บริษัท
ท้ังหลายต่างพยายามพัฒนาการผลิตของตนเองอยู่ตลอดเวลาและมีการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง และกล
ยุทธ์ที่มักนิยมใช้กันมากและถือเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมคือ กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าท่ีต้องมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดซึ่งกลยุทธ์นี้จะสามารถประสบความสําเร็จได้จะต้องมีหลักการต่างๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องซึ่งหลักการหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากคือหลักการควบคุมคุณภาพ (QC: Quality Control) 
 โดยโรงงานท่ีทําการศึกษานั้นพบว่าในกระบวนการผลิตของโรงงานท่ีมีการเกิดของเสียนั้นจะทําให้สูญเสียเวลาในการผลิต
ไปกับการซ่อมแซมของเสียพนักงานขาดความชํานาญในการทํางานจํานวนพนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตจะเห็น
ว่าความสูญเปล่าทางด้านเวลาท่ีพบในระหว่างกระบวนการผลิตนับว่ามีผลกระทบต่อการผลิตเป็นอย่างมากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
ปัญหาต่อต้นทุนการผลิตการส่งมอบก่อให้เกิดมีงานรอภายในกระบวนการผลิตเป็นผลทําให้ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลา
ซึ่งส่งผลต่อความน่าเช่ือถือในการผลิตของทางบริษัท (ภานุวัฒน์ บุญรัตนสายัณห์,และคณะ (2555)) ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของความสูญเปล่าทางด้านเวลาจึงเกิดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาในการผลิต โดยมุ่งเน้นศึกษาด้านเวลาในการทํางานและ
ความผันแปรต่างๆในขบวนการผลิต เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนการผลิต
ทางด้านเวลาในการผลิต โดยทําการศึกษาทฤษฏี 2 ทฤษฏี คือ Johnson’s Algorithm และ Genetic Algorithm ซึ่งเป็นวิธีการ
ท่ีมาจากกระบวนการทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากวิวัฒนาการ หรือการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งท่ีช่วย
ให้ได้มาซึ่งคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้กับปัญหา โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญในปัจจุบัน ได้แก่ Chromosome Encoding, Initial 
Population, Fitness Function, Genetic Operator, Parameter เป็นต้น 
 งานวิจัยนี้จึงผู้ได้นําแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาวิจัยเพ่ือจัดตารางเวลาในการทํางานที่เหมาะสมท่ีสุดในการกระบวนการผลิต
เพ่ือช่วยในการจัดลําดับการทํางานและลดเวลาในการทํางานการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา และค่าปรับหากเกิดการผลิตที่ล่าช้า 
นอกจากนี้ มีการเขียนโปรแกรมเพ่ือช่วยคํานวณการจัดลําดับการทํางานท่ีเหมาะสม และคํานวณเวลาการดําเนินงานเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจวางแผนการผลิต โดยใช้โปรแกรม Visual Basic 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางเวลาท่ีเหมาะสมในการทํางานตามทฤษฎีของ GA และการผลิตแบบ
ไหลเลื่อนของงานตามทฤษฎีของ Johnson’s Algorithm ซึ่งสนใจวัตถุประสงค์ด้านการส่งมอบ  
 2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยวิเคราะห์หาการจัดตารางการดําเนินงานท่ีเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการ
ส่งมอบ นอกจากนี้ยังช่วยในการตัดสินใจวางแผนกําลังการผลิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเวลาการผลิต 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

1. วิธีการจัดตารางการผลิตโดยวิธี Genetic Algorithm 
1.1 การศึกษาคร้ังนี้จะขอใช้รูปแบบลําดับการทํางานของ Genetic Algorithm ดังภาพท่ี 1 เพื่ออธิบายข้ันตอนการ

ทํางาน ส่วนประกอบของโครงสร้าง GA มีดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานของ GA  

ข้ันท่ี 1: การกําหนดรูปแบบโครโมโซม (Chromosome representation) 
 ข้ันตอนแรกของในการทํางานของ GA อย่างง่ายจะเร่ิมโดยเข้าสู่การเข้ารหัส (encoding) ของปัญหาเพ่ือสร้างรายการ
ของหน่วยพันธุกรรม (gene) ซึ่งสามารถแทนได้ทั้งแบบตัวเลข (เลขฐานสองหรือเลขจํานวนจริง) หรือเป็นแบบตัวเลขและตัวอักษร
รวมกัน Blazewicz, J.et al. (1996) ได้แนะนําว่าการกําหนดรูปแบบโครโมโซมแบบเลขฐานสองมักไม่ค่อยเหมาะกับปัญหาแบบ
การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงการจัดเพราะจะทําให้การแทนรูปแบบของผลเฉลยยากมากข้ึน 
ข้ันท่ี 2: การสร้างประชากรเร่ิมต้น (population initialization) 
 ข้ันท่ีสองจะมีการสุ่มค่าของหน่วยพันธุกรรมเพื่อประกอบกันขึ้นเป็นโครโมโซมหลายๆ โครโมโซม โดยแต่ละโครโมโซมจะ
แทนผลเฉลยหรือคําตอบท่ีเป็นไปได้ จํานวนโครโมโซมจะถูกสุ่มสร้างข้ึนตามขนาดของประชากร(population size)ท่ีกําหนดไว้ 
การเปลี่ยนแปลงค่าของหมายเลขในการสุ่ม (random seed) จะเป็นตัวหนึ่งท่ีมีอิทธิพลในการสร้างผลเฉลยเร่ิมต้น 
ข้ันท่ี 3: ปฏิบัติการของ GA (genetic operations)  
 ประกอบด้วยการครอสโอเวอร์และการมิวเตช่ันคือขั้นตอนต่อไปท่ีจะทํางานกับโครโมโซม  โดยทําการสุ่มเลือก 
โครโมโซมพ่อแม่จากประชากรเพ่ือสร้างโครโมโซมลูก (offspring) จํานวนโครโมโซมพ่อแม่ท่ีจะถูกสุ่มเลือกข้ึนมาสําหรับดําเนินการ
ในข้ันตอนปฏิบัติการของ GA จะข้ึนอยู่กับการกําหนดค่าความน่าจะเป็นในการครอสโอเวอร์และมิวเตชั่น (probabilities of 
crossover and mutation) ในการศึกษาคร้ังนี้เลือกใช้รูปแบบของการครอสโอเวอร์และการมิวเตชัน่  ดังนี้ 
 3.1 การครอสโอเวอร์แบบ Position based (Syswerda, 1991) ภาพท่ี 2 แสดงการครอสโอเวอร์แบบPosition based 
โดยจะสุ่มเลือกโครโมโซมพ่อแม่และซุ่มตัวเลขจาก 1-n เพ่ือใช้กําหนดว่าจะต้องสุ่มเลือกตําแหน่งของหน่วยพันธุกรรมที่จะถูกสืบ
ทอดไปยังโครโมโซมลูกเป็นจํานวนกี่ตําแหน่ง แล้วจึงทําการสุ่มตําแหน่งตามกําหนด หน่วยพันธุกรรมในตําแหน่งที่ถูกสุ่มขึ้นมาจาก
โครโมโซมพ่อจะถูกสืบทอดไปยังโครโมโซมลูกชุดท่ี 1 และหน่วยพันธุกรรมในโครโมโซมลูกชุดท่ีหนึ่ง ส่วนท่ีเหลือจะถูกสืบทอดมา
จากโครโมโซมแม่ โดยละเว้นค่าท่ีถูกสืบทอดมาจากโครโมโซมพ่อแล้ว จากนั้นก็จะดําเนินการในรูปแบบเดียวกันเพ่ือสร้างโครโมโซม
ลูกชุดท่ีสองแต่จะเปล่ียนการสืบทอดค่าของหน่วยพันธุกรรมจากโครโมโซมแม่ก่อน 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการครอสโอเวอร์แบบ Position based 
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3.1 การมิวเตชั่นแบบ Shift change (Murata et al., 1996)  ภาพที่3 แสดงการมิวเตช่ันแบบ Shift Change 
โดยจะสุ่มเลือกโครโมโซมต้นแบบ 1 โครโมโซม  จากนั้นจะสุ่มตําแหน่งของหน่วยพันธุกรรม 2 หน่วย หน่วยพันธุกรรมลําดับท่ี 2 ท่ี
สุ่มได้จะถูกย้ายลงไปแทรกในตําแหน่งของหน่วยพันธุกรรมที่สุ่มได้ในลําดับแรก  จึงส่งผลให้เกิดการเล่ือนตําแหน่งของหน่วย
พันธุกรรมข้ึน เช่น หน่วยพันธุกรรมที่ได้จากการสุ่มคือ ตําแหน่งท่ี 2 และ 7 ตามลําดับ จึงมีการเคล่ือนย้ายหน่วยพันธุกรรมใน
ตําแหน่งท่ี 7 ซึ่งมีค่า G ไปแรกลงในตําแหน่งที่ 2 และหน่วยพันธุกรรมเดิมท่ีอยู่ตําแหน่งท่ี 2-6 ก็จะมีการเล่ือนตําแหน่งลงไป 

                      

โครโมโซมต้นแบบ 
 

A B C D E F G H   

  
         

  

โครโมโซมลูกชุดที่ 1 
 

A G B C D E F H   

  
                  

ภาพท่ี 3 แสดงการมิวเตช่ันแบบ Shift change 
 
ข้ันท่ี 4: การประเมินค่าความเหมาะสม (fitness evaluation) 
 เป็นขั้นตอนการถอดรหัสโครโมโซมเพ่ือคํานวณหาค่าความเหมาะสม (Fitness evaluation) ตามฟังก์ชั่นเป้าหมายหรือ
ฟังก์ชั่นความเหมาะสมของปัญหาท่ีกําหนดไว้ ค่าความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซมจะถูกใช้กําหนดความน่าจะเป็นในการอยู่รอด 
ซึ่งจะถูกประเมินได้ 2 วิธี คือวิธีคือ แบบปกติ (normal) และแบบสัมพันธ์ (relative) การศึกษาในคร้ังนี้ได้เลือกใช้แบบปกติ ดังนี ้
 แบบปกติ (normal) จะเป็นการใช้ค่าความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซมในประชากรเพ่ือกําหนดความน่าจะเป็นในการ
อยู่รอด (Goldberg, 1989) ซึ่งข้ันตอนการคํานวณคือ 

ก) โครโมโซมแต่ละโครโมโซมจะถูกคํานวณหาค่าความเหมาะสม โครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสม 
สูงจะถูกกําหนดค่าความน่าจะเป็นในการอยู่รอดสูง 

ข) คํานวณค่าความน่าจะเป็นในการอยู่รอดของแต่ละโครโมโซมโดยคํานวณจากค่าความเหมาะสม 
ของแต่ละโครโมโซมเทียบกับผลรวมค่าความเหมาะสมของโครโมโซมท้ังหมด ดังสมการท่ี 1 (Gen & Cheng, 1997) 
 

푝 = 푓 / 푓  

   

 เม่ือ 푝   =   ค่าความน่าจะเป็นในการอยู่รอดของโครโมโซมลําดับที่ i 

  푓     =   ค่าความเหมาะสมของโครโมโซมลําดับท่ี i 
  푓    =   ค่าความเหมาะสมของโครโมโซมลําดับท่ี j 

 푝표푝 − 푠푖푧푒   =   ขนาดของประชากร 
 

ค.) ค่าความน่าจะเป็นในการอยู่รอดที่คํานวณได้จะถูกนําไปแบ่งช่องในวงล้อรูเลท ซึ่งโครโมโซมท่ีมี 
ค่าความน่าจะเป็นในการอยู่รอดสูงก็จะได้ขนาดช่องในวงล้อรูเลทใหญ่กว่าโครโมโซมท่ีมีค่าความน่าจะเป็นน้อย 
ข้ันท่ี 5: การคัดเลือกโครโมโซม (Chromosome selection) 
 กลไกการคัดเลือกโครโมโซมคือ การคัดเลือกโครโมโซมเพ่ือเป็นประชากรในรุ่นถัดไป กระบวนการคัดเลือกท่ีถือได้ว่ามี
ช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักดีท่ีสุดคือ Holland’s proportionate selection หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการของวงล้อรูเลท (Roulette 
wheel selection) (Gen & Cheng, 1997; Goldberg, 1989) โดยโครโมโซมจะถูกแบ่งช่องในวงล้อตามสัดส่วนของค่าความ
เหมาะสมที่ได้จากการคํานวณในขั้นตอนท่ี 4 กระบวนการทํางานคือจะมีการสุ่มค่าตัวเลขจํานวนจริงในช่วง 0-1 เป็นจํานวนคร้ัง
เท่ากับขนาดของประชากรท่ีกําหนดไว้ หากตัวเลขท่ีสุ่มได้ตกอยู่ในช่วงของโครโมโซมใด โครโมโซมนั้นก็จะถูกคัดเลือกไปเป็น
ประชากรในรุ่นถัดไป 

(1) 
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ข้ันท่ี 6: การตรวจสอบเง่ือนไขการหยุดทํางาน (Terminate) 
 เม่ือถึงขั้นตอนนี้ก็จะทําการตรวจสอบเง่ือนไขหยุดการทํางาน ซึ่งถ้ายังไม่ถึงเง่ือนไขที่กําหนดให้หยุด GA ก็จะวนรอบการ
ทํางานซ้ําในขั้นท่ี3 ปฏิบัติการของ GA (genetic operations) แต่ถ้าถึงเง่ือนไขท่ีกําหนดให้หยุดก็จะจบการทํางาน 
 จากการแสดงลําดับข้ันตอนในการทํางานของ GA จะเห็นได้ว่า GA ทํางานแบบใช้วิธีการค้นหาแบบหลายทิศทาง 
(multiple directional search) โดยเก็บผลเฉลยที่เป็นไปได้ตามจํานวนที่กําหนดไว้จํานวนหนึ่งในรูปของประชากรของประชากร
ผลเฉลย (Gen & Cheng, 1997)  
 1.2 การกําหนดพารามิเตอร์ 
 โดยปกติแล้วการทํางานของ GA จะต้องมีการกําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ ขนาดของประชากร/จํานวนรุ่น 
(population size/number of generations: P/G) ความน่าจะเป็นในการครอสโอเวอร์ (probability of crossover: %C) และ
ความน่าจะเป็นในการมิวเตช่ัน (probability of mutation: %C) นอกจากนี้ยังต้องมีการกําหนดปฏิบัติการของ GA (genetic 
operations) ซึ่งประกอบด้วยการครอสโอเวอร์(crossover operations: COP) การมิวเตช่ัน (mutation operations: MOP) 
และกําหนดกลไก (mechanisms) ต่างๆ ในการทํางาน ซึ่งในการศึกษานี้ได้นําค่าพารามิเตอร์ จากงานวิจัยของ วีณา  พรหมเทศ 
“การประยุกต์ใช้จีเนติกอัลกอริทึมในการจัดตารางสอน”, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2548 มาใช้เนื่องจากในงานวิจัยได้สรุป
ไว้ว่าค่าความน่าจะเป็นในการครอสโอเวอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเท่ากับ 0.9 และความน่าจะเป็นในการมิวเตช่ันที่เหมาะสมท่ีสุดเท่ากับ 
เท่ากับ 0.2 สําหรับการครอสโอเวอร์แบบ Position based (Syswerda, 1991)  และการมิวเตชั่นแบบ Shift change (Murata 
et al., 1996) 
2. วิธีการจัดตารางการผลิตโดยวิธี Johnson’s Algorithm 

การจัดตารางการผลิต (Scheduling) คือกระบวนการในจัดสรรเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการตลอดจนการจัดสรรกําลังคน เพ่ือให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลผลิตมากท่ีสุด 
และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยกิจกรรมนี้เป็นลักษณะของการกําหนดงาน หรือตารางการผลิตที่จะจัดสรรทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยข้ึนอยู่กับลักษณะกระบวนการผลิตแต่ละประเภท โดยจัดเป็นขั้นตอน ซึ่งกิจกรรมโดยท่ัวไปประกอบด้วยการ
กําหนดชนิดของงานให้กับหน่วยการผลิต การจัดลําดับงาน และกําหนดการตารางสําหรับทํางาน  

วัตถุประสงค์ของการจัดตารางของ “ระเบียบวิธีของ Johnson” คือการทําให้เวลาปิดงานของระบบ (make span) มีค่า
น้อยท่ีสุด   
 กรณีระบบผลิตแบบเล่ือนไหลที่ประกอบด้วย 2 เคร่ืองจักรกําหนดให้งาน j มีเวลาดําเนินงานบนเคร่ืองจักร 
  เคร่ืองจักรหมายเลข 1 (m1) =   1jt  

  
เคร่ืองจักรหมายเลข 2 (m2) =   2jt  

 

 งาน i จะอยู่หน้างาน j ในลําดับงานท่ีดีท่ีสุดถ้า 푚푖푛 푡 , 푡 ≤ 푚푖푛 푡 , 푡  

ข้ันตอนระเบียบวิธีของ Johnson มีดังนี้ 
ข้ันท่ี 1: สําหรับงานท่ียังไม่ได้มีการจัดตารางการผลิตท้ังหมดให้หาเวลาการทํางานที่น้อยท่ีสุดของ m1 และ  m2 

 푚푖푛 푡 ,푡  

ข้ันท่ี 2: ถ้าเวลาดําเนินงานท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดเกี่ยวข้องกับ 
- m1 (งานบนเคร่ืองจักร 1)  ให้วางงานในตําแหน่งท่ีเร็วท่ีสุดท่ีเป็นไปได้ (ตําแหน่งแรก) 
- m2 (งานบนเคร่ืองจักร 2)  ให้วางงานในตําแหน่งท่ีช้าท่ีสุดท่ีเป็นไปได้ (ตําแหน่งสุดท้าย) 

ข้ันท่ี 3: ตัดงานที่ได้ระบุตําแหน่งไปแล้วออกแล้วกลับไปเร่ิมพิจารณาในขั้นท่ี 1 ต่อจนกระท่ังทุกตําแหน่งถูกเติมหมด  
 (ถ้าสามารถเลือกได้มากกว่า 1 งาน ให้เลือกงานใดก็ได้) 
ข้ันท่ี 4: เม่ือจัดลําดับงานครบแล้ว จากกฎของ Johnson นี้เราสามารถที่จะตรวจสอบค่าที่เราคํานวณได้มานั้นว่าเป็น  

 จริงหรือไม่ โดยถ้า 푚푖푛 푡 , 푡 ≤ 푚푖푛 푡 , 푡  แสดงว่าลําดับงานที่จัดได้นั้นเป็นลําดับงานท่ีดีที่สุด 
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ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลเบ้ืองต้นนํามาจากงานวิจัยของ ภานุวัฒน์  บุญรัตนสายัณห์ และคณะหัวข้อ “การจัดตารางเวลาการ 
ดําเนินงานในสายงานผลิตประกอบช้ินงานชุดกรอบรูปกรณีศึกษาโรงงานพลาสติก” พบว่าโรงงานใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานจํานวน 
230,000 เป็นระยะเวลาถึง 261 วัน เนื่องจากเป็นการจัดตารางการผลิตบนหน่วยผลิต 2 หน่วยท่ีต่ออนุกรมกัน ดังภาพที่ 4  

 
ภาพท่ี 4 แสดงขั้นตอนการฉีดงานงานทั้ง 8 ช้ินงาน จํานวน 230,000 ชิ้น แบบเดิมของโรงงาน  

(ภานุวัฒน์บุญรัตน สายัณห์, และคณะ (2555)) 
 ได้นําระเบียบวิธีของ Johnson’s Algorithm มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ช่วงกว้างของเวลาทํางานท้ังหมดน้อยท่ีสุดจากการ
ประยุกต์ใช้ ซึ่งได้ข้ันตอนการทํางานดังนี้ งาน 2, 4, 8, 7, 5, 3, 6, 1 ดังตารางรางที่ 1 ซึ่งผลท่ีได้จะแสดงในรูปของ Gantt chart 
ดังภาพท่ี 5 มีระยะเวลาของการปิดงานท่ีน้อยท่ีสุดของระบบมีค่าเท่ากับ 214 วัน โดยมีเวลาสูญเปล่า 5 วัน บนเคร่ืองจักร
หมายเลข 2 พบว่ากฎของจอห์นสันสามารถจัดลําดับการทํางานได้จริงและลดเวลาได้ถึง 47 วัน 
 

ลําดับ งาน 

Johnson’s Algorithm 

เวลาบนเคร่ือง 
จักรท่ี 1 (วัน) 

เวลาบนเคร่ือง 
จักรท่ี 2 (วัน) 

1 Gear support 14 18 
2 Saxophone 23 29 
3 Crystal 47 - 
4 Support 1 43 - 
5 Support 2 42 - 
6 Gear 1 21 - 
7 Frame front 12 - 
8 Frame back 12 - 

 

ตาราง 1 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานจํานวน 230,000 ช้ิน ด้วยการจัดตารางการทํางานด้วยวิธีของ 
       Johnson’s Algorithm (ภานุวัฒน์บุญรัตนสายัณห์, และคณะ (2555)) 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 5 Gantt chart แสดงการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีของ Johnson’s Algorithm บน 2 เคร่ืองจักร  

(ภานุวัฒน์บุญรัตนสายัณห์, และคณะ (2555)) 
 
 

          14           37       84            127            169    190   202    214 

         2 4 8 7 5 3 6 1 

2 4 
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2. ผลท่ีได้จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ GA นั้นพบว่าได้ลําดับการทํางานดังนี้ งาน 1, 5, 8, 4, 2, 6, 7, 3   
ดังแสดงในตารางที2่ และแสดงในรูปของ Gantt chart ดังภาพท่ี6 ซึ่งระยะเวลาของการปิดงานที่น้อยท่ีสุดของระบบมีค่าเท่ากับ 
191 วัน โดยมีเวลาสูญเปล่า 14 วัน พบว่ากฎของ GA สามารถจัดลําดับการทํางานได้จริงและลดเวลาลงจากกฎของจอห์นสันได้ถึง 
23 วัน 

ลําดับ งาน 
Genetic Algorithm 

เวลาปฏิบัติงานบน 
หน่วยผลิต 1 (วัน) 

เวลาปฏิบัติงานบน 
หน่วยผลิต 2 (วัน) 

1 Gear support 26 26 
2 Saxophone 29 29 
3 Crystal 23 23 
4 Support 1 20 40 
5 Support 2 10 10 
6 Gear 1 34 34 
7 Frame front 5 5 
8 Frame back 10 10 

 

ตาราง 2  แสดงระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตช้ินงานจํานวน 230,000 ช้ิน ด้วยการจัดตารางการทํางาน 
 วิธีของ Genetic Algorithm บน 2 เคร่ืองจักร 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 Gantt chart แสดงการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีของ Genetic Algorithm บน 2 เคร่ืองจักร 
   

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าวิธีการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในการทํางานตามทฤษฎีของ GA ได้มีการจัดลําดับการทํางานท่ี
แตกต่างกับ Johnson’s Algorithm โดยมีระยะเวลาเสร็จงานที่น้อยท่ีสุดของกระบวนการผลิตมีค่าเท่ากับ 191 วันโดยมีเวลาสูญ
เปล่า 14 วัน บนเคร่ืองจักรที่ 2 ซึ่งเวลาในการดําเนินงานตามวิธีการจัดตารางเวลาของ Johnson’s Algorithm มีระยะเวลาเสร็จ
งานที่น้อยท่ีสุดของระบบมีค่าเท่ากับ 214 วัน โดยมีเวลาสูญเปล่า 5 วันบนเคร่ืองจักรที่ 2 ดังภาพท่ี 7 
 2. ผลการเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในการทํางานตามทฤษฎีของ GA และJohnson’s Algorithm 
โดยค่าที่ได้จากการจัดตารางการทํางานสําหรับการผลิตชุดกรอบรูป ด้วยวิธีของ GA สามารถลดเวลาในการดําเนินงานได้มากกว่า
ทฤษฎีจอห์นสัน มีค่าเท่ากับ 23 วันและลดเวลาในการผลิตให้กับโรงงานผลิตช้ินงานชุดกรอบรูปได้ถึง 70 วัน ซึ่งเดิมโรงงานใช้เวลา
สําหรับการผลิตชุดกรอบรูปจํานวน 230,000 ช้ินเป็นเวลา 261 วัน 
 3. ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์หาการจัดตารางการดําเนินงานที่เหมาะสม ช่วยในการตัดสินใจใน
การวางแผนกําลังการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเวลาการผลิต 
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Gantt chart แสดงการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีของ Johnson’s Algorithm 
 

 
 
 
 
 
 

Gantt chart แสดงการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีของ Genetic Algorithm 
 

ภาพที่7 แสดงการเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการจัดตารางการทํางานตามวิธีของ Johnson’s Algorithm  
(ภานุวัฒน์บุญรัตนสายัณห์, และคณะ (2555)) และ Genetic Algorithm บน 2 เคร่ืองจักร 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่าในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ชุดกรอบรูปสามารถผลิตกรอบรูปได้ตามจํานวนท่ีกําหนดไว้
หรือไม่ และทันกําหนดส่งหรือไม่  ซึ่งได้ทําการเปรียบเทียบการจัดตารางเวลาการดําเนินงานในสายงานผลิตชุดกรอบรูป ตาม
ทฤษฎีของ Genetic Algorithm และทฤษฎีของ Johnson’s Algorithm แสดงให้เห็นว่า 
 การจัดตารางเวลาการดําเนินงานในสายงานผลิตชุดกรอบรูปตามทฤษฎีของ Genetic Algorithm สามารถจัดลําดับการ
ทํางานได้จริง และยังสามารถลดเวลาในการผลิตลงจากเดิมซึ่งโรงงานใช้เวลาในการผลิตช้ินงานชุดกรอบรูปจํานวน 230,000 ชิ้น 
ใช้ระยะเวลาการดําเนินงานของระบบมีค่าเท่ากับ 261 วัน ซึ่งถ้าใช้การจัดตารางการดําเนินงานตามทฤษฎีของ Johnson’s 
Algorithm นั้นใช้เวลา 214 วัน ซึ่งสามารถลดเวลาลงได้ 47 วัน แต่ถ้านําทฤษฎีของ Genetic Algorithm เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดตารางการทํางานสามารถลดเวลาในการทํางานได้มากกว่าทฤษฏีของจอห์นสันที่มีระยะเวลาปิดงานของระบบมีค่าเท่ากับ 
191 วัน โดยมีเวลาสูญเปล่า 14 วัน สามารถลดเวลาจากทฤษฎีของ Johnson’s Algorithm ลงได้อีก 23 วัน   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการจัดตารางการผลิตจะพบว่าทางด้านทฤษฎีประสิทธิภาพดีมากแต่ในทางปฏิบัติมีการเกิดการผันแปรในด้านต่างๆ 
เช่น คน เคร่ืองจักร วัตถุดิบ แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีก็ยังสามารถนํามาใช้ได้  
 2. สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อไปได้ โดยการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ในด้านการผลิต เช่น กรณีมีการแทรก
งาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
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การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาเด็กวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วม 
 DEVELOPING THE NUTRITION PROMOTING PROGRAM BY PARENT 

PARTICIPATORY TO PROMOTE NUTRITION AMONG SCHOOL AGE 
วิภากร  สอนสนาม 

สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาเด็ก วัยเรียนระดับประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1 โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มมารดาและผู้ดูแลเด็กวัยเรียน  กรณีศึกษาในชุมชนซอยมิตรอนันต์ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นมารดา และผู้เล้ียงดูเด็ก ท่ีมีบุตรอายุ 6 – 9 ปี ท่ีพักอาศัยอยู่ในชุมชนมิตรอนันต์  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จํานวน  20 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีคุณสมบัติดังนี้ 1) สามารถพูด 
อ่าน  เขียนภาษาไทยได้ 2) ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการทดลองเกี่ยวกับเร่ืองนี้มาก่อน 3) ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมในการวิจัยคร้ังนี้
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 1)  โปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการของ ภัชรี  ธามาตร์มนตรี  (ภัชรี  อามาตร์
มนตรี , 2548) 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยมีค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient 1)  แบบทดสอบความรู้ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ  0.71 2) 
แบบสอบถามทัศนคติ มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.73  3) แบบสอบถามพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ  0.81 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนท่ี 2 แบบวัดความรู้ เป็นแบบทดสอบท่ีให้เลือกตอบ ถูก  ผิด  จํานวน 7 ข้อ โดยมีค่า
คะแนน 0 – 7 คะแนนส่วนที่  3 แบบสอบถามทัศนคติของมารดาและผู้เล้ียงดูเด็กต่อการส่งเสริมโภชนาการเด็กท่ีมีภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กอายุ 6 – 9 ปี จํานวน 9 ข้อส่วนท่ี 4  แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของมารดาและผู้เลี้ยงดูเด็กที่มี
บุตรอายุ 6 – 9  ปี จํานวน 10  ข้อพบว่า กลุ่มมารดาท่ีมีบุตรอายุ  6 – 9  ปี  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  21 – 30  ปี  และอายุ
ระหว่าง  31 – 35 ปี  ร้อยละ 30 เท่ากัน  และมีอายุระหว่าง  46 – 50 ปี  น้อยท่ีสุด ร้อยละ 5  กลุ่มมารดาท่ีมีบุตรอายุ  6 – 9  
ปี  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 75  ส่วนสถานภาพหย่า น้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 5 กลุ่มมารดาท่ีมีบุตรอายุ 6 – 9 ปี 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 45 น้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็น ร้อยละ 5 กลุ่มมารดาที่มีบุตร
อายุ 6 – 9  ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 40 รับราชการน้อยท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ 10 กลุ่มมารดาท่ีมีบุตรอายุ 6 – 9 
ปี ส่วนใหญ่มรีายได้รวมท้ังครอบครัวต่อเดือน 10,001 – 20,00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 แต่พบว่ามีรายได้ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
น้อยท่ีสุด เพียงร้อยละ 5 อายุบุตรของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ 8 ปี คิดเป็นร้อยละ  35  ส่วนอายุ 9 ปี  มีน้อยที่สุดร้อยละ 15 
น้ําหนักปัจจุบันของบุตร  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 21 – 25 กิโลกรัม ร้อยละ 45 ส่วนช่วงน้ําหนักท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ มากกว่า 30 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5  ระดับภาวะโภชนาการของบุตร ส่วนใหญ่อยู่ระดับปกติตามเกณฑ์  ร้อยละ  80  ส่วนต่ํากว่าเกณฑ์และ
เกินเกณฑ์พบเท่ากัน ร้อยละ 10 ระดับความรู้ของมารดาท่ีมีบุตรอายุ  6 – 9  ปี ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ  60  และระดับปานกลางรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 40  ระดับทัศนคติของมารดาท่ีมีบุตรอายุ 6 – 9 ปี ส่วนใหญ่มีทัศนคติ
อยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ  60  รองลงมาคือระดับดีมี ร้อยละ  40  ส่งผลให้มีพฤติกรรมการส่งเสริมโภชนาการอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงดี ดังนั้นจึงพบว่าระดับการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลอยู่ในระดับตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่คิดเป็น
ร้อยละ 80 แต่อย่างไรก็ดีผู้ปกครองก็ยังเห็นความสําคัญของการมีโปรแกรมในการส่งเสริมโภชนาการท่ีดีสําหรับเป็นแนวปฏิบัติ
ตลอดจนมีแหล่งข้อมูลท่ีเข้าถึงง่ายและมีความทันสมัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และนมสูตรใหม่เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคต่อไป  
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการ, วัยเรียน, การมีส่วนร่วม 

Abstract 

 The research was conducted workshops to developing program to promote Nutrition among school 
age during a focus group of mothers and school age care. A Case Study in Community Soi Mitanan, Dusit 
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Bangkok The sample are mothers and caretakers. With children aged 6-9 years living in the community 
Mitanan Dusit, Bangkok, 20 person sample size by sampling a specific (Purposive Sampling) and includes: 1) 
speaking, reading and writing language Thai 2) not participate in the program was about this before 3) happy 
and willing to participate in this study. Tools used in this study consists of two parts: 1) Patcharee 
Ammasnontri’s programs promoting nutrition (Patcharee Ammasnontri ,2542), 2) Equipment used in data 
collection. questionnaire, which was developed more with reliability  by  Cronbach's Alpha Coefficien 
;Reliability of knowledge’ test 0.71, 2) attitude questionnaire 0.73, 3) child behavior questionnaires  0.81. Part 
1 of the questionnaire is personal’ information. Part 2 Test of knowledge, 7 items with scores from 0 to 7 
points Part 3 of the questionnaire test the attitudes of mothers and children to promote nutrition of children 
with malnutrition in children age 6-9 years. Part 4  were have 10 items to test the behaviors of mothers and 
caretakers of children aged 6-9 years. The sample group aged between 21 -. 30  years and between 31 to 35 
years found the same size were have 30 percent,  46 to 50 years were have 5 percent.  Status of married 
found , most of the sample were married 75 percent, least were devorced  5 percent. The level of graduate 
of the sample, most of sample graduate of  high school 45 percent,  5 percent graduate more than bachelor 
degree. The career of sample mostly were trade 40 percent , lowest 10 percent were civil servants. The salary 
of sample,  most  of  salary and revenue 10,001-20,00 bath./month were 45 percent, but  salary and revenue 
up to 40,000 baht lowest 5 percent. Child’s aged of samples, 35 percent were have 8  years, 9 years had the 
lowest 15 percent. Weight of  the child, 45 percent were mostly in the range of 21 to 25 kg ,  the least were 
have 5 percent in more than 30 kg. The level  of child’ nutrition, found the normal level mostly to 80 
percent, 10 percent lower weight, 10 percent  over weight. The level of sample’s knowledge, mostly 60 
percent had moderate level, 40 percent had  low level. The attitudes at  very good level were 60 percent,  
good level 40 percent  Than revealed that the growth of school child age whom  in custody at normal level.  
However, parents also see the importance of having a program for promoting good nutrition practices as well 
as a source of information and easy access. An advanced, especially regarding food supplements. The new 
formula and breast milk to help consumers to decide. 
Keywords: Developing Program to Promote Nutrition / School Age / Participate 

บทนํา 

 จากการศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิตในผู้ที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดผิดปกติสามารถลดปัจจัยเสี่ยงท่ีทําให้เกิด
โรคเบาหวานได ้(Tuomilehto J.et. al., 2001) นอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อการบริโภคอาหารแล้วยัง
มีปัจจัยอีกหลายปัจจัยเช่นรายได้ราคาสินค้าความชอบและความเช่ือเกี่ยวกับอาหารขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นต้นปัจจัยท้ังหมดนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างซับซ้อนและท้ายท่ีสุดก็หลอมรวมกันเป็นพฤติกรรมการกินของบุคคล
นั้นๆ (World Health Organization, 2004) สําหรับสภาพปัญหาโภชนาการของคนไทยซึ่งประกอบด้วยการขาดสารอาหาร
โภชนาการเกินและการได้รับสารพิษปะปนในอาหารปัญหาท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้มีความรุนแรงแตกต่างไปจากอดีตจากการติดตาม
สถานการณ์ปัญหาการขาดสารอาหารของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าความชุกของโรคขาดโปรตีนและพลังงานระดับหนึ่งระดับสอง
และระดับสามในปีพ.ศ. 2525เท่ากับร้อยละ35.66, 13.00และ2.13ตามลําดับและในปีพ.ศ. 2540 เท่ากับร้อยละ8.48,0.58, 0.00
ตามลําดับสําหรับความชุกของโรคอ้วนในประเทศไทยมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นในทุกกลุ่มอายุในช่วงระหว่างปีพ .ศ.2529ถึงพ.ศ. 2538  
(แสงโสม  สีนะวัฒน์, นิรมล ดามาพงษ์ และนันทจิต บุญมงคล, 2541) และจากการสํารวจภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาทั่วประเทศในปีพ.ศ.2545จํานวน16,382คนและในปี2546จํานวน9,585คนพบมีนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน  
(เร่ิมอ้วนและอ้วน) ร้อยละ7.9 และ9.7 ตามลําดับ (กองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที1่0 (2550 - 2554) ได้กําหนดให้จํานวนเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน
สูงเกินกว่าร้อยละ10เป็นปัญหาท่ีสําคัญและต้องให้ความสนใจของประเทศและเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแสดง
ให้เห็นว่าเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งท่ีควรได้รับการปรับปรุงภาวะโภชนาการนอกจากนี้ภาวะน้ําหนัก
เกินในเด็กขณะเป็นวัยรุ่นยังมีความสัมพันธ์กับความอ้วนในวัยผู้ใหญ่มากกว่าการมีภาวะน้ําหนักเกินในเด็กขณะเป็นวัยเด็กเล็ก 
(Martorell, 2003 อ้างในแสงโสม สีนะวัฒน์และคณะ, 2541) และหนึ่งในสามของเด็กที่อ้วนต้ังแต่อายุ7ปีทําให้มีภาวะอ้วนในวัย
ผู้ใหญ่ร้อยละ40ในขณะท่ีเด็กอ้วนวัยรุ่นทําให้เกิดภาวะอ้วนในผู้ใหญ่ถึงร้อยละ70-80ภาวะอ้วนในผู้ใหญ่นี้เป็นปัจจัยเส่ียงของโรคท่ี
สําคัญหลายโรคด้วยกันเช่นโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานและโรคข้ออักเสบ
เป็นต้นดังนั้นการป้องกันและการแก้ไขภาวะอ้วนต้ังแต่วัยเด็กโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นจึงมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก  แต่เนื่องพฤติกรรมการบริโภคเกิดจากปัจจัยที่ซับซ้อนของตัวบุคคลและ
ส่ิงแวดล้อมแม้แต่ในผู้ที่มีการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อภาวะสุขภาพอนามัยของบุคคลในอนาคตอย่างหลากหลาย แนวทางที่สามารถจะ
ป้องกันได้ก็คือการส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาสม    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทามี
พันธกิจท่ีสําคัญด้านหนึ่งคือการให้บริการทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะจึงได้ดําเนินการวิจัยเพื่อ
ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสุขภาพนักเรียนอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมโภชนาการความรู้ ของกลุ่มมารดาและผู้ดูแลเด็ก วัยเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และระดับภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน 

3.  เพื่อศึกษา รูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนท่ีมารดาและผู้ดูแลเด็กต้องการ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มมารดาและผู้ดูแลเด็กวัยเรียนกรณีศึกษาในชุมชนซอยมิตรอนันต์  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)  มีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว  เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้
แบบสอบถาม  จากนั้นใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Rows group)ในการมีส่วนร่วมในการปรับต้นแบบโปรแกรมการส่งเสริม
โภชนาการเด็กวัยเรียนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นมารดาและผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีมีบุตรอายุ  6–9  ปี  ท่ีพัก
อาศัยอยู่ในชุมชนมิตรอนันต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เลือกตัวอย่างท่ีไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non – probability Sampling) ใช้
วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  และมีคุณสมบัติดังนี ้
  1.  สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ 
  2.  ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการทดลองเกี่ยวกับเร่ืองนีม้าก่อน 
  3.  ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมในการวิจัยคร้ังนี ้
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 
 1.  โปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการของ  ภัชรี  ธามาตร์มนตรี  (ภัชรี  อามาตร์มนตรี , 2548) 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  โดยมีเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 
  2.1  มารดาและผู้เล้ียงดูเด็ก ในด้านเพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  การศึกษา  รายได้ 
  2.2  เด็กอายุ  6–9  ปี  ในด้าน อายุปัจจุบัน น้ําหนักปัจจุบัน  และภาวะโภชนาการ 

ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ เป็นแบบทดสอบท่ีให้เลือกตอบ ถูก ผิด จํานวน  7 ข้อ โดยมีค่าคะแนน  0–7 คะแนน 
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รูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการ 

 
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา
ช่ว งชั้นท่ี  1โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มมารดาและผู้ ดูแลเด็กวัยเรียน   กรณีศึกษาในชุมชนซอยมิตรอนันต์   เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นมารดาและผู้เล้ียงดูเด็ก  ที่มีบุตรอายุ  6 – 9  ปี ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน
มิตรอนันต์  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 20 คน  โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  และมี
คุณสมบัติดังนี1้)สามารถพูด  อ่าน  เขียนภาษาไทยได้2)  ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการทดลองเกี่ยวกับเร่ืองนี้มาก่อน3)  ยินดีและ
เต็มใจเข้าร่วมในการวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 1)  โปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการของ  ภัชรี  
ธามาตร์มนตรี  (ภัชรี  อามาตร์มนตรี , 2548)2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยมี
ค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  โดยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient  1)  แบบทดสอบความรู้มีค่าความ
เช่ือม่ัน เท่ากับ  0.712)  แบบสอบถามทัศนคติ มีค่าความเช่ือม่ัน  เท่ากับ  0.73  3)  แบบสอบถามพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็ก มีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ  0.81 ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่  2  แบบวัดความรู้  เป็นแบบทดสอบท่ีให้เลือกตอบ 
ถูก ผิด จํานวน 7 ข้อ โดยมีค่าคะแนน 0 – 7 คะแนนส่วนท่ี  3  แบบสอบถามทัศนคติของมารดาและผู้เล้ียงดูเด็กต่อการส่งเสริม
โภชนาการเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ  6 – 9  ปี  จํานวน  9  ข้อส่วนท่ี  4  แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็ก
ของมารดา  และผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีบุตรอายุ  6 – 9  ปี  จํานวน  10  ข้อ   พบว่า  กลุ่มมารดาท่ีมีบุตรอายุ  6 – 9  ปี  ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง  21 – 30  ปี  และอายุระหว่าง 31 – 35  ปี  ร้อยละ  30  เท่ากัน  และมีอายุระหว่าง  46 – 50  ปี  น้อยที่สุด  ร้อย
ละ 5 กลุ่มมารดาที่มีบุตรอายุ  6 – 9  ปี  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ  75  ส่วนสถานภาพหย่า  น้อยที่สุดเพียงร้อยละ  5  
พบว่า  กลุ่มมารดาท่ีมีบุตรอายุ  6 – 9  ปี  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ  45  น้อยที่สุดคือ สูงกว่า
ปริญญาตรี  ร้อยละ 5  พบว่า กลุ่มมารดาที่มีบุตรอายุ  6 – 9  ปี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  40  ส่วนรับราชการ
น้อยท่ีสุด ร้อยละ  10  กลุ่มมารดาที่มีบุตรอายุ  6 – 9  ปี  ส่วนใหญ่มีรายได้รวมทั้งครอบครัวต่อเดือน  10,001 – 20,00  บาท  
ร้อยละ  45  แต่พบว่า มีรายได้ต้ังแต่ 40,000 บาทข้ึนไป น้อยท่ีสุด  เพียงร้อยละ  5  อายุบุตรของกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่มีอายุ 8 
ปี ร้อยละ 35  ส่วนอายุ  9  ปี  มีน้อยท่ีสุด ร้อยละ  15  น้ําหนักปัจจุบันของบุตร  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  21 – 25  กิโลกรัม ร้อยละ  
45  ส่วนช่วงน้ําหนักท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ มากกว่า  30  กิโลกรัม  ร้อยละ 5  ระดับภาวะโภชนาการของบุตร  ส่วนใหญ่อยู่ระดับปกติ
ตามเกณฑ์  ร้อยละ  80  ส่วนตํ่ากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์ พบเท่ากัน ร้อยละ 10ระดับความรู้ของมารดาท่ีมีบุตรอายุ 6 – 9  ปี  
ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ  60  และระดับปานกลางรองลงมาร้อยละ  40  ส่วนระดับน้อย ไม่มีตลอดจน
ระดับทัศนคติของมารดาที่มีบุตรอายุ  6 – 9 ปี  ส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ  60  รองลงมาระดับดี ร้อยละ  40  
ส่วนระดับปานกลางและน้อย ไม่มีส่งผลให้มีพฤติกรรมการส่งเสริมโภชนาการอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60รองลงมา
เป็นระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 40ส่วนระดับดีมากและน้อยไม่มี  ดังนั้นจึงพบว่าระดับการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนซึ่งอยู่ใน
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ความดูแลอยู่ในระดับตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนในระดับน้อยกว่าเกณฑ์และเกินกว่าเกณฑ์มีจํานวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 
20  แต่อย่างไรก็ดีผู้ปกครองก็ยังเห็นความสําคัญของการมีโปรแกรมในการส่งเสริมโภชนาการท่ีดีสําหรับเป็นแนวปฏิบัติตลอดจนมี
แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและมีความทันสมัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และนมสูตรใหม่เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือก
บริโภคต่อไป     
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาผลการนําโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนในครอบครัวท่ีมีบุตรวัยเรียนช่วงอายุ  6-9 ปี  มีระดับการเจริญเติบโตท่ีไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาความต้องการความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กของผู้ปกครอง และพัฒนาข้อมูลให้เท่าทันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใน
ตลาด และระบบการจัดเก็บแหล่งข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
 3. การแก้ปัญหาเร่ืองโภชนาการในเด็กวัยเรียนควรประกอบไปด้วยการดําเนินการร่วมกันระหว่างตัวเด็ก พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็ก และโรงเรียน เพ่ือให้การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในประเทศไทย:  
กรณีศึกษาที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

THE STUDY OF MALAYSIAN TOURISTS’ TRAVELING ROUTES IN THAILAND: A CASE 
STUDY AT HAT-YAI DISTRICT 

สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์, กวิน วงศ์ลีดี
 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในประเทศไทย กรณีศึกษาที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
คร้ังนี้มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีอําเภอหาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาว
มาเลเซีย 3) เพ่ือสํารวจสภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว 20 แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา กับการเลือกเส้นทางการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในประเทศไทย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5)  เพ่ือหากลยุทธ์การพัฒนาด้านเส้นทางการ
ท่องเท่ียวในการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียสนใจกลับมาเท่ียวประเทศไทยอีกหลายๆคร้ังประชากรในการวิจัยนี้ได้แก่ 
นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 20 แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ตลาดกิมหย่ง  
ตลาดสันติสุข ห้างสรรพสินค้าโอเดียน ลีการเด้นสแควร์ ตลาดกรีนเวย์ ตลาดปีนัง ตลาดน้ํา ตลาดนัดกลางคืน นวดแผนไทย รถ
กระเช้าลอยฟ้า การแสดง Aqua สวนสาธารณะหาดใหญ ่น้ําตกโตนงาช้าง วัดหาดใหญ่ใน ศาลเจ้าแม่กวนอิม พระมหาธาตุไตรภพ
ไตรมงคล Hat Yai Ice Dome ย่านธุรกิจหาดใหญ่ Ocean Shopping Town และ ตลาดอาเซียน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 400 คน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงพรรณาจะใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้เพ่ือทดสอบสมมติฐาน นั้นจะใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square)  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเป็นชายและหญิงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียง ส่วนใหญ่มีอายุ 
ระหว่าง 21 - 40 ปี ในด้านสถานะภาพสมรสพบว่าส่วนใหญ่เป็นโสด ด้านรายได้เฉลี่ยต่อปี พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 2,001 – 
5,000 ริงกิต ต่อปี และในด้านการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในด้านรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความสําคัญต่อการท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่สนใจห้างสรรพสินค้าและแหล่งซื้อของต่างๆ สิ่งท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมาท่องเท่ียวท่ีอําเภอหาดใหญ่ ปัจจัยหลักคือค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวท่ีราคาต่ํา เส้นทางการท่องเท่ียวท่ี
นิยม ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ ตลาดกิมหย่ง ตลาดสันติสุข ห้างสรรพสินค้าโอเดียน ลีการเด้นสแควร์ ตลาดปีนัง ตลาดนัด
กลางคืน นวดแผนไทย  การแสดง Aqua ศาลเจ้าแม่กวนอิม Hat Yai Ice Dome ย่านธุรกิจหาดใหญ่ และ Ocean Shopping 
Town 
 จากการสํารวจทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 20 แหล่งสําคัญของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่ายังมีปัญหา
เร่ืองที่จอดรถไม่เพียงพอ ห้องน้ําไม่เพียงพอ ทางเท้ามักถูกนําไปใช้ในการขายสินค้า การรักษาความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐาน 
อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ ส่วนการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-
square) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทางท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าอายุกับรายได้มีมีความสําคัญกับเหตุผลต่อการเลือกเส้นทาง
ท่องเท่ียวและ แหล่งท่องเท่ียวต่างๆมากที่สุด 
คําสําคัญ: เส้นทางท่องเท่ียว นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย อําเภอหาดใหญ่ 
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Abstract 

The study of Malaysian tourists’ travelling routes in Thailand, a case study of Hat-Yai district, Songkra 
province included five important objectives. 1) To study the demographic of Malaysian tourist respondents in 
Hat-Yai. 2) To study the routes and the most popular tourist destinations in Hat-Yai. 3) To survey the physical 
standard of 20 most important tourist destinations in Hat-Yai. 4) To study the relationship between 
demographic factors such as gender, age, income, and level of education and the selection of each tourist 
destination. 5) To search for a strategy to improve the travelling routes and tourist destination.    
 The population for this research included all Malaysian tourists traveled in 20 tourist destinations in 
Hat-Yai district: Gim Yong Market, Santisuk Market, Odean Shopping Mall, Lee Garden Square, Green Way 
Market, Penang Plaza Market, Hat-Yai Floating Market, Night Bazaar, Thai Massage, Cable Car, Aqua Show, Hat-
Yai Municipal Park, Ton Nga Chang Water Fall, Wat Yai Nai, Four Face Buddha Temple and Kwan Yin Statue, 
Phra Maha Chedi Tripod Trimongkol, Hat-Yai Ice Dome, Hat-Yai Downtown, Ocean Shopping Town, and Ocean 
Shopping Town.  The data from the sample of 400 respondents were collected by using English 
questionnaire. The statistic tools used in this research included percentage, mean, and standard deviation. 
Also, Chi-square test was used to test four hypotheses.  
 The findings revealed that there were male and female respondents in the same proportion. The 
majority of respondents were in the age of 21 - 40 years old. The majority were unmarried with income 
between 2,001-5,000 ringgit per month. Most of respondents had an undergraduate degree. The type of 
activities that was important to Malaysian tourists was shopping. The main factor that was attractive to 
Malaysian tourists was low price. The most popular tourist attractions and routes included Gim Yong Market, 
Santisuk Market, Odean Shopping Mall, Lee Garden Square, Penang Plaza Market, Night Bazaar, Thai Massage, 
Aqua Show, Four Face Buddha Temple and Kwan Yin Statue, Hat-Yai Ice Dome, Hat-Yai Downtown, and Ocean 
Shopping Town.   
 From the survey of physical environment of 20 important tourist destinations, the survey disclosed 
that there were some problems of not enough parking lot, restroom, and walkway. However, the physical 
environment of 20 important tourist destinations was in good conditions. From the test of relationship 
between demographic factors and tourist destination selection, the findings revealed that age and income 
factors showed more of the significant relationships than gender and education factor.  
Keywords: Travelling routes, Malaysian Tourists, Hat-Yai 

บทนํา 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มความสําคัญ

มากขึ้นทุกปี จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมการท่องเที่ยว สุพล ศรีพันธุ์. (2555) สรุปว่า ภาพรวม
รายได้จากสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวมีสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก สามารถประเมินมูลค่าคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 633,550 – 724,057 ล้านบาทและมี
แนวโน้วท่ีจะเพ่ิมขึ้นได้ถึงร้อยละ 8-9 ได้ถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในส้ินปี 2554 แนวโน้มนักท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2555 จะ
ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราชลอตัวประมาณร้อยละ 8-10 เม่ือมองภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของแต่ละภาค พบว่าภาคใต้มี
รายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด เม่ือมองรายละเอียดของรายได้จากการท่องเท่ียวของภาคใต้แล้ว จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดสงขลา มี
รายได้จาก การท่องเท่ียวท่ีค่อนข้างสูง แต่เมื่อมองภาพรวมท้ังประเทศแล้วกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเท่ียวสูงที่สุด 
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เม่ือกล่าวถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดและสําคัญที่สุดของการท่องเท่ียวประเทศไทย ผู้คน
ส่วนมากมักนึกถึงชาวต่างประเทศท่ีเป็นฝร่ังผิวขาวมีรายได้สูง หรือกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวเอเชียจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
ญ่ีปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เป็นต้น แต่จากสถิติของนักท่องเท่ียวท่ีผ่านมา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  อธิบดีกรมการท่องเท่ียว 
สุพล ศรีพันธุ์ (2555) รายงานว่ามีนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากที่สุดถึง 2.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 
2554 และเพิม่ขึ้นถึงร้อยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2553 และกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
ประเทศไทยมากที่สุดห้า อันดับแรกได้แก่ มาเลเซีย จีน ญ่ีปุ่น รัสเซีย และ เกาหลี โดยประเทศมาเลเซียมีจํานวนสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ตลอดเนื่องมาหลายปี  
          ความเข้าใจความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นกุญแจท่ีสําคัญในการนําไปสู่การวางแผนทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจึงไม่ควรใช้ทฤษฎี One Size Fits All เพราะว่านักท่องเที่ยวแต่ละประเทศและแต่ละกลุ่มมีความต้องการ
ท่ีแตกต่างกันไป การท่ีนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นย่อมมีโอกาสที่จะจับจ่ายใช้สอยสินค้า
และการบริการต่างๆ รวมท้ังส่ิงท่ีน่าสนใจคือ เส้นทางการท่องเท่ียวและพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ด้วย
เหตุนี้จึงได้มีการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการวางแผนการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่มการท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เกิดการบริการต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ปัญหาการเสนอบริการท่ีผิดวัตถุประสงค์ต่อความต้องการเฉพาะกลุ่มจนทําให้สับสนและเสียเวลาอีกท้ังยังไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม (No 
Value Added)  
 แต่ในปัจจุบันเป็นท่ีน่าเสียดายว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในฐานะท่ีเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่
ท่ีสุดท่ีเดินทางมาประเทศไทย และข้อมูลด้านเส้นทางการการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียและชาวอาเซียนยังมีไม่
เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลเก่าชึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานการตลาดและการท่องเท่ียวท่ีล้าสมัย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทํา
โครงการวิจัยในเร่ืองนี้ เนื่องจากได้มองเห็นผลประโยชน์ของการวิจัยท่ีจะนํามาใช้ในการส่งเสริมการวางแผนการตลาดของ
นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย เพื่อจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เกิดความม่ันใจ ประทับใจท่ีจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มากขึ้นและแนะนําให้เพื่อนหรือญาติมิตรเดินทางมาประเทศไทยมากข้ึน และจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้จํานวนมหาศาล ซึ่งจะมีผลต่อการจ้างงานในประเทศและเพิ่ม ผลิตภัณท์มวลรวม (GDP) 
ของประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางมาเที่ยวท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวไปสู่ 20 แหล่งท่องเท่ียวท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตร์เช่น เพศ อายุ รายได้ และ ระดับการศึกษากับการเลือกเส้นทาง
การท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีอําเภอหาดใหญ่ 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีต่างกันของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเส้นทาง
การท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 
 2. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีต่างกันของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเส้นทาง
การท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 
 3. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ท่ีต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเส้นทาง
การท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 
 4. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาท่ีต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ในการสํารวจวิจัยเร่ือง การศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในประเทศไทย มีกรอบแนวความคิดใน

การดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีกําหนดในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งทราบ
จํานวนประชากรจากสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติมาเลเซ ียเดินทางมายัง
ประเทศไทยมากที่สุดการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ 
คือ นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ระหว่างเดือน มกราคม จนถึง เดือนพฤษภาคม 2555 มี
ท้ังหมด 574,439 ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจํานวนประชากรโดยใช้สูตรของ (Taro Yamane, 1973) โดยใช้สูตร
ดังนี ้

n =  ( ) 

              ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น นักวิจัยได้นําแบบสอบถามทั้ง 400 
ชุดมาทําการแจกแจงความถี่ ลงรหัสคําตอบในแต่ละข้อ และทําการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการ
ประมวลผล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างและข้อมูลด้านความพึงพอใจของก ลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ชุด การวิเคราะห์เป รียบเทียบความสัมพันธ์ด้าน
ประชากรศาสตร์ ซึ่งจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และใช้ค่าสถิติหาความสัมพันธ์โดยใช้ Chi-Square และต้องการทดสอบความ
แตกต่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.50 

ผลจากการสํารวจด้านประชากรศาสตร์พบว่านักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเป็นชาย 199 คน และหญิง 201 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.8 และร้อยละ 50.3 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 21 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.8 ในด้านสถานะภาพสมรสพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
โสด คิดเป็นร้อยละ 52.5 ในด้านรายได้เฉล่ียต่อปี พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 2,001 – 5,000 ริงกิต ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 
รองลงมามีรายได้ 1,001-2,000 ริงกิตต่อปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 ในด้านการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 62 นอกจากนั้น ผลจากการสํารวจสามารถสรุปได้ว่า  

1) รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่สนใจห้างสรรพสินค้าและแหล่งซื้อของ
ต่างๆคิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือสถานที่บันเทิงและสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 30.5 แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 17 แหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 15 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลําดับ 

2) พบว่านักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมาท่องเท่ียว ที่อําเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่มาเที่ยว 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4.2 
รองลงมาคือมาเท่ียวคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 25.8 มาท่องเท่ียวหลายคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23 มาท่องเท่ียวเป็นประจํา คิดเป็นร้อย
ละ 9.3 9 ตามลําดับ 

3) พบว่าสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมาท่องเที่ยว ท่ีอําเภอหาดใหญ่ ปัจจัยหลักคือค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
ราคาตํ่า คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ แหล่งจับจ่ายซื้อสินค้า คิดเป็นร้อยละ 24.3 แหล่งบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน 
คิดเป็นร้อยละ 11.6 อาหารไทยคิดเป็นร้อยละ 11.5 วัฒนธรรมประเพณีท่ีน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 10.8 มิตรภาพของคนท้องถิ่น 
คิดเป็นร้อยละ 9 ภูเขาและน้ําตก คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลําดับ 
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4) พบว่าระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้เวลา 2-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 69.8 
รองลงมาคือ 4-7 วัน คิดเป็นร้อยละ 20.8 มาท่องเที่ยวเพียง 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 8.5 มาท่องเที่ยวมากกว่า 7 วัน คิดเป็นร้อยละ 
1.1 ตามลําดับ 

5) พบว่านักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวกับใคร ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาคือมากับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 27.5 มาท่องเท่ียวแบบส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.5 มากับคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 7.5 
มากับบริษัทและองค์กร คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลําดับ 

6) พบว่าค่าใช้เฉล่ียในการท่องเท่ียว ท่ีอําเภอหาดใหญ่ในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายประมาณ 501 – 1,000 ริงกิต คิดเป็นร้อย
ละ 37 รองลงมาคือ 1,001-2,000 ริงกิต คิดเป็นร้อยละ 29.8 ค่าใช้จ่าย 500 หรือน้อยกว่า 500 ริงกิต คิดเป็นร้อยละ 20.3 
ค่าใช้จ่าย มากกว่า 2,000 ริงกิต คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามลําดับ 

7) พบว่าแหล่งข้อมูลตามอําเภอหาดใหญ่ท่ีนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช่ือถือมากท่ีสุดคือ เพ่ือนและครอบครัว คิดเป็นร้อย
ละ 44.5  รองลงมาคือ แหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 29.5 นิตยสารคิดเป็นร้อยละ 8 บริษัทตัวแทนการ
ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 5.8 หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 5.5 โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 4 การท่องท่ียวแห่งประเทศไทย คิดเป็น
ร้อยละ 2 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลําดับ 

8) พบว่ากิจกรรมในการท่องเที่ยวท่ีส่งผลให้คุณมีการใช้จ่ายมากท่ีสุดคือ ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม คิดเป็นร้อย
ละ 27 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในด้านการซื้อสินค้า คิดเป็นร้อยละ 23.3 ค่าใช้จ่ายด้านแหล่งบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 23.3 ค่าใช้จ่าย
ในด้านการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 16.5 ค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก คิดเป็นร้อยละ 12 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลําดับ 

9) พบว่าระยะเวลาที่ดีท่ีสุดในการเลือกมาท่องเที่ยว ท่ีอําเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่นิยมมาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 51 รองลงมาคือวันหยุดยาว คิดเป็นร้อยละ 16.8 วันธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 14.8 ช่วงส่งเสริมการท่องเท่ียวพิเศษ คิดเป็น
ร้อยละ 10 วันหยุดตามประเพณี คิดเป็นร้อยละ 6.5 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลําดับ 

10) พบว่านักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียจะแนะนํานักท่องเที่ยวมาเท่ียว ท่ีอําเภอหาดใหญ่หรือไม่ ส่วนใหญ่แนะนํา คิดเป็น
ร้อยละ 89.8 รองลงมาคือยังไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 6 ไม่แนะนําคิดเป็นร้อยละ 3.8 
การทดสอบสมมติฐาน  
1. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามเพศ กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทางท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังน้ี 

Ho : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจําแนกตามเพศไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียจําแนกตามเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
แหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม χ² Sig 

1. ตลาดน้ํา เพศ การเลือกเส้นทาง 9.995 0.041* 
2. ตลาดนัดกลางคืน เพศ การเลือกเส้นทาง 11.843 0.019* 
3. นวดแผนไทย เพศ การเลือกเส้นทาง 11.055 0.026* 

4. ศาลเจ้าแม่กวนอิม เพศ การเลือกเส้นทาง 10.491 0.033* 

 

จากการวิเคราะห์แหล่งท่องเท่ียว 20 แหล่งพบว่า ค่า χ² ที่คํานวณได้ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α เท่ากับ 0.05 มีเพียง 4 แล่ง
ท่องเท่ียวคือ ตลาดน้ํา ตลาดนัดกลางคืน นวดแผนไทย และ ศาลเจ้าแม่กวนอิมแสดงว่า เพศมีความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกท่ี
จะมาท่องเท่ียวเพียง 4 แหล่งท่องเที่ยวนี้ กล่าวได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจในการมาท่องเท่ียวท่ี 4 แหล่งท่องเท่ียวนี้ 
แตกต่างกัน 
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2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามอายุ กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังนี้ 

Ho : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจําแนกตามอายุไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

H1 :  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียจําแนกตามอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
แหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม χ² Sig 

1. ตลาดกิมหย่ง อายุ การเลือกเส้นทาง 25.754 0.012* 
2. ตลาดสันติสุข อายุ การเลือกเส้นทาง 25.968 0.011* 

3. ห้างสรรพสินค้าโอเดียน อายุ การเลือกเส้นทาง 21.706 0.041* 
4. ลีการเด้นสแควร์ อายุ การเลือกเส้นทาง 25.619 0.012* 

5. ตลาดกรีนเวย์ อายุ การเลือกเส้นทาง 35.664 0.000* 
6. ตลาดปีนัง อายุ การเลือกเส้นทาง 27.535 0.006* 
7. นวดแผนไทย อายุ การเลือกเส้นทาง 38.536 0.000* 
8. กระเช้าลอยฟ้า อายุ การเลือกเส้นทาง 33.764 0.001* 
9. การแสดงAqua อายุ การเลือกเส้นทาง 25.716 0.012* 

10. สวนสาธารณะหาดใหญ่ อายุ การเลือกเส้นทาง 48.126 0.000* 
11. น้ําตกโตนงาช้าง อายุ การเลือกเส้นทาง 43.994 0.000* 

12. วัดหาดใหญ่ใน อายุ การเลือกเส้นทาง 45.766 0.000* 
13. ศาลเจ้าแม่กวนอิม อายุ การเลือกเส้นทาง 50.237 0.000* 
14. พระธาตุไตรภพไตรมงคล อายุ การเลือกเส้นทาง 42.392 0.000* 
15. Hat Yai Ice Dome อายุ การเลือกเส้นทาง 30.711 0.002* 
16.ย่านธุรกิจหาดใหญ่ อายุ การเลือกเส้นทาง 26.015 0.011* 

17.Ocean Shopping Town อายุ การเลือกเส้นทาง 25.039 0.015* 
18. ตลาดอาเซียน อายุ การเลือกเส้นทาง 41.928 0.000* 

 

จากการวิเคราะห์แหล่งท่องเท่ียว 20 แหล่งพบว่า ค่า χ² ท่ีคํานวณได้ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α เท่ากับ 0.05 มีมากถึง 18 
แหล่งท่องเท่ียวแสดงว่า กลุ่มอายุมีความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวถึง 18 แหล่งท่องเท่ียว กล่าวได้ว่ากลุ่มอายุท่ี
แตกต่างกันมีความสนใจในการมาท่องเท่ียวท่ี 18 แหล่งท่องเท่ียวนี้แตกต่างกัน 

3. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามรายได้ กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทางท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังนี้ 

Ho : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียจําแนกตามรายได้ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการเลือก
เส้นทางท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียจําแนกตามรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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แหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม χ² Sig 

1. ตลาดกิมหย่ง รายได้ การเลือกเส้นทาง 57.978 0.000* 

2. ตลาดสันติสุข รายได้ การเลือกเส้นทาง 43.526 0.000* 
3. ห้างสรรพสินค้าโอเดียน รายได้ การเลือกเส้นทาง 41.144 0.000* 

4. ลีการเด้นสแควร ์ รายได้ การเลือกเส้นทาง 40.292 0.000* 
5. ตลาดกรีนเวย์ รายได้ การเลือกเส้นทาง 31.289 0.002* 
6. ตลาดปีนัง รายได้ การเลือกเส้นทาง 45.979 0.000* 

7. ตลาดน้ํา รายได้ การเลือกเส้นทาง 48.164 0.000* 
8. ตลาดนัดกลางคืน รายได้ การเลือกเส้นทาง 42.263 0.000* 

9. นวดแผนไทย รายได้ การเลือกเส้นทาง 52.568 0.000* 
10. กระเช้าลอยฟ้า รายได้ การเลือกเส้นทาง 22.129 0.036* 

11. การแสดงAqua รายได้ การเลือกเส้นทาง 23.438 0.024* 
12. ย่านธุรกิจหาดใหญ่ รายได้ การเลือกเส้นทาง 28.886 0.004* 

จากการวิเคราะห์แหล่งท่องเท่ียว 20 แหล่งพบว่า ค่า χ² ท่ีคํานวณได้ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α เท่ากับ 0.05 มีมากถึง 12 
แหล่งท่องเท่ียวแสดงว่า กลุ่มรายได้มีความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวเพียง 12 แหล่งท่องเที่ยวนี้ กล่าวได้ว่ากลุ่ม
รายได้ที่แตกต่างกันมีความสนใจในการมาท่องเที่ยวท่ี 12 แหล่งท่องเท่ียวนี้แตกต่างกัน 

4. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามการศึกษา กับพฤติกรรมในการเลือกเส้นทางท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังน้ี 

Ho : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจําแนกตามการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการเลือก
เส้นทางท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจําแนกตามการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือก
เส้นทางท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

แหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม χ² Sig 

1. ตลาดกิมหย่ง ระดับการศึกษา การเลือกเส้นทาง 15.690 0.047* 
2. ห้างสรรพสินค้าโอเดียน ระดับการศึกษา การเลือกเส้นทาง 19.138 0.014* 
3. ตลาดปีนัง ระดับการศึกษา การเลือกเส้นทาง 18.152 0.020* 
4. สวนสาธารณะหาดใหญ่ ระดับการศึกษา การเลือกเส้นทาง 17.422 0.026* 

5. น้ําตกโตนงาช้าง ระดับการศึกษา การเลือกเส้นทาง 19.114 0.014* 
6. วัดหาดใหญ่ใน ระดับการศึกษา การเลือกเส้นทาง 45.705 0.000* 
7. พระธาตุไตรภพไตรมงคล ระดับการศึกษา การเลือกเส้นทาง 16.569 0.035* 

จากการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว 20 แหล่งพบว่า ค่า χ² ที่คํานวณได้ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α เท่ากับ 0.05 มีมากถึง 7 
แหล่งท่องเท่ียวแสดงว่า ระดับการศึกษาได้มีความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวเพียง 7 แหล่งท่องเที่ยวนี้ กล่าวได้
ว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความสนใจในการมาท่องเท่ียวท่ี 7 แหล่งท่องเท่ียวนี้แตกต่างกัน 

การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเป็นชายและหญิงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงท่ีต้องการมาพักผ่อน จับจ่ายซี้อของในอําเภอหาดใหญ่ 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปีเป็นช่วงวัยทํางานจึงทําให้มีกําลังซื้อที่ดีสามารถจับจ่าย ในด้านสถานะภาพสมรสพบว่าส่วนใหญ่
เป็นโสดโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเพศชายซึ่งนิยมมาท่องเท่ียวย่านบันเทิงกลางคืน เพศหญิงนิยมการซี้อของราคาถูก 
ด้านรายได้เฉล่ียต่อปี พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 2,001 – 5,000 ริงกิต ต่อปีซึ่งเป็นรายได้คนทํางานระดับกลางของชาวมาเลเซีย 
และในด้านการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นนักท่องเที่ยววัยทํางานที่มี
รายได้ระดับกลาง รูปแบบการท่องเท่ียวที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่สนใจห้างสรรพสินค้าและแหล่งซื้อ
ของต่างๆ ส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมาท่องเท่ียว อําเภอหาดใหญ่ ปัจจัยหลักคือค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวท่ีราคาต่ํา อาจ
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 1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการท่องเที่ยวของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ควรเร่ง
ดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาสภาพพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด สวยงามน่าท่องเท่ียว โดยเฉพาะทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเชิงทางด้านประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานท่ีเก่าแก่ วัดวาอาราม 
รวมถึงโบราณสถานต่าง ๆ  
 2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรดําเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้ังด้านแหล่งท่องเท่ียว และงานเทศกาล ประเพณี
ตามสื่อต่างๆ ของอําเภอหาดใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นและอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และแผ่นพับ 
เป็นต้น เนื่องจากผลของการสํารวจนักท่องเท่ียวไม่ทราบข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ มากนัก และมักทราบเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว
หลักๆเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียควรมีการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายูให้
มากขึ้น 
 3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนาบริการด้านการคมนาคมขนส่งภายในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการจัดระบบ
การเดินรถโดยสารในท้องถ่ิน ที่มีความปลอดภัย มีราคาที่ได้มาตรฐาน และให้สามารถเดินทางท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวจุด
ต่างๆ ได้โดยสะดวก และปลอดภัย 
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ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร 

MARKET FACTORS AND SAFETY FACTORS OF FOREIGN TOURISTS 
 AT JATUJAK MARKET 
กวิน วงศ์ลีดี, ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยกําหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และการศึกษา เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ และ
ให้พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เป็น
ตัวแปรตาม 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย สุ่มตัวอย่างจากประชากรนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมายังตลาดนัดจตุจักรจํานวน 
400 คนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพรรณาคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่า t - test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ในด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีตลาดนัดจตุจักร พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิงในอัตราส่วน 60 ต่อ 40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-60 ปี ด้านรายได้พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 20,001-50,000 
เหรียญสหรัฐต่อปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากถึงร้อยละ 59.5 และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาจากกลุ่มประเทศยุโรปเป็นจํานวนร้อยละ 40 
 2. ในด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตลาดนัดจตุจักรพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกถึงร้อยละ 44 และร้อยละ 25 เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 2-3 คร้ัง เม่ือถาม
กลุ่มตัวอย่างเร่ืองการมาท่องเที่ยวท่ีตลาดนัดสวนจตุจักรนั้น ร้อยละ 58 ตอบว่าเพิ่งเดินทางมาเที่ยวท่ีตลาดนัดจตุจักรเป็นคร้ังแรก 
และร้อยละ 24 เคยมาแล้ว 2-3 คร้ัง เมี่อถามนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างว่ารู้จักตลาดนัดจตุจักรได้อย่างไร ร้อยละ 62 
ตอบว่ารู้จักจากเพื่อนและญาติมิตร นอกจากนั้นยังพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ร้อยละ 78 นิยมเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก
หรือเป็นคู่ ส่วนส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดนัดจตุจักร คือ 1) คําแนะนําจากเพ่ือนหรือญาติมิตร 2) 
ต้องการประสบการณ์ในการท่องเท่ียว และ 3) ต้องการแสวงหาส่ิงแปลกใหม ่
 3. ในด้านความพึงพอใจในการตลาดด้านสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักรโดยสามารถเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านความหลากหลายของสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 อันดับสองคือ ด้านความแปลกใหม่ของสินค้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 อันดับสามคือ ด้านราคาของสินค้ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 อันดับส่ีคือ ด้านคุณภาพของตัวสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
อันดับห้าคือ ด้านข้อมูลของสินค้ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 
 4. ในด้านความพึงพอใจในด้านการตลาด และด้านการบริการพบว่า อันดับแรกคือ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 อันดับสองคือ ด้านคุณภาพของริมทางเดิน (ฟุตบาท) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 อันดับสามคือ ด้านศูนย์บริการ
ข้อมูลของตลาดนัดสวนจตุจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 อันดับสี่คือ ด้านป้ายบอกทางและจุดบริการต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 
อันดับห้าคือ ด้านห้องน้ําสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานในด้านสินค้า ด้านการบริการ และด้านความปลอดภัย จากการทดสอบ t-test พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท้ังเพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจของตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกันในสามด้านคือ ด้านความ
หลากหลายของสินค้า ด้านความปลอดภัยระหว่างที่ซื้อของในตลาดนัดจตุจักร และความปลอดภัยจากอาชญากรรม 
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 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One Way ANOVA พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีต่างกลุ่มอายุ มีระดับความพึง
พอใจในตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกันในสองด้านคือ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ และด้านศูนย์บริการข้อมูลของตลาดนัด
จตุจักร และยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีต่างกลุ่มรายได้ มีระดับความพึงพอใจในตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกันใน 4 ด้านคือ 
ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ความปลอดภัยระหว่างท่ีซื้อของในตลาดนัดจตุจักร ความปลอดภัยจากคนในพ้ืนที่ ความ
ปลอดภัยของสถานที่ และพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีต่างกลุ่มระดับการศึกษา มีระดับความพึงพอใจของตลาดนัดจตุจักร
แตกต่างกัน 1 ด้านคือ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ 
คําสําคัญ: ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านความปลอดภัย ท่องเท่ียวชาวต่างชาติ   ตลาดนัดสวนจตุจักร 

Abstract 

The main objective of this research was to study market factors and safety factors of foreign tourists at Jatujak 
market. While dependent variables were gender, age, income, and levels of education, independent variables 
included the behavior of foreign tourists at Jatujak market, market factors and safety factors.  
 A total of 400 respondents used in this research sampling from the population which were all foreign 
tourists visiting Jatujak market. English questionnaire was used for collecting the data. Descriptive statistics 
used in this research included percentage, mean, and standard deviation and the analytical statistics included 
t-test and one way analysis of variance (ANOVA). 
 The Research Results 
 1. In terms of demographic, the findings revealed that male respondents were more than female 
respondents with the ratio of 60:40. The majority of respondents had the age of 26-60 years old. The majority 
had an average income of $20,001-$50,000 per annual. Up to 59.5 percent of the respondents had an 
undergraduate degree. Also, 40 percent of them came from the European Union countries.  
 2. In terms of foreign tourist behavior at Jatujak market, the majority of respondents visited Thailand 
the first time or about 44 percent and about 25 percent of them had already visited Thailand 2-3 occasions. 
When asked about the frequency of visiting Jatujak market, 58 percent said they visited Jatujak market the 
first time, and 24 percent said they visited Jatujak market at least 2-3 occasions. Up to 62 percent of the 
respondents said they knew Jatujak market from friends and relatives. In addition, 82 percent of the 
respondents prefer to travel with small group or couple. For the top three factors that influenced their 
decision to visit Jatujak market were the recommendation from friends and relatives, wanted to have new 
experience, and wanted to try something new.  
 3. For the level of satisfaction in products from Jatujak market, these factors can be ranked from the 
highest mean score to lowest mean score as follows: 1) The variety of the products with the mean score of 
4.30. 2) The new and different kinds of products with the mean score of 3.97. 3) The price of the product with 
the mean score of 3.79. 4) The quality of the products with the mean score of 3.78. 5) The information 
regarding the products with the mean score of 3.33. 
 4. For the level of satisfaction in services from Jatujak market, these factors can be ranked from the 
highest mean score to the lowest means score as followed: 1) The public transportation with the mean score 
of 3.80. 2) The quality of foot path with the mean score of 3.39. 3) The information center with the mean 
score of 3.24. 4) The quality of signs and information on board with the mean score of 3.18. 5) The service of 
public restrooms with the mean score of 2.89. 
 5. The result from the testing hypotheses with independent sample t-test revealed that male and 
female respondents had a significant difference in their satisfaction in areas of the variety of product, safety 
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during shopping, and safety from crimes.  The result of testing hypotheses by using one way ANOVA, foreign 
tourist in different age group had a significant in their satisfaction in the areas of transportation, and 
information center. 
Keywords: Market factors, Safety factors, Foreign tourists, Jatujak Market 

บทนํา 

 ปัจจัยการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในประเทศไทยเป็นจุดแข็งท่ีสําคัญในด้านการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ  ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวในด้านการตลาด
และด้านความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานสูงกว่าคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ  ย่อมนําไปสู่การบริโภคซ้ําๆของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
หรือการท่ีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแนะนําให้เพ่ือนสนิท มิตรสหายให้มาท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวท่ีตนเองประทับใจ  การ
บริโภคซ้ําๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยอย่างย่ังยืนในระยะยาวรายได้จาก
การท่องเท่ียวสามารถนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้จํานวนมหาศาล อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดที่แปลกใหม่ เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในด้านการท่องเท่ียวกับคู่แข่งขัน
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลยุทธ์ทางการตลาดต้องต้ังอยู่บนความรู้ความเข้าใจในความต้องการของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ  อธิบดีกรมท่องเท่ียว (สุพล ศรีพันธุ์, 2555: 3) ได้รายงานว่า ประเทศไทยนั้นยังได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว

อย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2554 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติจํานวน 19,098,323 คน เพ่ิมข้ึน 3,161,923 หรือคิดเป็นจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 19.84 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา สําหรับรายได้จากการท่องเที่ยวนั้น ในปี พ .ศ. 2554 มี

จํานวนท้ังส้ิน 734,591 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 141,797 ล้านบาทหรือคิดเป็นจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.30 และคาดว่า
แนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยวจะขยายตัวในปี พ.ศ. 2555 
   ตลาดนัดจตุจักร หรือ JJ Market นับเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ท่ีรู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย เนื่องจากตลาดนัดจตุจักรเป็นศูนย์รวมแหล่งขายสินค้าท่ีหลากหลาย ราคาต่ํา และมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ประเทศไทย โดยมี ร้านขายสินค้าต่างๆ มากกว่า 8,000 ร้านค้า และมีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น 
เคร่ืองประดับ ของเก่า อาหารประเภทต่างๆ สินค้าพ้ืนเมืองของไทย สัตว์เล้ียง ดอกไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ตลาดนัดจตุจักรจัดเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวที่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจที่จะเดินทางมาท่องเท่ียว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทํารายได้ให้กับ
ประเทศอย่างมาก จากการสํารวจความคิดเห็นเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพ ของ
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2552) พบว่า เมืองท่ีน่าท่องเท่ียวของเอเชียเรียงตามลําดับดังนี้ กรุงเทพ โตเกียว สิงค์โปร์ ฮานอย 
และเดลี นองจากนั้นยังเผยถึงแหล่งท่องเท่ียวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวในกรุงเทพมี 6 แห่ง ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนน
สีลม ประตูน้ํา ตลาดนัดจตุจักร วัดพระแก้ว และ หัวลําโพง 
 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนภายในตลาดนัดจตุจักร เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ห้องน้ํา
ไม่สะอาด ส่ิงอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ มีกลุ่มมิจฉาชีพท่ีใช้กลอุบายต่าง ๆ หลอกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเชื่อ
เพ่ือให้ซื้อสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพตํ่า การฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่สร้างความ
ไม่ปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากต่างแดนมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ด้วยปัญหาเหล่านี้อาจเป็นเหตุให้ตลาดนัดจตุจักร
ได้รับความพึงพอใจจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบให้จํานวนรายได้จากการท่องเท่ียวของน ักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติลดลงด้วย และปัญหาเหล่านี้ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับรายได้ของผู้ประกอบการท่องเท่ียวและผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการท่องเท่ียวที่ตลาดนัดจตุจักรอีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาความสําคัญของปัจจัยด้านการตลาด 
และปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตลาดนัดจตุจักร เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการ
เสนอสินค้า การบริการ รวมท้ังความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของตลาดนัดจตุจักรต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักร 
 2. เพื่อศึกษาด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวตลาดนัดจตุจักร 
            3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีมีต่อปัจจัยด้านการตลาด เช่นสินค้าและบริการ และปัจจัยด้าน
ความปลอดภัยท่ีตลาดนัดจตุจักร 
          4. เพ่ือเสนอแนะแผนการปรับปรุงตลาดนัดจตุจักรให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการตลาดนัดจตุจักร 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีความแตกต่างกันด้านเพศ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดเและปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยที่ตลาดนัดจตุจักรท่ีแตกต่างกัน 
 2. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีความแตกต่างกันด้านอายุ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยที่ตลาดนัดจตุจักรท่ีแตกต่างกัน 
 3. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีความแตกต่างกันด้านรายได้ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยที่ตลาดนัดจตุจักรท่ีแตกต่างกัน 
 4. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีความแตกต่างกันด้านการศึกษา มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้าน
ความปลอดภัยท่ีตลาดนัดจตุจักรท่ีแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตลาดนัดสวน
จตุจักร มีกรอบแนวความคิดในการดําเนินการวิจัยดังนี้  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีกําหนดในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งทราบ
จํานวนประชากรจากสถิติของผู้บริหารตลาดนัดจตุจักร ซึ่งให้ข้อมูลว่า มีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเท่ียวท่ี
ตลาดนัดจตุจักรวันละประมณ 200,000 คน และจํานวนนักท่องเท่ียวเหล่านี้มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 5% หรือไม่
น้อยกว่า 4,000 คนต่อวัน หรือประมาณปีละ 1,440,000 คนต่อปี 
 เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีเป็นตัวแทนของประชากรที่ทําการศึกษาทั้งหมดได้ ผู้วิจัยได้เลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ระหว่างเดือนพฤษภาคม จนถึง เดือนมิถุนายน 2554 
ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรโดยใช้สูตรของ (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % 
และยอมรับความคลาดเคล่ือน 5% โดยใช้สูตรดังนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

n =  ( ) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 ชุดแล้ว จากนั้นผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีกรอก
รหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสท่ัวไป (General coding form) และทําการบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากนั้นจึงทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลของคําตอบในแต่ละข้อ จึงนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทําการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
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ซึ่งสถิติ ท่ีใ ช้ในการประมวลผล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ชุด การแปรค่าความพึงพอใจของ

กลุ่มตัวอย่างมีการกําหนดการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์วิธีการให้คะแนนดังนี้ ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด)/
จํานวนชั้น = (5-1)/5 = 0.80                                                           
การทดสอบสมมติฐาน 

1. การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงท่ีมีต่อระดับความพึง
พอใจในด้านสินค้า ด้านบริการ และความปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักร 
Ho : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จําแนกตามเพศ มีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้า ด้านบริการ และความ
ปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรไม่แตกต่างกัน 
H1 :  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จําแนกตามเพศ มีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าด้านบริการ และความ
ปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกัน 

2. การทดสอบสมมติฐานด้วย One Way ANOVA: F- test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความพึงพอใจ 
ด้านสินค้า ด้านบริการ และความปลอดภัย จําแนกตามกลุ่มอายุ 3 กลุ่มโดยมีสมมติฐานเพ่ือการทดสอบดังนี้  
Ho : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จําแนกตามอายุ มีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าด้านบริการ และความ
ปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรไม่แตกต่างกัน 
H1 :  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จําแนกตามอายุ มีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าด้านบริการ และความ
ปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกัน 

3. การทดสอบสมมติฐานด้วย One Way ANOVA: F- test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความพึงพอใจ
ด้านสินค้า ด้านบริการ และความปลอดภัย จําแนกตามกลุ่มรายได้ 4 กลุ่มโดยมีสมมติฐานเพ่ือการทดสอบดังนี้  
Ho : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จําแนกตามรายได้ มีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าด้านบริการ และความ
ปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรไม่แตกต่างกัน 
H1 :  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จําแนกตามรายได้ มีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าด้านบริการ และความ
ปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกัน 

4. การทดสอบสมมติฐาน One Way ANOVA: F- test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความพึงพอใจด้าน
สินค้า ด้านบริการ และความปลอดภัย จําแนกตามกลุ่มรายได้ 4 กลุ่มโดยมีสมมติฐานเพ่ือการทดสอบดังนี้  
Ho : ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จําแนกตามรายได้ มีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้า ด้านบริการ และความ
ปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรไม่แตกต่างกัน 
H1 :  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จําแนกตามรายได้ มีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้า ด้านบริการ และความ
ปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกัน 

ผลการสํารวจด้านประชากรศาสตร์ ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรท่ีตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 400 ชุด พบว่า ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีดังนี้  
 เพศ จํานวนกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 400 คน ซึ่งแยกเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพศชายจํานวน 240 คน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด และแยกเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพศหญิงจํานวน 160 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
40 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
 อายุ อายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุในช่วง 26 – 60 ปี มีจํานวนมากถึง 252 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 63 
 รายได้เฉลี่ยต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อปีของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปีอยู่ในช่วงตํ่ากว่า $20,000 มีจํานวน 
139 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.8  
            การศึกษา ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 238 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 59.5 
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 กลุ่มประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มประเทศของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบว่า กลุ่มประเทศยุโรปมีจํานวน
สูงสุด มีจํานวน 162 คน คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 40.5 
 จํานวนคร้ังท่ีท่านเคยมาประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกลุ่มตัวอย่างมาประเทศไทยเป็นคร้ังแรกจํานวน 
177 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.3 
 จํานวนคร้ังท่ีท่านเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนัดจตุจักร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาตลาดนัดจตุจักร
เป็นคร้ังแรกมีมากท่ีสุด มีจํานวน 232 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 
 ท่านรู้จักตลาดนัดจตุจักรจากแหล่งใดเป็นหลัก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักตลาดนัดจตุจักรจากเพื่อนและญาติ
มิตรมากที่สุด มีจํานวน 247 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.8 
 ท่านเดินทางมาประเทศไทยกับใคร พบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กมากที่สุด มีจํานวน 193 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.3 
 อะไรเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดนัดจตุจักร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ได้รับคําแนะนําจากเพ่ือนและญาติมิตรมากท่ีสุด มีจํานวน 182 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.5  
            ผลวิเคราะห์ ความพึงพอใจในด้านสินค้า ด้านบริการ และด้านความปลอดภัยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

ผลวิเคราะห์จากข้อมูลความพึงพอใจในด้านสินค้าของตลาดนัดจตุจักรโดยสามารถเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
อันดับแรกคือ ด้านความหลากหลายของสินค้าอันดับสองคือ ด้านความแปลกใหม่ของสินค้า อันดับสามคือ ด้านราคาของสินค้า 
อันดับสี่คือ ด้านคุณภาพของตัวสินค้า และอันดับห้าคือ ด้านข้อมูลของสินค้า  

ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลความพึงพอใจในด้านบริการของตลาดนัดจตุจักรโดยสามารถเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ พบว่าอันดับสองคือ ด้านคุณภาพของริมทางเดิน (ฟุตบาท)อันดับสามคือ 
ด้านศูนย์บริการข้อมูลของตลาดนัดจตุจักร อันดับส่ีคือ ด้านป้ายบอกทางและจุดบริการต่างๆ และอันดับห้าคือ ด้านห้องน้ํา
สาธารณะ  

ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในตลาดนัดจตุจักรมีรายละเอียดดังนี้ อันดับแรกคือ ความ
ปลอดภัยจากคนในพ้ืนที่ อันดับสองคือ ความปลอดภัยด้านน้ําดื่ม อันดับสามคือ ความปลอดภัยระหว่างท่ีซื้อของในตลาดนัด
จตุจักร อันดับส่ีคือ ความปลอดภัยจากอาชญากรรม และอันดับห้าคือ ความปลอดภัยด้านอาหาร  
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านสินค้า ด้านบริการ และความปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักร
จําแนกตามเพศ 

รายการ ชาย N = 240 หญิง N = 180 t Sig. 
  S.D.  S.D.   

ด้านความหลากหลายของสินค้า 4.3667 .77008 4.2000 .84526 2.039 .042* 
ความปลอดภัยระหว่างท่ีซื้อของใน
ตลาดนัดจตุจักร 

3.7958 .78425 3.5563 .79104 2.983 .003* 

ความปลอดภัยจากอาชญากรรม 3.8083 .80579 3.5250 .72641 3.582 .000* 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลของการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t- test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งค่า 

Sig. มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีต้ังไว้ α = 0.05 ทั้ง 3 ด้านนี้ แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท้ังเพศชายและเพศหญิงมี
ระดับความพึงพอใจในตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกันในสามด้านคือ ด้านความหลากหลายของสินค้า ด้านความปลอดภัยระหว่างที่ซื้อ
ของในตลาดนัดจตุจักร และความปลอดภัยจากอาชญากรรม 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านสินค้า ด้านบริการ และความปลอดภัย ของตลาดนัดจตุจักร 
จําแนกตามกลุ่มอายุ 

ระดับความคิดเห็น  SS df MS F Sig. 
ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ระหว่างกลุ่ม 11.144 3 3.715 4.120 .007* 

ภายในกลุ่ม 357.034 396 .902   
รวม 368.178 399    

ความปลอดภัยระหว่างที่ซื้อของใน
ตลาดนัดจตุจักร 

ระหว่างกลุ่ม 6.670 3 2.223 3.589 .014* 
ภายในกลุ่ม 245.330 396 .62   
รวม 252.000 399    

ความปลอดภัยจากคนในพ้ืนที ่ ระหว่างกลุ่ม 7.921 3 2.640 4.029 .008* 
ภายในกลุ่ม 259.516 396 .655   
รวม 267.438 399    

ความปลอดภัยจากอาชญกรรม ระหว่างกลุ่ม 5.689 3 1.896 3.115 .026* 
ภายในกลุ่ม 241.101 396 .609   
รวม 246.790 399    

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ผลของการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 2 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t- test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งค่า 

Sig. มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีตั้งไว้ α = 0.05 ท้ัง 2 ด้านนี้แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีต่างกลุ่มอายุ มีระดับความ
พึงพอใจในตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกันในสองด้านคือ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ และด้านศูนย์บริการข้อมูลของตลาดนัด
จตุจักร 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านบริการของตลาดนัดจตุจักร จําแนกตามกลุ่มรายได้ 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ผลของการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 3 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t- test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งค่า 

Sig. มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติที่ต้ังไว้ α = 0.05 ท้ัง 4 ด้านนี้แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างกลุ่มรายได้ มีระดับ
ความพึงพอใจของตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกันใน 4 ด้านคือ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ความปลอดภัยระหว่างท่ีซื้อของใน
ตลาดนัดจตุจักร ความปลอดภัยจากคนในพื้นท่ี ความปลอดภัยจากอาชณกรรม 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าของตลาดนัดจตุจักร จําแนกตามกลุ่มการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  SS df MS F Sig. 
 ด้านการคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ 

ระหว่างกลุ่ม 7.744 3 2.581 2.836 .038* 
ภายในกลุ่ม 360.434 396 .91   
รวม 368.178 399    

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ระดับความคิดเห็น  SS df MS F Sig. 
ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ระหว่างกลุ่ม 8.029 2 4.014 4.425 .013* 

ภายในกลุ่ม 360.149 397 .907   
รวม 368.178 399    

 ด้านศูนย์บริการข้อมูลของตลาด
นัดจตุจักร 

ระหว่างกลุ่ม 5.664 2 2.832 3.499 .031* 
ภายในกลุ่ม 321.296 397 .809   
รวม 326.960 399    
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ผลของการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 4 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t- test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งค่า 

Sig. มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีตั้งไว้ α = 0.05 เพียง 1 ด้านนี้แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีต่างกลุ่มระดับการศึกษา 
มีระดับความพึงพอใจของตลาดนัดจตุจักรแตกต่างกัน 1 ด้านคือ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ 

สรุปและอภิปรายผล 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน ซึ่งมีอายุในช่วงระหว่าง 26 – 60 ปี และมี
นักท่องเท่ียวสูงอายุน้อยมาก เพียง 3.8% ส่วนกลุ่มประเทศท่ีมีความสําคัญ คือ กลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศเอเชีย ส่วน
จํานวนคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวมาเที่ยวตลาดนัดจตุจักร พบว่า ส่วนใหญ่มาเป็นคร้ังแรก มีจํานวนร้อยละ 58 และนักท่องเที่ยวที่เป็น
ลูกค้าประจํา ซึ่งมาหลายคร้ัง มีสัดส่วนร้อยละ 15.3 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่มีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการหรือการ
ท่องเท่ียวที่ตลาดนัดจตุจักร และประเด็นสําคัญทีพ่บอีกประเด็นหนึ่ง คือ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จักตลาดนัดจตุจักรจากคําแนะนํา
ของเพ่ือนและญาติมิตร ส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์และจากบริษัทด้านการท่องเท่ียวมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อย เหตุผลที่พบคือไม่เช่ือถือ
ข้อมูลจากเว็บไซต์มากนัก จึงสามารถสรุปได้ว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้รับข้อมูลเร่ืองตลาดนัดจตุจักร โดยวิธีการ Words of 
Mouth หรือการแนะนําปากต่อปากจากเพื่อนและญาติมิตร และส่ิงที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักร คือ 
คําแนะนําจากเพ่ือนและญาติมิตร  
 จากข้อมูลความพึงพอใจในด้านสินค้า จะเห็นได้ว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและราคามากท่ีสุด และมีความ
พึงพอใจในด้านข้อมูลของสินค้าน้อยท่ีสุด เนื่องจาก มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าที่เป็นภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการไม่สามารถส่ือสารเชิงลึกในด้านข้อมูลของสินค้ากับนักท่องเที่ยวจากข้อมูลความพึงพอใจในด้านการบริการ พบว่า 
การคมนาคมขนส่งสาธารณะได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากความทันสมัยของรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และรถไฟฟ้า (BTS) 
ส่วนการบริการท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การบริการด้านห้องน้ําสาธารณะ เนื่องจากมาตรฐานของห้องน้ําสาธารณะของ
ตลาดนัดจตุจักรยังตํ่ากว่ามาตรฐานในระดับนานาชาติอยู่มาก อีกท้ังมีจุดบริการน้อย ข้อมูลความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย 
พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยจากคนในพ้ืนที่อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากคนไทยมีไมตรีจิตและอัธยาศัยที่ดี
ต่อชาวต่างชาติ และพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยของน้ําดื่ม เนื่องจาก น้ําดื่มในตลาดนัดจตุจักรมีการ
บรรจุขวดท่ีสะอาดและถูกสุขอนามัย แต่พบว่า ความปลอดภัยด้านอาหาร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก อาหาร
ท่ีจําหน่ายในตลาดนัดจตุจักรยังไม่มีมาตรฐานด้านความสะอาดเพียงพอ เช่น การใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง โดยไม่ใส่ถุงมือ 
กระบวนการล้างภาชนะใส่อาหารยังไม่สุขลักษณะ 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตลาดนัด
จตุจักร สามารถนําผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงดูด นักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น โดย
นําผลจากการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงการบริหารตลาดนัดจตุจักร ดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะสําหรับภาครัฐ 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน การเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอสินค้า บริการ และความปลอดภัยในตลาดนัดจตุจักร ควร
ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนให้กับตลาดนัดจตุจักร การท่ีผู้ประกอบการธุรกิจและร้านค้าได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว การบริการ และการจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวถูกกําหนดและควบคุมโดย
ส่วนกลางหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแต่ฝ่ายเดียว จากการท่ีผู้ประกอบการขาดการมีส่วนร่วม ทําให้ขาดความร่วมมือและ
จิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ เช่นความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพราะผู้ประกอบการจะคิดว่า
หน้าที่ดังกล่าวเป็นของหน่วยงานภาครัฐ จึงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วม มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติการตามท่ีได้ตัดสินใจ ในด้านพึ้นท่ีและความปลอดภัยใน
ตลาดนัดจตุจักร การมีส่วนร่วมมีความสําคัญ ทําให้เกิดการกระตุ้นให้เข้าใจถึงความสําคัญของการแก้ปัญหาตลาดนัดจตุจักร 

2. การตระหนักถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อตลาดนัดจตุจักร จากผลการศึกษาพบว่าการตระหนักถึงผลกระทบของ
การท่องเที่ยวต่อชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อการบํารุงรักษาตลาดนัดจตุจักรผู้บริหารตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่ได้เข้ามาส่งเสริมและ
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พัฒนาการท่องเท่ียวและมีลักษณะการพัฒนาท่ีมาจากการเป็นผู้บริหารจัดการหรือเป็นการสั่งการอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ร้านค้าและผู้ประกอบการจึงขาดความพร้อมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดนัดจตุจักร จึงเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์จากการบริหารตลาดนัดจตุจักรที่ไม่ท่ัวถึงและปัญหาท่ีเกิดจากฤดูกาลท่องเท่ียว ผลกระทบ
ด้านสังคม เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหามลพิษทางเสียง ฝุ่น และขยะนอกจากนี้ 
ผู้บริหารตลาดนัดจตุจักรควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนในกิจกรรมการ
รณรงค์ทางการตลาดท่ีทางผู้บริหารตลาดนัดจตุจักรจัดข้ึน มีการส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการท่ีจัดข้ึนให้ทราบกันอย่างทั่วถึง
และมีการโฆษณาให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้ทราบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียว ทําให้
เกิดการนํารายได้สู่ชุมชน แต่ทางผู้บริหารตลาดนัดจตุจักรควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติรับรู้ 
2 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ 

1. ร้านค้าและผู้ประกอบการในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาความปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักร 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติการให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติรู้สึกปลอดภัย และควรมีเคร่ืองมือส่ือสารในตลาดนัด
จตุจักร เม่ือเกิดเหตุร้ายหรือกรณีท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเจ็บป่วย ควรมีผู้ท่ีสามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ควรมีการเตรียม
อุปกรณ์สัญญานเตือนภัยและปฐมพยาบาล การมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผลของโครงการ เพื่อจะได้รับทราบข้อ
ปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกัน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน การเกิดปัญหา ลักขโมย ฉ้อโกง และความเส่ือม
โทรมของส่ิงแวดล้อมที่ตลาดนัดจัตจักร ปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากการขาดความร่วมมือของชุมชน เพื่อเป็นการรักษาสถานท่ี
ท่องเท่ียวให้ปลอดภัยอยู่คู่ท้องถ่ินได้อย่างย่ังยืน ผู้ประกอบการควรจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือเข้าร่วมโครงการรณรงค์ของตลาด
นัดจัตจักร  

2. ด้านการตลาด ควรพัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของตลาดนัดจตุจักรให้มาก
ย่ิงข้ึน โดยพิจารณาเลือกกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เสนอส่ือให้สอดคล้องผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการปรับปรุงแผนการ
ตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังนั้นควรมีการพัฒนาแผนการตลาดให้ครองใจนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ได้ ด้านการโฆษณา ควร
กระตุ้นการรับรู้ของนักท่องเท่ียว เช่น ด้วยการทําการตลาดผ่านทางสังคมเครือข่ายออนไลน์ โดยเน้นการโฆษณาที่ส้ัน ๆ กระชับได้
ใจความแต่อยู่ในรูปของรูปภาพ ภาษาอังกฤษท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้าใจง่าย เป็นการกระตุ้นกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า การตลาดแบบปากต่อปาก การสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากเป็นรูปแบบการโฆษณาท่ีมีต้นทุนตํ่า และเป็น
กลยุทธ์ท่ีนิยมใช้ การแพร่กระจายของข้อมูลและการสร้างกระแสโดยการใช้การส่ือสารแบบปากต่อปาก ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่าง
มาก และมีต้นทุนตํ่า ซึ่งเหมาะกับสภาพของตลาดนัดจตุจักร ร้านค้าและผู้ประกอบการควรใช้การตลาดทางตรง เป็นการส่ือสาร
โดยตรงกับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เนื่องจากมีต้นทุนตํ่าและวัดผลได้ชัดเจน การตลาดทางตรงสามารถสะท้อนความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้ และสามารถเข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างลึกซึ้ง  

3. ในการทําการตลาดผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์นั้น ข้อความทางการส่ือสาร ควรเป็นข้อความท่ีกระชับได้ใจความ ไม่
มากจนเกินไปจนผู้อ่านไม่อยากอ่าน และไม่น้อยจนเกินไปจนผู้อ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ และ ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจและรู้จัก
ธรรมชาติของสังคมเครือข่ายออนไลน์สมัยใหม่ เพ่ือท่ีจะได้เลือกใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะของสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
รวมถึงต้องมีการสํารวจตลาดของสินค้าบนสังคมเครือข่ายออนไลน์ก่อนท่ีจะลงมือทําการตลาด 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS EFFECTING LIFE SATISFACTION OF THE ELDERLY IN BANGKOK 

สุทธิพงศ์  บุญผดุง 
สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 
(1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  และ  (2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้สูงอายุจํานวน  211 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC=0.66-1.00) และความเชื่อม่ันท่ี
สามารถนําไปใช้ได้ โดยท่ีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการมีชีวิตที่ดี ด้านการยอมรับ
ตนเอง ด้านปัจจัยแวดล้อมและท้ังฉบับ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.961 0.983 0.976 0.973 และ 0.980 ตามลําดับ      
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างพอใจค่อนข้างมากถึงมาก
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความพอใจในด้านปัจจัยแวดล้อม ด้านการมีชีวิตท่ีดี ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการ
ยอมรับตนเอง และด้านการใช้ชีวิต ตามลําดับ  (2) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ปัจจัยด้านการยอมรับตนเอง การมีชีวิตท่ีดี ปัจจัยแวดล้อม และด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล (3) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ึนอยู่กับการยอมรับตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ
ปัจจัยแวดล้อม สําหรับสมการในการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ แสดงในรูปมาตรฐานดังนี้ ความพึงพอใจในการ
ใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ = 0.414·การยอมรับตนเอง + 0.307·ปัจจัยแวดล้อม 
คําสําคัญ: ปัจจัยแวดล้อม  ความพึงพอใจในการใชชี้วิต  การยอมรับตนเอง ผู้สูงอายุ  

Abstract 

 The study focused on factors affecting life satisfaction of the elderly in Bangkok. The purposes of this 
study were to (1) study the level of life satisfaction of the elderly in Bangkok, and (2) investigate factors 
affecting the level of life satisfaction of the elderly. The research cohort consisted of 211 elderly residing in 
Bangkok. Questionnaire on life satisfaction of the elderly was employed as a research tool to collect data. 
The questionnaire was approved as content validity (IOC=0.66-1.00) and reliability which was able to 
respectively classify into the factors of personal information, well-being, self-acceptance, environment, and 
overall at 0.961, 0.983, 0.976, 0.973, and 0.980.  
 The research found that life-satisfaction of the elderly in Bangkok was between the levels of 
somewhat satisfied to very satisfied. The research participants defined the factor of general environment as 
the first rank followed by well-being, personal information, self-acceptance and lifestyle. The research further 
discovered that factor most directly related to their level of life satisfaction is self-acceptance followed by 
well-being, general environment, and personal information. Lastly, the research additionally revealed that the 
factors of self-acceptance and general environment most affect the level of life satisfaction of the elderly. The 
equation for forecasting life satisfaction of the elderly residing in Bangkok was 0.414·self-
acceptance+0.307·general environment. 
Keywords:  General environment, Life satisfaction, Self-acceptance, The elderly 
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บทนํา 

 ประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก 390 ล้านคนเป็น 800 ล้านในปี 2025 (พ.ศ. 2568) คิด
เป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั่วโลก (WHO, 1998) ทําให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละประเทศเร่งหาแนวทางในการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นระบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ การบริการด้านสุขภาพ และการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่กําลังเผชิญกับสภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยประชากรกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปในประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสําคัญส่งผลให้
ภาครัฐกําหนดมาตรการเตรียมการรองรับให้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย ิ่งขึ้น โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์ "การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ" เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 10 ด้วยการมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)  เพ่ือกําหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และ
มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ดําเนินการด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิ  การให้บริการด้านสุขภาพ  การ
จัดสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยที่ส่ิงเหล่านี้จะต้องมีการได้รับรู้ถึงข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการวางแผนและ
ดําเนินการบนฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า (Dijksterhuis, 2011: 156) 
 จากข้อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 7.1 ล้าน
คน  ในปี 2553 จะมีจํานวนผู้สูงอายุถึง 7.6 ล้านคน สถานการณ์ดังกล่าวประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  และ
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) ข้อมูลสถิติโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานจํานวนผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มข้ึนเป็น 8,132,864 คน หรือประมาณร้อยละ 12 ของประชากรท้ังหมด โดยในเขตกรุงเทพมหานคร
จะมีจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนจากเดิม 721,000 คนในปี 2548 เป็น 906,000 คนในปี 2553 (กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2538) ซึ่งหากจําแนกพ้ืนที่แล้วพบว่าเขตหนองจอกเป็นเขตพ้ืนท่ี
ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีจํานวนผู้สูงอายุถึง 11,793 คน (กรมการปกครอง, 2553) ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ช้ันนอกที่แขวงและตําบล
ห่างไกลจากการเข้าถึงของหน่วยงานภาครัฐ  ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืน ท่ีดังกล่าว จึง
สามารถสะท้อนถึงความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ 
Reig (2003),  Lupien and Wan (2004) (cited in Ní Mhaoláin et al., 2012: 316) ท่ีกล่าวว่าความพึงพอใจในการใช้ชีวิต
ได้รับการยอมรับว่าเป็นลักษณะสําคัญของการมีสวัสดิการที่ดีและเป็นตัวสะท้อนที่แสดงถึงคุณภาพชีวิต  
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้สูงอายุในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ มากมายให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรับมือกับการเจ็บป่วย และโรคภัยไข้เจ็บของ
ผู้สูงอายุ การจ่ายสวัสดิการในการครองชีพของผู้สูงอายุ การแบกรับภาระของบุตร หลานซึ่งเป็นวัยทํางานที่มีต่อผู้สูงอายุในสัดส่วน
ท่ีไม่สมดุล (New Internationalist, 2010; Kelly, 2010) การถูกทอดท้ิงและถูกละเลยจากบุตรหลาน การถูกกระทํารุนแรงทาง
จิตใจจากบุตรหลาน หรือคนในครอบครัวโดยคําพูดและการไม่ให้เกียรติ (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อ้างถึงในจิราพร เกศพิชญวัฒนา, ม.ป.ป.)      
 มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและบุตรหลาน การแสดงบทบาทของผู้สูงอายุในครอบครัว เป็น
องค์ประกอบสําคัญท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ (Antonucci, Fuhrer and Jackson,1990; Dwyer, Lee, and 
Jankowski, 1994; Kim and Kim, 2003; Litwin, 2004. cited in Lowenstein, Katz and Gur-Yaish, 2007: 867) ซึ่งจาก
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของครอบครัวในสังคมไทยพบว่าได้มีการเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายซึ่งมีปู่ ย่า ตา ยาย บุตร หลาน
อยู่ร่วมกันไปเป็นครอบครัวเด่ียว ซึ่งประกอบด้วยสามี ภรรยา และบุตรเท่านั้น กล่าวคือมีสมาชิกในครอบครัวอยู่กันไม่เกินสองรุ่น 
ซึ่งไม่เอื้อต่อการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่เคยมีบุตรหลานคอยดูแลหรือคอยดูแลบตุรหลานให้  ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้สูงอายุ
ไม่สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ทําให้เกิดเป็นปัญหาต่อเนื่องกับ
กลุ่มผู้สูงอายุในสังคมไทย (ศากุล ช่างไม้, 2550 และสุวดี เบญจวงศ์, 2541) เห็นได้ชัดว่าถ้าไม่มีการดําเนินการกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น
เหล่านี้ ภาครัฐจะต้องสูญเสียและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากมายสําหรับผู้สูงอายุท่ีจะมีมากข้ึน เช่นการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ 
การจัดบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลหรือบ้านพักสําหรับผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับการเหลียวแล   
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      (Zhange and Yu, 1998; Chou, 1999; Chen and 

Silverstein, 2000; Tang et al., 2006; Li et al.,2006; Filus, 2006; Zhange and Liu, 2007 cited in Chen et al., 2010: 
61-62; Oppikofer, 2010: 310)  

 (Okaw, 1998 cited in Chen et al., 2010: 61-62)  
     

        
  

  

   
   

  
    (  

, 2550)     

 5-10   
  

  
   (  , 2550)       

  
  

      

 

 1.   
 2.   

 

  1      /
  

 

       
 (Parker, Martin and Marsh, 2008: 15-17)  (Cha, 2003; Marsh,  

Craven and Debus, 2006; Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller and Baumert, 2007)    
(Self-concept)  ( ener et al., 2008: 901-903) 

 
 (Dahlan et al., 2010: 71-79) 

  (Chen et al., 2010: 61-71)  
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ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุชาวจีน พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพท่ีเคยทํา และลักษณะของครอบครัว (2) แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
สุขภาพกาย สถานะทางการเงิน และประสิทธิภาพของตนเอง (3) ปัจจัยแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย เหตุการณ์ในชีวิตท่ีไม่พึง
ประสงค์ บทบาททางสังคม และกิจกรรมส่วนบุคคล มคีวามเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พร้อมกับตัวแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อม เพ่ือค้นหาคําตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้ 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่ายกับผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต ่60 ปีขึ้นไป ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับคืน
มาจํานวน 211 คน  
 สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มี
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จําแนก 2 ตอน ตอนที่ 1 จะเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพท่ีเคยทําอาชีพปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน โรคประจําตัว ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น ตอนท่ี 2 
แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลจํานวน 10 ข้อ ด้านการมีชีวิตท่ีดีจํานวน 5 ข้อ ด้านการยอมรับตนเอง
จํานวน 5 ข้อ ด้านปัจจัยแวดล้อมจํานวน 5 ข้อและด้านความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจํานวน 1 ข้อ ซึ่ง
ข้อคําถามท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จะมีลักษณะเป็นข้อคําถามเชิงนิมาน โดยมีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ 
ประกอบด้วยพึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจค่อนข้างมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
แบบสอบถามความ  พึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมีจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 41 ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับจุดประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) มีค่าต้ังแต่ 0.66 - 1.00 ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุได้ สําหรับค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุท้ัง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.980 โดยมีค่าความเช่ือม่ันรายด้านในแต่ละด้านดังนี ้ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.961 
ด้านการมีชีวิตที่ดีมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.983   ด้านการยอมรับตนเองมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.976 ด้านปัจจัยแวดล้อม มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลได้ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโดยใช้ความถี่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุในภาพรวมและเป็นรายด้านโดยใช้ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งหาสัมประสิทธิ์การแปรผัน 
(Coefficient of variance: C.V.) สําหรับการเปรียบเทียบอันดับของความพึงพอใจในการใช้ชีวิตระหว่างรายด้านของผู้สูงอาย ุ    
 สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของค่าเฉลี่ย
และการแปลผลระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยการนําแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว 
(2535) มาปรับให้เข้ากับมาตรวัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมี 6 ระดับ ซึ่งเกณฑ์เป็นดังต่อไปนี ้

          ค่าเฉล่ีย (Mean) การแปลผลระดับความพึงพอในการใช้ชีวติ 
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5.51 -   6.00 มากที่สุด 
4.51  -  5.50 มาก 
3.51  -  4.50 ค่อนข้างมาก 
2.51  -  3.50 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 น้อย 
1.00  -  1.50 น้อยที่สุด 

 2.  ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีนํามาใช้เป็นตัวพยากรณ์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านแหล่งข้อมูล
ส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อมกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังนี้  (อภินันท์ จันตะนี, 
2549: 7)   

       สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การแปลความหมาย 
0.01  -  0.20     มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก 
0.21  -  0.40     มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
0.41  -  0.60     มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.61  -  0.75     มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
0.76  -  0.90     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.91  -  1.00     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

 3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจําแนกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบ stepwise      

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. จํานวนผู้สูงอายุจํานวน 211 คนประกอบด้วยเพศชาย 90 คน และเพศหญิง 121 คน ผู้สูงอายุเพศชายท่ีมีอายุ 60-64 
ปี มีจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 70-74 ปี ซึ่งมีจํานวน 37 และ 30 คน ตามลําดับ โดยมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและไม่ได้
เรียนหนังสือจํานวนมากที่สุด ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิงท่ีมีอายุ 65-69 ปี มีจํานวนมากที่สุด คือมีจํานวน 52 คน โดยมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและไม่ได้เรียนหนังสือจํานวนมากที่สุดเช่นเดียวกัน  และผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวนี้มีอาชีพท่ีเคยทําคืออาชีพค้าขายเป็น
อันดับแรก  รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้าง  รัฐวิสาหกิจ และรับราชการตามลําดับ สําหรับอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้สูงอายุเคยทําได้แก่ ช่างไม้  
แม่บ้าน ค้าขาย ทําสวน  ช่างผม  และทํางานธนาคาร ผู้สูงอายุโดยส่วนมากได้รายงานตนเองว่ามีสุขภาพดีปานกลางจนถึงดีเย่ียม 
ตลอดจนไม่เป็นโรคภัย ส่วนผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยจะให้ข้อมูลว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันมากที่สุด นอกจากนี้
กิจกรรมท่ีผู้สูงอายุชอบทําได้แก่ การออกกําลังกาย การทําบุญ ฟังเทศน์ สวดมนต์ และการปลูกต้นไม้  เป็นต้น 
 2. ความพึงพอของผู้สูงอายุจํานวน 211 คน เรียงจากอันดับแรกจนถึงอันดับสุดท้ายโดยใช้สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
(C.V.) ดังตารางท่ี 1 ได้แก่ความพึงพอใจด้านปัจจัยแวดล้อม ด้านการมีชีวิตท่ีดี ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล และด้านการยอมรับ
ตนเอง โดยมีระดับความพึงพอใจคือ  4.60  4.38  4.27 และ 4.39 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก
จนถึงมาก ส่วนความพึงพอใจด้านการใช้ชีวิตซึ่งเป็นตัวแปรตามมีระดับความพึงพอใจคือ 4.31 ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
ในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน 

 

 

ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุชาวจีน พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพท่ีเคยทํา และลักษณะของครอบครัว (2) แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
สุขภาพกาย สถานะทางการเงิน และประสิทธิภาพของตนเอง (3) ปัจจัยแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย เหตุการณ์ในชีวิตท่ีไม่พึง
ประสงค์ บทบาททางสังคม และกิจกรรมส่วนบุคคล มคีวามเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พร้อมกับตัวแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อม เพ่ือค้นหาคําตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้ 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่ายกับผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต ่60 ปีขึ้นไป ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับคืน
มาจํานวน 211 คน  
 สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มี
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จําแนก 2 ตอน ตอนที่ 1 จะเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพท่ีเคยทําอาชีพปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน โรคประจําตัว ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น ตอนท่ี 2 
แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลจํานวน 10 ข้อ ด้านการมีชีวิตท่ีดีจํานวน 5 ข้อ ด้านการยอมรับตนเอง
จํานวน 5 ข้อ ด้านปัจจัยแวดล้อมจํานวน 5 ข้อและด้านความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจํานวน 1 ข้อ ซึ่ง
ข้อคําถามท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จะมีลักษณะเป็นข้อคําถามเชิงนิมาน โดยมีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ 
ประกอบด้วยพึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจค่อนข้างมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
แบบสอบถามความ  พึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมีจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 41 ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับจุดประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) มีค่าต้ังแต่ 0.66 - 1.00 ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุได้ สําหรับค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุท้ัง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.980 โดยมีค่าความเช่ือม่ันรายด้านในแต่ละด้านดังนี ้ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.961 
ด้านการมีชีวิตที่ดีมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.983   ด้านการยอมรับตนเองมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.976 ด้านปัจจัยแวดล้อม มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลได้ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโดยใช้ความถี่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุในภาพรวมและเป็นรายด้านโดยใช้ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งหาสัมประสิทธิ์การแปรผัน 
(Coefficient of variance: C.V.) สําหรับการเปรียบเทียบอันดับของความพึงพอใจในการใช้ชีวิตระหว่างรายด้านของผู้สูงอาย ุ    
 สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของค่าเฉลี่ย
และการแปลผลระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยการนําแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว 
(2535) มาปรับให้เข้ากับมาตรวัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมี 6 ระดับ ซึ่งเกณฑ์เป็นดังต่อไปนี ้

          ค่าเฉล่ีย (Mean) การแปลผลระดับความพึงพอในการใช้ชีวติ 

ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุชาวจีน พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพท่ีเคยทํา และลักษณะของครอบครัว (2) แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
สุขภาพกาย สถานะทางการเงิน และประสิทธิภาพของตนเอง (3) ปัจจัยแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย เหตุการณ์ในชีวิตท่ีไม่พึง
ประสงค์ บทบาททางสังคม และกิจกรรมส่วนบุคคล มคีวามเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พร้อมกับตัวแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อม เพ่ือค้นหาคําตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้ 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่ายกับผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต ่60 ปีขึ้นไป ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับคืน
มาจํานวน 211 คน  
 สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มี
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จําแนก 2 ตอน ตอนที่ 1 จะเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพท่ีเคยทําอาชีพปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน โรคประจําตัว ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น ตอนท่ี 2 
แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลจํานวน 10 ข้อ ด้านการมีชีวิตท่ีดีจํานวน 5 ข้อ ด้านการยอมรับตนเอง
จํานวน 5 ข้อ ด้านปัจจัยแวดล้อมจํานวน 5 ข้อและด้านความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจํานวน 1 ข้อ ซึ่ง
ข้อคําถามท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จะมีลักษณะเป็นข้อคําถามเชิงนิมาน โดยมีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ 
ประกอบด้วยพึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจค่อนข้างมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
แบบสอบถามความ  พึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมีจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 41 ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับจุดประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) มีค่าต้ังแต่ 0.66 - 1.00 ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุได้ สําหรับค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุท้ัง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.980 โดยมีค่าความเช่ือม่ันรายด้านในแต่ละด้านดังนี ้ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.961 
ด้านการมีชีวิตที่ดีมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.983   ด้านการยอมรับตนเองมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.976 ด้านปัจจัยแวดล้อม มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลได้ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโดยใช้ความถี่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุในภาพรวมและเป็นรายด้านโดยใช้ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งหาสัมประสิทธิ์การแปรผัน 
(Coefficient of variance: C.V.) สําหรับการเปรียบเทียบอันดับของความพึงพอใจในการใช้ชีวิตระหว่างรายด้านของผู้สูงอาย ุ    
 สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของค่าเฉลี่ย
และการแปลผลระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยการนําแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว 
(2535) มาปรับให้เข้ากับมาตรวัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมี 6 ระดับ ซึ่งเกณฑ์เป็นดังต่อไปนี ้

          ค่าเฉล่ีย (Mean) การแปลผลระดับความพึงพอในการใช้ชีวติ 

5.51 -   6.00 มากที่สุด 
4.51  -  5.50 มาก 
3.51  -  4.50 ค่อนข้างมาก 
2.51  -  3.50 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 น้อย 
1.00  -  1.50 น้อยที่สุด 

 2.  ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีนํามาใช้เป็นตัวพยากรณ์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านแหล่งข้อมูล
ส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อมกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังนี้  (อภินันท์ จันตะนี, 
2549: 7)   

       สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การแปลความหมาย 
0.01  -  0.20     มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก 
0.21  -  0.40     มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
0.41  -  0.60     มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.61  -  0.75     มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
0.76  -  0.90     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.91  -  1.00     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

 3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจําแนกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบ stepwise      

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. จํานวนผู้สูงอายุจํานวน 211 คนประกอบด้วยเพศชาย 90 คน และเพศหญิง 121 คน ผู้สูงอายุเพศชายท่ีมีอายุ 60-64 
ปี มีจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 70-74 ปี ซึ่งมีจํานวน 37 และ 30 คน ตามลําดับ โดยมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและไม่ได้
เรียนหนังสือจํานวนมากที่สุด ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิงท่ีมีอายุ 65-69 ปี มีจํานวนมากที่สุด คือมีจํานวน 52 คน โดยมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและไม่ได้เรียนหนังสือจํานวนมากที่สุดเช่นเดียวกัน  และผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวนี้มีอาชีพท่ีเคยทําคืออาชีพค้าขายเป็น
อันดับแรก  รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้าง  รัฐวิสาหกิจ และรับราชการตามลําดับ สําหรับอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้สูงอายุเคยทําได้แก่ ช่างไม้  
แม่บ้าน ค้าขาย ทําสวน  ช่างผม  และทํางานธนาคาร ผู้สูงอายุโดยส่วนมากได้รายงานตนเองว่ามีสุขภาพดีปานกลางจนถึงดีเย่ียม 
ตลอดจนไม่เป็นโรคภัย ส่วนผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยจะให้ข้อมูลว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันมากที่สุด นอกจากนี้
กิจกรรมท่ีผู้สูงอายุชอบทําได้แก่ การออกกําลังกาย การทําบุญ ฟังเทศน์ สวดมนต์ และการปลูกต้นไม้  เป็นต้น 
 2. ความพึงพอของผู้สูงอายุจํานวน 211 คน เรียงจากอันดับแรกจนถึงอันดับสุดท้ายโดยใช้สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
(C.V.) ดังตารางท่ี 1 ได้แก่ความพึงพอใจด้านปัจจัยแวดล้อม ด้านการมีชีวิตท่ีดี ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล และด้านการยอมรับ
ตนเอง โดยมีระดับความพึงพอใจคือ  4.60  4.38  4.27 และ 4.39 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก
จนถึงมาก ส่วนความพึงพอใจด้านการใช้ชีวิตซึ่งเป็นตัวแปรตามมีระดับความพึงพอใจคือ 4.31 ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
ในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน 

 

 

5.51 -   6.00 มากที่สุด 
4.51  -  5.50 มาก 
3.51  -  4.50 ค่อนข้างมาก 
2.51  -  3.50 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 น้อย 
1.00  -  1.50 น้อยที่สุด 

 2.  ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีนํามาใช้เป็นตัวพยากรณ์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านแหล่งข้อมูล
ส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อมกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังนี้  (อภินันท์ จันตะนี, 
2549: 7)   

       สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การแปลความหมาย 
0.01  -  0.20     มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก 
0.21  -  0.40     มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
0.41  -  0.60     มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.61  -  0.75     มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
0.76  -  0.90     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.91  -  1.00     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

 3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจําแนกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบ stepwise      

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. จํานวนผู้สูงอายุจํานวน 211 คนประกอบด้วยเพศชาย 90 คน และเพศหญิง 121 คน ผู้สูงอายุเพศชายท่ีมีอายุ 60-64 
ปี มีจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 70-74 ปี ซึ่งมีจํานวน 37 และ 30 คน ตามลําดับ โดยมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและไม่ได้
เรียนหนังสือจํานวนมากที่สุด ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิงท่ีมีอายุ 65-69 ปี มีจํานวนมากที่สุด คือมีจํานวน 52 คน โดยมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและไม่ได้เรียนหนังสือจํานวนมากที่สุดเช่นเดียวกัน  และผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวนี้มีอาชีพท่ีเคยทําคืออาชีพค้าขายเป็น
อันดับแรก  รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้าง  รัฐวิสาหกิจ และรับราชการตามลําดับ สําหรับอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้สูงอายุเคยทําได้แก่ ช่างไม้  
แม่บ้าน ค้าขาย ทําสวน  ช่างผม  และทํางานธนาคาร ผู้สูงอายุโดยส่วนมากได้รายงานตนเองว่ามีสุขภาพดีปานกลางจนถึงดีเย่ียม 
ตลอดจนไม่เป็นโรคภัย ส่วนผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยจะให้ข้อมูลว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันมากที่สุด นอกจากนี้
กิจกรรมท่ีผู้สูงอายุชอบทําได้แก่ การออกกําลังกาย การทําบุญ ฟังเทศน์ สวดมนต์ และการปลูกต้นไม้  เป็นต้น 
 2. ความพึงพอของผู้สูงอายุจํานวน 211 คน เรียงจากอันดับแรกจนถึงอันดับสุดท้ายโดยใช้สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
(C.V.) ดังตารางท่ี 1 ได้แก่ความพึงพอใจด้านปัจจัยแวดล้อม ด้านการมีชีวิตท่ีดี ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล และด้านการยอมรับ
ตนเอง โดยมีระดับความพึงพอใจคือ  4.60  4.38  4.27 และ 4.39 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก
จนถึงมาก ส่วนความพึงพอใจด้านการใช้ชีวิตซึ่งเป็นตัวแปรตามมีระดับความพึงพอใจคือ 4.31 ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
ในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน 

 

 

5.51 -   6.00 มากที่สุด 
4.51  -  5.50 มาก 
3.51  -  4.50 ค่อนข้างมาก 
2.51  -  3.50 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 น้อย 
1.00  -  1.50 น้อยที่สุด 

 2.  ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีนํามาใช้เป็นตัวพยากรณ์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านแหล่งข้อมูล
ส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อมกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังนี้  (อภินันท์ จันตะนี, 
2549: 7)   

       สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การแปลความหมาย 
0.01  -  0.20     มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก 
0.21  -  0.40     มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
0.41  -  0.60     มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.61  -  0.75     มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
0.76  -  0.90     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.91  -  1.00     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

 3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจําแนกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบ stepwise      

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. จํานวนผู้สูงอายุจํานวน 211 คนประกอบด้วยเพศชาย 90 คน และเพศหญิง 121 คน ผู้สูงอายุเพศชายท่ีมีอายุ 60-64 
ปี มีจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 70-74 ปี ซึ่งมีจํานวน 37 และ 30 คน ตามลําดับ โดยมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและไม่ได้
เรียนหนังสือจํานวนมากที่สุด ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิงท่ีมีอายุ 65-69 ปี มีจํานวนมากที่สุด คือมีจํานวน 52 คน โดยมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและไม่ได้เรียนหนังสือจํานวนมากที่สุดเช่นเดียวกัน  และผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวนี้มีอาชีพท่ีเคยทําคืออาชีพค้าขายเป็น
อันดับแรก  รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้าง  รัฐวิสาหกิจ และรับราชการตามลําดับ สําหรับอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้สูงอายุเคยทําได้แก่ ช่างไม้  
แม่บ้าน ค้าขาย ทําสวน  ช่างผม  และทํางานธนาคาร ผู้สูงอายุโดยส่วนมากได้รายงานตนเองว่ามีสุขภาพดีปานกลางจนถึงดีเย่ียม 
ตลอดจนไม่เป็นโรคภัย ส่วนผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยจะให้ข้อมูลว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันมากที่สุด นอกจากนี้
กิจกรรมท่ีผู้สูงอายุชอบทําได้แก่ การออกกําลังกาย การทําบุญ ฟังเทศน์ สวดมนต์ และการปลูกต้นไม้  เป็นต้น 
 2. ความพึงพอของผู้สูงอายุจํานวน 211 คน เรียงจากอันดับแรกจนถึงอันดับสุดท้ายโดยใช้สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
(C.V.) ดังตารางท่ี 1 ได้แก่ความพึงพอใจด้านปัจจัยแวดล้อม ด้านการมีชีวิตท่ีดี ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล และด้านการยอมรับ
ตนเอง โดยมีระดับความพึงพอใจคือ  4.60  4.38  4.27 และ 4.39 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก
จนถึงมาก ส่วนความพึงพอใจด้านการใช้ชีวิตซึ่งเป็นตัวแปรตามมีระดับความพึงพอใจคือ 4.31 ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
ในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้สูงอายุจําแนกตามปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตที่ดี การยอมรับตนเอง 
ปัจจัยแวดล้อมและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

ประเภทของ
ตัวแปร 

ความพึงพอใจในภาพรวม  x   
S.D. 

 
C.V. 

อันดับ ระดับความพึงพอใจ 

ตัวแปรท่ีใช้
ในการ
พยากรณ์ 

ด้านปัจจัยแวดล้อม 4.60 0.84 0.183 1 มาก 
ด้านการมีชีวิตที่ดี 4.38 0.82 0.187 2 ค่อนข้างมาก 
ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล 4.27 0.86 0.201 3 ค่อนข้างมาก 
ด้านการยอมรับตนเอง 4.39 0.89 0.203 4 ค่อนข้างมาก 

ตัวแปรตาม ด้านการใช้ชีวิต 4.31 0.94 0.218 5 ค่อนข้างมาก 

 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดัง
ตารางท่ี  2 โดย ปัจจั ย ท่ี มี คว ามสั ม พั นธ์ จ ากมาก ไปหาน้ อยกั บความพึ งพอใจ ใน การใช้ชี วิ ตของผู้ สู งอา ยุ  ได้ แ ก่ 
ปัจจัยด้านการยอมรับตนเอง การมีชีวิตท่ีดี ปัจจัยแวดล้อม และด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.548 
0.510 0.500  และ 0.450 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยซึ่งจะนํามาเป็นตัวพยากรณ์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น ตั้ ง แ ต่ ป า น ก ล า ง จ น ถึ ง ค่ อ น ข้ า ง สู ง  ก ล่ า ว คื อ มี ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ 
ต้ังแต่ 0.585 ถึง 0.799 เช่น ปัจจัยด้านการยอมรับตนเองกับแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการมีชีวิตที่ดีกับแหล่งข้อมูลส่วน
บุคคล  ปัจจัยด้านการยอมรับตนเองกับการมีชีวิตที่ดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์0.799 0.784 และ 0.774  ตามลําดับ 

ตารางที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีชีวิตที่ดี การยอมรับ ตนเอง  และปัจจัย แวดล้อม 
 กับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 

ความพึงพอใจใน
การใช้ชีวิต 

  แหล่งข้อมูล 
  ส่วนบุคคล 

การมีชีวิตท่ีดี การยอมรับตนเอง ปัจจัยแวดล้อม 

ความพึงพอใจใน
การใช้ชีวิต 

 
1 

 
0.450

**
 

 
0.510

**
 

 
0.548

**
 

 
0.500

**
 

แหล่งข้อมูลส่วน
บุคคล 

  
1 

 
0.784** 

 
0.799** 

 
0.688** 

การมีชีวิตท่ีดี   1 0.774** 0.616** 

การยอมรับตนเอง     
1 

 
0.585

**
 

 
 4. ปัจจัยที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุได้แก่ การยอมรับตนเอง และปัจจัยแวดล้อม (p-
values = 0.016 และ 0.020 < 0.050 ตามลําดับ) ดังผลตามตารางที่ 3  ในขณะท่ีปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล และการมี
ชีวิตที่ดี ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ (p-values = 0.192 และ 0.250 > 0.050 ตามลําดับ)   นอกจากนี้ยัง
สามารถสรุปได้อีกว่าความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุขึ้นกับการยอมรับตนเองมากท่ีสุด (ค่า Beta=0.414)  รองลงมา
คือปัจจัยแวดล้อม (ค่า Beta=0.307)   
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ตารางที่ 3  การทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

 
   โมเดล 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
     t 

 
p-values 

  B   Std. Error      Beta 
 ค่าคงตัว  0.986 0.533   1.851 0.038 

แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล -0.265 0.201 -0.241 -1.316 0.192 
การมีชีวิตท่ีดี  0.216 0.187  0.190  1.160 0.250 
การยอมรับตนเอง  0.436 0.176  0.414  2.474 0.016 
ปัจจัยแวดล้อม  0.345 0.145  0.307  2.378 0.020 

สําหรับสมการในการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใชชี้วิตของผู้สูงอายุ  เป็นดังต่อไปนี ้
สมการรูปท่ัวไป 
            ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ =  0.986 + 0.436·การยอมรับตนเอง+ 0.345·ปัจจัยแวดล้อม 
 สมการรูปมาตรฐาน 
            ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ =  0.414·การยอมรับตนเอง+ 0.307·ปัจจัยแวดล้อม 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดย
ผู้สงูอายุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตจํานวน 211 คน และผู้สูงอายุกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า
มีความพึงพอใจด้านปัจจัยแวดล้อม ด้านการมีชีวิตท่ีดี ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการยอมรับตนเองตั ้งแต ่พอใจ
ค่อนข้างมากถึงพอใจมาก  ส่วนความพึงพอใจในการใช้ช ีว ิตของผู้สูงอายุกลุ่มนี้อ ยู่ในระดับค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน ซึ่ง
สอ ดค ล้ อ งกั บ ง าน วิ จั ย ขอ ง สุ ทธิ พ ง ศ์  บุ ญผ ดุ ง  (2554:150-159)  ท่ี ค้ น พบว่ า คุ ณภาพ ชี วิ ต ผู้ สู งอ า ยุ ใน ภ า พ รว ม 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
 2. จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พบว่ามีความเช่ือมโยงกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  อาทิ 
การไม่เจ็บป่วยและการประเมินสุขภาพตนเอง กล่าวคือผู้สูงอายุส่วนมากให้ข้อมูลว่าไม่เจ็บป่วย และมีสุขภาพ ปานกลางจนถึงดี
เย่ียมเป็นส่วนใหญ่ ทําให้ระดับความพึงพอใจในชีวิตมีระดับค่อนข้างมากจนถึงมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชนและคณะ(Chen et 
al., 2010: 61-72) ท่ีค้นพบว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุได้แก่ การไม่เจ็บป่วย การมีสถานะทาง
การเงินท่ีดี การไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น และการมีบทบาทในสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Abbasimoghadam และคณะ 
(2009: 274) ท่ีพบว่าสุขภาพและการเจ็บป่วย มีส่วนในการกําหนดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับ Resnick (1999 
cited in Abbasimoghadam, Dabiran, Safdari, and Djafarian, 2009: 274) ท่ีพบว่าผู้สูงอายุท่ีมีการเจ็บป่วยมีความพึงพอใจ
ในการใช้ชีวิตน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่มีการเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าปัญหาเร่ืองการเจ็บป่วยไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ แต่ยังคงเป็น
ตัวสร้างปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน และการเข้าสังคมของผู้สูงอายุนั่นเอง 
 3. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการยอมรับตนเอง มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งสนับสนุนงานวิจัย
ของดาห์ลันและคณะ (Dahlan et al., 2010: 71-79) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุมาเลเซีย และพบว่าการยอมรับ
ตนเองมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิต แต่มีความแตกต่างกันตรงท่ีงานวิจัยของดาห์ลันและคณะยังพบว่าการมีชีวิตท่ีดีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ในขณะท่ีงานวิจัยนี้ไม่พบว่าการมีชีวิตท่ีดีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
ซึ่งอาจเป็นเพราะความแตกต่างในเชื้อชาติ และรูปแบบการใช้ชีวิตตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุที่ศึกษามีบริบทความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้นสมควรท่ีจะมีการศึกษาในเร่ืองดังกล่าวนี้ให้ชัดเจนต่อไป 
 4. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยแวดล้อม มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยเชนและคณะ 
(Chen et al., 2010: 61-71) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุชาวจีน และพบว่าปัจจัย
แวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ในชีวิตท่ีไม่พึงประสงค์ บทบาททางสังคม และกิจกรรมส่วนบุคคล มีความเกี่ยวข้องกับความพึง
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พอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ แต่มีความแตกต่างกันตรงท่ีงานวิจัยของเชนและคณะยังพบอีกว่าแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย 
สุขภาพกาย สถานะทางการเงิน และประสิทธิภาพของตนเองมีผลต่อความ พึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  ในขณะท่ีงานวิจัยนี้
ไม่พบว่าแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลมีต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเป็นเพราะความแตกต่างในสภาพแวดล้อม 
และลักษณะความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นสมควรท่ีจะมีการศึกษาในเร่ืองดังกล่าวนี้ให้ชัดเจนต่อไป 
 5. จากการค้นพบว่าปัจจัยด้านการยอมรับตนเองและปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
สะ ท้ อ น ใ ห้ เห็ น ว่ า เ ป็ น ส่ิ ง จํ า เ ป็ น ท่ี ห น่ ว ย งา น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ งจ ะ ต้ อ งส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใ จ ใ ห้ ผู้ สู งอ า ยุ รั บ รู้ ใ น เ ร่ื อ ง 
ความเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และชีวภาพท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง สมรรถนะ กําลังวังชาที่ลดน้อยเส่ือมถอยไปตามวัย   เช่นเดียวกับ
ปัจจัยแวดล้อมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว ญาติและมิตร ดังนั้นผู้คนรอบข้างเหล่านี้ควรมีการสร้างบรรยากาศให้ผู้สูงอายุเกิด
ความรู้สึกทางจิตใจที่ดี มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้สูงอายุทั้งในด้านปัจจัยแวดล้อม ด้านการมีชีวิตที่ดี ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้านการยอมรับตนเองและด้านการใช้ชีวิตอยู่ในระดับค่อนข้างมากจนถึงมาก แต่อย่างไรก็ตามความพึงพอใจของผู้สูงอายุยังไม่ถึง
ระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาความพึงพอใจในการใช้ชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทําโดยผ่านส่ือกลางคือชุมชนท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุขกาย สุขใจในการใช้ชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 2.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานครได้แก่การยอมรับตนเอง และปัจจัย
แวดล้อม ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้สูงอายุรับรู้ในเร่ืองความเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และชีวภาพท่ี
เกิดข้ึนกับตนเอง สมรรถนะ กําลังวังชาท่ีลดน้อยเสื่อมถอยไปตามวัย  ในขณะความพึงพอใจของผู้สูงอายุด้านปัจจัยแวดล้อม จะ
เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน การพบปะมิตรสหาย กิจกรรมยามว่าง การได้รับการยอมรับจากนับถือจาก
ผู้คน ดังนั้นชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกทางจิตใจ
ท่ีดี มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สัมพันธ์และมีผลต่อการพัฒนาความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ท่ีจะ
ได้สารสนเทศและความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับผูสู้งอายุต่อไป  
 2. ควรมีการวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ กับลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุ เช่น เพศ  อายุ การศึกษา รายได้ รายจ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิดท่ีมีประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนและ
สังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นผลท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือท่ีได้มา อาจยังไม่ครอบคลุมมิติด้านอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนั้นควรมีการเก็บรวบรวมโดยใช้เคร่ืองมือในลักษณะอื่น ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลให้แน่ชัดอีกคร้ังหนึ่งต่อไป 
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พอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ แต่มีความแตกต่างกันตรงท่ีงานวิจัยของเชนและคณะยังพบอีกว่าแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย 
สุขภาพกาย สถานะทางการเงิน และประสิทธิภาพของตนเองมีผลต่อความ พึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  ในขณะท่ีงานวิจัยนี้
ไม่พบว่าแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลมีต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเป็นเพราะความแตกต่างในสภาพแวดล้อม 
และลักษณะความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นสมควรท่ีจะมีการศึกษาในเร่ืองดังกล่าวนี้ให้ชัดเจนต่อไป 
 5. จากการค้นพบว่าปัจจัยด้านการยอมรับตนเองและปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
สะ ท้ อ น ใ ห้ เห็ น ว่ า เ ป็ น ส่ิ ง จํ า เ ป็ น ท่ี ห น่ ว ย งา น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ งจ ะ ต้ อ งส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใ จ ใ ห้ ผู้ สู งอ า ยุ รั บ รู้ ใ น เ ร่ื อ ง 
ความเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และชีวภาพท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง สมรรถนะ กําลังวังชาที่ลดน้อยเส่ือมถอยไปตามวัย   เช่นเดียวกับ
ปัจจัยแวดล้อมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว ญาติและมิตร ดังนั้นผู้คนรอบข้างเหล่านี้ควรมีการสร้างบรรยากาศให้ผู้สูงอายุเกิด
ความรู้สึกทางจิตใจที่ดี มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้สูงอายุทั้งในด้านปัจจัยแวดล้อม ด้านการมีชีวิตที่ดี ด้านแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้านการยอมรับตนเองและด้านการใช้ชีวิตอยู่ในระดับค่อนข้างมากจนถึงมาก แต่อย่างไรก็ตามความพึงพอใจของผู้สูงอายุยังไม่ถึง
ระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาความพึงพอใจในการใช้ชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทําโดยผ่านส่ือกลางคือชุมชนท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุขกาย สุขใจในการใช้ชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 2.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานครได้แก่การยอมรับตนเอง และปัจจัย
แวดล้อม ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้สูงอายุรับรู้ในเร่ืองความเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และชีวภาพท่ี
เกิดข้ึนกับตนเอง สมรรถนะ กําลังวังชาท่ีลดน้อยเสื่อมถอยไปตามวัย  ในขณะความพึงพอใจของผู้สูงอายุด้านปัจจัยแวดล้อม จะ
เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน การพบปะมิตรสหาย กิจกรรมยามว่าง การได้รับการยอมรับจากนับถือจาก
ผู้คน ดังนั้นชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกทางจิตใจ
ท่ีดี มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สัมพันธ์และมีผลต่อการพัฒนาความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ท่ีจะ
ได้สารสนเทศและความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับผูสู้งอายุต่อไป  
 2. ควรมีการวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ กับลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุ เช่น เพศ  อายุ การศึกษา รายได้ รายจ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิดท่ีมีประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนและ
สังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นผลท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือท่ีได้มา อาจยังไม่ครอบคลุมมิติด้านอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนั้นควรมีการเก็บรวบรวมโดยใช้เคร่ืองมือในลักษณะอื่น ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลให้แน่ชัดอีกคร้ังหนึ่งต่อไป 
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การดูดซับสารประกอบไนโตรเจนโดยใช้ผงเปลือกไข่ 
ADSORPTION OF NITROGEN COMPOUNDS USING EGGSHELL POWDER. 

รวินิภา  ศรีมูล, ศิริกมล นิยมวรรณ์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการดูดซับสารประกอบไนโตรเจน 3 ชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย ไน
ไตรต์ และไนเตรต โดยใช้ผงเปลือกไข่ธรรมดาและผงเปลือกไข่ปลอดโปรตีน พบว่า pH เร่ิมต้นของของสารละลายมีค่าเป็นเบส
เนื่องจากการละลายของแคลเซียมคาร์บอเนต จากนั้น pH ของสารละลายจะเพิ่มข้ึนจนกระท่ังเวลาผ่านไป 30 นาที จึงเร่ิมคงท่ี 
แสดงว่าเปลือกไข่มีสมบัติบัฟเฟอร์  เปลือกไข่ปลอดโปรตีนจะมี pH สูงกว่าเปลือกไข่ธรรมดาเนื่องจากสามารถละลายได้ดีกว่า
เพราะไม่มีเย่ือเปลือกไข่ด้านใน เวลาเข้าสู่สมดุลของการดูดซับ เท่ากับ 30 นาที ไอโซเทอมของการดูดซับสารประกอบไนโตรเจน
ของเปลือกไข่สอดคล้องกับ Freundlich Adsorption Isotherm เปลือกไข่ธรรมดาสามารถดูดซับสารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย
ได้ดีที่สุด ในขณะที่เปลือกไข่ปลอดโปรตีนสามารถดูดซับสารละลายมาตรฐานไนเตรตได้ดีท่ีสุด  ประสิทธิภาพการดูดซับของเปลือก
ไข่ข้ึนอยู่กับความสามารถในการละลายและหมู่ฟังก์ชันบนเย่ือเปลือกไข่ เนื่องจากเปลือกไข่มีองค์ประกอบเป็นพวกแคลเซียม
คาร์บอเนต มีรูพรุนมากรวมท้ังยังมีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ อยู่มากมาย เช่น หมู่คาร์บอกซิล (COOH-) หมู่เอมีน (NH2

-) และหมู่ซัลเฟต 
(SO4

2-) จึงสามารถนําเปลือกไข่มาผลิตเป็นวัสดุดูดซับสารประกอบไนโตรเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ต่อไป 
คําสําคัญ : การดูดซับ, สารประกอบไนโตรเจน, ผงเปลือกไข่ 

Abstract 

 The objective of this research was to study three nitrogen compounds, i.e. Ammonia, Nitrite and 
Nitrate, adsorption capability by using  normal and non – protein egg shell powder. The result showed that 
the initial pH of the solution was base as the dissolution of Calcium Carbonate. After that, pH of the solution 
increased during the period of 30 minutes and provided  buffering capacity. Non – protein egg shell  higher 
dissolved than normal egg shell due to lack of protein membrane. Equilibrium time of adsorption was 30 
minutes. The adsorption  isotherm was followed the Freundlich Adsorption Isotherm. In addition, normal egg 
shell was the best adsorbent for Ammonia while non – protein egg shell was for nitrate. The effective of 
adsorption performance of egg shell depended on solubility, porosity of shell and functional groups on egg 
shell that composed of Caboxyl (COOH

-
), Amine (NH2

-
) and Sulfate (SO4

2-
) group, Finally, it could be 

concluded that it was possible to develop the nitrogen adsorbing materials from egg shell for aquaculture 
pond.  
Keywords :  Adsorption, Nitrogen compounds, Eggshell 

บทนํา  

 เปลือกไข่เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีมากและหาได้ง่าย ในแต่ละปีคนไทยบริโภคไข่ไก่ประมาณ 7,600 ล้านฟอง ทําให้มี
เปลือกไข่เหลือท้ิงประมาณ 50,000 ตันต่อปี (ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์, 2544)  มีผู้นําเปลือกไข่ไปใช้เป็นวัสดุดูดซับโลหะหนัก
เพ่ือบําบัดน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากโครงสร้างของเปลือกไข่มีรูพรุนจํานวนมาก และยังมีสารประกอบโปรตีน
และคาร์โบไฮเดรตหลายชนิดที่สามารถจับกับสารที่อยู่ในน้ําได้ (Tsai et al., 2006) ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําจะมีสารประกอบ
ไนโตรเจน เช่น แอมโมเนีย (NH3) ไนไตรต์ (NO2

-) และ ไนเตรต (NO3
-) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายกากอาหาร

และมูลสัตว์ท่ีขับถ่ายออกมา แอมโมเนียในรูปของแก๊สแอมโมเนียเป็นพิษต่อระบบหายใจและก่อให้เกิดการระคายเคืองของ
ผิวหนัง นอกจากนี้ยังเป็นปัญหาต่อระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพเพราะแอมโมเนียเป็นพิษต่อแบคทีเรียที่สร้างมีเทน (มั่นสิน 
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ตัณฑุลเวศม์, 2545) ไนไตรต์จะมีผลต่อภาวะเกล็ดเลือดเป็นพิษในสัตว์โดยเฉพาะในสภาวะท่ีน้ําเป็นกรดสูงทําให้ประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนแก๊สลดลง ส่วนน้ําท่ีมีปริมาณไนเตรตสูงๆจะทําให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายเจริญเติบโตมากจนอาจบดบัง
แสงอาทิตย์ที่ส่องลงไปในน้ํา เมื่อแพลงค์ตอนและสาหร่ายเหล่านี้ตายลงทําให้น้ํามีออกซิเจนตํ่าและเกิดการเน่าเสียได้การ
บําบัดน้ําเสียในบ่อเล้ียงอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญมาก โดยท่ัวไปผู้เลี้ยงจะเติมซีโอไลท์ซึ่งเป็นแร่ที่มีรูพร ุนลงไปเพื่อ
ดูดซับแก๊สแอมโนเนียและแก๊สไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของ
แอมโมเนียกับโลหะโซเดียมที่อยู่ในโพรงของซโีอไลท์ (จรัญ บุญกาญจน์ และคณะ, 2552) แต่ซีโอไลท์ก็เป็นวัสดุดูดซับที่มีราคาสูง 
ทําให้เกิดแนวคิดในการนําเปลือกไข่มาใช้เป็นตัวดูดซ ับสารประกอบไนโตรเจน ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต 
เนื่องจากเปลือกไข่มีรูพรุนมาก ท้ังยังมีหมู่คาร์บอกซิล (COOH-) หมู่ไฮดรอกซิล (OH-) และกลุ่มซัลเฟต (SO4

2-) จํานวนมากท่ี
เปลือกไข่ชั้นใน ซึ่งสามารถสร้างสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสารอินทรีย์และโลหะหนักได้ โดยในการวัจัยนี้จะใช้ผงเปลือกไข่ 2 
ชนิด ได้แก่ ผงเปลือกไข่ธรรมดา และผงเปลือกไข่ปลอดโปรตีน เป็นการลดต้นทุนในการบําบัดน้ําเสียโดยนําวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ หาได้ง่ายผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถลดปริมาณขยะและลดมลภาวะได้อีกทางหนึ่งด้วย   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนของผงเปลือกไข ่
 2. เพ่ือศึกษาชนิดของผงเปลือกไข่ต่อการดูดซับสารประกอบไนโตรเจน 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมสารเคมีและเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
 1)  สารละลายมาตรฐานไนโตรเจน 3 ชนิด คือ แอมโมเนีย เตรียมจากแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl)  ไนไตรต์ เตรียม 
จากโซเดียมไนไตรต์ (NaNO2) และ ไนเตรต เตรียมจากโซเดียมไนเตรต (NaNO3) เข้มข้น 100 มิลลิกรัม ไนโตรเจนต่อลิตร 
 2)  สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) เตรียมโดยละลาย MgSO4.7H2O  50 กรัม ลงในน้ํากล่ัน 100 มิลลิลิตร ต้ม
จนเดือด ทิ้งให้เย็น ปรับปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตร 
 3)  สารละลายฟีนอล เตรียมโดยชั่งฟีนอล (C6H5OH)  38 กรัม และ disodiumnitroprusside dehydrate  
(Na2Fe(CN)5NO.2H2O) 0.4 กรัม ละลายในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร เก็บในขวดสีชาท่ี อุณหภูมิ 4      องศา
เซลเซียส 
 4)  สารละลายไฮโปคลอไรต์ เข้มข้น 150 มิลลิกรัม Active chlorine   
 5)  สารละลายซัลฟานิลามายด ์เตรียมโดยละลาย sulfanilamide (C6H8N2O2S) 5 กรัม ละลายในกรด HCl  350  
มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรเป็น 500 มิลลิลิตร ด้วยน้ํากลั่น เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
 6) สารละลายเอ็นวันแนพทิล เอทิลีนไดเอมีนไดไฮโดรคลอไรด์ เตรียมโดยละลาย N-(1-naphthyl) -ethylenediamine 
dihydrochloride 0.5 กรัม  ในน้ํากล่ัน 500 มิลลิลิตร เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
 7)  สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เข้มข้นร้อยละ 20 โดยปริมาตร 
 8)  โลหะแคดเมียม (Cd) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 – 2 มิลลิเมตร 
 9)  สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) เข้มข้นร้อยละ 2 โดยปริมาตร 
 10)  เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ของ Libra S22 Biochrom 
2. การเตรียมผงเปลือกไข่ 
         ล้างเปลือกไข่ด้วยน้ําประปา แล้วผ่ึงลมให้แห้ง จากนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1  เปลือกไข่ธรรมดา  ลอกเยื่อเปลือกไข่
ด้านในออก ส่วนที่ 2 เปลือกไข่ปลอดโปรตีน แช่ในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์เข้มข้นร้อยละ 20 นาน 5 วัน นําเปลือกไข่
ท้ังสองชนิดไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 + 10 องศาเซลเซียส จากนั้นบดให้ละเอียด เก็บในท่ีแห้ง และอุณหภูมิห้อง 
3. การศึกษาการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนของเปลือกไข่ 
 3.1 ศึกษาผลของเปลือกไข่ต่อการเปล่ียนแปลงค่า pH ของสารละลาย 
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         ช่ังผงเปลือกไข่ 4.5 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ เติมสารละลายมาตรฐานไนโตรเจนท่ีมีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ลง
ไป ปริมาตร 150 มิลลิลิตร พร้อมเตรียมชุดควบคุมท่ีไม่เติมผงเปลือกไข่ ปิดฝาด้วยพาราฟิล์ม นําไปกวนท่ีความเร็ว 150 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส วัด pH ของสารละลายท่ีเวลา 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที   
 3.2 ศึกษาเวลาเข้าสู่สมดุล (Equilibrium time) ของการดูดซับ 
 ช่ังผงเปลือกไข่ 4.5 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ เติมสารละลายมาตรฐานของไนโตรเจนเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 
150 มิลลิลิตร พร้อมเตรียมชุดควบคุมท่ีไม่เติมผงเปลือกไข่ ปิดฝาด้วยพาราฟิล์ม นําไปกวนท่ีความเร็ว 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างท่ีเวลา  5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที วัด pH ของสารละลายก่อนและ
หลังการทดลอง วิเคราะห์หาเวลาเข้าสู่สมดุล (กราฟระหว่างเวลาท่ีใช้ในการดูดซับ กับปริมาณสารประกอบไนโตรเจนท่ีถูกดูดซับ
บนเปลือกไข่ต่อปริมาณเปลือกไข่ 1 กรัม ท่ีเวลาต่างๆ)  
 3.3 ศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ (Adsorption isotherm) 
 ช่ังผงเปลือกไข่ 4.5 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ เติมสารละลายมาตรฐานของไนโตรเจน เข้มข้น 25, 50, 100, 150, 250, 
500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 150 มิลลิลิตร  พร้อมเตรียมชุดควบคุมที่ไม่เติมผงเปลือกไข่ ปิดฝาด้วยพาราฟิล์ม นําไป
เขย่าท่ีความเร็ว 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างท่ีเวลาที่เข้าสู่สมดุล (เท่ากับ 30 นาที) เพ่ือหาปริมาณ
สารประกอบไนโตรเจนที่เหลืออยู่ สร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนที่เวลาเข้าสู่สมดุล กับปริมาณ
สารประกอบไนโตรเจนท่ีถูกดูดซับด้วยผงเปลือกไข่ 1 กรัม หาความสอดคล้องของกราฟกับไอโซเทอมของการดูดซับท้ังของแลง
เมียร์ (Langmuir adsorption isotherm) และฟรุนดลิช (Frundlich adsorption isotherm)  
 3.4 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบไนโตรเจน 
 ในการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนท้ัง 3 ชนิด คือ แอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต จะใช้วิธีการของ 
Strickland and Parsons (1997)  
1) การวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมแอมโมเนียต่อลิตร ตวงน้ํา
ตัวอย่างหรือสารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย 10 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ เติมสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตลงไป 0.2 มิลลิลิตร 
ตามด้วยสารละลายฟีนอล 0.3 มิลลิลิตร และสารละลายไฮโปคลอไรต์ 0.3 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ต้ังท้ิงไว้ 3 ช่ัวโมง นําไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 630 นาโนเมตร  
2) การวิเคราะห์ปริมาณไนไตรต์ 
         เตรียมสารละลายมาตรฐานไนไตรต์ความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมไนไตรต์ต่อลิตร ตวงน้ําตัวอย่างหรือ
สารละลายมาตรฐานไนไตรต์ 10 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปชมพู่ เติมสารละลายซัลฟานิลามายด์ลงไป 0.2 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 8 นาที เติม
สารละลายเอ็นวันแนพทิลเอทิลีนไดเอมีนไดไฮโดรคลอไรด์ 0.3 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน นั้นตั้งท้ิงไว้  10 นาที นําไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร  
3) การวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต  
 เตรียมสารละลายมาตรฐานไนเตรตความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมไนเตรตต่อลิตร เตรียมคอลัมน์
แคดเมียมโดยนําโลหะแคดเมียมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 – 2 มิลลิเมตรมาประมาณ 100 กรัม ผสมกับสารละลายคอปเปอร์
ซัลเฟตเข้มข้นร้อยละ 2 โดยปริมาตร จํานวน 500 มิลลิลิตร กวนจนกระท่ังสีน้ําเงินจางหายไป แล้วล้างด้วยน้ํากลั่นหลายๆ คร้ัง 
นําไปบรรจุลงคอลัมน์แก้ว ตวงน้ําตัวอย่างหรือสารละลายมาตรฐานไนเตรตมา 50 มิลลิลิตร เทผ่านคอลัมน์แคดเมียม โดยให้มี
อัตราการไหลประมาณ 5 – 8 มิลลิลิตรต่อนาที ปล่อยของเหลวปริมาณ 10 – 15 มิลลิลิตรแรกท้ิงไป จากนั้นเก็บตัวอย่างของเหลว
ท่ีเหลือผ่านจากคอลัมน์ไปวิเคราะห์ตามวิธีการวิเคราะห์ไนไตรต์ คํานวณปริมาณไนเตรตที่เปล่ียนเป็นไนไตรต์ท้ังหมดจากนั้นหักลบ
ออกจากปริมาณไนไตรต์ ก็จะได้ปริมาณไนเตรต 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
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 รายงานค่าปริมาณการดูดซับของเปลือกไข่ในรูปของค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนสารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย ไนไตรต์ และ
ไนเตรตเมื่อวัดค่าการดูดกลืนแสงแล้วจะนําไปสร้างกราฟมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ในรูปของสมการเส้นตรง (Y = mX) หาค่า
ต่างๆของไอโซเทอมของการดูดซับจากสมการ Y = mX + C และเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้ค่า r2 

ผลการวิจัย 
1. การศึกษาการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนของเปลือกไข่ 
 1.1  ศึกษาผลของเปลือกไข่ต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลาย 
         จากผลการทดลองพบว่า pH เร่ิมต้นของของสารละลายเมื่อเติมผงเปลือกไข่ลงไปมีค่าเป็นเบส โดย pH ของสารละลายท่ี
เติมผงเปลือกไข่แบบปลอดโปรตีนจะมี pH สูงกว่าท่ีเติมผงเปลือกไข่แบบธรรมดา เม่ือเวลาผ่านไป 30 นาที pH ของสารละลายจะ
เร่ิมคงที่ (รูปท่ี 1) แสดงว่าเปลือกไข่มีสมบัติบัฟเฟอร์ และเปลือกไข่ปลอดโปรตีนมีการละลายมากกว่าจึงทําให้ pH ของสารละลาย
เพ่ิมสูงกว่าเปลือกไข่ธรรมดา การเปล่ียนแปลงค่า pH ของสารละลายเกิดจากการละลายของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ท่ีเป็น
องค์ประกอบหลักของเปลือกไข่  (Tullet, 1987)  

     
          (ก)                   (ข) 

          สารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย       สารละลายมาตรฐานไนไตรต์        สารละลายมาตรฐานไนเตรต 
รูปที่ 1 การเปล่ียนแปลง pH ของสารละลายมาตรฐานไนโตรเจนเมื่อเติมผงเปลือกไข่  

(ก) เปลือกไข่ธรรมดา      (ข) เปลือกไข่ปลอดโปรตีน 
 1.2  ศึกษาเวลาเข้าสู่สมดุล (Equilibrium time) ของการดูดซับ 
         จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบไนโตรเจนท่ีถูกดูดซับต่อปริมาณเปลือกไข่ 1 กรัม กับเวลาท่ีใช้ในการ
ดูดซับ พบว่าอัตราการดูดซับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเร่ิมต้นจนถึงเวลาประมาณ 30 นาทีท้ังเปลือกไข่ธรรมดาและเปลือกไข่
ปลอดโปรตีน (รูปที่ 2) เนื่องจากท่ีว่างบนพ้ืนผิวของเปลือกไข่ที่สามารถดูดซับสารประกอบไนโตรเจนยังมีอยู่มาก รวมท้ังความ
เข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนยังคงสูงอยู่ แต่เม่ือเวลาผ่านไปท่ีว่างดังกล่าวลดลง อัตราการดูดซับจึงลดลงจนคงที่ในที่สุด  นั่น
คือ การดูดซับเข้าสู่ภาวะสมดุล มีอัตราการดูดซับเท่ากับอัตราการคายดูดซับ นอกจากนี้ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เปลือกไข่
ธรรมดาสามารถดูดซับสารประกอบไนโตรเจนทั้ง 3 ชนิดไว้ได้ดีกว่าเปลือกไข่ปลอดโปรตีน เนื่องจากการมีค่าการละลายตํ่าทําให้
เหลือท่ีว่างสําหรับการดูดซับสารประกอบได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนมาตรฐาน
ท้ัง 3 ชนิดท่ีเวลาเข้าสู่สมดุล พบว่า เปลือกไข่ธรรมดาสามารถดูดซับสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียได้ดีท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.63 
สําหรับเปลือกไข่แบบปลอดโปรตีนสามารถดูดซับสารละลายมาตรฐานไนเตรตได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.53  (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1    เวลาเข้าสู่สมดุลและร้อยละของการดูดซับสารละลายมาตรฐานไนโตรเจน 
เวลา (นาท)ี มิลลิกรัมสารประกอบที่ถูกดูดซับต่อผงเปลือกไข่ 1 กรัม ร้อยละของการดูดซับ 

ธรรมดา ปลอดโปรตีน ธรรมดา ปลอดโปรตีน 

แอมโมเนีย 2.95 2.20 89.63 66.76 
ไนไตรต์ 1.16 1.04 36.00 32.60 
ไนเตรต 2.23 2.22 69.53 69.53 
หมายเหตุ     n = 3 
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   (ก)                              (ข)                                   (ค) 

          เปลือกไข่ธรรมดา             เปลือกไข่ปลอดโปรตีน 
รูปท่ี 2  การดูดซับสารละลายมาตรฐานไนโตรเจนท่ีเวลาต่างๆ 

(ก) สารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย      (ข) สารละลายมาตรฐานไนไตรต์      (ค)  สารละลายมาตรฐานไนเตรต 
 
 1.3  ศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ (Adsorption isotherm) 
 กราฟระหว่างความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนทั้ง 3 ชนิด ท่ีเวลาเข้าสู่สมดุล หรือ Ce กับปริมาณสารประกอบ
ไนโตรเจนท่ีถูกดูดซับด้วยผงเปลือกไข่ต่อ 1 กรัม หรือ qe มีความสอดคล้องกับ Freundlich Adsorption Isotherm  มากกว่า 
Langmuir Adsorption Isotherm (รูปท่ี 3) ลักษณะของการดูดซับเป็นแบบ monolayer เป็นกระบวนการดูดซับแบบผันกลับได้
และไม่มีการเคล่ือนท่ีแบบอิสระของตัวถูกดูดซับ หมายความว่า ในสารละลายมีสารประกอบไนโตรเจนมาก เปลือกไข่ก็สามารถดูด
ซับสารประกอบไนโตรเจนทั้ง 3 ชนิดได้มากขึ้นตามไปด้วย เม่ือหาความสอดคล้องของข้อมูลกับสมการของฟรุนดลิช โดยพิจารณา
จากค่า r2 ของสมการที่ได้จากการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าลอการิทึมของค่าความเข้มข้นของปริมาณสารประกอบ
ไนโตรเจนท่ีถูกดูดซับต่อเปลือกไข่ 1 กรัม หรือ log qe กับค่าลอการิทึมของความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนท่ีเหลืออยู่ใน
สารละลายท่ีภาวะสมดุล หรือ log Ce (รูปที่ 4) จากกราฟ ค่าปริมาณการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนโดยเปลือกไข่ (K) หาได้จาก
ค่าจุดตัดแกน Y และค่า adsorption intensity (1/n) หาได้จากค่าความชันของกราฟ(ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ปริมาณการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนโดยเปลือกไข่ (K) , Adsorption intensity (1/n) และ r2 จากสมการ 
             ของฟรุนดลิช  
สารประกอบไนโตรเจน ค่าจากสมการฟรุนดลิช เปลือกไข่ธรรมดา เปลือกไข่ปลอดโปรตีน 

แอมโมเนีย 
1/n 
K 
r2 

0.8765 
0.2030 
0.9673 

1.7365 
-0.6558 
0.9338 

ไนไตรต์ 
1/n 
K 
r2 

2.4030 
-2.1511 
0.9713 

1.6978 
-1.1173 
0.9425 

ไนเตรต 
1/n 
K 
r
2
 

1.5804 
-0.9793 
0.9478 

1.5365 
-1.0443 
0.9878 

หมายเหตุ     n = 3 
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   (ก)                            (ข)                   (ค) 
          เปลือกไข่ธรรมดา              เปลือกไข่ปลอดโปรตีน 

รูปที่ 3 ไอโซเทอมของการดูดซับสารละลายมาตรฐานไนโตรเจน 
(ก) สารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย      (ข) สารละลายมาตรฐานไนไตรต์      (ค)  สารละลายมาตรฐานไนเตรต 

 
            (ก)                               (ข)              (ค) 
             เปลือกไข่ธรรมดา      เปลือกไข่ปลอดโปรตีน 

รูปที่ 4 ไอโซเทอมของการดูดซับแบบฟรุนดลิชแบบเชิงเส้นของสารละลายมาตรฐานไนโตรเจน 
(ก) สารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย      (ข) สารละลายมาตรฐานไนไตรต์      (ค)  สารละลายมาตรฐานไนเตรต 

สรุปและอภิปรายผล  

 จากการศึกษาการดูดซับสารประกอบไนโตรเจน 3 ชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต โดยใช้ผงเปลือกไข่ 2 
ชนิด ได้แก่ ผงเปลือกไข่ธรรมดาและผงเปลือกไข่ปลอดโปรตีน พบว่า ผงเปลือกไข่ท้ังสองชนิดมีความสามารถในการดูดซับ
สารประกอบไนโตรเจนมาตรฐานท้ัง 3 ชนิดได้ เนื่องจากเปลือกไข่มีองค์ประกอบเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนต มีรูพรุนมาก รวมท้ัง
ยังมีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ อยู่มากมาย เช่น หมู่คาร์บอกซิล (COOH-) หมู่เอมีน (NH2

-) และหมู่ซัลเฟต (SO4
2-) การละลายของผงเปลือก

ไข่ทําให้ pH เร่ิมต้นของของสารละลายเป็นเบส pH ของสารละลายจะเพิ่มข้ึนจนกระท่ังเวลาผ่านไป 30 นาที pH ของสารละลาย
จะเร่ิมคงที่ แสดงว่าเปลือกไข่มีสมบัติบัฟเฟอร์ โดย pH ของสารละลายท่ีเติมผงเปลือกไข่แบบปลอดโปรตีนจะสูงกว่าสารละลายท่ี
เติมผงเปลือกไข่แบบธรรมดาเนื่องจากผงเปลือกไข่ธรรมดาละลายได้ดีกว่าเพราะไม่มีเย่ือเปลือกไข่ด้านใน การเปล่ียนแปลงค่า pH 
ของสารละลายเกิดจากการละลายของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นองค์ประกอบหลักของเปลือกไข่   
 เม่ือศึกษาเวลาเข้าสู่สมดุล (Equilibrium Time) ของการดูดซับพบว่า อัตราการดูดซับเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงเร่ิมต้น
จนถึงเวลาประมาณ 30 นาที  เนื่องจากท่ีว่าง (Active Site) บนพื้นท่ีผิวของเปลือกไข่ท่ีสามารถดูดซับสารประกอบไนโตรเจนยังมี
อยู่มาก รวมท้ังความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนยังคงสูงอยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปท่ีว่างดังกล่าวลดน้อยลงอัตราการดูดซับจึง
ลดลงจนคงที่ในที่สุด นั่นคือ การดูดซับเข้าสู่ภาวะสมดุล ทั้งนี้ผลการทดลองเหมือนกันทั้งเปลือกไข่ธรรมดาและเปลือกไข่ปลอด
โปรตีน อย่างไรก็ตามเปลือกไข่ธรรมดาสามารถดูดซับสารประกอบไนโตรเจนทั้ง 3 ชนิดไว้ได้ดีกว่า โดยพบว่า เปลือกไข่ธรรมดา
สามารถดูดซับสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียได้ดีท่ีสุด ส่วนเปลือกไข่แบบปลอดโปรตีนสามารถดูดซับสารละลายมาตรฐานไน
เตรตได้ดีที่สุด ส่วนสารประกอบไนไตรต์นั้น เปลือกไข่ทั้งสองชนิดดูดซับไว้ได้น้อยท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากการละลายของเปลือกไข่
ธรรมดาน้อยกว่าเปลือกไข่ปลอดโปรตีน และเย่ือหุ้มเปลือกไข่ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆช่วยกันยึดเกาะสารประกอบไนโตรเจนเอาไว้ด้วย
ทําให้สามารถดูดซับได้ดีกว่า เม่ือศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนของเปลือกไข่พบว่า  ลักษณะกราฟของ
สารละลายมาตรฐานไนโตรเจนท้ัง 3 ชนิด มีความสอดคล้องกับ Freundlich Adsorption Isotherm  มีลักษณะของการดูดซับ
เป็นแบบ monolayer แบบผันกลับได้และไม่มีการเคลื่อนที่แบบอิสระของตัวถูกดูดซับ เม่ือความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับเพ่ิมข้ึน 
การดูดซับก็เพ่ิมข้ึนแบบไม่จํากัด  
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 กล่าวโดยสรุป เปลือกไข่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลือกไข่ธรรมดา 
การดูดซับของเปลือกไข่ข้ึนอยู่กับความสามารถในการละลายและหมู่ฟังก์ชันบนเยื่อเปลือกไข่เป็นสําคัญในอนาคตจึงมีแนวโน้มท่ีจะ
นําเปลือกไข่มาผลิตเป็นวัสดุดูดซับสารประกอบไนโตรเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนได้แล้ว ยังเป็น
การนําวัสดุเหลือใช้อย่างเปลือกไข่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ช่วยลดปริมาณขยะและมลภาวะอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปอาจทําการแยกขนาดของเปลือกไข่เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับสารประกอบไนโตรเจนของ
เปลือกไข่ขนาดต่างๆ รวมถึงศึกษาการดูดซับในสารละลายผสมของแอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
สารประกอบแต่ละชนิดว่าส่งผลกระทบถึงการดูดซับโดยเปลือกไข่หรือไม่ 
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การเปรียบเทียบอํานาจการทดสอบของวิธีการทางนอนพาราเมตริก สําหรับการทดสอบความ
เท่ากันของความแปรปรวน 

A COMPARISON OF THE POWERS OF THE TESTS OF NONPARAMETRIC METHODS 
FOR TESTING HOMOGENEITY OF VARIANCE 

ธนพนัง ราโชกาญจน์  

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอํานาจการทดสอบของวิธีการทางนอนพาราเมตริกสําหรับการทดสอบความ
เท่ากันของความแปรปรวนของสองประชากร วิธีการที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ วิธีบูตสแตรป-ที วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป  วิธีบีซี  
บูตสแตรป และวิธีบีซีเอ  บูตสแตรป กําหนดให้ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบที การแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนน
เชียล และการแจกแจงแบบเบต้า กําหนดกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเท่ากันคือ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000 และ 2,000 กําหนด
ระดับนัยสําคัญของการทดสอบเท่ากับ 0.01 และ 0.05 จําลองข้อมูลซ้ําในแต่ละกรณีจํานวน 1,000 คร้ัง โดยใช้โปรแกรม R ผล
การศึกษาพบว่า เม่ือข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ  วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1ได้ดี
ท่ีสุด และมีอํานาจการทดสอบสูงสุด เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบที วิธีบีซี  บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 
ได้ดีที่สุด และมีอํานาจการทดสอบสูงสุด  เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์ โพเนนเชียลและการแจกแจงแบบเบต้า วิธีบีซีเอ 
บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ดีท่ีสุดและมีอํานาจการทดสอบสูงสุด 
คําสําคัญ:  วิธีการทางนอนพาราเมตริก, ความเท่ากันของความแปรปรวน, ความคลาดเคล่ือนแบบที่ 1, ค่าอํานาจกาณทดสอบ 

Abstract 

 The purpose of this research is to compare the powers of nonparametric methods for testing 
homogeneity of variance in two populations using Bootstrap-t method, Percentile Bootstrap method, the BC 
Bootstrap method and the BCa Bootstrap method. The studies data are composed of normal distribution,      
t - distribution, exponential distribution and beta distribution. The sample sizes are 10, 20, 50, 100, 200, 500, 
1,000 and 2,000. The specified significance levels are 0.01 and 0.05. The data are simulated by using software: 
R Project. Each case is repeated 1,000 times. The studies show that The studies show that for the normal 
distribution Percentile Bootstrap method can control type I error and has the highest power of the test. For   
t - distribution, the BC Bootstrap method can control type I error and has the highest power of the test. For 
exponential and beta distribution, the BCa Bootstrap method can control type I error and has the highest 
power of the test. 
Keywords:  Nonparametric Methods,  Homogeneity of variance,  Type I error,  Power of the test 
 

บทนํา 

 วิธีการทางสถิติมีบทบาทท่ีสําคัญสําหรับงานวิจัยในด้านต่างๆ ในการเลือกใช้สถิติและการคํานวณทางสถิติผู้วิจัยควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูล สําหรับการเลือกสถิติเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเท่ากันของความแปรปรวนของ
ประชากรสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน นิยมใช้สถิติทดสอบ F ซึ่งเป็นสถิติท่ีใช้พารามเิตอร์ และมีข้อกําหนดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการแจก
แจงของประชากร คือประชากรท้ังสองกลุ่มต้องมีการแจกแจงแบบปกติและมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน  
 โดยทางปฏิบัติข้อมูลท่ีถูกสุ่มมาอาจมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเบื้องต้นที่ต้ังไว้ โดยที่ลักษณะของ ข้อมูลอาจไม่
ตรงกับข้อกําหนดเบ้ืองต้นท่ีเพียงข้อใด  ข้อหนึ่งหรือหลายข้อ การฝ่าฝืนข้อกําหนดเบ้ืองต้นบางข้อจะส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อการ



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

390

อ้างอิงเกี่ยวกับการทดสอบค่าเฉลี่ย แต่จะส่งผลอย่างมากต่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการทดสอบความแปรปรวน (จินตนา, 2541) ดัง
นั้นก่อนการวิเคราะห์ผู้วิจัยต้องตรวจสอบข้อกําหนดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากรว่ามีความแปรปรวนเท่ากันหรือ
ไม่ 
 นักสถิติหลายท่านได้เสนอและพัฒนาตัวสถิติทดสอบที่ใช้ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของประชากรหลายกลุ่
มซึ่งเป็นอิสระต่อกัน ท้ังท่ีเป็นสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์และสถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ ตัวอย่างของสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ เช่น ตัวสถิติ
ทดสอบคล้อทซ์ (Klotz’s test) ตัวสถิติทดสอบมู้ด (Mood’s test) ตัวสถิติทดสอบซีเกลและทูกี้ (Siegel-Tukey’s test) เป็นต้น 
ส่วนตัวอย่างของสถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ เช่น ตัวสถิติทดสอบคอครัน (Cochran’s  test) ตัวสถิติทดสอบแจกไนฟ (Jackknife test) 
เป็นต้น 
 สําหรับกรณีการแจกแจงของประชากรไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเบ้ืองต้น เช่น การแจกแจงของประชากรมีหางยาว หรือมี
การกระจายไปทางหางมากกว่าปกติ ส่งผลให้การประมาณค่าความแปรปรวนเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเท่ากัน
ของความแปรปรวนมีความแม่นยําลดลง จึงได้มีการนําหลักการของวิธีบูตสแตรป มาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 Efron (1979) ได้เสนอวิธีบูตสแตรป (Bootstrap Method) ขึ้น โดยเป็นวิธีการท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric) ท่ี
ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างซ้ําแบบใส่คืน (Resampling with Replacement) เพื่ออนุมานเชิงสถิติเกี่ยวกับประชากรท่ีสนใจ ในกรณีท่ี
ไม่ทราบการแจกแจงของความคลาดเคล่ือน ซึ่งมีแนวคิดมาจาก วิธี Jackknife ของ Queneuille (1956) และ Tukey (1958) 
 นับถึงปัจจุบันมีการนําวิธีบูตสแตรปมาประยุกต์ใช้ในหลายด้าน อาทิ เช่น Cojbasic and Tomovic (2007)  ทําการ
ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนโดย วิธี Bootstrap-t  ส่วน Efron  and Tibshirani (1986) ประมาณค่าพารามิเตอร์
แบบช่วงโดยวิธี Bias-corrected Bootstrap นอกจากนี้ Lam and Veall (2002) ศึกษาการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงโดย
วิธี Percentile  Bootstrap และ Bootstrap-t สําหรับตัวแบบถดถอยอย่างง่าย  ช่อทิพย์ (2545) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ
พยากรณ์ค่าแบบช่วง ในตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยใช้วิธี Bias-corrected Bootstrap, Bootstrap-after-Bootstrap, 
Percentile Bootstrap และ Bootstrap Percentile-t  ไพฑูรย์ (2546)  ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณค่า
ความแปรปรวนท่ีได้จากวิธีบูตสแตรปแบบปรับให้เรียบ โดยใช้วิธีแจกไนฟ และวิธีบูตสแตรป  เป็นต้น 
 จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจเปรียบเทียบอํานาจการทอสอบของวิธีการทางนอนพาราเมตริก สําหรับการ
ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของสองประชากร ได้แก่ วิธีบูตสแตรป-ที (Bootstrap - t method : BT) วิธีเปอร์เซ็นต์
ไทล์ บูตสแตรป (Percentile  Bootstrap method : PB)  วิธีบีซี  บูตสแตรป (The Bias-corrected Bootstrap method : BC) 
และวิธีบีซีเอ  บูตสแตรป (The Bias-corrected Acceleration Bootstrap method : BCa) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาวิธีการทางนอนพาราเมตริก 4 วิธีในการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของสองประชากร ได้แก่ 
  1.1  วิธีบูตสแตรป-ที (Bootstrap-t Method : BT) 
  1.2  วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป (Percentile  Bootstrap Method : PB) 
  1.3  วิธีบีซี บูตสแตรป (The Bias-corrected Bootstrap Method : BC) 
  1.4  วิธีบีซีเอ บูตสแตรป (The Bias-corrected Acceleration Bootstrap Method : BCa) 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบอํานาจการทดสอบของ วิธีการทางนอนพาราเมตริก 4 วิธี ในการทดสอบความเท่ากันของความ
แปรปรวนของสองประชากร  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. สร้างข้อมูลจํานวนสองประชากร จากการแจกแจงที่สนใจศึกษา ดังนี ้

  1.1 การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ท่ีมีค่าเฉลี่ย(µ)เท่ากับ 0 และความแปรปรวน (σ 2 )
เท่ากับ 1   
  1.2 การแจกแจงแบบที (t-Distribution) จํานวนองศาอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ 5 
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คือ  ค่าประมาณความแปรปรวนของ 

(1) 

  1.3 การแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution) ค่าพารามิเตอร์ (θ) เท่ากับ 1  

  1.4 การแจกแจงแบบเบต้า (Beta Distribution) ค่าพารามิเตอร์ (α,β) เท่ากับ (2, 0.5) 
 2. ขนาดตัวอย่าง 
 กําหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000 และ 2,000 ในทุกลักษณะของการแจกแจง จําลอง
ข้อมูลในแต่ละกรณีจํานวน 1,000 คร้ัง  
 3. ทดสอบข้อมูลท่ีสร้างขึ้น โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี ้

      3.1 ต้ังสมมติฐาน     

                                  

       3.2  ทําการทดสอบด้วยวิธีการทางนอนพาราเมตริกท้ัง 4 คือ วิธีบูตสแตรป-ที, วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป, 
วิธีบีซี  บูตสแตรป และวิธีบีซีเอ บูตสแตรป นําค่าสถิติทดสอบท่ีได้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 
       3.3  คํานวณค่าความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1  
โดยการนับจํานวนคร้ังของการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) เม่ือสมมติฐานหลักเป็นจริง หารด้วยจํานวนคร้ังของการทดลอง 1,000 

คร้ัง และเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ของแต่ละวิธี ภายใต้ระดับนัยสําคัญ และขนาดตัวอย่างเดียวกัน เกณฑ์ท่ีใช้
ตัดสินความสามารถในการควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (ชิดชนก, 2548) คือ 
  -  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบท่ี 1 เมื่อค่าท่ีคํานวณได้มีค่าอยู่ในช่วง 
[0.003, 0.017]  
  -  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบท่ี 1 เมื่อค่าท่ีคํานวณได้มีค่าอยู่ในช่วง 
[0.040, 0.061]  
  3.4  เปรียบเทียบอํานาจการทดสอบของแต่ละวิธี ภายใต้ลักษณะของการแจกแจง ระดับนัยสําคัญ และขนาด
ตัวอย่างเดียวกัน โดยพิจารณาเฉพาะวิธีท่ีสามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ และสรุปผล 
วิธีการทางนอนพาราเมตริกทั้ง 4  มีดังน้ี 
1. วิธีบูตสแตรป-ที   

Efron (1981) เสนอวิธีบูตสแตรป-ที โดยมีหลักการคือ นําสถิติทดสอบที และการสุ่มตัวอย่างซ้ําแบบใส่คืนของวิธี 
บูตสแตรปมาประยุกต์เพ่ือลดค่าความเบ้ของข้อมูลท่ีต้องการศึกษา  มีรูปแบบดังนี ้

 
 

                   คือ  สถิติทดสอบของวิธีบูตสแตรป-ที        คือ  จํานวนคร้ังของการทําซ้ําโดยวิธีบูตสแตรป  

  คือ  ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีหนึ่ง      คือ  ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่สอง 

  คือ  ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีหนึ่งจาก การสุ่มตัวอย่างซ้ําแบบบูตสแตรป   

  คือ  ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีสองจาก การสุ่มตัวอย่างซ้ําแบบบูตสแตรป 

                  คือ  ค่าประมาณความแปรปรวนของ  
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2.   วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์  
Hall (1992) นําหลักการสุ่มตัวอย่างซ้ําแบบบูตสแตรปมาประยุกต์ใช้เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วง โดยใช้

เปอร์เซ็นต์ไทล์ของฟังก์ชัน การแจกแจงสะสมของ บูตสแตรปเป็นตัวกําหนดช่วงความเชื่อมั่น มีรูปแบบดังนี้ 

 

โดยที ่  คือ สถิติทดสอบของวิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป 

 3.   วิธีบีซี  บูตสแตรป   
      Efron  and Tibshirani (1986) เสนอ วิธีบีซี  บูตสแตรปข้ึน โดยเป็นวิธีการท่ีพัฒนามาจากวิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป  

จากการนําหลักการสุ่มตัวอย่างซ้ําแบบบูตสแตรปมาประยุกต์ใช้เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์ของ
ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของบูตสแตรปเป็นตัวกําหนดช่วงความเช่ือมั่น  และปรับตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ด้วยความน่าจะเป็นของ
ความคลาดเคลื่อน เพ่ือแก้ปัญหากรณีท่ีตัวประมาณค่าพารา มิเตอร์ มีความเอนเอียง มีรูปแบบดังนี ้

 

โดยที ่    คือ ค่ากลางของความเอนเอียงของ   

 θ$
2*
b#  คือ จํานวนผลต่างของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างท่ีหนึ่งและสอง จากการสุ่มตัวอย่างซ้ําแบบบูตสแตรป 

            คือ จํานวนท่ีใช้สุ่มตัวอย่างซ้ําท้ังหมดโดยวิธีบูตสแตรป 

              คือ ค่าผลต่างความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่หนึ่งและกลุ่มตัวอย่างท่ีสอง 

4. วิธีบีซีเอ บูตสแตรป  
Efron  and Tibshirani (1986) เสนอวิธีบีซีเอ บูตสแตรปข้ึน โดยเป็นวิธีการสําหรับประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วง

โดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์ของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของบูตสแตรปเป็นตัวกําหนดช่วงความเชื่อมั่น และปรับตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์
ด้วยความน่าจะเป็นของความคลาด เคลื่อน เพ่ือแก้ปัญหากรณีที่ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์มีความเอนเอียงและค่าความเบ้ โดย
พัฒนามาจากวิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป  มีรูปแบบดังนี ้

 
โดยที่           คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าคลาดเคลื่อน 

      คือ ค่าเฉลี่ยของการประมาณค่าของ  
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ค่าความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ของวิธีการทางนอนพาราเมตริกท้ัง 4 วิธีเม่ือประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ  

α n BT PB BC BCa 

0.01 

10 .005* .025 .008* .018 
20 .008* .018 .011* .021 
50 .007* .013* .015* .025 
100 .008* .014* .007* .030 
200 .013* .008* .011* .028 
500 .013* .009* .011* .021 
1,000 .014* .012* .014* .019 
2,000 .013* .011* .017* .024 

0.05 

10 .040* .061* .048* .065 
20 .059* .057* .053* .066 
50 .051* .056* .053* .064 
100 .043* .053* .049* .067 
200 .055* .053* .053* .070 
500 .052* .049* .056* .066 
1,000 .060* .046* .055* .066 
2,000 .055* .050*  .059* .069 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  วิธีบูตสแตรป-ที  และ วิธีบีซี บูตสแตรป สามารถควบคุมความ

คลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง วิธี เปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป ไม่สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ ท่ี

ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10 และ 20  ส่วนวิธีบีซีเอ บูตสแตรป ไม่สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง  ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05  วิธีบูตสแตรป-ที  วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป และ วิธีบีซี บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือน

แบบท่ี 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธีบีซีเอ  บูตสแตรป  ไม่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง 
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ตารางที่ 2 ค่าความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ของวิธีการทางนอนพาราเมตริกท้ัง 4 วิธีเม่ือประชากรมีการแจกแจงแบบที  

α n BT PB BC BCa 

0.01 

10 .002 .015* .007* .018 
20  .009* .012* .011* .019 
50  .009* .012* .011* .018 
100  .003* .011* .013* .020 
200  .012* .017* .007*  .015* 
500  .005* .013* .012*  .013* 
1,000  .007* .011* .012*  .017* 
2,000  .004* .010* .010*  .017* 

0.05 

10 .006 .052*  .052* .067 
20 .029 .051*  .050* .071 
50 .029 .054*  .053* .065 
100 .032 .052*  .057* .063 
200 .048* .055*  .057*   .060* 
500 .022 .050*  .056*   .057* 
1,000 .028 .049*  .051*   .053* 
2,000  .043* .053*  .048*   .061* 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 วิธีบูตสแตรป-ที ไม่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบท่ี 1 ได้ที่ขนาด

ตัวอย่างเท่ากับ 10  วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป และ วิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ได้ทุก
ขนาดตัวอย่าง วิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ได้ บางขนาดตัวอย่างเท่านั้น    

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 วิธีบูตสแตรป-ที และวิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้บาง
ขนาดตัวอย่างเท่านั้น วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป และ วิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ได้ทุก
ขนาดตัวอย่าง  
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ตารางที่ 3 ค่าความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ของวิธีการทางนอนพาราเมตริกท้ัง 4 วิธีเม่ือประชากรมีการแจกแจงแบบ 
             เอ็กซ์โพเนนเชียล  

α n BT PB BC BCa 

0.01 

10 .001 .013* .012* .015* 
20 .001 .012* .011* .017* 
50 .003* .015* .011* .013* 
100  .003* .014* .010* .011* 
200  .004* .013* .013* .013* 
500  .006* .010* .010* .011* 
1,000 .001 .015* .012* .010* 
2,000 .001 .014* .010* .008* 

0.05 

10 .017 .057* .052* .060* 
20 .011 .055* .051* .060* 
50 .010 .047* .053* .053* 
100 .021 .057* .054* .051* 
200 .032 .054* .050* .055* 
500 .022 .056* .056* .057* 
1,000 .027 .048* .060* .050* 
2,000 .019 .048* .044* .060* 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 วิธีบูตสแตรป-ที  สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้บางขนาด

ตัวอย่างเท่านั้น  วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป วิธีบีซี บูตสแตรป และ วิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบ
ท่ี 1 ได้ในทุกขนาดตัวอย่าง   

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 วิธีบูตสแตรป-ที  ไม่สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี
เปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป วิธีบีซี บูตสแตรป และ วิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ในทุกขนาด
ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 4 ค่าความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ของวิธีการทางนอนพาราเมตริกท้ัง 4 วิธีเม่ือประชากรมีการแจกแจงแบบเบต้า  

α n BT PB BC BCa 

0.01 

10 .025 .018 .012* .013* 
20 .027 .012* .013* .013* 
50 .026 .007* .013* .014* 
100 .028 .010* .009* .011* 
200 .029 .009* .010* .012* 
500 .025 .012* .007* .013* 
1,000 .026 .010* .009* .012* 
2,000 .026 .010* .010* .014* 

0.05 

10 .062 .050* .056* .061* 
20 .066 .053* .055* .060* 
50 .065 .052* .052* .053* 
100 .066 .049* .056* .060* 
200 .066 .055* .049* .055* 
500 .066 .051* .054* .057* 
1,000 .068 .051* .056* .058* 
2,000 .070 .049** .054* .061* 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 วิธีบูตสแตรป-ที ไม่สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ทุกขนาด

ตัวอย่าง วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป ไม่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ได้ ท่ีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10 วิธีบีซี 
บูตสแตรป และ วิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ในทุกขนาดตัวอย่าง  
 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 วิธีบูตสแตรป-ที ไม่สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี
เปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป วิธีบีซี บูตสแตรป และ วิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ได้ในทุก 
ขนาดตัวอย่าง

 
 

เปรียบเทียบอํานาจการทดสอบ  

      
        (A)                   (B) 

ภาพท่ี 1   เปรียบเทียบค่าอํานาจการทดสอบ ของวิธีการทางนอนพาราเมตริกท้ัง 4 วิธี เม่ือประชากร มีการแจกแจงแบบปกติ 
จําแนกตามขนาดตัวอย่าง  (A) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01, (B) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากภาพท่ี 1 พบว่า ทั้งท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป  มีอํานาจการทดสอบท่ีสูงท่ีสุด
ในทุกขนาดตัวอย่าง รองลงมาคือ  วิธีบูตสแตรป -  ที และ วิธีบีซี บูตสแตรป  ตามลําดับ  

 

     
                       (A)                   (B) 

ภาพท่ี 2   เปรียบเทียบค่าอํานาจการทดสอบ ของวิธีการทางนอนพาราเมตริกท้ัง 4 วิธี เม่ือประชากร มีการแจกแจงแบบที 
จําแนกตามขนาดตัวอย่าง  (A) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01, (B) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

 
 จากภาพท่ี 2 พบว่า ท้ังท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 วิธีบีซี บูตสแตรป  มีอํานาจการทดสอบท่ีสูงท่ีสุดในทุกขนาด

ตัวอย่าง รองลงมาคือ วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป วิธีบูตสแตรป - ที และวิธีบีซีเอ บูตสแตรป  ตามลําดับ  

 
 

      
(A)                      (B) 

ภาพท่ี 3  เปรียบเทียบค่าอํานาจการทดสอบ ของวิธีการทางนอนพาราเมตริกทั้ง 4 วิธี เมื่อประชากร มีการแจกแจงแบบ 
                เอ็กซ์โพเนนเชียล จําแนกตามขนาดตัวอย่าง (A) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01, (B) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

 
จากภาพท่ี 3 พบว่าทั้งที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 วิธีบีซีเอ บูตสแตรป มีอํานาจการทดสอบท่ีสูงท่ีสุดในทุกขนาด

ตัว อ ย่าง รองลงมาคือ  วิธี บี ซี  บูตสแตรป   วิ ธี เปอ ร์เซ็น ต์ ไท ล์ บูตสแตรป  และวิธี บู ตสแตรป - ที  ตามลําดับ
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 (A)                      (B) 

ภาพท่ี 4   เปรียบเทียบค่าอํานาจการทดสอบ ของวิธีการทางนอนพาราเมตริกท้ัง 4 วิธี เม่ือประชากร มีการแจกแจงแบบเบต้า 
จําแนกตาม ขนาดตัวอย่าง (A) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01, (B) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

 
 
จากภาพท่ี 4 พบว่า ท้ังท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 วิธีบีซีเอ บูตสแตรป มีอํานาจการทดสอบที่สูงท่ีสุด ในทุกขนาดตัวอย่าง 
รองลงมาคือ วิธีบีซี บูตสแตรป และวิธี เปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป ตามลําดั 
 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 การเปรียบเทียบวิธีการทางนอนพาราเมตริก 4 วิธี สําหรับการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของสองประชากร 
พบว่า วิธีเปอร์เซ็นต์ไทล์ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1ได้ดีท่ีสุด และมีอํานาจการทดสอบสูงสุด เม่ือข้อมูล
มีการแจกแจงแบบปกติ  วิธีบีซี บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1ได้ดีท่ีสุด และมีอํานาจการทดสอบสูงสุด  
เม่ือข้อมูลมีการแจกแจงแบบที  ส่วนวิธีบีซีเอ บูตสแตรป สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ได้ดีที่สุด และมีอํานาจการ
ทดสอบสูงสุด  เม่ือข้อมูลมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และ การแจกแจงแบบเบต้า  

เอกสารอ้างอิง 
 

จินตนา  ศรีศันสนีย. 2541. ผลกระทบต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นเก่ียวกับความเป็นเอกภาพของความแปรปรวนและ 
 การแจกแจงแบบปกติ ในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
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ระบบตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซภายในรถยนต์ควบคุมผ่าน 
โทรศัพท์มือถือและระบุตําแหน่งรถยนต์ด้วย GPS  

CAR LEAKAGE GAS SENSOR SYSTEM CONTROL VIA MOBILE PHONE AND GPS 
POSITIONING. 

ประกาศิต ตันติอลงการ, กิตติพงษ์ บุญศักดิ์, สมเกียรติ นามวงษา                                                                     
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                                                       

บทคัดย่อ 

 การตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์ใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ก๊าซในการตรวจจับ 2 ตัวติดตั้งไว้ที่เคร่ืองยนต์
และถังบรรจุก๊าซ เม่ือมีการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์ ระบบตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซสามารถแจ้งเตือนมายัง
โทรศัพท์มือถือเจ้าของรถยนต์และระบบจะตัดการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซเปล่ียนมาเป็นระบบน้ํามันโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้รถยนต์ที่มีการติดตั้งก๊าซ ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้เป็นผู้ขับขีส่ามารถหาตําแหน่งพิกัดของรถยนต์ได้โดยใช้ระบบ GPS 
ระบบตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51AC3 ควบคุมการทํางานของระบบ
ทั้งหมดและใช้โปรแกรมภาษาซีควบคุมการทํางาน 
 ผลการวิจัยพบว่าการทดสอบระยะเวลาเฉล่ียในการตัดเชื้อเพลิงก๊าซเม่ือมีการร่ัวไหลของก๊าซ เร็วที่สุดเฉล่ียภายใน
เวลา 4.02 วินาท ี ช้าที่สุดเฉล่ียภายในเวลา 6.33 วินาที ระยะเวลาเฉล่ียการส่งข้อความคําส่ังจนกระทั่งทราบพิกัดของรถยนต์
เร็วที่สุดเฉล่ียภายในเวลา 7.95 วินาที ช้าที่สุดเฉล่ียภายในเวลา 9.12 วินาที สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท และผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 10 คนพบว่าความ  พึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์มาก (x =3.65) และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นสอดคล้องกัน (S.D.=0.89) สามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซได้ทุก
ประเภท ช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
คําสําคัญ : โทรศัพท์มือถือ  จีพีเอส  ระบบเชื้อเพลิง  เซนเซอร์ก๊าซ  การร่ัวไหลของก๊าซ 

Abstract 

 The car leakage gas detection use 2 gas sensors to detect gas at the engine and gas tank. When 
gas leak inside the car. The car leakage gas sensor system can alert to the owner mobile phone and the 
system will cut off the gas supply change to the oil fuel system automatically to ensure the safety of the 
vehicles are equipped with gas. If the owner is not a driver, the owner can find the car by using GPS 
system. The car leakage gas sensor system applied AT89C51AC3 microcontroller controls the system and 
operation with C programming. 
 The results show that the average time to cut off gas supply when the car was gas leak, fastest 
average 4.02 seconds, 6.33 seconds at the slowest. The fastest time to send SMS until get the position of 
the car within 7.95 seconds, 9.12 seconds at the slowest. This system available for all vehicle types. The 
satisfaction of experts, which is a specific number of 10 people found overall satisfaction remained good        
(x =3.65), and the samples are significantly different (S.D.=0.89). This system can use in cars any type of 
gas used. Minimize loss of life and property. 
Key words : Mobile phone, GPS, Fuel system, Gas Sensor, Gas leakage 

บทนํา 

 จากสถิติรถยนต์ใช้ก๊าซที่จดทะเบียนพบว่าในช่วง 3 เดือนแรกปีพ.ศ. 2554 มีจํานวนรถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG 
และ NGV จํานวน 57,900 คัน แยกเป็นระบบก๊าซ LPG 63.0% (36,575 คัน) และ NGV 37.0% (21,325 คัน) ปัจจุบันมี
จํานวนสะสม 913,185 คัน ส่ิงที่รถติดตั้งก๊าซต้องระวังให้มากที่สุดคือการร่ัวไหลของก๊าซออกมาภายนอกเนื่องจากการร่ัวซึม
ของท่อหรือข้อต่อที่ส่งก๊าซจากถังมายังหัวฉีดของเคร่ืองยนต์ โดยเฉพาะในขณะขับขี่ที่มีความร้อนจากเคร่ืองยนต์พร้อมสาหรับ
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การเผาไหม้และระเบิด (กรรณิกา แท่นคํา, 2554) อุบัติเหตุจากรถยนต์ที่ติดตั้งเชื้อเพลิงก๊าซแล้วเกิดมีก๊าซร่ัวไหลออกมาเป็น
ผลทําใหเ้กิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิด ทําให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรืออาจจะเสียชีวิต งานวิจัยนี้สามารถช่วยป้องกันการ
สูญเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ ทําให้เกิดความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพื่อสร้างระบบตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือและระบุตําแหน่งรถยนต์
ด้วย GPS 
 2. เพื่อศึกษาการทํางานของระบบตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือและระบุ
ตําแหน่งรถยนต์ด้วย GPS ด้านต่างๆ ดังนี ้
  2.1 การทดสอบระบบการทํางานของเซนเซอร์ก๊าซและส่งข้อความแจ้งเตือนเกิดการร่ัวไหลของก๊าซ 
  2.2 การทดสอบระบบการติดตามบอกตําแหน่งรถยนต์ด้วย GPS  
 3. เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

1. ออกแบบระบบตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์ 

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพบล็อกระบบตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต ์

 จากภาพที่ 1 เม่ือเซนเซอร์ก๊าซตัวที่ 1 และ/หรือตัวที่ 2 ตรวจจับความเข้มของก๊าซได้จะส่งสัญญาณส่ังให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (แอพซอฟต์เทค, 2553) ประมวลผลซึ่งควบคุมการทํางานด้วยโปรแกรมภาษาซี (ธีรวัฒน์   ประกอบผล, 
2548) จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณผ่านไปยังบอร์ด Relay output 4 ช่อง ในช่องที่ 1 ไปส่ังการตัดการจ่าย
เชื้อเพลิงก๊าซและในช่องที่  2 ไปส่ังการให้โมดูล GSM ส่งรหัสสัญญาณการแจ้งเตือนในรูปแบบของข้อความไปยัง
โทรศัพท์มือถือเจ้าของรถยนต์ ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบตําแหน่งพิกัดรถยนต์ สามารถพิมพ์คําส่ังผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ระบบจะ
ส่งรหัสสัญญาณไปยังโมดูล GSM ผ่านไปยังบอร์ด Relay output 4 ช่องในช่องที่ 3 ไปส่ังการ รับค่าพิกัดจากโมดูล GPS 
จากนั้นโมดูล GPS จะส่งค่ารหัสสัญญาณกลับมายังไมโครคอนโทรลเลอร์โดนผ่านบอร์ด Relay output 4 ช่องในช่องที่ 3 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะประมวลผลรหัสสัญญาณที่ ได้ด้วยภาษาซี  (สมชาย  รัตนเลิศนุสรณ์ ,  2548) จากนั้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณผ่านไปยังบอร์ด Relay output 4 ช่องในช่องที่ 2 ไปส่ังการให้โมดูล GSM ส่งรหัส
สัญญาณการแจ้งเตือนในรูปแบบของข้อความเป็นค่าพิกัดไปยังโทรศัพท์มือถือเจ้าของรถยนต์ 
2. การออกแบบภาคต่างๆ ของระบบ 
ออกแบบตรวจจับการร่ัวไหลของก๊าซ 
 การตรวจจับการร่ัวไหลของก๊าซใช้โมดูลตรวจจับก๊าซ FCM6812 (FIGARO, 2012) ดังภาพที่ 2 มีอุปกรณ์เซนเซอร์
ก๊าซในการตรวจจับก๊าซ 2 ตัวติดตั้งไว้ที่บริเวณเคร่ืองยนต์และถังบรรจุก๊าซอย่างละ 1 ตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีเสถียรภาพและมี
ความทนทาน มีการตอบสนองต่อก๊าซอย่างรวดเร็ว โมดูลนี้จะตอบสนองโดยการให้เอาต์พุตแอนะลอกเป็นแรงดันไฟฟ้าที่เป็น
สัดส่วนตามความเข้มของก๊าซ โมดูลตรวจจับก๊าซนี้จะเคลือบด้วยเรซินสําหรับป้องกันการร่ัวซึมและเป็นฉนวนกันความร้อน
และมีความสามารถในการตรวจสอบก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซไอโซบิวเทน  
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ภาพท่ี 2 โมดูลตรวจจับก๊าซ FCM6812         ภาพท่ี 3 บอร์ด Relay output 4 ช่อง 

 บอร์ด Relay output 4 ช่อง 
 บอร์ด Relay output 4 ช่อง (Electronics Source, 2012) แสดงดังภาพที่ 3 ช่องที่ 1 ทําหน้าที่ตัดการจ่าย
เชื้อเพลิงก๊าซ ช่องที่ 2 ทําหน้าที่ติดต่อกับโมดูล GSM ช่องที่ 3 ทําหน้าที่ติดต่อกับโมดูล GPS และช่องที่ 4 ทําหน้าที่ตัดการ
จ่ายเชื้อเพลิงน้ํามัน โดยใช้รีเลย์เป็นตัวเชื่อมต่อกับวงจรส่วนต่างๆ ควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51AC3 (ดอนสัน ปงผาบ, 2553) ดังภาพที่ 4 ทําหน้าที่ประมวลผลสัญญาณและ
ควบคุมการทํางานทั้งหมดของระบบ การส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การระบุตําแหน่งพิกัดตําแหน่งเส้นรุ้งเส้นแวง 
และการตัดการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซหรือการตัดการจ่ายเชื้อเพลิงน้ํามัน 

     
ภาพท่ี 4 ไมโครคอนโทรลเลอร์                  ภาพท่ี 5 โมดูล GSM SIM300CZ     

 การติดต่อส่ือสารกับโทรศัพท์มือถือ 
 การติดต่อส่ือสารกับโทรศัพท์มือถือใช้โมดูล GSM SIM300CZ (ETT, 2012) ดังภาพที่ 5 จะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต
ส่ือสารอนุกรม RS232 โดยใช้ขั้วต่อแบบ DB9 ตัวเมีย จัดเรียงสัญญาณตามมาตรฐาน RS232-DCE สามารถนําไปเชื่อมต่อกับ
สัญญาณ RS232-DTE มาตรฐาน โดยใช้สาย DB9 แบบต่อตรง สัญญาณทั้งหมดที่ DB9 นี้ได้ผ่านวงจร Line Driver เพื่อแปลง
สัญญาณระดับโลจิกจากโมดูลให้เป็นสัญญาณระดับมาตรฐาน 
 การรับสัญญาณพิกัดตําแหน่งบนพื้นโลก 
 การรับสัญญาณพิกัดตําแหน่งบนพื้นโลกใช้โมดูล GPS JGR-SC3-M (J Communication, 2012) ดังภาพที่ 6 
สําหรับระบุพิกัดเส้นรุ้ง (Latitude) และเส้นแวง (Longitude) สัญญาณที่รับจากโมดูล GPS นั้นจะถูกประมวลผลและควบคุม
การทํางานเพื่อยืนยันตําแหน่งบนพื้นโลกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สายอากาศในการรับสัญญาณ GPS ใช้ความถี่ L1 
1575.42+/-10 MHz 

 
ภาพท่ี 6 โมดูล GPS JGR-SC3-M                

 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

403

 การออกแบบกล่องบรรจุอุปกรณ์ 
 การออกแบบโครงสร้างโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ขนาด จํานวนอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบตรวจสอบการ
ร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์จึงได้เลือกใช้พลาสติก ดังภาพที่ 7 โดยมีขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร ความยาว 22 
เซนติเมตรและความสูง 10 เซนติเมตร ภาพที่ 8 เป็นอุปกรณ์ภายในของเคร่ืองตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซ 

        
 ภาพท่ี 7 ขนาดเคร่ืองตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซ        ภาพท่ี 8 ภายในเคร่ืองตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซ 

3. ประเภทของแบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยนี้เลือกแบบแผนการทดลองประเภท Pre-Experiment Design แบบ One shot case study design การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใช้วิธี Non-randomized (ยุทธ ไกยวรรธ์, 2554) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและติดตั้ง
ระบบก๊าซจํานวน 10 คน จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน สําหรับการทดสอบระบบใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
4. สร้างเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจ  
 จัดทําแบบการประเมินความพึงพอใจระบบตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซภายในรถยนต์ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ
และระบุตําแหน่งรถยนต์ด้วย GPS แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอนคือตอนที่ 1 ความคิดเห็นด้านการออกแบบ จํานวน 10 ข้อ 
และด้านการใชง้าน จํานวน 7 ข้อ ระดับความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง
ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด เม่ือมีผู้ประเมินมากกว่าหนึ่งคน ระดับการประเมินจะพิจารณาดังนี้  
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด           
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 0.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 
 ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนา 

ผลการวิจัย 

1. การทดสอบระบบเซนเซอร์ก๊าซ 
 การทดสอบการร่ัวไหลของก๊าซด้วยเซนเซอร์ก๊าซตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และทั้งสองตัวพร้อมกัน จะประกอบด้วยการทํางาน
ของเซนเซอร์ก๊าซที่คอยตรวจจับก๊าซบริเวณที่ตรวจสอบว่าเกิดการร่ัวไหลของก๊าซมากเกินกว่าที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทําการส่งข้อความแจ้งเตือนคําว่า "gas leak(1)" เม่ือเซนเซอร์ก๊าซตัวที่ 1 ตรวจจับการร่ัวไหลของก๊าซ
ตําแหน่งที่ 1 ไดแ้ละส่งข้อความแจ้งเตือนว่า "gas leak(2)" เม่ือเซนเซอร์ก๊าซตัวที่ 2 ตรวจจับการร่ัวไหลของก๊าซตําแหน่งที่ 2 
ได้ มายังโทรศัพท์มือถอืเจ้าของรถยนต์เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีก๊าซร่ัวไหล ภาพที่ 9 แสดงถึงมีการร่ัวไหลของก๊าซ
ทั้ง 2 จุด ได้ทําการทดลองแต่ละช่วงเวลาจํานวน 5 คร้ังแล้วหาค่าเวลาเฉล่ีย แสดงดังตารางที ่1 
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ภาพท่ี 9 ข้อความ gas leak(1), gas leak(2) 

ตารางที่ 1: การทดสอบระยะเวลาเฉล่ียในการตัดเชื้อเพลิงก๊าซเปล่ียนเป็นน้ํามัน 
ช่วงเวลา ข้อความท่ีส่ง    ระยะเวลาเฉล่ียในการตัดเช้ือเพลิงก๊าซ ข้อผิดพลาด 

10.00 น. gas leak(1) 4.02 วินาที ไม่มี 

10.05 น. gas leak(2) 4.53 วินาที ไม่มี 

10.10 น. gas leak (1,2) 4.06 วินาที ไม่มี 

15.00 น. gas leak(1) 4.72 วินาที ไม่มี 

15.05 น. gas leak(2) 5.12 วินาที ไม่มี 

15.10 น. gas leak(1,2) 5.45 วินาที ไม่มี 

20.00 น. gas leak(1) 5.42 วินาที ไม่มี 

20.05 น. gas leak(2) 6.33 วินาที ไม่มี 

  20.10 น. gas leak (1,2) 6.07 วินาที ไม่มี 
 

2. การทดสอบระบบการบอกตําแหน่งรถยนต์  
 การทดสอบระบบการติดตามบอกตําแหน่งรถยนต์ด้วย GPS นั้นจะทําการทดลองโดยการส่งข้อความคําว่า where 
ไปหาโมดูล GSM ดังภาพที่ 10 เพื่อที่จะทราบพิกัดตําแหน่งของรถยนต์ โมดูล GSM ก็จะส่งพิกัดตําแหน่งที่อยู่ของรถยนต์
กลับมาให้โดยบอกเป็นตําแหน่ง latitude และ longitude ดังภาพที่ 11 จากนั้นจึงเอาตําแหน่งที่ได้ไปหาในโปรแกรม 
Google Map (Google Map, 2012) เพื่อที่จะทราบตําแหน่งที่อยู่ของรถยนต์ ภาพที่ 12-15 แสดงพิกัดของรถยนต์ที่จอดตาม
สถานที่ต่างๆ ทําการทดลองแต่ละช่วงเวลาจํานวน 5 คร้ังแล้วหาค่าเวลาเฉล่ีย ได้ผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 3: ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ด้านการออกแบบ 3.67 0.91 
ด้านการใช้งาน 3.62 0.88 
รวมทั้งฉบับ 3.65 0.89 

 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี ้
 1. ควรออกแบบให้กล่องมีขนาดเล็กและบางกว่านี้ เพื่อให้สะดวกแก่การติดตั้ง 
 2. ควรใช้ตัวเซนเซอร์ก๊าซที่มีคุณภาพสูงและมีความไวในการตรวจจับก๊าซร่ัวมากกว่านี้  
 3. ควรออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก ใช้กับโทรศัพท์ได้หลายๆ รุ่น 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ในขณะที่เซนเซอร์ก๊าซได้ตรวจจับพบว่ามีการร่ัวไหลของก๊าซ ระบบจะทําการประมวลผลแล้วส่งข้อความแจ้งเตือน
มายังโทรศัพท์มือถือเจ้าของรถยนต์เร็วที่สุดเฉล่ียภายในเวลา 4.02 วินาที ช้าที่สุดเฉล่ียภายในเวลา 6.33 วินาทีและ   ทําการ
ตัดการจ่ายเชื้อเพลิงจากระบบก๊าซเปล่ียนเป็นระบบน้ํามันได้อย่างแม่นยํา ถ้าเจ้าของรถต้องการทราบถึงตําแหน่งของรถยนต์
สามารถถามตําแหน่งของรถยนต์และทราบพิกัดของรถยนต์เป็นพิกัดเส้นรุ้งเส้นแวงเร็วที่สุดเฉล่ียภายในเวลา 7.95 วินาที ช้า
ที่สุดเฉล่ียภายในเวลา 9.12 วินาท ีจากนั้นนําเอาพิกัดที่ได้มาตรวจสอบหาตําแหน่งของรถยนต์ในโปรแกรม Google Map ได้
จริงและมีความแม่นยําในการบอกพิกัด ระยะเวลาเฉล่ียในตารางที่ 1 และ 2 ขึ้นอยู่กับว่า ณ เวลาและเซลไซต์นั้นมีผู้ใช้บริการ
มากน้อยเพียงใด ถ้ามีผู้ใช้บริการมากเวลาในการตอบสนองต่ออุปกรณ์ก็จะมากตาม  จากผลการทดลองพบว่าช่วงเวลาที่
ตอบสนองมีความรวดเร็วในการแจ้งเตือนเป็นที่น่าพอใจคือไม่เกิน 10 วินาที  
 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าเฉล่ียด้านการออกแบบมีค่าสูงกว่าด้านการใช้งานเพราะว่าการ
พิจารณาด้านการออกแบบเป็นการพิจารณาจากรูปลักษณ์และชนิดของอุปกรณ์ ส่วนด้านการใช้งานต้องใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ในการใช้โทรศัพท์และโปรแกรม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างบางคนไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน ค่าเฉล่ียรวม   ทั้งด้านการ
ออกแบบและการใช้งานอยู่ในเกณฑ์มาก ( x =3.65) และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นสอดคล้องกัน (S.D.=0.89) 
ผลการวิจัยนี้ช่วยให้เจ้าของรถยนต์มีความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท 
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การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูน 
แผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS FOR LIMESTONE MINE 

PRODUCTION OF BLASTING MINE DIVISION, MAE-MOH MINE OPERATION, 
AMPHUR MAE-MOH, LAMPANG PROVINCE. 

เนตรดาว  โทธรัตน์   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนของแผนกเจาะระเบิดกอง
ปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1)สอบถามและประเมินความต้องการ
ของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 2)พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยอํานวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการคุณภาพการทํางาน 3)ประเมินประสิทธิภาพของการนําระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนไปใช้ 
ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการดําเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1)สอบถามและประเมินความต้องการของระบบจากผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานที่จะต้องทํารวมถึงทราบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การพัฒนาระบบที่สอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2)พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ 
WindowsXP ที่ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น และโปรแกรม Microsoft Access เป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ 3)การทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) บริหารจัดการให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ5)การประเมินประสิทธิภาพ
ของการนําระบบสารสนเทศไปใช้งาน 
 ผลการวิจัยพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแผนกเจาะระเบิด จํานวน 10 คน และผู้ใช้ระบบทั่วไป จํานวน 5 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกและวิเคราะห์ค่าสถิติด้วยการแจงแจงความถี่และค่าร้อยละ ปรากฏว่าความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การผลิตเหมืองหินปูน มีค่าเฉล่ีย 4.08 คือมีคุณภาพเหมาะสมทั้งในด้านความสะดวกในการ
ใช้งานและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ 
คําสําคัญ :  การพัฒนาระบบสารสนเทศ, เหมืองหินปูน 

Abstract 

 The purpose of this research was to develop the information system for the production of lime 
stone at Perforation Division, Mae Moh Mining Operation Department, Mae Moh district, Lampang province 
with the specific objectives of 1) to inquire and access requirements, analyze and design the information 
system, 2) to develop information system as supporting tools in managing quality of works, 3) to access 
the efficiency of information system application in lime stone mining production.  The research process 
was divided into 5 steps as 1) to inquire and access the user requirement in order to understand the 
scope of work including the relevant working system which would lead to the development of system to 
conform with the user requirement, 2) to develop the information system for the production of lime 
stone mining on Windows XP system with Visual Basic language program in Microsoft Access application 
and program.The Database Management Systems: DBMS framework was developed to manage the 
relational data base, 3) to test and correct the information system for application efficiency, 4) to manage 
the work operation in line with goals and 5) to evaluate the efficiency of system application. 
 The research evaluated the satisfaction of information system users in questionnaire format as 
the tool in gathering information. The sampling groups were 10 perforation division operators and 5 
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general users with convenience sampling techniques to analyze the statistical data of frequency and 
average percentage.  The outcomes of research revealed that the average overall satisfaction toward the 
information system application in lime stone mining production was rated at 4.08, that the quality of 
system was convenience and suitable to support the systematic working quality improvements. 
Keywords :  Information System Development, Lime Stone Mining 

บทนํา 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับในอดีตเม่ือประมาณ 10 ปี
ที่ผ่านมาได้ทําให้จํานวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวัน และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและ
กิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เป็นต้น นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่มีบทบาทความสําคัญและ
จําเป็นต่อการการแข่งขันทางธุรกิจตลอดจนทําให้เกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงองค์กรในอนาคตอันใกล้  

เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคล่ือนที่สําคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไข
เปล่ียนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานข้อมูลร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทําได้ง่ายขึ้น           
มีค่าใช้จ่ายต่ําลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนําไปวิเคราะห์และใช้
งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการ
ทํางานให้มีต้นทุนที่ต่ําลงใช้เวลาในการทํางานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 
 แผนกเจาะระเบิดเหมืองแม่เมาะ กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มี
ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานเจาะระเบิด งานดิน งานถ่านหินในบ่อเหมือง ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
และมีปริมาณมาก ซึ่งจะต้องเก็บรวบรวมในแต่ละกิจกรรมของการดําเนินงานในแต่ละวัน เพื่อนําไปสู่การประมวลผลข้อมูล
และจัดทํารายงานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น รายงานการผลิตหินปูน รายงานการตรวจสอบการควบคุมฝุ่น รายงานการใช้วัตถุ
ระเบิด รายงานการระเบิด เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวปัจจุบันยังอยู่ในรูปแบบของเอกสาร สมุดบัญชี เพื่อบันทึก
รายการในแต่ละวัน การบันทึกการทํางาน จะเป็นการปฏิบัติงานซ้ําๆ กันทุกวัน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและนําไป
จัดทํารายงานที่ช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในระดับต่างๆ ข้อมูลในรายงานจะเป็นลักษณะของการ
สรุปผล หรือรายงานละเอียดเพื่อไว้พิจารณาประกอบ มักมีการจัดทําเพื่อส่งไปยังแผนกต่างๆ ตามระยะเวลา เช่น  ทุกวัน ทุก
สัปดาห์ หรือทุกๆ เดือน เป็นต้น  

เนื่องจากข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อน ทําให้หน่วยงานมีความต้องการจําเป็นเพื่อจัดการกับข้อมูล
สารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนให้สามารถใช้งานสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ ประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลต่อการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ดังนั้น จึงควรมีการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากอย่างปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการนําเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้
สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของปัจจัยภายในองค์กรหลายด้านได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
ระบบเครือข่ายการส่ือสาร ความซับซ้อนของกระบวนการทํางาน บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และที่สําคัญคือ
ผู้ใช้ โดยต้องอาศัยการบริหารการเปล่ียนแปลงที่ด ีเพื่อให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อสอบถามและประเมินความต้องการของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนของแผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ  
   อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการนําระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนไปใช้งาน  

วิธีดําเนินการวิจัย  
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การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างทีมผู้วิจัยและ
ผู้ปฏิบัติงานแผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดย
ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การนําเสนอข้อมูล การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวที
เสวนา การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น ขั้นตอนโดยรวมของการออกแบบระบบมี
ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 สอบถามความต้องการของระบบ (User Requirement) เป็นการสอบถามความต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตงานที่จะต้องทํา รวมถึงทราบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเข้าไปสอบถามความต้องการของระบบ
จึงรวมถึงการที่ต้องเข้าไปศึกษารูปแบบของระบบงานนั้นๆ ด้วย ซึ่งปกติแล้ว มักจะต้องหาคําตอบอยู่ 2 เร่ือง คือ 
 1.ระบบงานเดิมมีลักษณะเป็นอย่างไร รวมถึงขั้นตอนการทํางานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีข้อจํากัด หรือมีปัญหา
อะไรบ้าง 
 2.ส่ิงที่ต้องการจะให้พัฒนานั้น คาดหวังว่าจะต้องทําอะไรได้บ้าง หรือแก้ไขปัญหาใดบ้าง โดยมีวิธีการสอบถามความ
ต้องการของระบบดังนี้ 
 การสัมภาษณ์ (Interviewing) คือการเก็บข้อมูลความต้องการด้วยวาจาหรือการออกเอกสารสอบถาม ซึ่งถือเป็น
วิธีการที่ง่ายที่สุด เหมาะกับระบบงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และมีผู้เกี่ยวข้องน้อย 

การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เป็นการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ด้วยการวิเคราะห์จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะกับผู้พัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญพอสมควร 

การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นรูปแบบการเก็บความต้องการด้วยการประชุม โดยนัดผู้ที่เกี่ยวข้องมา
ประชุม แล้ววิเคราะห์หาความต้องการจากส่ิงที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้พูดหรือแสดงออกมา วิธีนี้ได้ผลเร็วเพราะจะได้ความคิดเห็น
จากทุกคนพร้อมๆ กัน แต่มีข้อจํากัดในทางปฏิบัติ เพราะมักจะนัดให้ประชุมพร้อมกันได้ลําบาก 

การสังเกต (Observation) เป็นการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานด้วยการสังเกตการทํางานในแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามาก แต่จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพราะบ่อยคร้ังพบว่าส่ิงที่ปรากฏในเอกสารจะ
แตกต่างจากการปฏิบัติการจริง 
 ข้ันท่ี 2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ (User Requirement Analysis) เป็นการนําเอาความต้องการของ
ผู้ใช้มาวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 

1.ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement) คือ บริการหลักๆ ที่ระบบต้องสามารถทําได้ตามความ
ต้องการ เช่น บันทึกข้อมูลการผลิตหินปูนได้ บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุระเบิด สามารถกําหนดสิทธิของผู้ใช้งานระดับต่างๆได้ 
และสามารถจัดทํารายงานข้อมูลประจําปีได้ เป็นต้น 

2.ความต้องการไม่เป็นเชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirement) คือ ความสามารถเสริมที่จะเป็นข้อกําหนด
ของการพัฒนา เช่น ระบบต้องสามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการ Mac OS  ได้ด้วย ระบบต้องสามารถใช้งานบนเครือข่าย
ที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันมากว่า 100 คนได้ เป็นต้น 
 ข้ันท่ี 3 ออกแบบระบบ (System Design) เป็นการนําเอาความต้องการที่วิเคราะห์แล้วมาออกแบบนั่นเอง ซึ่งถ้า
เป็นระบบไม่ใหญ่มาก อาจจะเร่ิมจากไดอะแกรมง่ายๆ เช่น Flowchart ก็ได้ เพื่อจําลองเส้นทางของข้อมูล หรือกระบวนการ
และลักษณะของระบบงานที่เราจะพัฒนา อาจจะสรุปส่ิงจําเป็นที่จะต้องออกแบบ โดยเฉพาะกับงานด้านฐานข้อมูลบน 
Access ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Workflow, Dataflow) เป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการทํางานเพื่อให้เป็น
กรอบในการทํางาน และให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าระบบจะมีลักษณะอย่างไร 

2. ออกแบบหน้าจอของโปรแกรม (User Interface) หน้าจอของโปรแกรมถือเป็นส่วนสําคัญ เพราะจะเป็นส่ิงที่
ผู้ใช้งานต้องใช้มากที่สุด แนวทางในการออกแบบหน้าจอให้ยึดตามขั้นตอนการทํางานที่ออกแบบไว้แล้วคือ ตรวจดูแต่ละ
ขั้นตอนของผังการทํางานและออกแบบหน้าจอให้สอดคล้องในแต่ละขั้นตอน 

general users with convenience sampling techniques to analyze the statistical data of frequency and 
average percentage.  The outcomes of research revealed that the average overall satisfaction toward the 
information system application in lime stone mining production was rated at 4.08, that the quality of 
system was convenience and suitable to support the systematic working quality improvements. 
Keywords :  Information System Development, Lime Stone Mining 

บทนํา 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับในอดีตเม่ือประมาณ 10 ปี
ที่ผ่านมาได้ทําให้จํานวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวัน และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและ
กิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เป็นต้น นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่มีบทบาทความสําคัญและ
จําเป็นต่อการการแข่งขันทางธุรกิจตลอดจนทําให้เกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงองค์กรในอนาคตอันใกล้  

เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคล่ือนที่สําคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไข
เปล่ียนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานข้อมูลร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทําได้ง่ายขึ้น           
มีค่าใช้จ่ายต่ําลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนําไปวิเคราะห์และใช้
งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการ
ทํางานให้มีต้นทุนที่ต่ําลงใช้เวลาในการทํางานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 
 แผนกเจาะระเบิดเหมืองแม่เมาะ กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มี
ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานเจาะระเบิด งานดิน งานถ่านหินในบ่อเหมือง ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
และมีปริมาณมาก ซึ่งจะต้องเก็บรวบรวมในแต่ละกิจกรรมของการดําเนินงานในแต่ละวัน เพื่อนําไปสู่การประมวลผลข้อมูล
และจัดทํารายงานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น รายงานการผลิตหินปูน รายงานการตรวจสอบการควบคุมฝุ่น รายงานการใช้วัตถุ
ระเบิด รายงานการระเบิด เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวปัจจุบันยังอยู่ในรูปแบบของเอกสาร สมุดบัญชี เพื่อบันทึก
รายการในแต่ละวัน การบันทึกการทํางาน จะเป็นการปฏิบัติงานซ้ําๆ กันทุกวัน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและนําไป
จัดทํารายงานที่ช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในระดับต่างๆ ข้อมูลในรายงานจะเป็นลักษณะของการ
สรุปผล หรือรายงานละเอียดเพื่อไว้พิจารณาประกอบ มักมีการจัดทําเพื่อส่งไปยังแผนกต่างๆ ตามระยะเวลา เช่น  ทุกวัน ทุก
สัปดาห์ หรือทุกๆ เดือน เป็นต้น  

เนื่องจากข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อน ทําให้หน่วยงานมีความต้องการจําเป็นเพื่อจัดการกับข้อมูล
สารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนให้สามารถใช้งานสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ ประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลต่อการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ดังนั้น จึงควรมีการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากอย่างปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการนําเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้
สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของปัจจัยภายในองค์กรหลายด้านได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
ระบบเครือข่ายการส่ือสาร ความซับซ้อนของกระบวนการทํางาน บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และที่สําคัญคือ
ผู้ใช้ โดยต้องอาศัยการบริหารการเปล่ียนแปลงที่ด ีเพื่อให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อสอบถามและประเมินความต้องการของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนของแผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ  
   อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการนําระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนไปใช้งาน  

วิธีดําเนินการวิจัย  
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 ภาพท่ี 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ          ภาพท่ี 2 หน้าจอโปรแกรมหลัก 

     
 ภาพท่ี 3 หน้าจอแฟ้มข้อมูลการผลิตหินปูน            ภาพท่ี 4 หน้าจอแฟ้มข้อมูลรับแจ้งการระเบิด 
 3. ออกแบบเอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบจะยึดที่หน้าจอของโปรแกรมเป็นหลัก โดยปรับปรุงจาก
เอกสารรายงานเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 4. ออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเร่ิมจากขั้นตอนการออกแบบจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) มาเป็นเคร่ืองมือในการจําลองข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ 
โดยไม่ได้ระบุว่าข้อมูลเหล่านั้นได้มากจากไฟล์ใด เก็บอยู่ในฐานข้อมูลอย่างไร และมีรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database Model) โดยเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Access มาใช้เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล  
 ข้ันท่ี 4 เร่ิมพัฒนา (Development) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนบนระบบปฏิบัติการ
WindowsXP ที่ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น และโปรแกรม Microsoft Access เป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูล 
 ข้ันท่ี 5 ทดสอบและส่งมอบ การทดสอบระบบเป็นการทดสอบโปรแกรมที่ใช้งานในระบบว่าสามารถทํางานได้อย่าง
ถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง โดยให้ผู้ใช้งานได้ร่วมทดสอบด้วย เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
จนกระทั่งระบบทํางานได้ตามความต้องการ นอกเหนือจากโปรแกรมแล้ว ส่ิงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ คู่มือสําหรับผู้ใช้งานและ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้อ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ 
 ข้ันท่ี 6 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

ภายหลังจากการติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนไปได้ระยะหนึ่งแล้วนั้น จึงได้มีการ
ประเมินผลการความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานของแผนกเจาะระเบิด จํานวน 10 คน และผู้ใช้ระบบทั่วไป จํานวน 5 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sampling) และวิเคราะห์ค่าสถิติด้วยการแจงแจงความถี่และค่าร้อยละ   

ผลการวิจัย 

 ผลจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมือง
หินปูนของแผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ
ตามมาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert’s Method of Summated Rating) ดังนี้ (Likert, 1970)    
เกณฑ์เพื่อวัดระดับเจตคติ 5 ระดับ 
 คะแนน  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
 คะแนน  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
 คะแนน  3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
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 คะแนน  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 คะแนน  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
การแปลความหมายเจตคติจากค่าเฉล่ีย (Best, 1998) 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
หัวข้อรายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
1.ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย 4.04 มาก 
2.ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ตรงกัน เชื่อถือได้ 4.14 มาก 
3.ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ 3.43 มาก 
4. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 3.80 มาก 
5.ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.18 มาก 
6.ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.08 มาก 
7.รูปแบบและวิธีการนําเสนอข้อมูลเหมาะสม 3.94 มาก 
8.ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 4.26 มากที่สุด 
9.สามารถเข้าถึงได้สะดวก 4.32 มากที่สุด 
10.ใช้งานง่าย 4.06 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งาน 4.08 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก   
การอภิปรายผล  
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546) ซึ่งกล่าวไว้ว่า “การพัฒนา
ระบบงานใดๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ดี” กล่าวคือ สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ อีกทั้งยังมีรูปแบบการทํางานที่ถูกต้องและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ระบบจึงจะถือได้ว่าเป็น
ระบบสารสนเทศอย่างแท้จริง โดยผู้วิจัยใช้กระบวนการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle) ของ โอภาศ เอี่ยมสิริวงศ์ (2548) ซึ่งมีลําดับขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม 7 ระยะ
ด้วยกัน ดังต่อไปนี้  1.การกําหนดปัญหา 2.การวิเคราะห์ 3.การออกแบบ 4.การพัฒนา 5.การทดสอบ 6.การนําระบบไปใช้ 
และ 7.การบํารุงรักษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนของแผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Windows XP ที่ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic โดยได้ศึกษาแนวคิด  
วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศตามคู่มือการสร้างระบบฐานข้อมูลฉบับโปรแกรมเมอร์ของ ศุภชัย สมพานิช (2544) และได้ทํา
การทดสอบการใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ ก่อนนําไปติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนจัดทําคู่มือการใช้งาน
ระบบ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและบํารุงรักษาระบบงาน และที่สําคัญคือการประเมินผลการใช้งานของผู้ใช้
ระบบ 
 จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนของแผนกเจาะระเบิดกอง
ปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 15 คน เพศชายคิดเป็นร้อยละ 86.67 
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 13.33 ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.08 โดยหัวข้อ
ที่ได้รับการประเมินให้มีค่าความพึงพอใจสูงสุด คือ สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.32 เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการไดอ้ย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนสามารถจัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ส่วนหัวข้อที่ได้รับการประเมินให้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่ําสุด คือ ระบบ
สารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.43 เนื่องด้วยแผนกเจาะระเบิดมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติหลากหลาย ทั้ง
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งานด้านเอกสาร งานธุรการและสารบรรณ งานด้านการควบคุม เบิกจ่ายพัสด-ุอุปกรณ์ งานสํารวจและออกแบบเหมืองถ่านหิน 
ตลอดจนงานด้านสายการผลิต เป็นต้น ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนั้นยังไม่ครอบคลุมงานทั้งหมดของแผนกเจาะระเบดิ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนของแผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง   มีคุณภาพเหมาะสมทั้งในด้านความสะดวก ง่ายต่อการใช้งานและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้
เป็นไปอย่างเป็นระบบ ถือเป็นตัวขับเคล่ือนที่สําคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปล่ียนแปลง การ
เรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลทําได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
ช่วยทําให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการทํางานให้เกิดประสิทธิผลแห่งงานและเกิดการพัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงควรมีการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ได้ยากอย่างปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้
สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของปัจจัยภายในองค์กรหลายด้าน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
ระบบเครือข่ายการส่ือสาร ความซับซ้อนของกระบวนการทํางาน บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และที่สําคัญคือ
ผู้ใช้ โดยต้องอาศัยการบริหารการเปล่ียนแปลงที่ด ีเพื่อให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานวิจัยในคร้ังต่อไป คือ ควรนําไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
หรือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ทํางานได้บนอุปกรณ์แบบพกพา ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์แบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
ซึ่งมีความสามารถและประสิทธิภาพการใช้งานที่หลากหลายต่อไป 
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การบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะ 
วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ระดบัปริญญาตร ี

INTEGRATION USING PHP WITH JOOMLA IN LEARNING WEB APPLICATION FOR 
SKILLS UNDERGRADUATE STUDENTS. 

คมสันต์ พิทยาภรณ์ 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน 
เพื่อเสริมทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ระดับปริญญาตรี  โดยทําการศึกษาด้วยวิธีการสํารวจในการบูรณาการ จากกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนในวิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน  30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการบูรณาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา เป็นเพศชาย 11 คน (ร้อยละ 36.66) เพศหญิง 19 คน (ร้อย
ละ 63.33) อายุมากที่สุดอยู่ในช่วง 20-25 คือ 20 คน (ร้อยละ 66.66) การศึกษาก่อนศึกษาที่วิทยาลัยเฉลิม- กาญจนา มาก
ที่สุดคือ ม.6 คือ 11 คน (ร้อยละ 36.66) สถานภาพการทํางานปัจจุบันนักศึกษา เป็นลูกจ้าง/พนักงาน  17 คน (ร้อยละ 
56.66) และไม่เคยเขียนโปรแกรมด้วยบนเว็บมาก่อนถึง 26 คน (ร้อยละ 86.66)  ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับผลของการบูรณาการภาษา 
PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกข้อ  ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านที่ 1 ด้านเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการเขียนโปรแกรม
บนเว็บ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ (푋=3.34) ด้านที่ 2 ด้านผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ อยู่ในระดับมาก 
(푋=3.67)  ด้านที่ 3 ด้านการบูรณาการ PHP ร่วมกับ Joomla อยู่ในระดับ มาก (푋=3.78)   
คําสําคัญ :  ภาษา PHP, Joomla, วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Abstract 

 This study aimed to study and compare students’ satisfaction of Integration using PHP with 
Joomla in learning  Web Application for skills. Undergraduate Students. A questionnaire was used as the 
tools in this research. The samplings for this study were the 30 registry students in first term on academic 
year 2012 on Chalermkarnchana  College  Department of Computer Business. Data was analyzed by using 
The percentage, mean, standard deviation. 
 The results part 1were found that there were 11 males (36.66%) 19 females (63.33%) 20-25 age 
20 (66.66%) basic of education is high school 11 (36.66%) The status  is Employees 17 (56.66%) and Never 
programming 26 (86.66%). The second part about the effect of the integration of PHP with Joomla in the 
classroom. The overall satisfaction level. Standard deviation is satisfactory to have all.  the attitude of the 
student toward writing computer programs. Was in the intermediate (푋 = 3.34) subject 2 for the to teach 
Web Application language. At a high level (푋 = 3.67) and subject 3 integrated with Joomla PHP include at 
a high level (푋 = 3.78) 
Keywords : PHP, Joomla, Web Application  
บทนํา 

 การเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนในระดับปริญญาตรี ผู้เรียน
ต้องมีการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ มีทักษะ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่ิงที่ต้องคํานึงถึง คือความต้องการ
ของตลาดแรงงาน คุณภาพของบัณฑิต และทักษะด้านวิชาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน ต้องการพนักงานที่มี
ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้ตามต้องการขององค์กร โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นลักษณะ open source และพัฒนา
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โปรแกรมภายใต้มาตรฐาน (frame work) เดียวกัน คุณภาพของบัณฑิต ประกอบด้วย ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะในการฝึกฝน ทักษะด้านวิชาชีพ นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีความจําเพาะเจาะจงใน
กระบวนการทางธุรกิจ (Business processes) ด้วยภาษา PHP แต่ขาดทักษะในการนํามาตรฐาน กติกา ข้อกําหนดมาร่วมกัน
พัฒนาโปรแกรมทําให้เป็นการยากที่จะพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่โดยมีกลุ่มคนร่วมกันทําภายใต้มาตรฐาน (frame work) 
เดียวกัน  จึงเกิดการประยุกต์การสอนโดยเน้นให้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ โดยนํา Joomla มาเป็นโครงสร้างหลัก และให้
นักศึกษาพัฒนาส่วนต่อเพิ่ม (module) ที่สร้างจาก PHP เสริมเข้าไปจึงทําให้ได้ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ 
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน  สอดคล้องกับ บรรจง ชูสกุลชาติ (2527 : 19)  ให้ความเห็นว่าทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดของประเทศชาติก็คือ ทรัพยากรมนุษย์  ในการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติ  มี 3 อย่างคือ ให้
ความรู้ ให้เจตคติที่ดี และให้ทํางานจนเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ ความสําคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพประการ
หนึ่ง คือการฝึกฝนเพื่อให้มีความพร้อมกับงานอย่างเต็มที่ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของประสบการณ์การ
ทํางานเป็นอย่างดี โดยคํานึงถึงปัญหาที่ว่าการผลิตบัณฑิตของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรและไม่สามารถสนองตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการปรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  โดย
การพัฒนาระบบการศึกษาที่มิใช่เน้นหลักเฉพาะทางวิชาการแต่มีการเพิ่มความพร้อมให้นักศึกษาในการประกอบอาชีพและเม่ือ
สําเร็จการศึกษา บัณฑิตเหล่านี้จะเป็นกลไกหนึ่งของสังคมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศชาติ และ
ช่วยให้ประเทศสามารถเข้าสู่การแข่งขันกับประชาคมโลกได้     

ภาษา PHP เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากไม่มีลิขสิทธิ์ เป็น Open Source  Product  คือสามารถ
นํามาใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ปัจจุบัน PHP ถูกนําไปใช้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า    ่ 150,000 เว็บไซต์ และ
คาดว่าในอนาคต  PHP รุ่นต่อไปจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (กิตติภักดิ์  วัฒนะกุล, 2547:4-5) 

โปรแกรมภาษาจูมลา (Joomla) คือสคริปต์เว็บไซต์กึ่งสําเร็จรูปตัวหนึ่ง เช่นเดียวกับตัวอื่นๆ เช่น  Wordpress, 
Drupal, osCommerce หรือ PrestaShop โดย Joomla เป็นโปรแกรมที่สร้างเว็บไซต์สําเร็จรูปที่จัดเป็น CMS (Context 
Management System) โดยมีลิขสิทธิ์เป็นโอเพ่นซอร์ส ทุกคนทั่วโลกสามารถนําไปใช้งานฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ 
จ่ายใดๆ (จักรพงษ์ แก้วบุญเรือง, 2553) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงบูรณาการภาษา PHP และ ภาษา Joomla ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะวิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ ระดับปริญญาตรี เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาในภาค
เรียนต่อไป เป็นการเพิ่มพูนความสามารถของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความ
ชํานาญในสาขาวิชา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะวิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ ระดับปริญญาตรี 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักศึกษาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย

เฉลิมกาญจนา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 30 คน 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน 
ตัวแปรตาม  คือ ความพึงพอใจ 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 การวิจัยนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ ผลการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการ
สอน  เพื่อเสริมทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ระดับปริญญาตรี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน 

การบูรณาการ 
นที ศิริมัย (2529) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง เทคนิคการสอนโดยเน้นความสนใจ 

ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน ด้วยการผสมผสานเนื้อหาวิชาในแง่มุมต่างๆ อย่างสัมพันธ์กัน เป็นการสร้าง
ความคิดรวบยอดให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และยังสามารถนําความคิดรวบยอดไปสร้างเป็นหลักการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้ด้วย 

ภาษา PHP 

 กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล (2545) อธิบายว่า PHP ย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่งเป็นภาษา Script Language 
คําส่ังต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (Scrip) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคําส่ัง ซึ่งทํางานโดยการส่ังงานจาก
เว็บเพจ แต่ไปประมวลผลที่ Web Server สําหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script และจะ
ทํางานในฝ่ัง Server แล้วส่งการแสดงผลมายัง Browser ของตัว Client นอกจากนี้ยังเป็น Script ที่ฝังอยู่บน HTML อีกด้วย 
ส่วนเลขที่ต่อท้าย ก็หมายถึงรุ่น (Version) และกําลังเป็นที่นิยม ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ เช่น JavaScript, Pert, ASP 
(Active Server Page) เป็นต้น 
 PHP จะทํางานโดยมีตัวแปลและเอ็กซิคิวต์ที่ ฝ่ังเซิ ร์ฟเวอร์ อาจจะเรียกการทํางานว่าเป็ฯ เซิ ร์ฟเวอร์ไซต์  
(Server Side) ส่วนการทํางานของบราวเซอร์ของผู้ใช้เรียกว่าไคลเอ็นต์ไซต์ (Client Side) โดยการทํางานจะเร่ิมต้นที่ผู้ใช้ส่ง
ข้อความต้องการผ่านเว็บบราวเซอร์ทาง HTTP (HTTP Request) ซึ่งอาจจะเป็นการกรอกแบบฟอร์ม หรือใส่ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อมูลเหล่านั้นจะแสดงเป็นเอกสาร PHP เม่ือเอกสาร PHP เข้ามาถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งไปให้ PHP เพื่อทําหน้าที่แปล
คําส่ังแล้วเอก็ซิคิวต์คําส่ังนั้น หลังจากนั้น PHP จะสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสาร HTML ส่งกลับไปให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่ง
ต่อไปให้กับบราวเซอร์แสดงผลทางให้ฝ่ังผู้ใช้งานต่อไป (HTTP Response) 

โปรแกรมจูมลา (Joomla) 

 จักรพงษ์ แก้วบุญเรือง (2553) โปรแกรมภาษาจูมลา (Joomla) คือสคริปต์เว็บไซต์กึ่งสําเร็จรูปตัวหนึ่ง เช่นเดียวกับ
ตัวอื่นๆ เช่น  Wordpress, Drupal, osCommerce หรือ PrestaShop โดย Joomla เป็นโปรแกรมที่สร้างเว็บไซต์สําเร็จรูป
ที่จัดเป็น CMS (Context Management System) โดยมีลิขสิทธิ์เป็นโอเพ่นซอร์ส ทุกคนทั่วโลกสามารถนําไปใช้งานฟรีโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สําหรับจูมลาเป็นโปรแกรมซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด CMS 
 จุดแข็งของจูมลา คือสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเวลาในการออกแบบ
และลดค่าใช้จ่ายได้มาก 
 จูมลาเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลย หากเปรียบเทียบกับ CMS ตัวอื่น ถือว่ามีความโดดเด่นกว่า
ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกับผู้ใช้งาน การแก้ไขเนื้อหาภายในเว็บ การอัพโหลดข้อความ รูปภาพ ซึ่งเหมาะกับ ผู้ที่ไม่ใช่
โปรแกรมเมอร์ หากผู้สร้างเว็บไซต์มีพื้นฐานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิดยิ่งจะทําให้การใช้โปรแกรมจูมลาเป็นเร่ืองไม่ยากนัก 
จุมลาเป็น CMS ที่มีเครือข่ายของผู้พัฒนามากกว่า 1000 คนทั่วโลก ทั้งหมดจะพัฒนาแยกอิสระหลายส่วน เช่น คอมโพเน้น 
โมดูลและแมมบอท ซึ่งในแต่ละส่วนสามารถนํามาติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 1. การบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla  2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ส่วนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
การบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3  ด้าน คือ 
1.ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2. ด้านผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3. ด้านการบูรณา
การ PHP ร่วมกับ joomla  
แบบสํารวจความพึงพอใจลักษณะของแบบสํารวจความพึงพอใจมีดังนี ้
 1.เป็นแบบสํารวจจํานวน  22 ข้อ 
 2. การตอบคําถามมีคําตอบให้เลือก 5 คําตอบ ค่าระดับคะแนน มีดังนี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นคําถามแบบเปิด โดยเป็นข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในการปรับปรุงและพัฒนา   
 

วิธีดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีดําเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 คือ ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยการนําภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในวิชาการเขียนโปรแกรมบน
เว็บ   

ส่วนที่ 2 คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2555 

  
ภาพท่ี 2  Back end และ Front end ของ Joomla 
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประเมินผลการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  

โดยวัดจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปน็รายข้อ รายด้าน และโดยรวม การแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2541:161)  ดังนี้ 

 คะแนน 4.51-5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
 คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 คะแนน 2.50-3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง    

คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการดําเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี ้

ส่วนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย 11 คน  
(ร้อยละ 36.66) เพศหญิง 19 คน (ร้อยละ 63.33) อายุมากที่สุดอยู่ในช่วง 20-25 คือ 20 คน (ร้อยละ 66.66) การศึกษาก่อน
ศึกษาที่วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  มากที่สุดคือ ม.6 คือ 11 คน (ร้อยละ 36.66) สถานภาพการทํางานปัจจุบันนักศึกษา เป็น
ลูกจ้าง/พนักงาน  17 คน (ร้อยละ 56.66) และไม่เคยเขียนโปรแกรมด้วยบนเว็บมาก่อนถึง 26 คน (ร้อยละ 86.66)   
 ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน วิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ   
ตารางท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน 
ความคิดเห็น 푋 S.D. แปลความ 

ด้านที่ 1. เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ    
1.1 มีความกล้าในการถามปัญหาเม่ือยังไม่เข้าใจ 3.53 0.73 มาก 
1.2 มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเรียนระหว่างนักศึกษา 3.67 0.80 มาก 
1.3 มีการทบทวนและทําแบบฝึกหัดอย่างสมํ่าเสมอ 3.53 0.73 มาก 
1.4 มีสมาธิในการเรียน 3.27 0.69 ปานกลาง 
1.5 มีการทําแบบฝึกหัดและศึกษาค้นคว้าตามที่อาจารย์กําหนด 3.07 0.64 ปานกลาง 
1.6 มีการฝึกฝนด้วยตนเอง 2.70 0.88 ปานกลาง 
1.7 เข้าเรียนสมํ่าเสมอไม่ขาดเรียน 3.30 0.99 ปานกลาง 
1.8 มีการปรึกษาอาจารย์นอกเวลาเรียน 3.70 0.79 มากที่สุด 
ด้านที่ 2. ผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ    

ภาคเรียนที่ 1/2555 

สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ส่วนท่ี 1               

PHP               

Joomla               

การแก้ไข joomla template 
ติดต้ัง jumi module 
วิธีการแทรก ชุดคําส่ังในแบบต่าง ๆ (jumi syntax , section code) 

ส่วนท่ี 2               

แบบสอบถาม               
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2.1 ชี้แจงแผนการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบ 3.60 0.62 มาก 
2.2 เข้าสอนสมํ่าเสมอไม่ขาดสอน 3.93 0.83 มาก 
2.3 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา 3.63 0.85 มาก 
2.4 มีการใช้แรงจูงใจในการสอน 3.63 0.96 มาก 
2.5 เสียงดังฟังชัด 3.77 0.77 มาก 
2.6 มอบหมายการบ้านให้ทําหลังจากสอนตามหลักการแล้ว 3.73 0.87 มาก 
2.7 เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อวัดความเข้าใจในเร่ืองที่กําลังเรียน 3.67 0.80 มาก 
2.8 มีเวลาให้นักศึกษาไปปรึกษานอกเวลา 3.53 0.73 มาก 
ด้านที่ 3. การบูรณาการ PHP ร่วมกับ joomla     
3.1 นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น 3.53 0.90 มาก 
3.2 นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการเรียนการเขียนโปรแกรมมากขึ้น 3.73 0.91 มาก 
3.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์การใช้งานได้มากขึ้น 3.93 0.78 มาก 
3.4 นักศึกษาให้คะแนนความตนเองก่อนการบูรณาการ PHP ร่วมกับjoomla 3.67 0.92 มาก 
3.5 นักศึกษาให้คะแนนความตนเองหลังการบูรณาการ PHP ร่วมกับjoomla 3.97 0.76 มาก 
3.6 นักศึกษาพึงพอใจต่อการบูรณาการ PHP ร่วมกบั joomla 3.90 0.88 มาก 
 รวม 3.59 0.81 มาก 

 

จากตารางที่ 3 ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับผลของการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน วิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ดี  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกข้อ  ค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ นักศึกษาให้คะแนนความตนเองหลังการบูรณาการ PHP ร่วมกับjoomla 푋=3.97 อยู่ในระดับ มาก  และรองลงมา

คือ นักศึกษาสามารถประยุกต์การใช้งานได้มากขึ้น 푋=3.93   อยู่ในระดับ มาก 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย การบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ผู้เรียน
มีการฝึกทักษะ ทําให้เกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกกับวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เห็นภาพรวมของ
การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาษา PHP ร่วมกับ Joomla  
 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3  ด้าน คือ 1.ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2. ด้านผู้สอนวิชาการ
เขียนโปรแกรมบนเว็บ 3. ด้านการบูรณาการ PHP ร่วมกับ joomla ซึ่งได้ผลรวม สรุปดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4 ผลความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน 
ความคิดเห็น 푋 S.D. แปลความ 

ด้านที่ 1. เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3.34 0.78 ปานกลาง 
ด้านที่ 2. ผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3.68 0.80 มาก 
ด้านที่ 3. การบูรณาการ PHP ร่วมกับ joomla 3.78 0.86 มาก 

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน 

จากการวิจัย ทําให้ได้องค์ประกอบการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอนดังภาพ 
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ภาพที่ 4 การบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน 

 จากการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
จากเดิมประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน ภาษา PHP  Web editor  Database MySQL ได้มีการเพิ่มองค์ประกอบในส่วนของ 
การใช้งาน Internet การใช้โปรแกรม Joomla การแก้ไข Joomla Template ในรูปแบบภาษา HTML และ CSS  การติดตั้ง
โมดูล Jumi  การแทรก Jumi Syntax การแทรกลงในส่วนของ Section การแทรกลงในส่วน Module การแทรกลงในส่วน 
Article การสร้างหน้าส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL  ซึ่งทําให้การเรียนภาษา PHP สามารถสร้าง
หน้า User Interface ที่มีการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้ เม่ือผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทํางานของภาษา PHP จึงมีการนํามา
บูรณาการร่วมกับ Joomla ผ่านเครือข่าย ผู้สอนวัดประเมินผลจากผลงานของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เข้าใจ 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนการสอนรายวิชาด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการบูรณาการ อยู่ในระดับมาก ในแง่ของการเรียนการสอนจะทําให้  นักศึกษาเห็นผลสัมฤทธิ์ได้
ง่ายกว่าการเขียน PHP เพียงอย่างเดียว สามารถเรียกใช้ module ชนิดต่าง ๆ ของ joomla ได้ จึงทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ความ
สนใจใฝ่รู้สูงขึ้น มากกว่าการเรียนการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย php เพียงอย่างเดียว ส่วนในแง่ของการผลิตซอฟท์แวร์ จะ
ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตซอฟท์แวร์และสามารถให้เวลากับการวิเคราะห์ในกระบวนการทางธุรกิจได้มากขึ้น และสามารถ
ผลิตซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ โดยการแบ่งงานออกเป็นส่วนได้  ในแง่ของตลาดแรงงาน เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา สามารถนํา
ความรู้ที่ได้มา ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย 11 คน (ร้อยละ 36.66) เพศหญิง 19 คน 
(ร้อยละ 63.33) อายุมากที่สุดอยู่ในช่วง 20-25 คือ 20 คน  (ร้อยละ 66.66)   การศึกษาก่อนศึกษาที่วิทยาลัยเฉลิม- กาญจนา  
มากที่สุดคือ ม.6 คือ 11 คน (ร้อยละ 36.66) สถานภาพการทํางานปัจจุบันนักศึกษา เป็นลูกจ้าง/พนักงาน  17 คน (ร้อยละ 
56.66) และไม่เคยเขียนโปรแกรมด้วยบนเว็บมาก่อนถึง 26 คน (ร้อยละ 86.66)   

• ด้านท่ี 1 ด้านเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ (푋=3.34) 
นักศึกษามีการปรึกษาอาจารย์นอกเวลาเรียนมากที่ สุดถึง (푋=3.70) นักศึกษามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(푋=3.67) นักศึกษาส่วนใหญ่เม่ือไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนจะทําการถามผู้สอนทันที (푋=3.53 ) และทบทวนทํา

แบบฝึกหัดอย่างสมํ่าเสมอ (푋=3.53) แต่นักศึกษายังขาดการฝึกฝนด้วยตนเองน้อยที่สุดคือ (푋=2.70)  
• ด้านท่ี 2 ด้านผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ อยู่ในระดับมาก (푋=3.67) ผู้สอนเข้าสอนสมํ่าเสมอ (푋=3.93) เสียง

ดังฟังชัด (푋=3.77) และมอบหมายการบ้านให้ทําหลังการสอนสมํ่าเสมอ (푋=3.73) 
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• ด้านท่ี 3 ด้านการบูรณาการ PHP ร่วมกับ Joomla อยู่ในระดับ มาก (푋=3.78) นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเม่ือมี

การบรูณาการ Joomla เข้ามา (푋=3.97) เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์การใช้งานได้มากขึ้น (푋=3.93) ความพึง

พอใจต่อการบูรณาการ PHP ร่วมกับ Joomla อยู่ในระดับมาก (푋=3.90 )  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรให้นักศึกษาสมัครใช้งาน Free-Hosting เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานจริงบนระบบปฏิบัติการ Linux มี
ผู้ให้บริการ Free-Hosting หลายรายที่สามารถรองรับ PHP และ MySQL ได้ ปัจจุบันผู้วิจัย ได้ลงทะเบียนขอใช้งานที่
www.000webhost.com ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อใช้ทดสอบผลงานที่พัฒนาขึ้น 
 2. ควรมีการวัดผลหลังการเรียนการสอน นําชิ้นงานของนักศึกษา มาประเมินผล ใช้วัดความรู้ความเข้าใจในการบูร
ณาการ พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อใช้ปรับปรุงการบูรณาการภาษา PHP ร่วมกับ Joomla ในการเรียนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป   
        3. ควรมีการบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบของส่ือวีดีทัศน์ เพื่อให้นักศึกษา สามารถใช้ทบทวนเนื้อหา
ย้อนหลังได้ และเป็นประโยชน์สําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
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การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online  
เสริมสร้างทักษะ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

BLENDED LEARNING WITH FREE E-COMMERCE FOR SKILLS IN E-COMMERCE COURSE 
ทิพวรรณ  มีพึ่ง 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-
Commerce Online เสริมสร้างทักษะ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยทําการศึกษาด้วยวิธีการสํารวจความพึงพอใจใน จาก
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาคพิเศษ จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา นักศึกษา เป็นเพศชาย 16 คน (ร้อยละ 40.00) เพศหญิง 24 
คน (ร้อยละ 60.00) อายุมากที่สุดอยู่ในช่วง 20-25 คือ 25 คน (ร้อยละ 62.50) จบการศึกษาระดับ ปวช. 16 คน (ร้อยละ 
40.00) กศน. 14 คน (ร้อยละ 35.00)   ม.6 10 คน(ร้อยละ 25.00)  เป็นเจ้าของกิจการ 3 คน (ร้อยละ 7.50) ลูกจ้าง/
พนักงาน  34 คน (ร้อยละ 85.00) ว่างงาน 3 คน (ร้อยละ 7.50)  และไม่เคยใช ้Web e-Commerce 38 คน (ร้อยละ 98.00)   

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา 1. ด้านการทํางานของ Free e-Commerce Online – หน้าร้านอยู่
ในระดับ มาก (푋=3.67) - หลังร้านอยู่ ในระดับ มาก (푋=3.75) 2.ด้านเนื้อหาบทเรียนอยู่ ในระดับ มาก (푋=3.73)    
3.ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ มาก (푋=3.75)   
คําสําคัญ :  การเรียนรู้แบบผสมผสาน , พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract 

 This study aimed to study and compare students’ satisfaction of Blended Learning with Free e-
Commerce for Skills in e-Commerce course. A questionnaire was used as the tools in this research. The 
samplings for this study were the 40 registry students in first term on academic year 2012 on Chaopraya 
Commercial Technological College Department of Computer Business. Data was analyzed by using The 
percentage, mean, standard deviation. 
 The results part 1were found that there were 16 males (40 %) 24 females (60%) 20-25 age 25 
(62.50%) basic of education is Diploma 16 (40%). Non-formal education 14 (35.00%). high school 
education 10 (25.00%). The status  is Employees 34 (85.00%) and Never Web e-Commerce 38 (98.%) . The 
second part about the effect of Blended Learning with Free e-Commerce for Skills in  
e-Commerce course. The overall satisfaction level. Standard deviation is satisfactory to have all.  the 
attitude of the student toward writing computer programs. Was in the subject 1. A Free e-Commerce 

Online shop at a high level (X ̅ = 3.67) . subject 2 lesson Content at a high level (X ̅ = 3.73). and subject 3  

model of the teaching and learning at a high level (X ̅ = 3.75). 
Keywords : Blended Learning , e-Commerce course  

บทนํา 
การจัดการศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา15 การจัดการศึกษามี 

3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษาการวัด
และประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการ
กําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคัญของการ 
สําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละ
กลุ่ม การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ สนใจศักยภาพความพร้อม และโอกาส 
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โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม สภาพแวดล้อม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อื่นๆการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน ผู้สอน
สามารถนําเทคโนโลยีที่มีอยู่ ผสมผสานกับ กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยให้เทคโนโลยีเป็นตัวกลาง ระหว่างผู้สอน กับผู้เรียน
ได้ทั้งในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน ไม่มีข้อจํากัดเร่ืองเวลา 
 Blended learning เป็นการผสมผสานวิธีหลายๆวิธีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
(teaching and learning ) เช่น การสอนในชั้นเรียนร่วมกับการสอนผ่านเครือข่าย (a combination of face-to-face and 
online Learning) ซึ่งตรงกับความคิดที่ว่า "ไม่มีวิธีการสอนแบบใดแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ต้องอาศัย
วิธีการหลายๆวิธีนํามาผสมผสานกัน" จึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ Blended learning เหมาะกับการศึกษาด้าน
วิชาชีพ การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะด้านฝีมือที่ต้องอาศัยความชํานาญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนจาก Novice ไปสู่ Expert" 
Blended learning เป็นส่ิงสําคัญของการศึกษาและเทคโนโลยี ,blended learning มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,เป็น
การบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์,สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้
เวลาในชั้นเรียนได้เหมาะสม" 
 ผลกระทบต่อการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ได้แก่ เวลาเรียนที่มีเวลาน้อยกว่าภาคปกติ 
พื้นฐานการศึกษาภายในชั้นเรียนที่มีความหลายหลาย อายุของนักศึกษาที่มีตั้งแต่ 18-45 ปี อาชีพของนักศึกษาบางอาชีพไม่มี
การใช้งานคอมพิวเตอร์ทําให้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์น้อย ปัญหาการขาดเรียน จากผลกระทบที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจ
นําการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ ในวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Blended 
learning ที่ว่าไม่มีวิธีการสอนแบบใดแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ต้องอาศัยวิธีการหลายๆวิธีนํามาผสมผสาน
กัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ  
วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงความคิดเห็นต่อการใช้งาน Free e-Commerce Online  
 2. ทราบถึงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
 3. ทราบถึงผลการวิจัยเพื่อนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป 
 4. เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนําไปใช้ในชวีิตประจําวันได ้
 5. เพื่อให้ผู้เรียนนําไปสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 การวิจัยนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online 
เสริมสร้างทักษะ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ  
 วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
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การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning)  
Blended learning เป็นการผสมผสานวิธีหลายๆวิธีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

(teaching and learning) เช่น การสอนในชั้นเรียนร่วมกับการสอนผ่านเครือข่าย (a combination of face-to-face and 
online Learning) ซึ่งตรงกับความคิดที่ว่า "ไม่มีวิธีการสอนแบบใดแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ต้องอาศัย
วิธีการหลายๆวิธีนํามาผสมผสานกัน" จึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ Blended learning เหมาะกับการศึกษาด้าน
วิชาชีพ การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะด้านฝีมือที่ต้องอาศัยความชํานาญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนจาก Novice ไปสู่ Expert" 
Blended learning เป็นส่ิงสําคัญของการศึกษาและเทคโนโลยี ,blended learning มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,เป็น
การบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์,สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้
เวลาในชั้นเรียนได้เหมาะสม" 
อีคอมเมิร์ช (e-Commerce) 
 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2550) กล่าวว่า  e-Commerce เป็นการซื้อและขายสินค้า ตลอดจนบริการ อันก่อให้เกิด
รูปแบบการทําธุรกิจและธุรกรรม โดยอาศัยช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ แทนการซื้อละขายปกติที่ต้องมีหน้าร้าน คนนั่งเฝ้า และยื่น
เงินสดแบบต่อหน้า ทั้งนี้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่า อาจหมายรวมถึง เว็บไซต์หรือ e-Commerce โทรทัศน์,วิทยุ, โทรศัพท์, 
โทรสาร, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย และอื่นๆ ประเภทของเว็บ e-Commerce แบ่งได้ดังนี้ 
1. การประกาศซื้อ-ขาย (E-Classified) 
 เป็นรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจประกาศความต้องการ ซ้ือ-ขาย สินค้าของตนได้ภายใน
เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะทําหน้าที่เหมือนกระดานข่าวและตัวกลางในการแสดงข้อมูลสินค้าต่างๆ และหากมีคนสนใจสินค้าที่
ประกาศไว้ ก็สามารถติดต่อตรงไปยังผู้ประกาศได้ทันทีจากข้อมูลที่ประกาศอยู่ภายในเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่ง
หมวดหมู่ของประเภทสินค้าเอาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าไปเลือกซ้ือ-ขายสินค้าในเว็บไซต์ เช่น www.ThaiSecondhand.com 
การซ้ือขายรูปแบบน้ี ผู้ขายไม่จําเป็นต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองเลย แค่อาศัยพื้นที่ของเว็บที่เปิดโอกาสให้ประกาศขายของ ก็
สามารถเริ่มต้นการค้าขายได้แล้ว ข้อดีเริ่มต้นได้ง่ายทันที ฟรี ข้อเสียคือไม่เหมาะกับผู้ที่มีสินค้าเป็นจํานวนมากๆ 
2. เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ (Online Catalog Web Site) 
 เป็นรูปแบบจัดทําเว็บไซต์ E-Commerce ในรูปแบบแคตตาล็อกออนไลน์ ที่มีรูปภาพและรายละเอียด สินค้าพร้อมที่
อยู่เบอร์โทรติดต่อ ไม่มีระบบการชําระเงินผ่านทางเว็บไซต์ หรือระบบช้อปปิ้งการ์ด (ตะกร้าสินค้าออนไลน์) โดยหากผู้สนใจ
สินค้าก็เพียงโทรสอบถามและส่ังซื้อสินค้าได้ ซึ่งเป็นการใช้เว็บไซต์เป็นเหมือนโบรชัวร์หรือแคตตาล็อกออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้ามาเลือกดูรายละเอียดสินค้าและราคาได้ จากทั่วประเทศหรือทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ ข้อดีของเว็บแบบนี้คือ สร้าง
ได้ง่ายเหมาะกับการค้าในพื้นที่หรือประเทศเดียวกัน ข้อเสียคือ ไม่สามารถขายและรับเงินได้ทันทีจากลูกค้า ที่ต้องการชําระ
เงินผ่านเว็บไซต ์
 ซึ่งโดยส่วนใหญ่กว่า 70% ของเว็บไซต์ E-Commerce ในประเทศไทยจะเป็นเว็บไซต์ในลักษณะนี้ เพราะด้วย 
รูปแบบเว็บไซต์สามารถจัดทําได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ทําให้สามารถเร่ิมต้นทําได้ง่าย เช่น www.PlatinumPDA.com 
3. ร้านค้าออนไลน์ (E-Shop Web Site)  
 เป็นรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce สมบูรณ์แบบ ที่มีทั้งระบบการจัดการสินค้า ระบบตะกร้าสินค้า (Shopping 
Cart) ระบบการชําระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้า ครบสมบูรณ์แบบ ทําให้ผู้ซื้อสามารถส่ังซื้อสินค้าและทําการชําระเงินผ่าน
เว็บไซต์ได้ทันที โดยการชําระเงินส่วนใหญ่สามารถชําระเงินผ่าน บัตรเครดิต เป็นส่วนมาก 
 ในการจัดทําเว็บไซต์ลักษณะนี้ จะต้องมีระบบหลายๆ อย่างประกอบอยู่ภายใน ทําให้มีความซับซ้อนและมี
รายละเอียดในการจัดทําค่อนข้างมาก แต่ตอนนี้ก็มีเว็บไซต์ E-Commerce สําเร็จรูป ที่พร้อมใช้บริการและมีทุกอย่าง
พร้อมสรรพ ทําให้สามารถเร่ิมต้นทําเว็บลักษณะนี้ได้อย่างรวดเร็ว  หากท่านสนใจร้านค้าออนไลน์สามารถสมัครใช้บริการฟรี 
ได้ที่ www.TARADquickwe.com  
4. การประมูลสินค้า (Auction) 
 เป็นเว็บไซต์ E-Commerce ที่มีรูปแบบของการนําสินค้าของไปประมูลขายกัน โดยจะเป็นการแข่งขันใน การเสนอ
ราคาสินค้า หากผู้ใดเสนอราคาสินค้าได้สูงสุดในช่วงเวลาที่กําหนด ก็จะชนะการประมูลและสามารถซื้อสินค้าชิ้นนั้นไปได้ ด้วย
ราคาที่ได้กําหนดไว้ โดยส่วนใหญ่สินค้าที่นํามาประมูล หากเป็นสินค้าใหม่ ซึ่งหลังการประมูลสินค้าจะมีราคาที่ไม่สูงกว่าราคา
ท้องตลาด ยกเว้น สินค้ าเก่า บางประเภท หากยิ่ งเก่ามากยิ่ งมีราคาสูง เช่น  ของเก่า ของสะสม เป็นต้น  เช่ น 
http://auction.tarad.com, www.ebay.com 
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5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
 เป็นเว็บไซต์ E-Commerce ที่มีรูปแบบเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ โดยภายในเว็บไซต์จะมีการรวบรวมเว็บไซต์ของ
ร้านค้าและบริษัทต่างๆ มากมาย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าเอาไว้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าไป ดูสินค้าภายในร้านค้าต่างๆ 
ภายในตลาดได้อย่างง่ายดายและสะดวก โดยรูปแบบของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ บางแห่งมีการแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ 
ตามลักษณะของสินค้าที่ มีอยู่ภายในตลาดแห่งนั้น เช่น ตลาดสินค้าทั่วไป www.TARAD.com เว็บไซต์ตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอาหาร www.FoodMarketExchange.com เว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้า OTOP อย่าง 
www.thaitambon.com เป็นต้น 
6. การค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) 
 Social Commerce คือ "การขายสินค้าโดยอาศัยมวลขนและสังคมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความยากและการซื้อ
เกิดขึ้น ผ่านเทคโนโลยีของโซเชียลเน็ตเวิรก์ (Social Network)" ที่ทําให้คนสามารถส่ือสารกับเพื่อนๆ และคนภาคข้างของ
ตัวเองได้ง่ายมากขึ้น มันได้สร้างรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ (Engagement) รูปแบบใหม่ ที่ทําให้เกิดการโน้มน้าว ชักชวน คน
จํานวนมากได้ง่ายๆ ผ่านบริการอย่าง Facebook หรือ Twitter รวมถึงการเกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่อย่าง "การค้าทาง
สังคมออนไลน์ (Social Commerce)" ทีมีรูปแบบโมเดลทางธุรกิจอย่าง "ร่วมกันซื้อ (Group Buying)" โดยรูปแบบของ 
Social Commerce เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่หลังจาก Social Network เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย

เทคโนโลยพีณิชยการเจ้าพระยา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 200 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ จํานวน 40 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(ธานินทร์, 2550: 54) 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online  
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  

1. Free e-Commerce Online (www.lnwshop.com) 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ

ทํางาน Web e-Commerce Online ที่เคยใช้งาน  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบูรการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้าง

ทักษะ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  แบบสอบถามคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ  1. ด้านการทํางานของ  
Free e-Commerce Online  2.ด้านเนื้อหาบทเรียน  3.ด้านการจัดการเรียนการสอน   

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ลักษณะของแบบสํารวจความพึงพอใจมีดังนี้ 
1. แบบสอบถามมีจํานวน  26 ข้อ 

 2. การตอบคําถามมีคําตอบให้เลือก 5 คําตอบ ค่าระดับคะแนน มีดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 คือ การศึกษาปัญหาจากการเรียนการสอน  
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 ปัญหาจากการเรียนการสอน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคพิเศษ ในภาคเรียนที่ผ่านมาประสบปัญหาดังนี้ 
 1. ระยะเวลาในการเรียนที่จํากัด 
 2. การหาพืน้ที่ Free Hosting / Domain name 
 3. ความแตกต่างทางพื้นฐานการศึกษา เช่น ม.6, กศน., ปวช 
 4. ความหลากหลายทางหน้าที่การทํางาน เช่น เจ้าหน้าที่เข็นเปล, กุ๊ก, พนักงานธุรการ, พนักงานนวด, พนักงานขับ
รถส่งสินค้า ฯลฯ 
 5. การขาดเรียน 
ส่วนที่ 2 คือ การศึกษาการใช้งาน Free e-Commerce Online  ของ www.lnwshop.com 

เม่ือทราบปัญหาจากการเรียนการสอนแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการทํางานของ Free e-Commerce Online  
ของ www.lnwshop.com มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 

1. สมัครใช้งานที่  www.lnwshop.com  
2. กําหนดหมวดหมู่สินค้า / เพิ่มรูปภาพสินค้า / รายละเอียดสินค้า 
3. สร้างอัลบั้มภาพตามชื่อหมวดหมู่ / เพิ่มรูปภาพสินค้าเข้าในอัลบั้ม  

4. เพิ่มบทความที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ หรือให้ความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตนเอง 
5. ตั้งกระทู้เว็บบอร์ด เช่น ทักทาย สอบถาม แนะนําบริการ 
6. เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเรา 
7. เพิ่มข้อมูลติดต่อเรา 
8. ตกแต่งความสวยงามหน้าร้านค้า โดยการเลือก Template /เมนู / Widget / พื้นหลัง 

         
 

ภาพที่ 2 ด้านหน้าร้าน และหลังร้าน ที่มา http://www.tippawan.lnwshop.com 
ส่วนที่ 3 คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ส่วนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ส่วนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online 

เสริมสร้างทักษะ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ  

วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2541:161)  ดังนี้ 

 คะแนน 4.51-5.00  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 คะแนน 2.50-3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง    

คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการดําเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี ้

ส่วนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้ข้อมูลปรากฏผลดังตารางต่อไปนี ้
นักศึกษา เป็นเพศชาย 16 คน (ร้อยละ 40.00) เพศหญิง 24 คน (ร้อยละ 60.00) อายุมากที่สุดอยู่ในช่วง 20-25 คือ 25 คน 
(ร้อยละ 62.50) การศึกษาก่อนหน้า ปวช. คือ 16 คน (ร้อยละ 40.00) กศน. 14 คน (ร้อยละ 35.00)   ม.6 10 คน(ร้อยละ 
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25.00)  สถานภาพการทํางานนักศึกษา เจ้าของกิจการ 3 คน (ร้อยละ 7.50) ลูกจ้าง/พนักงาน  34 คน (ร้อยละ 85.00) 
ว่างงาน 3 คน (ร้อยละ 7.50)  และไม่เคยใช ้Web e-Commerce 38 คน (ร้อยละ 98.00)   

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ 
วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ วิชา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ลําดับท่ี รายการ X S.D. แปลความ 

1.ด้านการทํางานของ Free e-Commerce Online    
หน้าร้าน    

1.1 แบนเนอร์สวยงาม สามารถเปลี่ยนได้ตามใจ 3.88 0.72 มาก 
1.2 Widget สวยงาม มีหลากหลายให้เลือกใช้งาน  3.63 0.81 มาก 
1.3 แถบเมนู มีความสวยงามหลายรูปแบบให้เลือก 3.58 0.71 มาก 
1.4 Content ครบ เช่น หมวดหมู่สินค้า, บทความ, ติดต่อเรา, เก่ียวกับเรา, วิธีการสั่งซ้ือ, ตระกร้าสิน

ค้า, สั่งซ้ือ, วิธีการชําระเงิน, แจ้งชําระเงิน, ค้นหา 

3.73 0.82 มาก 

1.5 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงส่วนหน้าร้าน 3.38 0.74 ปานกลาง 
1.6 ความรวดเร็วของระบบหน้าร้าน 3.83 0.75 มาก 
1.7 สามารถใช ้Code HTML ตกแต่งเพิ่มเติมได้ 3.73 0.72 มาก 

หลังร้าน    
1.8 การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า / สินค้า 3.80 0.79 มาก 
1.9 การสร้างอัลบั้มภาพ / การเพิ่มรูปภาพ 3.80 0.72 มาก 
1.10 การเพิ่มบัญชีธนาคาร 3.65 0.74 มาก 
1.11 การเพิ่มอัตราค่าขนส่ง 3.75 0.78 มาก 
1.12 การตรวจสอบรายการสั่งซ้ือจากลูกค้า 3.70 0.72 มาก 
1.13 ความรวดเร็วของระบบหลังร้าน 3.85 0.70 มาก 

2.ด้านเนื้อหาบทเรียน      
2.1 เนื้อหาท่ีใช้เรียนเหมาะสมกับการเรียนการสอน 3.78 0.80 มาก 

2.2 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 3.83 0.71 มาก 

2.3 เห็นถึงคุณค่าและประโยชน ์ 3.73 0.72 มาก 
2.4 เข้าใจกระบวนการทํางานท้ังหมดในรายวิชา 3.85 0.74 มาก 
2.5 ให้คะแนนตนเองก่อนเรียนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3.55 0.81 มาก 
2.6 ให้คะแนนตนเองหลังเรียนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3.68 0.76 มาก 
2.7 ความพอใจในภาพรวม 3.78 0.73 มาก 

3.ด้านการจัดการเรียนการสอน      
3.1 ลําดับขั้นตอนการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 3.70 0.85 มาก 
3.2 มีการตรวจติดตามงานสม่ําเสมอ 3.65 0.74 มาก 
3.3 มีการกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนในแต่ละครั้ง 3.63 0.67 มาก 
3.4 ให้คําปรึกษานักศึกษานอกเวลา 3.85 0.74 มาก 
3.5 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 4.08 0.68 มาก 
3.6 มีการฝึกฝนด้วยตนเอง 3.60 0.74 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 0.75 มาก 

จากตารางที่ 1 จากแบบสอบถามความพึงพอใจจํานวน 26 ข้อ คําถามครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดคือลําดับที่ 

3.5 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 푋=4.08 อยู่ในระดับ มาก   
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ผลการวิจัย 

จากการวิจัยทําให้ได้องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online 
เสริมสร้างทักษะ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน Free e-Commerce Online และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

 
ภาพที่ 3 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ วิชาพาณิชย์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลของการวิจัย ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้าง
ทักษะ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งแบ่งออกเป็น 3  ด้าน คือ 1.ด้านการทํางานของ Free e-Commerce Online –หน้า
ร้าน- หลังร้าน 2.ด้านเนื้อหาบทเรียน 3.ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลรวม สรุปดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4 ผลความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน 
 

ความคิดเห็น 푋 S.D. แปลความ 

1.ด้านการทํางานของ Free e-Commerce Online -หน้าร้าน 3.67 0.75 มาก 

   1.1.ด้านการทํางานของ Free e-Commerce Online -หลังร้าน 3.75 0.74 มาก 

2.ด้านเนื้อหาบทเรียน   3.73 0.75 มาก 
3.ด้านการจัดการเรียนการสอน   3.75 0.73 มาก 

  
จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 3 ด้านคือ 1.ด้านการทํางานของ Free e-Commerce Online หน้า

ร้านอยู่ในระดับ มาก (푋=3.67)   หลังร้านอยู่ในระดับ มาก (푋=3.75)   2.ด้านเนื้อหาบทเรียน อยู่ในระดับ มาก (푋=3.73)  
3.ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก (푋=3.75)   

สรุปและอภิปรายผล  
 

จากผลการวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ วิชา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ได้องค์ประกอบในการเรียนการสอนดังนี้ ผู้สอน, ผู้เรียน, Free e-Commerce Online และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ได้ผลความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน  

1. ด้านการทํางานของ Free e-Commerce Online หน้าร้าน ค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับ 1 คือ ความสวยงามของแบน
เนอร์ อยู่ในระดับ มาก (푋=3.88) อันดับ 2 คือความรวดเร็วของระบบหน้าร้าน อยู่ในระดับ มาก (푋=3.83) อันดับ 3 คือ 
ความครบถ้วนของ Content อยู่ในระดับ มาก (푋=3.73)  ด้านที่ 1 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (푋=3.67)    

       1.1 หลังร้าน ค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับ 1 คือ ความรวดเร็วของระบบหลังร้าน ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (푋=3.85)  
อันดับ 2 คือการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า อยู่ในระดับ มาก (푋=3.80) อันดับ 3 คือ คการสร้างอัลบั้มภาพ อยู่ในระดับ มาก 
(푋=3.80)  ด้านที่ 1.1 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (푋=3.75)    

2. ด้านเนื้อหาบทเรียน ค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับ 1 คือ เข้าใจกระบวนการทํางานทั้งหมดในรายวิชา ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 
มาก (푋=3.85)  อันดับ 2 คือนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่ในระดับ มาก (푋=3.83) อันดับ 3 คือ เนื้อหาที่ใช้เรียนเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก (푋=3.78)  ด้านที่ 2 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (푋=3.73)    
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับ 1 คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ 
มาก (푋=4.08)  อันดับ 2 คือให้คําปรึกษานักศึกษานอกเวลา อยู่ในระดับ มาก (푋=3.85) อันดับ 3 คือ ลําดับขั้นตอนการ
เรียนการสอนอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ มาก (푋=3.70)  ด้านที่ 3 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (푋=3.75)    

นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ Free e-Commerce Online  ทําให้ผู้เรียนมีทักษะ 
สามารถสร้างเว็บไซต์ e-Commerce Online ได้ทุกคน เข้าใจการทํางานของระบบหน้าร้าน หลังร้าน การใช้งานระบบ แม้จะ
มีความแตกต่างกันในเร่ือง อายุ พื้นฐานการศึกษาเดิม ความหลากหลายทางอาชีพ และเร่ืองเวลาเรียนที่จํากัด ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 จากผลการวิจัย สามารถจําแนกข้อดี – ข้อจํากัดของการเรียนแบบผสมผสาน ( Strong and Weakness ) การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ( Blended Learning ) ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชาติ อนุกูลเวช (2555) กล่าวไว้ เป็นนวัตกรรมการเรียน
รูปแบบใหม่และนํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนซึ่งจากการวิจัย ผู้วิจัยพบว่ามีทั้งข้อด-ีข้อเสียบางประการที่ควรคํานึงถึงซึ่งมี 
ประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้  
 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online 
 1. ผู้เรียนสามารถแบ่งเวลาเรียนได้อย่างอิสระ ผู้สอนควรมีการตรวจติดตามงานทุกอาทิตย์ 
 2. ไม่จํากัดเร่ืองเวลา สถานที่ในการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถทําที่บ้าน หรือที่ทํางานได้ 
 3. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 4. สร้างแรงจูงในในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เห็นภาพรวมของเว็บไซต์ได้รวดเร็ว 
 5. ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําเป็นอาชีพเสริมได ้
 ข้อจํากัดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online  
 1. ควรกําหนดให้ผู้เรียนตั้งชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อของผู้เรียน ง่ายต่อการจดจํา 
 2. สภาพแวดล้อมบางที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้เครือข่ายหรือระบบ Internet Network เกิดปัญหาหรือเป็น 
 จุดบอดในด้านการรับส่งสัญญาณ 
 3. Web browser บางประเภท มีปัญหาต่อการเข้าใช้งาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online เสริมสร้างทักษะ วิชาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเสริมสร้างทักษะ ในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ร่วมกับ Free e-Commerce Online ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งเป็นด้านการเรียนการสอน และด้านการใช้
งาน ดังนี้ 

• ด้านการเรียนการสอน 
Web e-Commerce ประเภท Open Source (Free)  ประกอบด้วยหลายประเภทที่มีให้เลือกใช้งานอาทิเช่น 

1.Magento  2.OsCommerce 3.OpenCart  4.Spree Commerce  5.PrestaShop 6.Joomla Virtue Mart การนํามา
สอนผู้สอนควรคํานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ระยะเวลาในการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  2. พื้นที่เก็บ Web  
e-Commerce หรือ Hosting 3.การขอ Free-Domain name  4. พื้นฐานการศึกษาของผู้เรียน 5. พฤติกรรมการเข้าเรียน
ของผู้เรียน  ถ้าผู้สอนไม่มีข้อจํากัดทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมา สามารถเลือกใช้ Web e-Commerce ประเภท Open Source (Free)  
ได้อย่างมีศักยภาพ  

• ด้านการใช้งาน 
 กรณีที่ผู้สอนสอนในภาคพิเศษ มีเวลาในการเรียนการสอนน้อยกว่าภาคปกติ และมีข้อจํากัดข้อ 1-5 ผู้สอนสามารถ
เลือกใช้ Free e-Commerce Online ซึ่งมีหลายบริษัทให้ เลือกใช้งานเช่นเดียวกัน  อาทิ เช่น www.gagto.com, 
www.lnwshop.com จากที่ผู้วิจัยได้นํามาสอนในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันดังนี้  
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 1. www.gagto.com ในหน้าเว็บมีโฆษณาแฝงที่ไม่สามารถนําออกจากหน้าเว็บได้ ระบบไม่รองรับทุกกระบวนการ
ของเว็บไซต์ประเภท e-Commerce (ดูตัวอย่างเว็บนักศึกษาที่ใช้งาน www.gagto.com ได้ที่ 
http://atippawan.blogspot.com/2012/03/2.html)   

2. www.lnwshop.com ตอบความต้องการของเว็บไซต์ประเภท e-Commerce  ได้เป็นอย่างดี มีฟังก์ชันการ
ทํางานที่ เอื้ออํานวยความสะดวก มี รูปแบบเว็บไซต์ที่สวยงามระดับมืออาชีพ (ดูตัวอย่างเว็บนักศึกษาที่ ใช้ งาน 
www.lnwshop.com ได้ที่  http://atippawan.blogspot.com/2012/09/web-e-commerce-2.html) ผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้จริง และนําไปประกอบเป็นอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์คร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ: วี. อินเตอร์ พร้ินท์. 
บุญชม ศรีสะอาด. 2545. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น,  
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ. 2550. e-Commerce. กรุงเทพมหานคร : บริษัทตลาด ดอท คอม จํากัด. 
อภิชาติ  อนุกูลเวช. 2555. การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning). (ออนไลน์). สืบค้นจาก 
              http://abhichatdotcom.blogspot.com/2012/04/blended-learning.html (12 สิงหาคม 2555) 
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลของ 
จังหวัดเพชรบุรี   

APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR COASTAL 
RESOURCES MANAGEMENT IN PHETCHABURI PROVINCE 

ณรงค์   วงษ์พานิช 
ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของจังหวัด
เพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาสถานการณ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรีในอดีตถึงปัจจุบัน 2.  เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ระบบสารสนเททางภูมิศาสตร์ 3. เพื่อประยุกต์ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรปะการัง ทรัพยากรหญ้าทะเล ทรัพยากรพืช
และสัตว์ทะเลต่างๆ ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก ของจังหวัดเพชรบุรี 4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรปะการัง ทรัพยากร
หญ้าทะเล ทรัพยากรพืชและสัตว์ทะเลต่างๆ ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก ของจังหวัดเพชรบุรี ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
จํานวน 255 คน โดยแบ่งเป็นนายกองค์การปกครองท้องถิ่น 35 คน ปลัดองค์การปกครองท้องถิ่น 35 คน เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในองค์การปกครองท้องถิ่น 105 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 80 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ( T- test ) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของจังหวัด
เพชรบุรี  ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
ด้านการประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในระดับดี ส่วนสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความรู้ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจะมีผลต่อการประเมินทั้ง 3  ด้าน  อย่างมีนัยสําคัญ ที่  .05   
คําสําคัญ: การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  , การจัดการ ,ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

Abstract 

 This study on applying geographical information system (GIS) for shoreline resource management 
in Phetchaburi Province aimed at 1. determining current situation of shoreline resource in Phetchaburi 
Province, 2. construct GIS database of the shoreline resource management in Phetchaburi Province, 3. 
apply the GIS system for managing land resource, mangrove forest, coral resource, seagrass resource, 
marine animals and plants, as well as rare marine life resources in Phetchaburi Province, 4. evaluate 
effectiveness of the GIS system applied for the land resource, mangrove forest, coral resource, seagrass 
resource, marine animals and plants, as well as rare marine life resources, and 5) determine satisfaction 
over the GIS system applied for the land resource, mangrove forest, coral resource, seagrass resource, 
marine animals and plants, as well as rare marine life resources in Phetchaburi Province. The samples of 
the study were 255 personnel comprising of 35 chief executive officials of local administrative 
organizations, 35 permanent secretary of local administrative organizations, 105 personnel officials working 
in the local administrative organizations, 80 students studying at Phetchaburi Rajabhat University. A 
questionnaire was used for data collection. The data were analyzed with statistics for frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Analysis of differences between groups (T-test). and one-way 
ANOVA. 
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 The results showed that. Application of geographic information systems for resource 
management in the coastal province of Phetchaburi.. The performance of geographic information systems 
used to manage. Phetchaburi coastal resources.  The satisfaction of the people in the coastal province of 
Phetchaburi u take. The utilization eletronics led the organization in the coastal province of Phetchaburi 
great extent. And the status of the respondents. Knowledge level of the respondents. Affect the 
evaluation of the three significant at the .05 level. 
Keywords :  Applicability system way geography information , The administration , Coast province  
                Phetchburi resource  

บทนํา 

 ปัจจุบันสถานการณ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของโลกและของทวีปเอเชีย และในประเทศไทย กําลังอยู่ในสภาวะวิกฤต 
ปัญหานี้เกิดขึ้นจาก 1.ภัยธรรมชาติเอง เช่น  การเกิดภาวะเรือนกระจก อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นทําให้น้ําทะเลสูงขึ้นก่อให้เกิด
ปัญหาการกัดเซาะตามแนวชายฝ่ัง พื้นที่ชายหาดและ ที่อยู่อาศัยลดลง การเกิดสึนามิ บ่อยคร้ัง ทําให้โครงสร้างของผิวโลก
เปล่ียนไป ทรัพยากรชายฝ่ังถูกทําลายทั้งหมดล่าสุดเมือเดือนมีนาคม 2554 ณ เมืองมิยะงิ บนเกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น ส่งผล
กระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนไปทั่วโลก และในปลายปี 2547 ก็เกิดคล่ืนยักษ์สึนามิใน
ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อ 6 จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของแนวชายฝ่ังทะเลอย่างมาก และ 2. 
เกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่นจะเป็นเหมืองทราย การก่อสร้างกําแพงกันคล่ืน  เขื่อนกั้นน้ํา ท่าเทียบเรือ และการขุดเจาะ
น้ําบาดาล ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ชายฝ่ังทะเลต้องถูกกัดเซาะไปอยู่เร่ือยๆ  การนําพื้นที่ป่าชายเลนไปทํานากุ้งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําให้การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลเพิ่มมากขึ้น   
 จังหวังเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแนวความยาวของชายฝ่ังทะเลยาว 91.45 กิโลเมตร ตั้งแต่ อําเภอบ้านแหลมถึง 
อําเภอชะอํา มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้และการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล ปัญหาการทับถมของตะกอนจากปากแม่น้ํา
เพชรบุรีลงสู่อ่าวไทย การตัดไม้ทําลายป่าชายเลน  การนําพื้นที่ป่าชายเลนมาทํานากุ้ง การสร้างเขื่อนกั้นคล่ืนน้ําทะเล ทําให้
ทิศทางของกระเสน้ําเปล่ียน เกิดการกัดเซาะแนวชายฝ่ังมากขึ้น และ การพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยว จาก
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงต้องการที่จะศึกษารวบรวมข้อมูล  และจัดทําเว็บไซต์สถานการณ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และ  สภาพ
ปัญหาของทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของจังหวัดเพชรบุรีในด้านต่างๆ โดยการนําเอา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) เป็นเคร่ืองมือสําหรับการรวบรวม  การเก็บบันทกึ การเรียกใช้ การแปลง การวิเคราะห์ และการ
แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่จากส่ิงที่ปรากฏขึ้นของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนํามาศึกษา ประเมิน ถึงสภาพต่างๆของทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเลของจังหวัดเพชรบุรี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบัน 
 2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 3. เพื่อประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล จังหวัดเพชรบุรี 
 4. เพื่อประเมินระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาประยุกต์ในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเล  จังหวัดเพชรบุรี  โดยแบ่งขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก ่ผู้นําชุมชนคือนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเทศบาล ปลัด
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม ในองค์การปกครองท้องถิ่น 35 
แห่งๆละ 2 คน จํานวน 70 คน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
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35 แห่ง ๆละ 3 คน  จํานวน 105 คน ประชากรที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยคัดเลือกนักศึกษาจํานวน  80 
คน รวมทั้งส้ิน 255 คน 
 2. ขอบเขตในด้านพื้นที่  ตามแนวชายฝ่ังของจังหวัดเพชรบุรีถึงอําเภอบ้านแหลมถึงอําเภอชะอํา  รวมระยะทาง
ประมาณ  91.45  กิโลเมตร 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา  ในการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของจังหวัดเพชรบุรี  ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล
ทั้งหมด  6  ด้าน  ได้แก่ 1.) ทรัพยากรที่ดิน 2.)  ทรัพยากรป่าชายเลน  3.) ทรัพยากรปะการัง  4.) ทรัพยากรหญ้าทะเล  5.) 
ทรัพยากรพืชและสัตว์ทะเลต่างๆ และ 6.) ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี
กรอบแนวคิด ดังนี ้
  1. แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของจังหวัดเพชรบุรี เป็นการศึกษาสภาพและสถานการณ์ทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเลของจังหวัดเพชรบุรี   
    2. แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัด
เพชรบุรี    
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี  เป็นการทําข้อมูล ผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อออกมาเป็น
สารสนเทศ  
  4. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นกระบวนการที่สําคัญในการปฏิบัติการ
ถ่ายทอดและการนําเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการซึ่งได้แก่ผู้นําชุมชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล
จังหวัดเพชรบุรี 
 จากแนวคิดในการวิจัย ทั้ง 5 แนวความคิด  สามารถนําเชื่อมโยงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรีได้ตามแบบจําลองกรอบแนวคิดใน
การวิจัย  ตามภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 
 จังหวัดเพชรบุรี 
ประโยชน์ของท่ีได้รับจากการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี มี
ประโยชน์ดังต่อไปนี ้
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1. ด้านวิชาการ 
1.1 ได้องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล  จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในด้านต่างๆ  การวางแผน การจัดการ การบริหารด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อม  การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล การบุกรุกทําลายป่าชายเลน  การป้องกันสัตว์หายาก  ของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ทํางานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
  1.2  ได้ข้อความรู้เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและผลระหว่างตัวแปรในการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
  1.3 ได้ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ กับข้อมูลจริงของสถานการณ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
 2. ด้านการนําไปใช ้
  2.1 ได้เครือข่ายของชุมชน  นักศึกษา  ในการพัฒนาองค์ความรู้  ข้อมูลและการกระทํากิจกรรมร่วมกันในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรชายฝ่ังทะเล จังหวัดเพชรบุรี 
  2.2  ได้รูปแบบในการเลือกใช้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน 
 3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล  
     3.1 ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเลที่มีความถูกต้อง  ทันสมัย  และสามารถนําไปใช้ในการวางแผน
ตัดสินใจ การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
     3.2  ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเล ในรูปของข้อมูลเชิงแผนที่ ซึ่งจะเห็นภาพการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจน
นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันท ี
 และจากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวมาข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของจังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี ้

ขั้นตอนการวิจัย 
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กระบวนการวิจัยแต่ละขั้นตอนจะได้ผลผลิต (Out put ) แต่ละขั้นตอนดังนี้

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพของทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน
ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ของทรัพยากรชายฝ่ังทะเลทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ทรัพยากรที่ดิน 2 ) ทรัพยากรป่าชายเลน 3) 
ทรัพยากรปะการัง  4) ทรัพยากรหญ้าทะเล  5)ทรัพยากรพืชและสัตว์ทะเลต่างๆ  และ 6) ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากอยู่ใน
สภาพที่กําลังถูกคุกคามเป็นอย่างมาก โดนเฉพาะทรัพยากรที่ดิน  กําลังประสบกับปัญหาเร่ืองการกัดเซาะตามแนวชายฝ่ังทะเล 
ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด และเม่ือนําข้อมูลทั้งหมดมาจัดการเป็นฐานข้อมูล และพัฒนาขึ้นเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเลของจังหวัดเพชรบุรีในรูปของ เว็บไซต์  โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม  Qunatum GIS V 1.7.0   มาใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูล ได้เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี   http://it.pbru.ac.th/WebsiteGT/  ดังนี้  

        
 หลังจากนั้นนําไปเผยแพร่  ให้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งส้ิน 255  คน เปน็ผู้ประเมิน โดยใช้แบบสอบถาม   ซึ่งในแบบสอบถามจะ
ทําการสอบถามเพื่อประเมินทัง้ส้ิน  3 ด้าน คือ 1) ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  2)ด้านความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี และ 3) ด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี โดยแบบสอบถามก่อนที่จะนําไปใช้ในการประเมินได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชียวชาญเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผลการประเมินแต่ละด้านมีดังนี ้
ตารางที่ 1  ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการ ทรัพยากรชายฝ่ัง 
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              ทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
 

รายการที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1.ระบบใช้งานง่าย 4.02 .742 มาก 
2.ระบบสามารถค้นหา - เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว 4.09 .710 มาก 
3.มีความสมํ่าเสมอในทุกหน้าจอของการออกแบบ 3.92 .740 มาก 
4.การแสดงผลข้อมูลมีความชัดเจน 4.07 .810 มาก 
5.การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.00 .763 มาก 
6.สามารถใช้ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป 4.21 .728 มาก 
7.ความถูกต้องของข้อมูลที่นําเสนอ 4.08 .751 มาก 
8.การวิเคราะห์ข้อมูลง่าย 3.98 .768 มาก 
ค่าเฉล่ียทั้งหมด 4.04 .610 มาก 

 จากตารางที่1ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการ 

ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  พบว่ามีค่าเฉล่ียรวม  ทั้งหมด  ( �̅� )  อยู่ที่  4.04  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  
อยู่ที่ .610  ระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า  สามารถใช้ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ทั่วๆไป ค่าเฉล่ียสูงสุด ( �̅� )  ที่  4.21  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  อยู่ที่ .728  ระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 

มาก  รองลงมาคือ ระบบสามารถค้นหา – เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย ( �̅� )  ที่  4.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D.)  อยู่ที่ .710  ระดับของประสิทธิอยู่ในระดับ มาก  และอันดับสาม คือ ความถูกต้องของข้อมูลที่นําเสนอ  มี

ค่าเฉล่ีย ( �̅� )  ที่  4.08 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  อยู่ที่ .751  ระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก 
ตารางที่ 2.   ผลการประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

 
รายการที่ประเมิน 

ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1.ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.03 .681 มาก 
2.ใช้ได้ไม่จํากัดสถานที ่ 4.05 .757 มาก 
3.ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นําเสนอข้อมูล 4.09 .740 มาก 
4.มีความหลากหลายในการนําเสนอข้อมูล 4.04 .775 มาก 
5.การนําเสนอข้อมูลรวดเร็ว 4.02 .768 มาก 
6.ระบบแสดงผลข้อมูลได้สวยงาม   4.04 .800 มาก 
7.ขนาดของตัวอักษรหน้าจอเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.02 .758 มาก 
8.ความถูกต้องของข้อมูลที่นําเสนอ 4.10 .767 มาก 
ค่าเฉล่ียทั้งหมด 4.04 .610 มาก 

 จากตารางที่ 2. พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีค่าเฉล่ีย

รวม  ทั้งหมด ( �̅� )  ที่  4.04  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  อยู่ที่ .610  ระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก และ

เม่ือพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า ความถูกต้องของข้อมูลที่นําเสนอ ค่าเฉล่ียสูงสุด ( �̅� )  ที่  4.10  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
( S.D.)  อยู่ที่ .767  ระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก  รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นําเสนอข้อมูล มี

ค่าเฉล่ีย ( �̅� ) ที่ 4.09  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  อยู่ที่ .740  ระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก และอันดับ

สาม คือ ใช้ได้ไม่จํากัดสถานที่ มีค่าเฉล่ีย ( �̅� ) ที่ 4.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) อยู่ที่ .757 ระดับของประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับ มาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3. ผลการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัด เพชรบุรี 
 

รายการที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1.ระบบสามารถบอกตําแหน่งของแหล่งข้อมูลได้ชัดเจน 4.08 .677 มาก 
2.ระบบสามารถบอกการเปล่ียนแปลงแต่ละท้องที่ได้ชัดเจน 3.99 .774 มาก 
3.มองเห็นภาพของการเปล่ียนแปลงในแต่ละท้องที่ได้ชัดเจน 4.04 .805 มาก 
4.สามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นที่ได้ชัดเจน 4.00 .756 มาก 
5.ข้อมูลมีความทันสมัย-เป็นปัจจุบัน 4.10 .760 มาก 
6.ข้อมูลสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนัท ี 4.09 .734 มาก 
7.สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ 
  พื้นที่ชายฝ่ังทะเลได ้

4.14 .699 มาก 

8.สามารถนําข้อมูลไปใช้ทํานายเหตุการณ์ภายหน้าได ้ 4.05 .730 มาก 
9. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 4.13 .741 มาก 
ค่าเฉล่ียทั้งหมด 4.06 .590 มาก 

 จากตารางที3่.ผลการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  พบว่ามี

ค่าเฉล่ียรวม  ทั้งหมด  ( �̅� ) อยู่ที่  4.06  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  อยู่ที่ .590  ระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 
มาก และเม่ือพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจการทํากิจกรรมเกี่ยวกับพื้นที่ชายฝ่ังทะเลได้

ค่าเฉล่ียสูงสุด ( �̅� )  ที่  4.14  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) อยู่ที่ .669 ระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก  

รองลงมาคือ  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  มีค่าเฉล่ีย ( �̅� )  ที่  4.13  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  อยู่ที่ .741 ระดับของ

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก และอันดับสาม คือ ข้อมูลมีความทันสมัย-เป็นปัจจุบัน มีค่าเฉล่ีย ( �̅� )  ที่ 4.10  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  อยู่ที่ .760  ระดับของประสิทธิอยู่ในระดับ มาก ตามลําดบั 
 การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ   การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ( T- test ) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)  ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี ้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเพศชาย –เพศหญิง  
 

รายการที่ประเมิน เพศ �̅� S.D. 

1.ด้านการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
  ที่นํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

ชาย 167 4.12 .57 
หญิง 88 3.80 .65 

2.ด้าน การประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ัง 
  ทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

ชาย 167 4.11 .54 
หญิง 88 3.91 .70 

3.ด้านการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ัง 
  จังหวัดเพชรบุรี 

ชาย 167 4.14 .56 
หญิง 88 3.92 .62 

 จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเพศชาย กับเพศหญิง จากการประเมินทั้ง 3ด้าน พบว่าเพศชาย มี
ความคิดเห็น ด้านการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเลจังหวัดเพชรบุรี  ด้านการประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี และด้านการประเมิน

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังจังหวัดเพชรบุรี อยู่ที่  �̅�  4.12   4.11  และ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

ส่วนเพศหญิง �̅�   อยู่ที่ 3.80   3.91  และ 3.92  ซึ่งอยู่ในระดับที่มากเช่นกัน 
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ตารางที่ 5   ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในด้านการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
               ที่นํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม df F/X2 Sig ความแตกต่าง 
1.ช่วงอายุ 2 1.709 .183 แตกต่างกัน 
2.ระดับการศึกษา 3 2.947 .033 ไม่แตกต่าง 
3.สถานภาพ 3 5.233 .002 ไม่แตกต่าง 
4.ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย-ทํากิจกรรม 
  ตามแนวชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

2 3.532 .031 ไม่แตกต่าง 

5.ระยะเวลาการมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
   การใช้คอมพิวเตอร์ 

3 0.380 .768 แตกต่างกัน 

6.ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจาก  
  เว็บไซต์      

3 0.080 .971 แตกต่างกัน 

7.ระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ัง 
  ทะเล 

2 7.038 .001 ไม่แตกต่าง 

• นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 5 ในการศึกษาถึงความแตกต่างของกลุ่มประชากรเกี่ยวกับการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดกา ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ระดับการศึกษา สถานภาพ   
ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย-ทํากิจกรรมตามแนวชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  และ ระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเล  มีผลต่อการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัด การทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเลจังหวัดเพชรบุรี  มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  อยู่ที่ .05  สําหรับ  ช่วงอายุ  ระยะเวลาการมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  และ  ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจาก เว็บไซต์ ไม่มีผลต่อการประเมินด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบรีุ 
ตารางที่ 6 ความแตกต่างกลุ่มตัวอย่างในด้านการประเมินด้าน การประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ัง 
             ทะเลจังหวัดเพชรบุรี  

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม df F/X2 Sig ความแตกต่าง 
1.ช่วงอายุ 2 2.553 .080 แตกต่างกัน 
2.ระดับการศึกษา 3 5.525 .001 ไม่แตกต่าง 
3.สถานภาพ 3 8.669 .000 ไม่แตกต่าง 
4.ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย-ทํากิจกรรม 
   ตามแนวชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

2 .969 .381 แตกต่างกัน 

5.ระยะเวลาการมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
   การใช้คอมพิวเตอร์ 

3 .311 .818 แตกต่างกัน 

6.ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจาก เวบ็ไซต์      3 .135 .939 แตกต่างกัน 
7.ระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 2 7.038 .001 ไม่แตกต่าง 

• นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่  6  ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเล
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ระดับการศึกษา  สถานภาพ  และ ระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเล  มีผลต่อการประเมิน
ด้าน การประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  
อยู่ที่  .05  ช่วงอายุ ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย-ทํากิจกรรม ตามแนวชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี ระยะเวลาการมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  และ ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์  ไม่มีผลต่อ การประเมินความพึง
พอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  
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ตารางที่ 7. ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในด้านการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ัง 
             จังหวัดเพชรบุรี 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม df F/X2 Sig ความแตกต่าง 
1.ช่วงอายุ 2 3.396 .035 ไม่แตกต่าง 
2.ระดับการศึกษา 3 3.680 .013 ไม่แตกต่าง 
3.สถานภาพ 3 6.813 .000 ไม่แตกต่าง 
4.ระยะเวลาในการเข้าอยูอ่าศัย-ทํากิจกรรม 
   ตามแนวชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

2 1.791 .169 แตกต่างกัน 

5.ระยะเวลาการมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
   การใช้คอมพิวเตอร์ 

3 .388 .762 แตกต่างกัน 

6.ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจาก เว็บไซต์      3 .708 .578 แตกต่างกัน 
7.ระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 2 4.716 .010 ไม่แตกต่าง 

• นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 7 การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในด้านการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  พบว่า  ช่วงอายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพ  และ ระดับความความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล  มีผลต่อการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี มี
ความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  ที่ระดับ .05  สําหรับ ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย-ทํากิจกรรมตามแนวชายฝ่ังทะเล
จังหวัดเพชรบุรี  ระยะเวลาการมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  และ ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจาก เว็บไซต์  
ไม่มีผลต่อการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

สรุปและอภิปรายผล 

 การประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจากตัวแปรต่างๆที่ศึกษา พบว่าสามารถใช้ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป มีค่าเฉล่ีย ( �̅� )  สูงสุดที่    
4.21   และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) อยู่ที่  .728  รองลงไปคือ ระบบสามารถค้นหา – เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้

รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� )  ที่  4.09  และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) อยู่ที่  .710  และอันดับที่ 3 คือ ความถูกต้อง

ของข้อมูลที่นําเสนอ  มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� )  ที่  4.08  และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  อยู่ที่  .751   
 ประเมินด้านความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวม ความถูกต้องของข้อมูลที่

นําเสนอ  มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� ) สูงสุดที่  4.10  และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) อยู่ที่ .767 รองลงไปคือ ความเหมะสม

ของเนื้อหาที่นําเสนอข้อมูล  มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� ) ที่  4.09 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) อยู่ที่ .740 และอันดับที่ 3 คือ  

ใชไ้ด้ไม่จํากัดสถานที่มีค่าเฉล่ีย ( �̅� ) ที่  4.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) อยู่ที่ .757    
 การนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวม สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ

ตัดสินใจการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ พื้นที่ชายฝ่ังทะเลได้มีค่าเฉล่ีย ( �̅� )  สูงสุดที่  4.14 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  

อยู่ที่ .699  รองลงไปคือ . ความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� ) ที่  4.13  และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) อยู่ที่ 

.741 และอันดับที่ 3 คือ ข้อมูลมีความทันสมัย-เป็นปัจจุบัน มีค่าเฉล่ีย ( �̅� )  ที่ 4.10  และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
อยู่ที่ .760  ซึ่งจากการศึกษาตัวแปรต่างๆ ทั้งหมด ผลการวิจัยสอดคล้องกับ อุษาวดี ผากุหลาบแดง (2548) ศึกษาการ
คาดการณ์การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกระบี่  โดยการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-
Informatics) ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านการสํารวจระยะไกล ,ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ร่วมกับแบบจําลอง Markov Chain and Cellular Automata (CA-Markov) ผลการศึกษา พบว่า สามารถจําแนกประเภท
ของการใช้ที่ดินออกเป็น ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง เกษตรกรรม ยางพารา ปาล์มน้ํามัน สถานที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา ป่าดิบชื้น ป่า
ชายเลน  พื้นที่อื่นๆ และแหล่งน้ํา และจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2533-2543 และสอดคล้อง
กับ  จักรกริส กสิสุวรรณ (2542) ศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลเพื่อเฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลงของ
แนวชายฝ่ังจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยการประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกล (ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ 
TM) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของแนวชายฝ่ังตั้งแต่แหลมโพ จังหวัดปัตตานี 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

440

จนถึง ปากน้ําตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมเป็นระยะทาง 154 กิโลเมตร พบว่ามีการเปล่ียนแปลงคิดเป็นพื้นที่การกัดเซาะ 
2.87 ตารางกิโลเมตร และการทับถม 5.02 ตารางกิโลเมตร ในช่วงระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ.2530-2541)   
 นอกจากนี้ ด้านประสิทธิภาพ  ความพึงพอใจ และ การนําไปใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
รวมทั้งข้อมูลทั้งหมด ที่วิจัยมาจะมีความแตกต่างกับ   สมจิต ล้ิมสวัสดิ์ผล (2537) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน จังหวัดตราด โดยการศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ที่ดิน ปัจจัย
ที่กําหนดหรือ อุปสรรคต่อการใช้ที่ดินวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มของการใช้ที่ดิน และเสนอแนะ แนวทางในการวาง
แผนการใช้ที่ดินเหมาะสมของจังหวัดตราดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ คือ PC ARC/INFO ผลการศึกษาพบว่า สภาพพื้นที่จังหวัด
ตราดเป็นพื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน เป็นผลให้เกิดความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ      
อนุกูล รัชดาวงษ์ (2541) ศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการกําหนด
แนวทาง จัดการพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ประเมินการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ป่าชายเลนใน จากผลการศึกษาพบว่าระหว่างปี พ.ศ.2455-2540 พื้นที่ป่าชายเลนลดลง 98.70 ตารางกิโลเมตร    
กฤติกา  บุญยชาติพิสุทธิ์ (2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินบริเวณชายฝ่ังกับการเปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเล
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการศึกษาด้วยเทคนิครีโมทเซนซิ่ง ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง 
ณ จุดใด ๆ มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินบริเวณชายฝ่ัง ณ จุดนั้นที่ระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 
0.2063  อุทิศา  กุมโล (2542) ศึกษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลดงละคร 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก   การศึกษานี้เป็นการออกแบบและจัดทําฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการ
ดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลดงละคร โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีผู้ใช้เป็นจํานวนมากและมีราคาถูก เช่น Arc/Info, MapInfo, 
Map Basic, Visual Basic และ Microsoft Access เพื่อสนับสนุนงานผู้ใช้ที่ขาดทักษะ ด้าน GIS ให้ทํางานสะดวกยิ่งขึ้น      
อารี   นุชประสริฐ (2551) ศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการ
พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณอ่าวสวี - ทุ่งคา จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์พบว่าสามารถนําไปทํานายการ
เปล่ียนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนได้   สุภาพร  จันทร์ทอง  (2549) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ใน
การวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการถูกบุกรุกทําลายป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกําแพงเพชรและนครสวรรค์ ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ศึกษา ปี พ.ศ.2543 สามารถจําแนกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 97.36 2. พื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 1.39 3)  3.ไร่ร้าง และ 4. สวนยูคาลิปตัส ปิยนุช  กล่ันสอน (2549)  
ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจําแนกเขตท่องเที่ยวโดยหลักการช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการใน
เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ช่วงชั้นที่เหมาะสมต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาจําแนกได้เป็น 5 ช่วงชั้น โดยพบว่า ช่วงชั้นพื้นที่สันโดษ มีพื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 53.338 ของพื้นที่
ทั้งหมด รัตติกาล  ธรรมบุตร (2552) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ โดยพบว่า 
การศึกษาเร่ืองระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นส่ิงสําคัญที่จะช่วยให้การทํางานบริหารและการวางแผนงานนั้นมี
ประสิทธิภาพมาก ชาฮาดัต และ คณะ (Shahadat  Hossain et al.,2003) ศึกษาการประยุกต์ใช้การสํารวจระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมปลูกป่าชายเลน ในชายฝ่ัง Cox's Bazar ประเทศบังคลาเทศ  
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat TM ศึกษาพื้นที่ ปริมาณตะกอนตามแนวชายฝ่ังและพิจารณาจําแนกพื้นที่ที่เหมาะสม 
พบว่า พื้นที่ที่ศึกษามีความเหมาะสมมาก 21.46 ตารางกิโลเมตร และความเหมาะสมปานกลาง  16.05 ตารางกิโลเมตร เพื่อ
การปลูกป่าชายเลน  สรรเพชร  ชื้อนิธิไพศาล (2541) ศึกษาการเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นการศึกษาแนวคิดในการขยายขีดความสามารถของ 
WWW เพื่อเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากวิธีการดั้งเดิมโดยการศึกษาแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก
คือ 1. การวิเคราะห์เพื่อกําหนดรูปแบบข้อมูลภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเผยแพร่ซึ่งได้กําหนดให้เป็น Shape File เนื่องจาก
มีโครงสร้างที่เข้าใจง่ายและเปิดเผย อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากซอฟต์แวร์ GISทั่วไป 2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ทางด้าน GIS โดยใช้ภาษา Java เนื่องจากสามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ การประมวลผลอยู่ที่เคร่ืองผู้ใช้ ทําให้ลด
ภาระการประมวลผลที่เคร่ืองให้บริการ และ 3. การพัฒนา CGI เพื่อใช้ค้นคืนข้อมูลอรรถาธิบาย การเผยแพร่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ตแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์
ผ่านอินเตอร์เน็ต จากการทดสอบพบว่าโปรแกรมประยุกต์มีคุณสมบัติ cross platform จริง และจากการจับเวลาการ 
Download โปรแกรมประยุกต์ พบว่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล 
และความสะดวกรวดเร็ว 
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ข้อค้นพบจากงานวิจัย  ในการทําวิจัยคร้ังน้ีพบว่า 

 จากตารางที่ 5ในการศึกษาถึงความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการ ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  พบว่า ระดับการศึกษา  สถานภาพ   
ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย-ทํากิจกรรมตามแนวชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  และ  ระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเล  มีผลต่อการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัด การทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเลจังหวัดเพชรบุรี มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  อยู่ที่  .05  สําหรับ  ช่วงอายุ  ระยะเวลาการมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  และ ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจาก เว็บไซต์  ไม่มีผลต่อการประเมินด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
 จากตารางที่ 6 ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัด
เพชรบุรี  พบว่า  ระดับการศึกษา   สถานภาพ  และ ระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเล มีผลต่อการประเมินด้าน 
การประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อยู่ที่  
.05  ช่วงอายุ  ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย-ทํากิจกรรม ตามแนวชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  ระยะเวลาการมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  และ ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์  ไม่มีผลต่อ การประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูล
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  
 จากตารางที่ 7 การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในด้านการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี  พบว่า  ช่วงอายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพ  และ ระดับความความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล  มีผลต่อการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี มี
ความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  ที่ .05  สําหรับ ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย-ทํากิจกรรมตามแนวชายฝ่ังทะเล
จังหวัดเพชรบุรี  ระยะเวลาการมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  และ ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลจาก  เว็บไซต์    
ไม่มีผลต่อการประเมินด้านการนําไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
 สรุปได้ว่า  การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินด้านต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ระดับการศึกษา  
สถานภาพ  ระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัย ระยาเวลาในการทํากิจกรรมตามแนวชายฝ่ังทะเลจังหวัดเพชรบุรี ระดับความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเล  มีผลต่อการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน รองลงมาคือ ช่วงอายุ สําหรับ ระยะเวลาการมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ ระยาเวลาในการสืบค้นข้อมูล ไม่มีผลต่อการประเมินแต่อย่างใด 
 สถานภาพ  และ ระดับความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีผลต่อการประเมินทัง้ 3  ด้าน อย่างมีนัยสําคัญ ที่  .05 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเลน้อยมาก ควรมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ังทะเลในทุก  ๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 2. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรมีเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเล เพื่อจะได้ทําการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลที่ทันสมัย และเผยแพร่ให้ชุมชนรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
 3. ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรชายฝ่ังทะเล และข้อมูลด้านทรัพยากรส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ  
เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการนําเสนอ และการนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ด้านการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF QUALITY 

ASSURANCE FOR COMPUTER PROJECT IN PHRANAKHON SI AYUTTHAYA 
RAJABHAT UNIVERSITY 

สาโรช  ปุริสังคหะ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยประยุกต์ใช้มาตรฐาน OSMM (Open source maturity model) เป็น
เคร่ืองในการประเมินคุณภาพของโครงงานนักศึกษา(สาโรช ปุริสังคหะและกิตติมา เมฆาบัญชากิจ,2008) ในขั้นตอนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศใช้วิธีการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) ขั้นตอนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ใช้ภาษา Delphi เป็นภาษาสคริปต์ และใช้ Microsoft Access 2010 เป็นฐานข้อมูล โดยผลการศึกษาและ
พัฒนาสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 3 ส่วน คือ 1)ผลการออกแบบฐานข้อมูล ซึ ่งประกอบไปด้วยตารางข้อมูล
ทั้งหมด 5 ตาราง ได้แก่ ตารางข้อมูลสาขาวิชา ตารางข้อมูลคณะ  ตารางข้อมูลผู้ประเมิน  ตารางข้อมูลนักศึกษา และ
ตารางข้อมูลการประเมินหลัก 2)ผลการออกแบบจอภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของการนําข้อมูลเข้า(Input design) และ
การสืบค้นข้อมูล  ซึ่งประกอบไปด้วยจอภาพทั้งหมด 10 จอภาพ ได้แก่ จอภาพการลงข้อมูลนักศึกษา  จอภาพการลงข้อมูล
สาขาวิชา  จอภาพการลงข้อมูลคณะ  จอภาพการลงข้อมูลผู้ประเมิน  จอภาพการลงข้อมูลการว ัดคุณภาพโครงงาน
คอมพิวเตอร์  จอภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล จอภาพสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในภาพรวม  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาในภาพรวม และสรุปผลข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 3)ผลการ
ออกแบบรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของรายงานทั้งหมด 5 รายงาน ได้แก่ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาใน
ภาพรวม  รายงานสรุปผลการว ิเคราะห์ข ้อบกพร่องของน ักศึกษาเป ็นรายบุคคล  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของนักศึกษาในภาพรวม และรายงานข้อมูลนักศึกษา  จากผลของการวิจัยทําให้ได้ระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการ
พัฒนาโครงงานที่ดีและมีคุณภาพ   
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ โครงงานคอมพิวเตอร์ 

Abstract 

 The objectives of this research to development of Management Information System of 
Quality Assurance for Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Applying OSMM (Open Source 
Maturity Model) to assessment of student project. To develop the system by SDLC (System Development 
Life Cycle).To develop the system script by Delphi language and develop database system by Microsoft 
access 2012.The result of research can develop information system 3  part.1) The result of database can 
designing 5 tables be Department, Faculty, Assessor, Student and Main of Assessment.2)The result of 
graphic user interface can designing 10 part be Student, Department, Faculty, Assessor, Assessment, The 
conclude of  assessment of computer project for each person. The conclude of  assessment of computer 
project for all person.  The analysis of  problem  for each person .The analysis of  problem  for all 
person.The conclude of computer project.3)The result of report can designing 5 reports be The conclude 
of  assessment of computer project for each person. The conclude of  assessment of computer project for 
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all person.  The analysis of  problem  for each person. The analysis of  problem  for all person .The 
conclude of computer project. The result of research can development of Management Information 
System of Quality Assurance for Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and student can 
develop Informantion System is the high quality. Theoretically of software engineering. 
Keyword: Information System, Quality Assurance, Open Source Maturity Model (OSMM), Computer 
project. 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 96 ถนนโรจนะ ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2448 ชื่อว่า“โรงเรียนฝึกหัดครูกรุงเก่า”  ปัจจุบันรวมระยะเวลา
การเรียนการสอนกว่า 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันทางการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท และปริญญาเอก หลายสาขาวิชา แยกได้ตามคณะได้ 4 คณะดังต่อไปนี้ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี 3 คณะที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะครุศาสตร์เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และคณะวิทยาการจัดการเปิดสอน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    เป็นต้น 
 จากการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผลิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์(ซอฟต์แวร์) ในแต่ละปีมีผู้สําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมากและที่ไม่สําเร็จการศึกษาอีกจํานวนหนึ่ง เนื่องด้วยในแต่
ละสาขาวิชามีขบวนการเรียนการสอน การประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน ในส่วนของผู้สอน คุณภาพและ
ประสบการณ์ของผู้สอนที่แตกต่างกัน ในส่วนของนักศึกษาแต่ละคนมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ทําให้ทักษะของนักศึกษาที่พัฒนา
โครงงานคอมพวิเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของการเรียนที่แตกต่างกันด้วย    
 จากปัญหาที่สําคัญดังกล่าวสามารถจําแนกผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้สําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดให้  และส่วนที่ 2 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่สําเร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดให้ หรือไม่สามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง จากข้อมูลที่ได้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา
ที่นักศึกษาไม่สามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้สําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดให้ เป็นเพราะนักศึกษาไม่มีความเข้าใจอย่าง
แท้จริงเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยที่ตัวนักศึกษาเองไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่าคือปัญหาส่วนใด ทําให้
นักศึกษาไม่สามารถปรับปรุง แก้ไข ความบกพร่องต่างๆ ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ และในส่วนของผู้ประเมินโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ปัญหาในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาแต่ละคน 
อยู่ที่ใด 
 ดั งนั้ น ก า รพ ัฒน าระบบส ารสน เทศ เพื ่อ ก า รป ร ะก ัน ค ุณภ าพ ก ารศ ึก ษ าข อ งมห าว ิท ย าล ัย ราชภ ัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามมาตรฐาน  Open Source Maturity Model (OSMM)(F.W.Duijnhouwer and 
C.Widdows,2003; Bernard Golden,2005)  จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์สามารถประเมินผล
โครงงานได้ถูกต้องตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และทําให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาในแต่ละคน ทําให้ผู้ประเมินสามารถแนะนําให้นักศึกษาไปแก้ไข ปัญหา และข้อบกพร่องนั้นๆได้  ในส่วนของ
นักศึกษาผู้พัฒนาโครงการสามารถรับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น และนําไปสู่การประกันคุณภาพของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน Open Source Maturity Model (OSMM) 
เป็นต้นแบบในการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์   
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยศึกษาเร่ืองการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์(ดร.สุชาย ธนวเสถียรและ
คณะ,1999) ศึกษาเร่ืองการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์(Martin Michlmayr,2007) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเปิด
(Open Source)( David A. Wheeler,2007) และดําเนินการพัฒนาโครงการโดยยึดรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีขั้นตอนอยู่ 7 ขั้นตอน คือ การกําหนดปัญหา (Problem Definition) การวิเคราะห์
ระบบ (Analysis) การออกแบบระบบ (Design) การพัฒนาระบบ (Development) การทดสอบระบบ (Testing) การติดตั้ง
ระบบ (Implementation) และการบํารุงรักษา (Maintenance) ซึ่งสามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆดังนี้ 
1. การกําหนดปัญหา (Problem Definition) 
 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความสามารถในการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพแตกต่างกัน และเม่ือเปรียบเทียบผลงานโครงงานกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดูจะมีคุณภาพที่ด้อยกว่า 
และเม่ือประเมินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐาน Open Source Maturity Model (OSMM)  ที่ใช้ในการประเมินซอฟต์แวร์ 
ผลปรากฏว่าคุณภาพอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ซึ่งสามารถกําหนดปัญหาของการพัฒนาโครงงานได้ดังนี ้
  1.1 ไม่ทราบข้อบกพร่องของการพัฒนาโครงงาน 
  1.2 ไม่ทราบว่าคุณภาพของโครงงานอยู่ในระดับใด 
  1.3 ไม่ทราบถึงส่ิงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ชิ้นงานมีคุณภาพที่ด ี
2.การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการที่จะให้เกิดมาตรฐานในการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ได้ดังต่อไปนี ้
 1.ขอบเขตการทํางานในส่วนของการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สามารถรับข้อมูลเข้าระบบ 
ได้ดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลนักศึกษา   
  1.2 ข้อมูลสาขาวิชา   
  1.3 ข้อมูลคณะ 
  1.4 ข้อมูลผู้ประเมิน 
  1.5 ข้อมูลการวัดคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
 2.ขอบเขตการทํางานในส่วนการประมวลผล ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สามารถประมวลผล ได้ดังนี ้
  2.1 ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษารายบุคคล 
  2.2 ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในภาพรวม 
  2.3 ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  2.4 ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาในภาพรวม 
  2.5 ข้อมูลสรุปข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
 3.ขอบเขตการทํางานในส่วนการแสดงผลหรือรายงาน ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  สามารถนําเสนอเป็นรายงาน
สรุป ได้ดังนี ้
  3.1 รายงานข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  3.2 รายงานข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ของนักศึกษาในภาพรวม 
  3.3 รายงานข้อมูลสรุปผลผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  3.4 รายงานข้อมูลสรุปผลผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาในภาพรวม 
  3.5 รายงานข้อมูลสรุปข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
3.การออกแบบระบบ (Design) 
 จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบสามารถนํามาออกแบบระบบ  โดยการนําเสนอผ่านกระแสข้อมูลระดับ
สูงสุด (Context Diagram) ได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1: แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) 

 
 จากภาพที่ 1: แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดของระบบ   สามารถนํามาจําแนกรายละเอียด โดยแสดงถึง
ขบวนการ(Process) หลักๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (Boundaries)  
4.การพัฒนาระบบ (Development) 
 จากการออกแบบระบบสามารถดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการประกันคุณภาพการศ ึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถจําแนกระบบเป็นระบบย่อยๆได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่วนของการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ ประกอบไปด้วย 
  - ข้อมูลนักศึกษา   
  - ข้อมูลสาขาวิชา   
  - ข้อมูลคณะ 
  - ข้อมูลผู้ประเมิน 
  - ข้อมูลการวัดคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
 2. ส่วนของการประมวลผลของระบบ ประกอบไปด้วย 
     - ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษารายบุคคล 
        - ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในภาพรวม 
        - ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
        - ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาในภาพรวม 
        - ข้อมูลสรุปข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
       3.ส่วนของการนําเสนอออกรายงาน ประกอบไปด้วย 
       - รายงานข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
        - รายงานข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ของนักศึกษาในภาพรวม 
        - รายงานข้อมูลสรุปผลผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
        - รายงานข้อมูลสรุปผลผลการวิเคราะหข์้อบกพร่องของนักศึกษาในภาพรวม 
        - รายงานข้อมูลสรุปข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
5.การทดสอบระบบ (Testing) 

 
ภาพท่ี 2: แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของการผลิตซอฟต์แวร์ 
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 จากภาพที่ 2: แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้งาน(Validation) แล้วเข้า
สู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากการยอมรับในรายละเอียด (Verification) แล้ว ซึ่งจะนําไปสู่ขบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์ ตามความต้องการของผู้ใช้ และเม่ือได้ ซอฟต์แวร์ที่แล้ว จึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
6.การติดต้ังระบบ (Implementation) 
 เป็นขั้นตอนหลังจากพัฒนาระบบสารสนเทศและได้ผ่านการตรวจสอบการใช้งานแล้ว ในลําดับขั้นตอนนี้จะเป็น
ขั้นตอนที่นําระบบสารสนเทศไปติดตั้งให้ผู้ใช้งาน โดยติดตั้งที่ส่วนของสาขาวิชาที่ใช้ประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อ
วัตถุประสงค์ให้ใช้งานจริง โดยการสําเนาระบบพร้อมฐานข้อมูลเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ผลของการติดตั้งและการ
ใช้งานเป็นไปด้วยดี 
7.การบํารุงรักษา (Maintenance) 
 เป็นขั้นตอนหลังการเร่ิมใช้งานระบบสารสนเทศ  ผู้จัดทําได้กําหนดช่วงเวลาในการบํารุงรักษาไว้ ดังนี้  
ตารางท่ี 1: แสดงรายละเอียดระยะเวลาการบํารุงรักษาระบบ 
 

เดือน รายละเอียด 
1 ติดต่อผู้ใช้ทุกสัปดาห์ หรือทุกคร้ังที่มีปัญหา 
2-12 ติดต่อผู้ใช้เดือนละคร้ัง หรือทุกคร้ังที่มีปัญหา 
ปีถัดไป ทุกคร้ังที่มีปัญหา 

 

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา ของมหาว ิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้จัดเก็บและค้นหาข้อมูลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา โดยยึดตาม
มาตรฐาน Open Source Maturity Model (OSMM)   ซึ่งสามารถแยกเป็นส่วนประกอบได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการออกแบบฐานข้อมูล 
 การออกแบบฐานข้อมูลสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศประวัติการปลูกเห็ดตับเต่า ตําบลสามเรือน ผลที่ได้คือ
ตารางสําหรับเก็บฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยตารางข้อมูลทั้งหมด 3 ตาราง ดังนี้ 
  1. Branch   คือ ตารางเก็บข้อมูลสาขาวิชา 
 2. Group  คือ ตารางเก็บข้อมูลคณะ 
 3. Teacher  คือ ตารางเก็บข้อมูลผู้ประเมิน   
 4. Student   คือ ตารางเก็บข้อมูลนักศึกษา 
 5. Estimate คือ ตารางเก็บข้อมูลการประเมินหลัก   
2. ผลการออกแบบจอภาพ 
 ผลของการออกแบบจอภาพสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลที่ได้คือส่วนของการนําข้อมูลเข้า (Input design) และการสืบค้นข้อมูล สําหรับ
เก็บฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยจอภาพทั้งหมด 10 จอภาพ ดังนี้ 
 1. จอภาพการลงข้อมูลนักศึกษา แสดงหน้าจอการลงข้อมูลของนักศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรหัสนักศึกษา คํา
นําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา และชื่อคณะ 
 2. จอภาพการลงข้อมูลสาขาวิชา แสดงหน้าจอการลงข้อมูลสาขาวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรหัสสาขา ชื่อสาขา 
และชื่อคณะ 
 3. จอภาพการลงข้อมูลคณะ แสดงหน้าจอการลงข้อมูลคณะ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรหัสคณะ และชื่อคณะ 
 4. จอภาพการลงข้อมูลผู้ประเมิน แสดงหน้าจอการลงข้อมูลผู้ประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล
รหัสผู้ประเมิน ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา และชื่อคณะที่สังกัดอยู ่
 5. จอภาพการลงข้อมูลการวัดคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์  แสดงหน้าจอการลงข ้อมูลเพื ่อการประเมิน
คุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรหัสการประเมิน ข้อมูลนักศึกษาพร้อมรายละเอียดโครงงาน 
รหัสผู้ประเมิน วันที่ประเมิน และข้อมูลการประเมินในส่วนของมาตรฐาน OSMM  
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ภาพท่ี 3: แสดงหน้าจอการลงข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 6. จอภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล แสดงหน้าจอการค้นหา
ข้อมูลสรุป Product Software Maturity Assessment เป็นรายบุคคล ทําให้ทราบระดับคะแนนการประเมินในแต่ละส่วน 

 
ภาพท่ี 4: แสดงจอภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 7. จอภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในภาพรวม แสดงหน้าจอการค้นหา
ข้อมูลการประเมินโครงการของนักศึกษาโดยเลือกตามช่วงเวลาที่กําหนด ผลที่ได้จะแสดงผลข้อมูลสรุป Product Software 
Maturity Assessment  ทุกคน พร้อมทั้งสรุปจํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน 
 8. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลข้อบกพร่องของ
นักศึกษา โดยเลือกจากรหัสนักศึกษาที่ต้องการ ผลที่ได้จะแสดงข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ส่ิงที่นักศึกษาต้องปรับปรุง 

 9. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาในภาพรวม แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลนักศึกษาตามช่วงเวลา
ที่ต้องการ ผลที่ได้จะแสดงข้อมูลการประเมินและข้อมูลที่ต้องปรับปรุง พร้อมทั้งสรุปจํานวนผู้ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการ
ประเมิน 

 10. สรุปผลข้อมูลพื ้นฐานของนักศึกษา  แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลพื้นฐานของโครงงานคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาโดยเลือกตามช่วงเวลาที่ต้องการ ผลที่ได้จะแสดงข้อมูลสรุปโครงงานคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสรุปการผ่านและไม่ผ่านการ
ประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ 
3. ผลการออกแบบรายงาน 
 ผลของการออกแบบรายงานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลที่ได้คือส่วนของรายงาน (Report)  สําหรับสรุปข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งประกอบไป
ด้วยจอภาพรายงานทั้งหมด 5 จอภาพ ดังนี้ 
  1. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล แสดงรายงานสรุป 
Product Software Maturity Assessment เป็นรายบุคคล ทําให้ทราบระดับคะแนนการประเมินในแต่ละส่วน 
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ภาพท่ี 5: แสดงรายงานสรุป Product Software Maturity Assessment เป็นรายบุคคล 

 

 2. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในภาพรวม  แสดงรายงานสรุป 
Product Software Maturity Assessment  ทุกคน พร้อมทั้งสรุปจํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน 

 3. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล  แสดงรายงานข้อมูลการประเมินและ
วิเคราะห์ส่ิงที่นักศึกษาต้องปรับปรุง 
 4. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักศึกษาในภาพรวม แสดงรายงานขอ้มูลการประเมินและข้อมูลที่
ต้องปรับปรุง พร้อมทั้งสรุปจํานวนผู้ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน 

 5. รายงานข้อมูลนักศึกษาแสดงรายงานข้อมูลสรุปโครงงานคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสรุปการผ่านและไม่ผ่านการ
ประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ(Information System) เพื่อปฏิรูปการศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยที่ได้คือระบบสารสนเทศทีป่ระกอบไปด้วยส่วนต่างๆของระบบสารสนเทศ 
3 ส่วน คือ ฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ จอภาพที่ใช้ในการนําข้อมูลเข้า และจอภาพการค้นหาข้อมูลเพื่อนําเสนอออกมาใน
รูปแบบของรายงาน 
 ระบบสารสนเทศนี้ได้นําไปใช้ประโยชน์กับผู้ประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทําให้เกิดมาตรฐานการประเมินที่มีแบบอย่างเดียวกัน และผลสัมฤทธิ์ของการใช้ระบบสารสนเทศจะทํา
ให้ผู้ประเมินทราบผลการประเมิน ในส่วนผู้ถูกประเมินจะทราบถึงผลการประเมินและข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  และ
นําไปสู่การประกันคุณภาพของโครงงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ(Information System) เพื่อปฏิรูปการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยโครงงานที่ใช้ในการประเมินเป็นโครงงานทางด้านการพัฒนา
ฐานข้อมูลเป็นหลัก ในอนาคตควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินโครงการทางด้านอื่นๆ เช่นโครงงานคอมพิวเตอร์
ทางด้านเครือข่าย และ มัลติมีเดีย  เป็นต้น เพื่อครอบคลุมโครงงานทั้งหมดของนักศึกษา  
ระบบสารสนเทศนี้สามารถนําไปใช้ประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษาอื่นๆได้ และสามารถประยุกต์ใช้
เพื่อการประเมินซอฟต์แวร์ชนิดต่างๆได้   

เอกสารอ้างอิง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ(Information System) เพื่อปฏิรูปการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยโครงงานที่ใช้ในการประเมินเป็นโครงงานทางด้านการพัฒนา
ฐานข้อมูลเป็นหลัก ในอนาคตควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินโครงการทางด้านอื่นๆ เช่นโครงงานคอมพิวเตอร์
ทางด้านเครือข่าย และ มัลติมีเดีย  เป็นต้น เพื่อครอบคลุมโครงงานทั้งหมดของนักศึกษา  
ระบบสารสนเทศนี้สามารถนําไปใช้ประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษาอื่นๆได้ และสามารถประยุกต์ใช้
เพื่อการประเมินซอฟต์แวร์ชนิดต่างๆได้   

เอกสารอ้างอิง 
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เครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท ์
TELEPHONE SWITCHER 

สุทัศน์ อู่ทอง, ธีรยุทธ เสาร์ดี, กิตติชัย พรสวัสดิ์  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นการศึกษาเคร่ืองควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์ ซึ่งจําเป็นต้องมีความรู้ที่ประกอบไปด้วย
การส่ือสารทางโทรศัพท์และการสร้างวงจร ความรู้ทางด้านไมโครคอลโทรลเลอร์ การติดต่อแบบอนุกรม ตลอดจนการเขียน
โปรแกรมรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม 
 บทความนี้จะควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยอาศัยการเปล่ียนสัญญาณโทรศัพท์หรือ สัญญาณ DTMF โดยอุปกรณ์
ถอดรหัสความถี่จากการกดแป้นโทรศัพท์เป็นเลขฐานสอง แล้วส่งต่อไปยังไมโครคอลโทรลเลอร์ประมวลผล และส่งต่อไปยัง
วงจรโซลิตสเตทรีเลย์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการทดสอบพบว่า เคร่ืองควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
คําสําคัญ: เคร่ืองควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์, ควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

Abstract 

 This paper was study of control electric appliances through telephone this paper consists of the 
study of telephone communication, interfacing and the study microcontroller and serial communication. 
 This paper can control by send the signal of telephone exchange in line telephone in receiver for 
control can be done. The controller change telephone signal or DTMF signal to binary code decimal by a 
decoder circuit. A binary code decimal signal to microcontroller basic stamp is through solid state relay 
circuit for control electric appliances to pass it to the output unit. The electric appliances can be 
controlled via the telephone. 
Keywords: telephone switcher, control electric appliances 

บทนํา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการส่ือสารได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากจนยากที่จะตามทันโทรศัพท์ก็ได้รับการพัฒนา
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่อยู่กับที่หรืออยู่ภายในบ้านหรือโทรศัพท์แบบเคล่ือนที่ตามตัว ที่สามารถพกพาติดตามตัวเพื่อ
ความสะดวก ในการใช้งานยุคสารสนเทศในขณะนี้จะเห็นว่าแทบทุกบ้านจะมีโทรศัพท์ไว้ใช้ในติดต่อส่ือสารและในขณะเดียวกัน
เจ้าของบ้านก็ต้องออกไปทําธุระหรือทํางานนอกบ้านแทบทุกวัน ซึ่งการปล่อยทิ้งบ้านไว้อาจเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ ที่จะมา
โจรกรรมในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ เคร่ืองควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์อาจเป็นอีกหนทางเลือกหนึ่งก็ได้ที่จะช่วย
ดูแลทรัพย์สินและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านในช่วงเวลาคนที่ไม่มีเวลาอยู่บ้านหรือต้องไปทํางานไกลๆบ้านได้ดี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สร้างเคร่ืองควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์ (TELEPHONE SWITCHER) ในราคาที่ถูกและมีประสิทธิภาพ
สูงไว้ใช้งานภายในบ้านที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยในเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้านรวมทั้งเคร่ืองควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่
สายโทรศัพท์นี้ยังสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทําการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์
ได้กับเสมือนว่ามีคนอยู่บ้านได้ และทําการโทรแจ้งกลับไปยังหมายเลขที่กําหนดไว้ได้เม่ือมีผู้กดรหัสควบคุมผิดพลาด 
 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของตัวไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์วงจรและโปรแกรมการ
ทํางานที่จะต้องนํามาใช้ในการควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์และศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆของโทรศัพท ์
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2. ทําการออกแบบลักษณะของชิ้นงานและ ทําการสร้างโครงงานประกอบชิ้นส่วนและทําการติดตั้งและลงโปรแกรม
การทํางานและเก็บผลการทํางาน 

3. สรุปผลการทดลอง 
ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีใช้ทําโครงงาน 

กระบวนการในการติดต่อส่ือสารผ่านคู่สายโทรศัพท ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าภายในคู่สายโทรศัพท์ในสภาวะต่างๆ สัญญาณ
ต่างๆ ภายในคู่สายโทรศัพท์ อย่างเช่น เม่ือทําการยกหูโทรศัพท์จะได้ยินสัญญาณให้หมุนแล้วทําการหมุนหมายเลขโทรศัพท์ที่
ต้องการติดต่อเม่ือกดเบอร์ถูกต้องทางชุมสายจะทําการ switch เพื่อสร้างเส้นทางไปยังปลายทางที่ต้องการและตรวจอบคู่สาย
ที่เราทําการติดต่อด้วยว่าอยู่ในสถานการณ์ใดเช่น สายไม่ว่างหรือที่ปลายทางมีการใช้โทรศัพท์ทางองค์การก็จะส่งสัญญาณสาย
ไม่ว่างมาแต่ถ้าสายว่างทางองค์การก็จะส่งสัญญาณกระดิ่งไปให้เคร่ืองรับโทรศัพท์ปลายทางระหว่างนี้จะได้ยินสัญญาณเรียก
กลับจนกระทั้งมีการรับสายโทรศัพท์ปลายทางหรือถือสายนานเกินไปก็จะได้ยินสายไม่ว่าง เม่ือมีการรับสายระหว่างนี้ก็จะ
สามารถที่จะสนทนาได้และเม่ือสนทนาเสร็จสายใดสายหนึ่งวางหูโทรศัพท์ก่อนอีกสายก็จะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่างตามมาและ
เม่ือวางหูทั้งคู่ก็เป็นอันเสร็จกระบวนการติดต่อส่ือสารกันทางโทรศัพท์ 
สัญญาณต่างๆในคู่สายโทรศัพท์ 

1. สัญญาณให้หมุน (dial tone) เม่ือยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาจะเหมือนได้ยินเสียงสัญญาณคล้ายๆ แมวกรนนั้นคือเสียง
ของสัญญาณให้หมุน ซึ่งประกอบไปด้วยความถี่ 2 ความถี่ผสมกันคือ 350 Hz และ 440 Hz และมีระดับแรงดันอยู่ที่5-10 V 
โดยสัญญาณนี้จะดังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการกดปุ่มเพื่อหมุนหมายเลขโทรศัพท์หรือยกหูนานเกินไป สัญญาณนี้จะ
เปล่ียนเป็นสัญญาณไม่ว่างแทน (ชลิตร, 2538) 

2. สัญญาณปุ่มโทรศัพท ์หรือ DTMF (Dial Tone Muti-Frequency) เม่ือกดปุ่มโทรศัพท์จะได้ยินเสียงที่แตกต่างกัน
ในแต่ละปุ่ม โดยสัญญาณโทรศัพท์เกิดจากการผสมของความถี่ 2 ความถี่โดยแบ่งเป็นความถี่ด้านแถว และด้านหลัก (หนังสือ
พิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์, 2539) โดยแสดงจากรูปที1่ 

 

 
รูปที่ 1 แสดงปุ่มโทรศัพท์มาตรฐาน 

 
ตัวอย่างเช่น เม่ือเรากดปุ่ม 0 สัญญาณ DTMF จะประกอบไปด้วยความถี่ 841 Hz และ 1336 Hz 
3. สัญญาณกระดิ่ง (ringing tone) เป็นสัญญาณเรียกไปยังปลายทาง หากปลายทางว่างที่เคร่ืองรับปลายทางจะได้

ยินเสียงกระดิ่งขึ้น โดยสัญญาณกระดิ่งนี้มีความถี่ 20 Hz ระดับแรงดัน 85-125 Vp-p โดยสัญญาณกระดิ่งมาตรฐานจะดัง 2 
วินาที และดับ 4 วินาที แต่จากการทดลองอยู่ที่ 1-2 วินาที และดับ 3-4 วินาที 

4. สัญญาณเรียกกลับ (ring back tone) เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นเม่ือปลายทางว่างโดยมีจังหวะการกําเนิดสัญญาณ
ตรงกับสัญญาณกระดิ่ง คือ ดัง 2 วินาท ีและ ดับ 4 วินาที หรือดัง 1 วินาที และดับ 3 วินาทีสัญญาณเรียกกลับนี้เรียกจะได้ยิน
ผ่านหูฟังโทรศัพท ์มีความถี่ผสมกัน 2 ความถี่คือ 440 Hz และ 480 Hz  

5. สัญญาณสายไม่ว่าง (busy tone) เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นเม่ือปลายทางที่เรียกไปมีการใช้งานอยู่แจ้งให้ผู้เรียกรู้ว่า 
ไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากสายไม่ว่าง สัญญาณนี้ประกอบไปด้วย 2 ความถี่เช่นกันคือ 480 Hz620 Hz สัญญาณกระดิ่งมี
อัตราการทํางานเท่ากับดัง 0.5 วินาท ีดับ 0.5 วินาที 
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รูปที่ 2 แสดงลักษณะของสัญญาณพื้นฐานของระบบโทรศัพท์ 
 

คุณสมบัติของไอซี MT8888C 
MT8888Cเป็นไอซีของบริษัทMITELที่เป็นผู้ผลิตขึ้นมาความแตกต่างที่เห็นได้เด่นชัดนอกเหนือจากไอซีเบอร์

MT8870จะเป็นรูปร่างตัวถังบรรจุ,บล็อกไดอะแกรมการทํางานภายใน,ฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานที่สามารถอินเตอร์เฟสกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายนอกใต้ในรูปที ่3 แสดงลักษณะการจัดขาใช้งานและตัวถังบรรจุของMT8888C MT8888C นี้ จัดอยู่
ในไอซีประเภทโมโนลิธิค DTMF ทรานส์ซีฟเวอร์ที่มีการแบ่งย่านการกรองสัญญาณDTMFด้วยและยังใช้เทคโนโลยีของซีมอส
ทําให้ไอซีกินกําลังต่ําและมีประสิทธิภาพสูงต่อสภาวะแอกตีฟ (ชัยวัฒน์, 2535) 

ในการใช้งานโดยในส่วนของภาครับสัญญาณDTMFนั้นจะใช้โครงสร้างที่เป็นพื้นฐานมาจากMT8870ซึ่งเป็นไอซีที่ทํา
หน้าที่รับสัญญาณDTMFอยู่แล้วและในส่วนของภาคส่งนั้นจะใช้การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกที่มีลักษณะเป็นแบบ
สวิตซ์คาปาซิเตอร์ที่มีค่าความเพี้ยนต่ํามากทําให้สัญญาณDTMFที่ได้มีความเที่ยงตรงสูงในส่วนของภาครับภายในก็เช่นกันจะ
ถูกกําหนดให้อยู่ในโทนเบริสต์โหมดซึ่งสัญญาณโทนเบิรสต์นี้สามารถถูกส่งไปพร้อมกับค่าไทม่ิงด้วยในขณะที่มีการกรอง
สัญญาณขณะเรียกสามารถที่จะการเลือกให้ไมโครโปรเซสเซอร์ทําการวิเคราะห์โทนที่กําหนดเรียกก่อนได้นอกจากนั้นแล้ว
MT8888Cไม่เพียงแต่จะสามารถทําการอินเตอร์เฟสได้กับไมโครโปรเซสเซอร์ของอินเทลเท่านั้นแต่ยังสามารถต่ออุปกรณ์หรือ
เพิ่มจํานวนหรือเบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ๆในปัจจุบันได้อีกหลายเบอร์ด้วยกันคุณสมบัติทั่วๆไปของไอซีเบอร์นี้ก็มี
ดังเช่นใช้กําลังไฟต่ํา,อินเตอร์เฟสกับไมโครโปรเซสเซอร์ของอินเทลได้ที่มีความเร็วสูง,สามารถปรับเปล่ียนเวลาการ์ดไทม์ได้ 
(guard time) ,มีการเลือกโทเบิรสต์โหมดได้อย่างอัตโนมัติและรูปแบบในการประยุกต์ใช้งานนั้นก็มีมากมายหลากหลายดังนี ้

1. ประยุกต์ใช้กับระบบบัตรเครดิต 
2. ประยุกต์ใช้กับระบบส่งข้อความเพจเจอร์ได้ 
3. ประยุกต์เป็นระบบทวนสัญญานของระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่ได้ 
4. สามารถทําเป็นระบบต่อโทรศัพท์อัตโนมัติได้ 
5. ประยุกต์ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 

 
รูปที่ 3 ลักษณะการจัดขาใช้งานและตัวบรรจุของไอซี MT8888C 
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การออกแบบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์ 

 
รูปที่ 4 โฟลว์ชาร์ตแสดงการทํางาน 

 
การส่ังงานควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านคู่สายโทรศัพท์โดยการตรวจสอบสัญญาณ DTMF ที่ถูกกดจากคีย์

ของโทรศัพท์ ส่งมาเป็นรหัสเพื่อทําการติดต่อส่ังงานกับตัวบอร์ด สามารถนําไปควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ถึง 4 ช่อง
โดยต่อกับขั้วต่อของ Relay เม่ือทําการเปิดเคร่ือง LED Status (สีเหลือง) จะกระพริบ 2 คร้ัง แสดงถึงความพร้อมในการใช้
งานค่าเร่ิมต้น (Default) ในการทํางานของเคร่ืองคือ 

- TIME OUT = 1 นาที (เวลาในการวางสายอัตโนมัต ิถ้าไม่มีการกดคําส่ังใดๆ) 
- RING   (จํานวนเสียงกร่ิงเรียกเข้าของโทรศัพท์) 
- PASSWORD  ขณะที่มีเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ (RING) เคร่ืองจะรับสายก็ต่อเม่ือนับจํานวนเสียงเรียกเข้าของ

โทรศัพท์ตามที่ตั้งไว ้และเม่ือรับสายแล้ว จะมีเสียงตอบรับกลับมาผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นเสียงบี๊บส้ัน 4 คร้ัง แสดงว่าพร้อม
รับ PASSWORD ให้ใส่ PASSWORD 4 หลักตามที่ได้ตั้งไว้เคร่ืองจะตอบรับกลับมาเป็นเสียงบี๊บส้ัน 2 คร้ัง แสดงว่าถูกต้อง 
(OK)  แต่หากเคร่ืองตอบรับเป็นเสียงปี๊บยาว 1 คร้ัง แล้ววางสายทันที กรณีที่เสียงเรียกเข้า (Ring) เว้นระยะเกิน 5 วินาที 
เคร่ืองจะเร่ิมนับจํานวน Ring ใหม่ และเม่ือเคร่ืองทําการรับสายแล้วหากไม่มีการกดคีย์ใดๆ หรือผู้โทรวางสายโดยไม่ได้กดปุ่ม
วางสาย เคร่ืองจะวางสายให้ภายในเวลา Time Out ที่ตั้งไว้ (Default คือ 1 นาท)ี  

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง 
คําส่ัง สถานะ 

เปิดเคร่ือง,เร่ิมทํางาน Status กระพริบ 2 คร้ัง หลอด Power  ติด 
ทําการต่อสาย  กดรหัสผ่าน  1234 เคร่ืองตอบรับเป็นบิ๊บส้ัน 2 คร้ัง 
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ส่ังงานควบคุมรีเลย์ 
กด   1 1 
กด   1 2 
กด   1 3 
กด   1 4 
กด   0 1 
กด   0 2 
กด   0 3 
กด   0 4 
กด    # 

 
หลอดไฟหลอดที ่1  ติด 
หลอดไฟหลอดที ่2  ติด 
หลอดไฟหลอดที ่3  ติด 
หลอดไฟหลอดที ่4  ติด 
หลอดไฟหลอดที ่1  ดับ 
หลอดไฟหลอดที ่2  ดับ 
หลอดไฟหลอดที ่3  ดับ 
หลอดไฟหลอดที ่4  ดับ 
วางสาย , ส้ินสุดคําส่ัง 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

เคร่ืองควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์ (TELEPHONE SWITCHER) เป็นความคิดริเร่ิมที่จะใช้ไอซีตระกูล 
MT8888C ซึ่งมีสถาปัตยกรรมไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยมีหน่วยความจําเพียงพอที่จะใช้ควบคุมงานขนาดเล็กได้มีให้เลือกใช้งานได้
หลากหลายตามความเหมาะสมของงานและมีขนาดรูปทรงเล็กกะทัดรัด การทดลองสร้างโครงงานนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจตาม
วัตถุประสงค์พอสรุปได้ดังนี้ 

1. สามารถควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ถึง 4 ช่องทางรีเลย์ขนาด 12 โวลต์โดยหน้าสัมผัสสามารถทนแรงดันได้ 220 
โวลต์ และกระแส 3 แอมแปร์ใช้ควบคุมทั้งแบบปกติ (NO) และแบบปกติปิด (NC) 

2. การสูญเสียกําลัง (Power loss) จะต่ําเม่ือไม่ได้ใช้งานกินกระแส 10 มิลลิแอมแปร์และในขณะใช้งาน 15 มิลลิ
แอมแปร์ 

3. ใช้กับแหล่งจ่ายแรงดันได้ 2 แบบคือแหล่งจ่ายกําลังกระแสตรง (Power Supply) ขนาด12 โวลต์และแรงดันสลับ 
(Alternating Voltage) ขนาด 220 โวลต์ 

4. มีระบบการป้องกันจากการโทรศัพท์ทั่วๆไป ก่อนที่จะเข้าไปส่ังงานโดยจะต้องป้อนรหัสผ่านแบบตัวเลข 4 ก่อน 
5. มีเสียงสัญญาณตอบรับแสดงความพร้อมและแจ้งข้อผิดพลาด ทําให้สามารถรับรู้การทํางานทุกๆ ขั้นตอนได ้
6. ตัดสายอัตโนมัติเม่ือมีการป้อนรหัสผิด 
7. มีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถติดตั้งง่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพอสรุปได้ดังนี้ 

1. ในส่วนของรีเลย์ที่ใช้ในการควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอาจจะเพิ่มเติมการทํางานโดยใช้ชุดโซลิคสเตตรีเลย์ เพื่อแยก
แหล่งจ่ายกําลังกระแสตรงออกจากแรงดันสลับและสามารถจา่ยกระแสไฟได้สูงกว่าเดิม 

2. เพิ่มเติมระบบการตอบรับสายแบบอัตโนมัติและฝากข้อความไว้เม่ือไม่มีผู้รับสาย 
3. อุปกรณ์ที่ใช้ทําโครงงานเป็นอุปกรณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพค่าความคลาดเคล่ือนน้อยอาจจะใช้อุปกรณ์ที่มีราคา

ถูกกว่านี้ทําได้ 

เอกสารอ้างอิง 

ชลิตร  โภดาเจริญวัจน.์2538. รีโมตเคร่ืองควบคุมไร้สาย. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด. 
ชัยวัฒน์  ล้ิมพรจิตรวิไล. 2535. วารสารเซมิคอนดัคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์.ฉบับที่ 120-127.กรุงเทพฯ:  

บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด. 
หนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์. 2539. รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์และอินเตอร์คอม.กรุงเทพฯ:  

บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด. 
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ต้นแบบระบบบริหารจัดการสํานักงานไร้กระดาษด้วยเทคโนโลยี Share Point 
THE MANAGEMENT OF CORPORATE COMMUNICATIONS FOR A PAPERLESS 

OFFICE WITH SHARE POINT TECHNOLOGY 
สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง, วรพจน์  กิจสมัย 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บทคัดย่อ 

รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดทําระบบ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”(E-Government) อย่างจริงจังเพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ของภาครัฐ นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการลดขั้นตอน ลดความซ้ําซ้อนและระยะเวลารวมไปถึงการลดค่าใช้จ่าย
โดยรวมในระยะยาว เช่นเดียวกับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในหน่วยงานเอกชน จากสาเหตุดังกล่าวทําให้หน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงานทําการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในหน่วยงาน ปัญหาที่พบคือระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบการสแกนเอกสารในรูปแบบกระดาษแล้วจัดเก็บในรูปแบบไฟล์
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากยังไม่มีระบบการยืนยันตัวบุคคล ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการสืบค้นคืน
เอกสาร ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากหน่วยงานเอกชนหลายแห่งมีการนําระบบวินโดวส์แชร์พอยท์ มาเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร รวมไปถึงไฟล์ข้อมูลอื่นๆทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผ่านเทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิส โดยใช้ระบบวินโดวส์แชร์พอยต์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการเอกสารผ่านระบบเว็บเซอร์วิสภายในกลุ่มโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการทดสอบการใช้งานพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้งานบริหาร
การจัดการข้อมูลเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้กระดาษในการสําเนาเอกสารได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ลดการจัดเก็บ
ไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์รูปภาพได้ 50 เปอร์เซ็นต์ความสามารถในการค้นคืนเอกสารตามประเภทไฟล์ข้อมูลที่กําหนดไว้อยู่ที่ 
95 เปอร์เซ็นต์ 
คําสําคัญ: วินโดวส์แชร์พอยท์เซอร์วิส  สํานักงานไร้กระดาษ ระบบเครือข่าย 

Abstract 

 The government has a policy to seriously set up the “E-Government” system so that every 
government department can use it along with E-document system to reduce procedures, redundancy, 
time, and overall cost in a long run.  As a result, many government departments have developed their 
own E-document system. However, the drawback of the current E-document system is that it scans 
documents and save them as image files without any effective and reliable authentication system, 
validation system, and retrieval system. On the other hand, many private organizations have used 
Windows SharePoint system as a tool to manage both internal and external data, documents, and other 
files through Web Service technology. This study is to use the Windows SharePoint to manage documents 
in the Information Technology program, Nakhon Pathom Rajabhat University, through Web Service system. 
It was found that the developed system could effectively manage the documents, reduce paper use by 
70%, reduce saving files in image file format by 50%, and increase the retrieval capabilities to retrieve 
specific data by 95%.  
Keywords: Windows Share Point Services. Paperless office. Network 

บทนํา  

 ทุกภาคส่วนขององค์กรภาครัฐและเอกชนได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาช่วยในการบริหารจัดการ
องค์กรให้สามารถแข่งขันทางด้านธุรกิจและการให้บริการด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการทํางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
จากการนําเทคโนโลยีมาใช้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่แฝงมากับเทคโนโลยีคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล การจัดพิมพ์เอกสารผ่านเคร่ืองพิมพ์ ทําสําเนาเอกสารที่เกิดจากการคัดลอกไฟล์เอกสารลงส่ืออุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล (ณัฐฌาน, 2554) 
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 นอกจากนี้การบริหารจัดการข้อมูลประเภทไฟล์เอกสาร ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความปลอดภัยเพียงพอเพราะ
ในงานภาครัฐได้มีการแบ่งชั้นความลับของเอกสารแต่ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไฟล์เอกสาร ยังไม่สามารถ
รองรับความสามารถในการจัดเก็บเอกสารตามการแบ่งชั้นความลับ (Microsoft Inc, 2011)จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่
จะนําเคร่ืองมือสําหรับการบริหารข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในองค์กร โดยใช้เคร่ืองมือที่ชื่อว่าวินโดวส์แชร์พอยท์เซอร์วิส ซึ่ง
เหมาะสําหรับองค์กรที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีเคร่ืองให้บริการหรือเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เป็นเคร่ืองศูนย์กลาง มา
ทําการทดลองใช้ในหน่วยงานกลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพื่อวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการนําวินโดวส์แชร์พอยท์เซอร์วิสมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไฟล์
เอกสารในสถานการณ์จริง  

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ประการสําคัญจะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน  

 
ภาพที่ 1 ระบบ E-Government  

Microsoft Windows SharePoint Service เป็นเทคโนโลยีของ Microsoft พัฒนาขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์รวม 
หรือ ศูนย์กลางการเก็บรวบรวบข้อมูลทุกประเภท รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคลากรในองค์กร รองรับการใช้งานใน
องค์กรขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้ใช้ที่ต้องการการแบ่งปันข้อมูลมากกว่า 3 คนขึ้นไป  การทํางานของ Share 
Point จะเป็นระบบการทํางานแบบ Workflow เทคโนโลยี SharePoint ยังเหมาะสมกับสถานศึกษานํามาประยุกต์ใช้ด้านการ
จัดทํา e-Library  ตารางนัดหมาย ตารางการเรียนการสอน การแบ่งปันเอกสารประกอบการสอน ซึ่งในการแบ่งปันข้อมูล
เหล่านี้สามารถที่จะกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ที่
อยู่ในระบบ ทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาข้อมูลสูญหาย ที่เกิดจากหลายสาเหตุ (Vanessa L., 2007) 

 
ภาพที่ 2 ระบบ Windows SharePoint Services  

สํานักงานไร้กระดาษ หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ช่วยให้การทํางานสะดวก รวดเร็ว หากแต่ยังพบว่าแม้จะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้งานอย่าง
แพร่หลาย แต่ก็พบว่าสภาพการทํางานที่แท้จริงภายใต้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่แอบ
แฝงจํานวนมาก คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก เอกสาร หรือ รายงานที่พิมพ์ออกจากระบบ การสําเนาเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายนอก ซึ่งในแต่ละวันจะมีการใช้เอกสารกันจํานวนมาก และด้วยสาเหตุด้านหลักฐานอ้างอิง จึง
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ทําให้ในองค์กรยังมีการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร เป็นสําเนาจํานวนมาก  การนําเทคโนโลยีมาใช้ให้ถูกวิธีและคุ้มค่าก็จะลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเอกสาร การพิมพ์ ซึ่งเป็นที่มาของ สํานักงานไร้กระดาษ  ข้อมูลทุกอย่างหรือแม้แต่เอกสารจะถูกบริหาร
จัดการให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพิมพ์ และการจัดเก็บ ทั้งยังสามารถสืบค้นย้อนกลับได้อีก
ด้วย (พิศาล, 2551) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อสร้างต้นแบบระบบบริหารจัดการสํานักงานไร้กระดาษโดยใช้เทคโนโลยี Share Point 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

ความต้องการของระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง ซีพียูคอร์ไอไฟว์ 2.4 GHz แรม 2 GB ฮาร์ดดิสก์ 1 TB 
1.2 คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 5 เคร่ือง ซีพียูคอร์ทูดูอัล 2.6 GHz แรม 2 GB ฮาร์ดดิสก์ 500 MB 

2. ซอฟต์แวร์ (Software) 
2.1 Windows Server เวอร์ชนั 2003 R2 
2.2 Microsoft .Netframework เวอร์ชัน2.0 และเวอร์ชัน 3.0 
2.3 SQL Server Management Studio Express 
2.4 Microsoft SQL 2005 Server 

  2.5 Windows SharePoint Service เวอร์ชัน 3.0 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การออกแบบระบบ 
1. ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน ระบบ Share Point 

1.1 ปรับปรุงและออกแบบระบบเครือข่าย ภายในองค์กรให้รองรับเทคโนโลยี Share Point 
1.2 ติดตั้งโปรแกรม Share Point บนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 R2 สําหรับเคร่ืองแม่

ข่าย 
1.3 ติดตั้งโปรแกรม Share Point บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ สําหรับเคร่ืองลูกข่าย 

 2. ออกแบบโครงสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน ออกเป็น 4 กลุ่ม  คือ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
โดยมีจํานวนผู้ใช้แต่ละกลุ่มดังนี ้
     2.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย จํานวน 2 คน   
     2.2 อาจารย์ 10 คน 
     2.3 นักศึกษา 200 คน  

2.4 บุคคลทั่วไป  
3. สร้างข้อกําหนดให้ระบบ ยอมรับไฟล์เอกสาร Word  Excel  Power Point  Access  PDF และ Text 
4. สร้างข้อกําหนดการไหลเวียนของข้อมูลและไฟล์เอกสารที่อยู่ในระบบ   
5. ทดสอบการทํางานของระบบ 

 

ผลการวิจัย 

จากการออกแบบและทดสอบระบบ ทําให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
1. การออกแบบระบบ 

ในการออกแบบระบบจะเป็นการนําระบบวินโดว์สแชร์พอยท์เซอร์วิส มาปรับแต่งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร 
จากกรณีศึกษา ระบบที่สร้างขึ้นจะต้องออกแบบในทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์ โปรแกรมบุคลากร และรูปแบบของเอกสาร 
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ภาพประกอบ 3 โครงสร้างของระบบเครือข่ายที่ออกแบบไว้ 

 2.  การออกแบบผู้ใช้และสิทธิ์ 
 สิทธิ์ คือการจํากัดวงของการทํางานของผู้ใช้ เพื่อความปลอดภัย หรือเป็นความลับของงาน โดยสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละ
คนจะถูกแก้ไขได้เฉพาะในส่วนของระบบวินโดวส์แชร์พอยท์เซอร์วิส ไม่ใช่ส่วนของ Domain Controller สิทธิ์ที่ระบบวินโดวส์
แชร์พอยท์เซอร์วิสแบ่งประเภทของสิทธิ์ไว้ดังนี้ 
 ตารางท่ี 1 ตารางรายละเอียดของสิทธิ์ 

อ่าน เพิ่ม ปรับปรุง ลบ ออกแบบไซต์ ควบคุมทั้งไซต์

การเข้าถึงท่ีจํากัด กรณีพิเศษ

อ่าน บุคคลทั่วไป

สนับสนุน สมาชิก

ออกแบบ ผู้ออกแบบ

ควบคุมท้ังหมด ผู้ดูแลระบบ

ประเภทสิทธ์ิ
ความสามารถของสิทธ์ิ

ผู้ได้รับสิทธ์ิ

 
3. การออกแบบขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ 

 
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ 

 4.  การออกแบบไลบรารีเอกสาร 
  จากในกรณีศึกษาโดยโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ เอกสารทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็น คําร้องต่างๆ แบบฟอร์ม
ราชการ รายงานหรือประกาศทางของโปรแกรม ซึ่งจะแยกเอกสารออกเป็นไลบรารี โดยให้ในแต่ละไลบรารีมีประเภทเอกสาร
แยกลงไปตามประเภท โดยจะให้แต่ละประเภทเอกสารเป็นหนึ่งไลบรารี ภายในไลบรารีจะมีประเภทเอกสารบรรจุอยู่ ดังนี้
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ภาพประกอบ 5 การแบ่งประเภทเอกสารประเภทต่างๆ 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการออกแบบและทดสอบการใช้งานระบบในระยะเวลา 1 เดือน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบที่พัฒนาขึ้นพบว่า 

1. กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ อยู่ที่  
ดังนี้ 

1.1 ทําให้ลดปริมาณการทําสําเนาเอกสารได้ 70 เปอร์เซ็นต์ 
1.2 ทําให้ลดปริมาณในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษได้ 50 เปอร์เซ็นต์ 
1.4 การนําส่งข้อมูลข่าวสารและเอกสารด่วน รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

2. ลดเวลาในการทําสําเนาเอกสาร การจัดส่งเอกสารไปยังกลุ่มอาจารย์   
3. การสรุปผลเร่ืองอัตราลดค่าใช้จ่ายที่เม่ือเทียบกับระบบการนําส่งเอกสารแบบเดิม ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจาก

ระยะการทดสอบระบบที่น้อยเกิน 
4. ซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ก่อให้เกิดงบประมาณในการจัดซื้อซอร์ฟแวร์เพิ่มเติม จําเป็นที่จะต้องมีการ

ประเมินจุดคุ้มทุน เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร 
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีการเงิน  ยังไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น เนื่องจากมีความกังวลในเร่ือง

ระเบียบการเบิกจ่ายในระบบราชการ 
6. หน่วยงานที่ต้องการระบบงานไปใช้ควรมีการกําหนดนโยบายการใช้งานและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน รวมไป

ถึงการรองรับว่าเอกสารระบบกระดาษและระบบไฟล์เอกสารมีศักดิ์และสิทธิ์เสมอกัน 
7. ระบบชั้นความลับของเอกสารยังไม่ได้รับการใช้งานที่สมบูรณ์เนื่องจากระบบที่ออกแบบ ลําดับชั้นความลับยัง

ไม่ได้นํามาใชจ้ริง 

เอกสารอ้างอิง 
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การขับเคลื่อนมอเตอรก์ระแสสลับเหนี่ยวนํา 3 เฟส ด้วยตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
หมายเลข TMS320F28335 ด้วยการมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร ์

INDUCTION AC MOTOR 3 PHASE DRIVES WITH DSP TMS320F28335 WITH SPACE 
VECTOR PULSE WIDTH MODULATION                  

บุญลํ้า สุนทร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

บทคัดย่อ 

การมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ (space vector pulse width modulation; SVPWM) 
สามารถสร้างและออกแบบระบบควบคุมด้วยตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลข (digital signal processing; DSP) หมายเลข 
TMS320F28335 ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB/SIMULINK เพื่อควบคุมการทํางานของอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดัน
กระแสสลับ 3 เฟส ในการขับเคล่ือนมอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวนํา 3 เฟส จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการควบคุมด้
วยตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลขสามารถประยุกต์ใช้งานกับระบบขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าได้และเม่ือทดสอบกับโหลดมอเตอร์
กระแสสลับแบบเหนี่ยวนําขนาด 220/380 โวลต ์50 เฮิรตซ์ 370 วัตต์ 4 ขั้ว  
คําสําคัญ: การมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์, อินเวอร์เตอร์, มอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวนํา, ตัว
ประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 

Abstract 

This paper presented Space Vector Pulse Width Modulation signal in real-time control system, 
which is designed and implemented with digital signal processing (TMS320F28335) via the 
MATLAB/SIMULINK to control a 3 phase voltage inverter. The experimental results shown real-time control 
system that can be applied in an electric motor drive system and testing results with 220/380 V 50 Hz 370 
W 4 poles induction motor. 
Key words: Space Vector Pulse Width Modulation, Inverter, Induction Motor, digital signal processing 

บทนํา 

การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับเป็นระบบควบคุมพื้นฐานสามารถประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรม เช่น 
สายพานลําเลียง เคร่ืองจักรงานอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน เป็นต้น (Mohan. 2003) ส่วนประกอบของการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ประกอบด้วย อินเวอร์เตอร์ เซนเซอร์ความเร็ว และตัวประมวลผลทําหน้าที่ควบคุมความเร็วและการมอดูเล
ชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ (Holmes. 2003) การระบบควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสสลับนั้นต้องใช้อิน
เวอร์เตอร์เพื่อแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยมีการมอดูเลชันอยู่หลายรูปแบบ ที่นิยมคือ การมอดูเลชัน
แบบสเปซเวกเตอร์ โดยสามารถใช้แรงดันกระแสตรงด้านอินพุตได้มากกว่าเดิมถึง 15.1 % ความสูญเสียจากการสวิตซ์ต่ํา การ
ควบคุมมอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวนําสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ การควบคุมแบบสเกลาร์ และการควบคุมแบบเวกเตอร์ 
(Bose. 2003) การควบคุมทั้งสองชนิดนั้นจะต้องใช้ตัวประมวลผลที่มีสมรรรถนะสูงและพอร์ตอินพุตและเอ้าต์พุตที่สามารถ
รองรับสัญญาณควบคุมต่างๆ ได้ ตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลข หมายเลข TMS320F28335 (Texas Instruments. 2007) 
เป็นตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลขที่ออกแบบมาสําหรับงานขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมแบบเชิงเลข นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้การควบคุมร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB/SIMULINK โดยมีการออกแบบด้วยวิธีสร้างตัวโมเดลและ
กําหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี้ศึกษาการควบคุมมอเตอร์กระแสสลับชนิดเหนี่ยวนําแบบ 3 เฟส โดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 
หมายเลข TMS320F28335 เป็นตัวสร้างสัญญาณการมอดูเลชันความกว้างพัลส์ (Pulse Width Modulation: PWM) โดยใช้
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 (Space Vector Modulation: SVM) 
 3  

 

  
1.   
2.  
3.  MATLAB\SIMULINK 
4.  MATLAB\SIMULINK 
3.   

 3  
     6  

  3   
 1   

 (dead time)  6   (ON)  (OFF) 
 

 

 
 1  

 

 1  

 
 1  6   8 

 2    6  (active)   1-6    0 
 7  8   2  

 (Vref)  1 (SVPWM) 
 t1 ,t2 ,t0  (1) - (5) 
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รูปที่ 2 เวกเตอร์ทั้ง 8 เวกเตอร์และการคํานวณเวลา t1 ,t2 
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โดยที่   fs    คือ ความถี่สวิตซ์ชิ่ง 
M   คือ อัตราการมอดูเลชัน 

แผนภาพไดอะแกรมการคํานวณหาเวลา t1 ,t2 ,t0 แสดงได้จากรูปที่ 3 การคํานวณต้องครบทั้ง 6 เซกเตอร์ ๆ ละ 

3/π เรเดียน และเม่ือได้เวลาแล้วจําเป็นต้องมีการวางตําแหน่งพัลส์เพื่อให้มีการลดฮาร์มอนิกส์และความถี่ในการสวิตซ์น้อย
ที่สุดดังรูปที่ 4 โดยรูปแบบการวางตําแหน่งของพัลส์เรียงตามเวกเตอร์แรงดัน คือ 

0127210 VVVVVVV →→→→→→   (6) 
 

เม่ือจัดวางตําแหน่งพัลส์ครบทั้ง 6 เซกเตอร์ ได้สัญญาณการมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ที่
ความถี่สวิตชิ่ง fs จํานวน 6 สัญญาณ สําหรับขับอุปกรณ์สวิตซ์กําลัง 

 
รูปที่ 3 แผนภาพไดอะแกรมการสร้างสัญญาณการมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ 
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รูปที่ 7 กราฟแรงดันอินเวอร์เตอร์เปรียบเทียบกับดัชนีการมอดดูเลชั่น (M) 

 

 
รูปที่ 8 รายละเอียดภายในของชุดควบคุม (Control Unit) และชุดจ่ายกําลัง (Power Unit) 

 

จากรูปที่ 8 แผนภาพไดอะแกรมของระบบควบคุมประกอบด้วยแผงทดลองตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 
หมายเลข TMS320F28335 โดยที่สามารถเขียนโปรแกรม MATLAB/SIMULINK ผ่านพอร์ตแบบขนาน เนื่องจากแรงดัน
อินพุตและเอาต์พุตที่พอร์ตของตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลขอยู ่ที่ 3.3 โวลต์ ดังนั้นจึงต้องสร้างวงจรอินเตอร์เฟสเพื่อปรับ
แรงดันให้เป็น 5 โวลต์ ส่วนอินเวอร์เตอร์แรงดันสามเฟสมีชุดขับเกตด้วยไอซีออปโต้และไอจีบีทีดังในรูปที่ 8 และ 9 การวัด
สัญญาณกระแสใช้อุปกรณ์ตรวจจับกระแสและการวัดแรงดันใช้อุปกรณ์ เพื่อลดระดับแรงดันไฟฟ้า จากนั้นบันทึกสัญญาณด้วย
ออสซิโลสโคปแบบบันทึกค่าได้ (storage oscilloscope) Owon รุ่น DS6062 

 

 
รูปที่ 9 ชุดทดลองและชุดควบคุมด้วยตัวประมวลผลดิจิตอล TMS320F28335 

 
ส่วนการเขียนโปรแกรมนั้นจะใช้โปรแกรม SIMULINK และ CCS link toolbox ร่วมกับการโปรแกรม CCS ของ

บริษัท Texas Instruments เม่ือคอมไฟล์โปรแกรมแล้วได้ระบบควบคุมที่สามารถแสดงผลและค่าพารามิเตอร์ผ่านโปรแกรม 
MATLAB ดังรูปที่ 10 เป็นแผนภาพไดอะแกรมของระบบที่เขียนด้วยโปรแกรม Simulink เพื่อควบคุมการทํางานของอินเวอร์
เตอร์ 3 เฟส 
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รูปที่ 10 แผนภาพไดอะแกรมของ Simulink เพื่อควบคุมการทํางานของอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส 

 
แรงดันกระแสสลับจากอินเวอร์เตอร์ถูกป้อนให้กับมอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวนําขนาด 220/380 โวลต์  50 

เฮิรตซ์ 370 วัตต์ 4 ขั้ว โดยมีการทดลองปรับความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนําตามหลักการในรูปที ่11 
 

 
 

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วของมอเตอร์ 
 

ผลการวิจัย 

จากรูปที่ 12 เป็นสัญญาณคําส่ังการมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ ได้จากแผนภาพไดอะแกรม
ของ SIMULINK ส่วนรูปที่ 13 เป็นสัญญาณการมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ (SA, SB, SC) สําหรับขับไอจีบี
ทีโดยรับสัญญาณจากพอร์ตเอ้าพุตของตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลขผ่านวงจรปรับระดับสัญญาณและวงจรขับเกตด้วยไอซี 
รูปที่ 14 เป็นแรงดันสายของทั้ง 3 เฟสเม่ือตั้งความถี่สวิตชิ่งไว้ที่ 2 กิโลเฮิรตซ์ และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุต 311 โวลต์ 
รูปที่ 15 เป็นรูปคล่ืนของแรงดันเฟสของทั้ง 3 เฟส รูปที่ 16 รูปคล่ืนของกระแสที่มอเตอร์ รูปที่ 17 สัญญาณการมอดูเลชัน
แบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ แรงดันเฟส และกระแสเฟส A 
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รูปที่ 12 สัญญาณการมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ ที่ได้จากโปรแกรมควบคุม 
            MATLAB / SIMULINK 

 

 
รูปที่ 13 สัญญาณการมอดูเลชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ 3 เฟสสําหรับขับเกทไอจีบีที ที่ 2 กิโลเฮิรตซ์  

 

 
 

รูปที่ 14 แรงดันระหว่างสาย AB, BC และ CA มีค่า 220 โวลต์ 
 

 
 

รูปที่ 15 แรงดันเฟส A, B และ C มีค่า 140 V 
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TMS320F28335 (eZDSP)   
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ชันแบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ไปใช้ควบคุมมอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวนํา 1 เฟส โดยการควบคุมมุมเฟส
ระหว่างขดรันและขดช่วยให้มีมุมต่างเฟส 90 องศา จะเกิดฮาร์มอนิกส์อื่น ๆ มาด้วย เนื่องจากสัญญาณการมอดูเลชันแบบ
ความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์ที่ขดทั้งสองได้รับไม่สามารถหักล้างฮาร์มอนิกส์ที่ไม่ต้องการได้หมด ดังนั้นวิธีการมอดูเลชัน
แบบความกว้างพัลส์ชนิดสเปซเวกเตอร์จึงเหมาะกับการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนําแบบ 3 เฟส มากกว่าที่นําไปควบคุมมอเตอร์
กระแสสลับแบบเหนี่ยวนํา 1 เฟส  
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาในการนําไปใช้งานที่ต้องมีการปรับความเร็วรอบหลาย ๆ ค่า ดังกับเช่น ระบบอินเวอร์เตอร์ใน
เคร่ืองปรับอากาศเพื่อควบคุมมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ สามารถทําได้โดยการเพิ่มชุดตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อเป็นการป้อนกลับ
เข้ามาเพื่อปรับความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับที่ป้อนให้กับคอมเพรสเซอร์ มันสามารถทํางานได้โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบ 
หรือหากต้องการปรับความถี่ใช้งานให้สูงกว่าความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับที่ทํางานปกติก็สามารถทําได้โดยการเพิ่มชุดตรวจวัด
ความเร็วรอบเพื่อวัดความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนํา มอเตอร์เหนี่ยวนําที่ใช้มีความเร็วรอบสูงสุดที่ 1500 รอบต่อนาที 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

 จากผลของการวิจัยนี้สามารถนําไปพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์โดยสามารถไปใช้กับระบบเคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้
แช่ ระบบทําความเย็นต่าง ๆ ระบบควบคุมที่ต้องการเป็นระบบอัตโนมัติต่างๆ   
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างรูปแบบของโบราณสถาน
กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

USING INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER FOR DESIGNING 
HISTORICAL SITE MODEL: CASE STUDY WAT BAROMPHUTTARAM PHRANAKON 

SI AYUTTHAYA PROVINCE. 
บุญลํ้า สุนทร, อภิชิต กระจ่างเยา, ธีรพล ทรัพย์บุญ, ชะกาแก้ว สุดสีชัง, ช่อเพชร จําปี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบแปลนและตัวแบบของโบราณสถาน 2) เพื่อ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการวิจัยเป็นการนําข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริงในปัจจุบันและข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์มาเขียน
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD ทําการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMAX และทําการตกแต่งโมเดล
ด้วยโปรแกรม COREL DRAW  

ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ได้แบบแปลนและตัวแบบของวัดบรมพุทธารามประกอบด้วยพระปรางค์ 2 องค์   
พระวิหาร และอุโบสถของวัดบรมพุทธาราม 2) สําหรับในการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
เว็บไซต์ http:\\www.pootalay .com  
คําสําคัญ: โบราณสถาน, พระปรางค์, วิหาร, อุโบสถ  

Abstract 

This research was an experimental research with the following objectives: 1) to draw layout and 
construct model of Watborombhuddaram 2) to disseminate this local technology to information 
technology.  

The research methodology involved the study of paper of history and discovery present location. 
Those all information draws 2 dimension and 3 dimensions by AutoCAD program. After complete drawing 
to construct model of Watborombhuddaram by 3DsMAX and CorelDRAW program:. 

The research outcomes can be summarized as follows. Firstly, to complete drawing and model 
of Watborombhuddaram consist of 2 Pagodas, 1 Sanctuary and 1 chapel. Secondly, to disseminate this 
research local technology to information technology by website http://www.pootalay.com. 
Keyword: ancient remains, Pagoda, Sanctuary, chapel 

บทนํา 

ในอดีตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่ามาก่อนจึงได้โบราณสถานต่างๆ อยู่ทั่วไปทั้งในตัวเมือง และ
อําเภอรอบนอก โบราณสถานส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 200 ปี ได้ถูกทําลายจากข้าศึกที่ได้มารุกราน จากการที่ต้องการสร้าง
เมืองใหม่ให้เร็วที่สุดและบุคคลทีรู้่เท่าไม่ถึงการณ์พร้อมกับความจําเป็นในเร่ืองของความเป็นอยู่ในยุคแพ้สงคราม ยุคสงครามโลก 
และสภาวะข้าวยากหมาก ทําให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอื่น ๆ 
(สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา. 2542)ปัจจุบันได้มีหน่วยงานของทางราชการและ
เอกชนได้มีการอนุรักษ์โบราณเพื่อประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในเชิงโบราณสถานเป็นส่ิงหนึ่งเหลือเป็นส่ิงก่อสร้าง แต่ส่ิงก่อสร้างที่เหลือให้เห็นเหลือแต่ซากปรักหักพัง เศษอิฐ 
และฐานโครงสร้าง ทําให้ผู้ที่ทําศึกษาและนักท่องเที่ยวได้มีการจินตนาการไปต่าง ๆ นา ๆ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ.2542) จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น โบราณสถานที่ได้สร้างในสมัยมีโครงสร้างและสถาปัตยกรรมที่เป็นภูมิ
ปัญญาของชุมชนในสมัยนั้น เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติของบรรพชนและบรรพบุรุษทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยมี
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ความสนใจในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรมของโบราณสถานเพื่อสร้างแบบแปลนและ
โมเดล และเผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อสร้างแบบแปลนและตัวแบบของโบราณสถาน 
2. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องจากงานวิจัยประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีผู้ศึกษามาก่อนแล้ว แต่ยังขาด

การรวบรวมให้เป็นระเบียบ ความสําคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือการรวบรวมเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ของประวัติโบราณสถานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว มาตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมไว้ในที่เดียวกันโดยมีการ
จัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้ โดยอุปกรณ์เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม คือ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ 
เคร่ืองมือวัดระยะ และสํารวจพื้นที่การวิจัย ผู้วิจัยทําการสํารวจโบราณสถานส่ิงแรกคือ พระปรางค์ มีจํานวน 2 องค์ ในวัดบรม
พุทธาราม (ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และคณะ.2533) อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยถ่ายภาพและทํา
รังวัด โดยการวัดระยะขนาดต่างๆ ของพระปรางค์ วิหารและพระอุโบสถ นําข้อมูลที่ได้เขียนแบบโครงร่างแบบคร่าว ๆ ก่อนที่
จะนําได้ลงพื้นที่สํารวจระยะที่ถูกต้อง นําแบบโครงร่างที่ได้เขียนไว้นํามาใส่ขนาดที่ถูกต้อง โดยทําการวัดระยะขนาดของ
โบราณสถาน ทําการเขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทําการเขียนแบบ 2 มิติ โดยการนํา
ข้อมูลจากลงพื้นที่มารวบรวมและวิเคราะห์ ตามสมมติฐาน แล้วนํามาเขียนเป็นแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้
โปรแกรม AutoCAD 2010 ดูจากผลการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยประวัติศาสตร์เชิงคุณภาพโดยการสํารวจจากบริเวณพื้นที่จริงของโบราณสถาน โดยผู้วิจัย
ได้ดําเนินการเป็นลําดับขั้นดังนี้ 

1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. เขียนแบบโครงร่างสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 
3.  ดําเนินตรวจสอบวัดระยะและขนาดของโครงสร้างแบบไม่สัมผัสโบราณสถาน 
4.  เขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5.  สร้างโมเดลของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6.  เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.  สรุปผลการวิจัยและจัดทําเอกสาร 

 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เนื่องจากงานวิจัยประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีผู้ศึกษามาก่อนแล้ว แต่ยังขาด
การรวบรวมให้เป็นระเบียบ ความสําคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือการรวบรวมเอาองค์ความรู้ต่างๆ ของประวัติโบราณสถานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว มาตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมไว้ในที่เดียวกันโดยมีการ
จัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้ โดยอุปกรณ์เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม คือ 

1. คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลสามมิติ 
2. กล้องถ่ายภาพ เพื่อการเก็บภาพประกอบการวิจัย 
3. เคร่ืองมือวัดระยะ เพื่อการวัดขนาดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลใช้ในการวิจ ั

2. เขียนแบบโครงร่างสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 
เขียนแบบโครงร่างก่อนที่จะนําได้ลงพื้นที่สํารวจระยะที่ถูกต้อง 

 

3. ดําเนินตรวจสอบวัดระยะและขนาดของโครงสร้างแบบไม่สัมผัสโบราณสถาน 
นําแบบโครงร่างที่ได้เขียนไว้นํามาใส่ขนาดที่ถูกต้อง โดยทําการวัดขนาดของโบราณสถาน 

4. เขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ทําการเขียนแบบสองมิต ิโดยการนําข้อมูลจากลงพื้นที่มารวบรวมและวิเคราะห์ ตามสมมุติฐาน แล้วนํามาเขียน

เป็นแบบสองมิติ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม AutoCAD 2010 ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 พระปรางค์วัดบรมพุทธาราม 

 

5. สร้างตัวแบบของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ทําเขียนแบบสามมิติ (Three Dimension Modeling) การนําข้อมูลจากการเขียนแบบสองมิติ มาขึ้นรูปทรง

สามมิติ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม 3DsMAX 2009 เม่ือขึ้นรูปเป็นภาพสามมิติแล้วจึงนําทําการสร้างภาพสามมิติ 
ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม 3DsMAX 2009 + Plug-in Vray และเม่ือสร้างภาพสามมิติเรียบร้อยแล้วจึงนําภาพที่
ได้มาตกแต่งภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม CorelDraw15 ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพสามมิติ 

 

6. เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บ http:\\www.pootalay.com 

7. สรุปผลการวิจัยและจัดทําเอกสาร 
นําข้อมูลทั้งหมดมาทําการสรุปและจัดทํารูปเล่มขั้นสุดท้าย 

 
 

ผลการดําเนินการวิจัย 
1. พระปรางค์ ปรางค์องค์ที่ 1 มีสภาพทรุดโทรมคงเหลือแค่ 3 ชั้น เท่านั้น คือ ชั้นฐานเขียง ชั้นฐานปัทม์และชั้นเท้า

สิงห์ แต่ที่จะเห็นมากกว่า ปรางค์องค์ที่ 2 คือ จะมีราวระเบียงบนชั้นฐานปัทม์ จากข้อมูลที่ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูล ได้นํามา
เขียนแบบ 2 มิติและสร้างโมเดล 3 มิติ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 สภาพปัจจุบันของพระปรางค์วัดบรมพทุธาราม องค์ที่ 1 และ 2 

 

    
ภาพที่ 4 ภาพ 2 มิติ ของผังพระปรางค์วัดบรมพุทธราม  ภาพที่ 5 ภาพ 2 มิติ พระปรางค์องค์ที่ 1 แบบไม่มีราว
ระเบียง 
 

    
ภาพที่ 6 ภาพ 2 มิติ พระปรางค์องค์ที่ 2 มีราวระเบยีง  ภาพที่ 7 ภาพ 3 มิติที่เขียนด้วย AutoCAD  

   
ภาพที่ 8 รูปทัศนียภาพที่เขียนด้วย 3DsMax  ภาพที่ 9 ทัศนียภาพที่ตกแต่งด้วยโปรแกรม CorelDraw แล้ว 
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2. วิหาร ผู้วิจัยพบว่ายังคงมีโครงสร้างตัวอาคารหลงเหลือให้เห็นถึงรูปแบบอาคารได้อย่างชัดเจน เว้นแต่โครงสร้าง
หลังช่วงบนที่ไม่พบหลักฐานใดๆ จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลนํามาเขียนแบบ 2 มิติและสร้างโมเดล 3 มิติ ดังนี้ 

 

               
ภาพที่ 10 พระวิหารภายในวัดบรมพุทธาราม ในปัจจุบัน   ภาพที่ 11 ผังพื้นพระวิหาร 

 

   
ภาพที่ 12 รูปด้านซ้ายพระวิหาร    ภาพที่ 13 รูปด้านหน้าพระวิหาร 

    
ภาพที่ 14 รูปด้านหลังพระวิหาร   ภาพที่ 15 ตัวแบบ 3 มิติ ของพระวิหาร 
 

   
ภาพที่ 16 ทัศนียภาพของพระวิหาร   ภาพที่ 17 ทัศนียภาพของพระวิหารหลังจากการตกแต่ง 
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3. อุโบสถ ผู้วิจัยพบว่ายังคงมีโครงสร้างตัวอาคารหลงเหลือให้เห็นถึงรูปแบบอาคารได้อย่างชัดเจน เว้นแต่โครงสร้าง
หลังช่วงบนที่ไม่พบหลักฐานใด ๆ  จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลนํามาเขียนแบบ 2 มิติและสร้างโมเดล 3 มิติ ดังนี้ 

 

   
ภาพที่ 18 พระอุโบสถภายในวัดบรมพุทธาราม ในปัจจุบัน   ภาพที่ 19 ผังพื้นอุโบสถจากการเขียนแบบ 

 

      
ภาพที่ 20 รูปด้านซ้าย-ขวา อุโบสถจากการเขียนแบบ ภาพที่ 21 รูปด้านหน้า-หลัง อุโบสถจากการเขียนแบบ 

             
ภาพที่ 19 รูปแสดงทัศนียภาพจากอุโบสถการเขียนแบบ 3 มิติ ภาพที่ 20 ทัศนียภาพอุโบสถจากการเขียนแบบ 3 มิติ 

 
4.  เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยคอมพิวเตอ ร์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บไซด์ 
http:\\www.pootalay .com 
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ภาพที่ 24 ทัศนียภาพของวัดบรมพุทธารามจากการเขียนแบบ 3 มิติ ทางเว็บไซด์ 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการที่ผู้วิจัยได้ดําเนินการสามารถผลได้ดังนี้ 1) ได้แบบแปลนและตัวแบบของวัดบรมพุทธารามประกอบด้วยพระ
ปรางค์ 2 องค์ พระวิหาร และอุโบสถของวัดบรมพุทธาราม 2) สําหรับในการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางเว็บไซต์ http:\\www.pootalay.com 
 

อภิปรายผล 

 ในการดําเนินการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารเกี่ยวกับโบราณสถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า 
หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดมีข้อมูลที่น้อยมาก ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และในการจําลองรูปแบบ
ทางด้าน 3 มิติ เป็นการศึกษาข้อมูลของโบราณสถานที่มีอายุใกล้เคียงมาเปรียบเทียบ 
ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผลที่ได้เป็นลักษณะภาพจากคอมพิวเตอร์ที่ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งในการพัฒนาการวิจัยคร้ัง
ต่อไปควรสร้างเป็นลักษณะตัวโมเดลที่จําลองให้จริง จะทําให้เห็นภาพที่เป็นชิ้นงานแต่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินทําที่สูงจะเป็นตัว
แปรสําคัญ และควรจะทําให้เป็นภาพเคล่ือนไหวได้ด้วย  

เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ 2542.  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3. กรุงเทพฯ :  
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 

                            . 2542.  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิ เษก เล่ม 5 . กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และคณะ. 2533.  กรุงศรีอยุธยา:อู่อารยธรรมไทย.  พระนครศรีอยุธยา. 
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่  3 พระนครศรีอยุธยา . 2542. ประวัติพื้นท่ีต้ังสถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาและหออู่ทอง. พระนครศรีอยุธยา. 
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ระบบตรวจสอบสถานะการทํางาน Access point ผ่านเทคโนโลยี Google 
MONITORING SYSTEM OF ACCESS POINT VIA GOOGLE TECHNOLOGY 

ศุภกฤษ  นาคป้อมฉิน, นฤดล  ลํ้าประเสริฐ, มุจรินทร์  สุนทรีประสิทธิ ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บทคัดย่อ 

รัฐบาลมีนโยบายสร้าง “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย” โดยกล่าวถึงความจําเป็น
และแนวทางของประเทศไทยที่จะสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ขณะนี้รัฐบาลได้ดําเนินแผนฯ มาจนถึง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) และฉบับที่3 (พ.ศ. 2554 – 2563)  โดยมีเป้าหมายจัดทําโครงข่ายบรอดแบนด์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
80 ในปี พ.ศ.2558 เม่ือแผนดังกล่าวสําเร็จความรับผิดชอบในการดูแลระบบโครงข่ายจะอยู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปัญหา
ที่เกิดตามมา คือการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ์โครงข่ายร่วมระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่นั้นมีค่าใช้จ่ายรายปีจาก
การใช้งานแผนที่ของผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ซึ่งมีราคาสูง จึงมีแนวคิดในการสร้างระบบตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์แอค
เซสพอยต์ ผสานกับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ที่ให้บริการไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยกูเกิลที่ชื่อว่ากูเกิลแมพ โดยมีการจัดเก็บอยู่
ในรูปแบบระบบฐานข้อมูล แต่ข้อเสียของกูเกิลแมพคือ ต้องทําการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาที่ทําการ
ใช้งานระบบ จากข้อเสียของระบบเดิมจึงปรับปรุงให้สามารถทํางานได ้แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
การนําโปรแกรม Google earth มาผสานการทํางานเข้ากับระบบเดิม เนื่องจาก Google earth สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง
ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสร้างชุดคําส่ังสําหรับถามอุปกรณ์ให้ครอบคลุมและทําการพัฒนาระบบให้สามารถแสดง
ข้อมูลให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานพบว่าระบบดังกล่าวสามารถแสดงผลสถานะการทํางานของอุปกรณ์
โครงข่ายที่รองรับโพรโทรคอล SNMP เวอร์ชัน1 ร่วมกับการแสดงผลแผนที่ของกูเกิลเอิร์ทได้เป็นอย่างดี 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ แอคเซสพ้อยต์ การตรวจสอบแอคเซสพ้อย กูเกิ้ลแมพ กูเกิลเอิร์ท 

Abstract 

Government of Thailand is creating policy “Master Plan of Information and Communication 
Technology of Thailand”.  Its cover mentioned the importance of requirement and direction to 
strengthen e competitiveness with other countries. The government has announced a policy framework 
and ICT Master Plan No.2 and No.3 It aims to create internet broadband for more than 80 percent in 
Thailand in 2015. The problem is to check the status of network devices with Geographic Information 
Systems, the annual cost of using map software manufacturer, which has a high price. The whole idea of 
a monitoring system, the Access point device combined with information systems, geographic service 
providers do not charge by Google, named Google map. The limitations of traditional systems must be 
connected to the internet all the time. Therefore, to improve the integration with Google earth support 
systems are working offline, and more comprehensive set of commands to monitor Access point devices. 
The result  showed that system can display the status of network devices supported by SNMP protocol 
version 1 of the map with Google earth as well. 
Keyword: GIS, Access point, Access point monitoring, Google map, Google earth  

บทนํา 

เนื่องจากระบบงานเดิมที่มีชื่อว่าการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการทํางานแอคเซสพอยต์ผ่าน Google Map ที่
ได้มีการจัดทําขึ้นนั้นสามารถตรวจสอบสถานะ โดยการแสดงสถานที่ที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ระบบทราบรัศมีการ
ทํางานและตําแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์แอคเซสพอยต์ โดยนําเทคโนโลยีของ Google map เพื่อมาแสดงที่อยู่ของอุปกรณ์แอค
เซสพอยต์แต่ข้อเสียของ Google Maps คือ ต้องใช้งาน ผ่านเว็บเบราเซอร์และทําการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลา ที่ทําการใช้งานระบบ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานนอกเขตพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ดังนั้นจึงได้นําข้อเสียของระบบเดิม มาพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ตโดยที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและทําให้การ
แสดงผลข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการนําโปรแกรม Google earth มาผสานการทํางานเข้ากับระบบเดิม 
เนื่องจากโปรแกรม Google Earth สามารถให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยไม่คิดค่าใช้บริการแล้ว ยังมี
ความสามารถนําข้อมูลจากเคร่ืองรับสัญญาณ GPS มาประกอบข้อมูลของ Google Earth 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมความสามารถระบบตรวจสอบสถานการณ์ทํางาน Access point ผ่าน Google earth 
ด้านการแสดงผลของสถานที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ Access point  

2. เพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถทําการแสดงผลสถานะการทํางานของแอสเซสพอยต์ ได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

อุปกรณ์ 
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ของเคร่ืองที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  

1.1 หน่วยประมวลผล AMD TurionTM X2 technology RM – 75 (2.2 GB) หรือมากกว่า  
1.2 การ์ดแสดงผล ATI Mobility RadeonTM HD 4570 (512MB) หรือมากกว่า 
1.3 หน่วยความจําหลักขนาดความจ ุ2 กิกะไบต ์ 
1.4 ฮาร์ดิสขนาดความจุ 320 กิกะไบต ์ 
1.5 จอภาพ 14 นิ้ว หรือมากกว่า  
1.6 การ์ดแลนสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
1.7 อุปกรณ์เครือข่ายสวิตช์ รุ่น PROCURVE J9079A - VA.01.09 จานวน 1 ตัว  
1.8 อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 2 ตัว รุ่น Dlink DAP-2310  

2. ซอฟต์แวร์ (Software) ของเคร่ืองที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 7  
2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : พีเอชพี ,เอสทีเอ็มแอล เวอร์ชั่น 4.4.4  
2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล : SQL-Front  
2.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล : Phpmyadmin เวอร์ชั่น 2.10.3  
2.7 โปรแกรม Google earth เวอร์ชั่น 6.0  
2.8 โปรแกรม Net snmp เวอร์ชั่น 5.6.1.1  
2.9 โปรแกรม Chromeframe เวอร์ชั่น 4.0.245.1  
2.10 โปรแกรม Xampp เวอร์ชั่น 1.7.7  
2.11 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทาเอกสาร : Microsoft ® Office 2007  
2.12 Google Maps API เวอร์ชั่น 2 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การออกแบบระบบ 

ในการออกแบบระบบตรวจสอบสถานการณ์ทํางานแอคเซสพอยต์ผ่าน Google earth เป็น การนําระบบงานเดิมที่
ใช้เทคโนโลยี Google map มาประยุกต์และพัฒนาให้มีการแสดงผลทํางานแบบ ออฟไลน์โดยผู้พัฒนาจึงได้ทําการออกแบบ
ระบบโดยมีการแยกการออกแบบในส่วนต่างๆดังนี้ 
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รูปท่ี 1 แผนภาพรวมการทํางานของระบบ 

จากรูปที่ 1 คําอธิบายภาพรวมการทํางานของระบบ  
1. ระบบ Web User Interface ติดต่อกับผู้ใช้ ผสานการจัดการดึงค่าข้อมูล จากฐานข้อมูล ผ่านทางเว็ปเซิร์ฟเวอร์ 
2. นําค่าข้อมูลอินพุทมาประมวลผลเพื่อจัดเตรียมสร้างชุดคําส่ัง 
3. นําข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล มาสร้างชุดคําส่ัง 
4. ตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ์โดยใช้โพรโทคอล SNMP 
5. Web Interface จะนําค่าจากฐานข้อมูลที่ได้ไปสร้างไฟล์ KML ผ่านทางเว็ปเซิร์ฟเวอร์ 
6. เรียกใช้ไฟล์ KML ที่ได้จากสร้างบน Web Interface เพื่อแสดงข้อมูลบน โปรแกรม Google earth 

 
รูปที่ 2 วิธีการเรียกแสดงผลของไฟล์ KML 

 
ระบบตรวจสอบสถานะการทํางานของ Access point จะประกอบชุดคําส่ังที่ใช้สําหรับตรวจสอบสถานะของ 

Access point ที่จะทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วทําการบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในฐานข้อมูลและส่วนที่สร้างและแก้ไขไฟล์ KML หาก
มีการเปล่ียนแปลง จากภาพที่ 2 หลังจากที่ระบบได้ทําการสร้างไฟล์ KML โดยที่ได้มีรายละเอียดต่างๆของ Access point 
แล้ว          จะสามารเปิดแสดงผลได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์   

1. แบบออนไลน์ ใช้การสร้างลิงค์ไฟล์ KML เก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์โดยไฟล์ดังกล่าวสามารถเรียกใช้งานผ่าน Google 
Earth ได้โดยอาศัยวิธีระบุที่อยู่แบบ URL โดยใช้วิธีการ Network Link   

2. แบบออฟไลน์ ในกรณีที่ไม่สามารถเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ตได้นั้น สามารถดาวโหลดไฟล์ KML ที่สร้างขึ้นและนําไฟล์ 
KML ที่ได้ สามารถนําไปใช้ผ่านทางโปรแกรม Google earth และโดยใช้วิธีการของ โดยวิธีการระบุตําแหน่งที่เก็บไฟล์ KML 

 

 
รูปที่ 3 ภาพการแสดงข้อมูลผ่านทางโปรแกรม Google Earth 
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Google Maps JavaScript API V2 Reference. (  23  2553). Available  
RL:http://code.google.com/intl/th/apis/maps/ documentation/javascript/v2/reference.html 
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แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ํา 
บึงละหารหน้าถ้ํา - คลองกําปั่น จังหวัดยะลา 

THE DEVELOPMENT GUIDELINES FOR THE PEOPLE’S PARTICIPATION IN THE WATER 
QUALITY MANAGEMENT AT BUONG LAHAN NATUM – KLOANG KAMPAN, YALA PROVINCE, 

THAILAND 
นิธิ  พลไชย, วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา - คลองกําปั่น 
จังหวัดยะลา ทําการศึกษาคุณภาพน้ําบางประการทางด้านกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  โดยเก็บตัวอย่างในฤดูแล้งและฤดูฝนผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพน้ําในฤดูแล้ง และฤดูฝนมีความแตกต่างกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 6 พารามิเตอร์ 
และไม่แตกต่างกันจํานวน 4 พารามิเตอร์ คุณภาพน้ํามีคุณภาพในระดับเส่ือมโทรมถึงพอใช้ และจัดเป็นแหล่งน้ําผิวดินประเภท
ที่ 3  และผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ํา โดยใช้แบบสอบถามพบว่า 
ประชาชนเห็นว่าสภาพปัจจุบันของแหล่งน้ํามีน้ําไหลเฉพาะฤดูฝน  น้ํามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการใช้
ประโยชน์จากน้ําเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  สภาพปัญหาของแหล่งน้ําที่พบเห็นมากที่สุด เป็นน้ําท่วมสร้างความเสียหาย
ในฤดูฝน และน้ํามีคุณภาพไม่เหมาะสมในฤดูแล้ง ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ําการใช้ประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ําของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการคุณภาพน้ําอยู่ในระดับน้อย  สําหรับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า  ควรดําเนินการเป็นขั้นตอน
ทีละขั้นตอนคือ  การตั้งกลุ่ม การกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลและทีมงานในการมีส่วนร่วมการกําหนดเป้าหมายหรือ
วาระของการมีส่วนร่วมการกําหนดรายละเอียดในกิจกรรมที่ดําเนินการร่วมกัน การรวบรวมข้อมูลข่าวสารและการกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร การลงมือดําเนินการให้กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น และมีการติดตามประเมินผล ผลลัพธ์ของกระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยมีการส่ือสารขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมาและประชาชนมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าการมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นและ
ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จะต้องมีกลุ่มและผู้นําที่เสียสละและทุ่มเท และควรจะพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองอื่นๆ  
ให้ครอบคลุมกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ําของชุมชนริมแหล่งน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่นด้วย 
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม คุณภาพน้ํา บึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น 

Abstract 
 The study  on  The  Development  Guidelines  for  the  People’s  Participation  in  the  Water 
quality  Management at Buong Lahan Natum - Kloang Kampan , Yala Province  Thailand was undertaken  
by  analizing  Physical , Chemical and Biological Properties from dry season to rainy season .   
 The results of the study  revealed  the  fact  that  in dry  season  and  rainy  season  were  
significant  different (p< 0.05) 6 parameter and were no significant different 4 parameter. Water quality 
was from  deteriorate to fair quality  and classified  as  surface  water  quality  standards  class  3 . 
 The  results  of  the study  of  the development  guideline  for  the  people’s  participation in  
the  water quality management by administering  questionnaire  revealed  that there was  water flow 
only  during  rainy season , water  quality  was  of medium degree  could  be  used  as  a  recreational 
area . The  problems most  frequently found were  that  flood caused  disasters  during  rainy season  
water quality  was  not good enough during dry  season . The  level  of people’s knowledge  on the 
quality  and  the  utilization  of  water as well as the participation in the water quality  management was  
at  medium . The participation  of  the  people  in  the water  quality  management ; however , was  low  
level .The development  guideline  should  be performed step  by  step  as  follows  to  build  groups , 
define  the  roles of the individuals  and  teams in taking  participation ,  identify  the  target or  the  term 
of  participation, provide sufficient  details  in each activity doing together thoroughly , set  a  way  to 
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gather and distribute information in every related  matter , start  the participation process  by  inviting  
the stakeholders  to participate  and  follow  up and evaluate  the  results  of  the processes involved  
and give clear data communication . In  addition ,it  is agreed  that the participation will occur and remain  
sustainable if the  group and group  leader in  selfless  and  dedicated . Also , it  is  better  to develop 
the  people’ s participation  in other  areas  which cover the activities  for  water development of the 
Buong Lahan Natum - Kloang Kampan  community. 
Keywords : Development Guidelines Participation , Participation , Water Quality ,  
 Buong Lahan Natum – Kloang Kumpan 

บทนํา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.  2550 – 2554)  ได้กล่าวถึงสถานะของประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมว่า สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อยู่ในสภาพที่กําลังเป็นปัญหาและ
เป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิต  ให้บริการ  และการดํารงชีพที่ยั่งยืน  ทั้งในเมืองและชนบทในลักษณะการขาดสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งผลให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาภัยธรรมชาติ  
โดยทรัพยากรน้ํามีปัญหาด้านขาดแคลนน้ํา น้ําหลากท่วมและคุณภาพน้ําเส่ือมโทรมเป็นประจําการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ขาดมิติการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  ในสังคม  โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ,  2549) แหล่งน้ําขนาดเล็กเป็นแหล่งน้ําที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์โดยตรงด้านการเกษตร  เป็น
แหล่งอาหาร เป็นแหล่งน้ําเอื้อประโยชน์ต่อสมดุลของระบบนิเวศน์ในชุมชน และให้ทัศนียภาพที่สวยงาม  ปัจจุบันแหล่งน้ํา
ขนาดเล็กในชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเส่ือมโทรมไม่ค่อยได้รับการพัฒนาดูแลหรือการจัดการโดยท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  หรือได้รับการพัฒนาแต่ขาดการมีส่วนร่วมโดยประชาชนในพื้นที่ ผลวิจัยส่วนใหญ่พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
จัดการของประชาชนอยู่ในระดับต่ําหรือมีน้อย  โดยปัจจัยที่สําคัญได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับประโยชน์จากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและการรวมกลุ่มในชุมชน บึงละหารหน้าถ้ํา –คลองกําปั่นเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญของประชาชนใน
พื้นที่ตําบลหน้าถ้ํา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดเล็กที่สําคัญและมีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ อยู่
ในพื้นที่ในหมู่ที่  1  และหมู่ที่  4  มีแม่น้ําปัตตานีอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่เป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคและเพื่อ
การเกษตรกรรม ช่วงไหลผ่านภูเขาบริเวณถ้ําศิลป์และวัดหน้าถ้ํามีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และจากการวิเคราะห์ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลหน้าถ้ําพบว่า  น้ําเพื่อการเกษตรมีปัญหาในเร่ืองปริมาณไม่เพียงพอ
ในฤดูแล้งในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ําท่วมและการกัดเซาะถนนชํารุดเป็นประจํา (พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา , 2552) ข้อมูล
คุณภาพน้ํายังไม่ได้มีการศึกษาว่าคุณภาพเหมาะที่จะใช้ประโยชน์อย่างไรหรือมีแนวโน้มในการเกิดปัญหาอย่างไรและที่สําคัญ
ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้สูงสุด
อย่างยั่งยืน จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลอง
กําปั่นมี ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาวิจัย จะทําให้ทราบข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ําชุมชนขนาดเล็ก เกี่ยวกับคุณภาพน้ําปัจจุบัน ปัญหา
ของคุณภาพน้ํา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  และแนวทางการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ํา ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการกําหนดนโยบาย  การจัดสรร
งบประมาณ  และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําและสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้
อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่นในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน   
2. เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหาร 

หน้าถ้ํา – คลองกําปั่น 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลอง

กําปั่น 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. การศึกษาคุณภาพนํ้าบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น 

  การกําหนดกลุ่มตัวอย่างและสถานีตรวจสอบคุณภาพนํ้า  ทําการศึกษาคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพ 
เคมีและชีวภาพ ประกอบด้วย ค่าพีเอช โดยวิธี Electrometric Method อุณหภูมิ โดยวิธี Temperature ความขุ่น โดยวิธี  
Nephelometer  การนําไฟฟ้า  โดยวิธี  Conductivity  meter  ของแข็งละลายน้ํา โดยวิธี  Conductivity meter 
ออกซิเจนละลาย  โดยวิธี  Azide  Modification  บีโอดี  โดยวิธี  5  day  BOD Testไนเตรท  โดยวิธี  Brucine  Method  
ฟอสเฟต  โดยวิธี  Vanadomolybdophosphoric  Acid  และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยวิธี  Multiple  Tube  
Fermentation  Technique  ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2553) และช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม 2553 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554)  เก็บตัวอย่างน้ําช่วงฤดูละ 3 คร้ัง  โดยกําหนดจุดเก็บตัวอย่าง  6  สถานี  เก็บตัวอย่างโดยวิธี  
Grab Sample รายละเอียดสถานีจุดเก็บตัวอย่างน้ําแสดงรายละเอียดในรูปที่  1  

  การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพนํ้า  การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ําแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านส่ือ  ป้าย
ประกาศของ  อบต.  ป้ายประกาศบริเวณวัดหน้าถ้ํา  และการแจ้งข้อมูลในการประชุมกลุ่มเพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา
คุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น 

 
รูปที่  1 แหล่งน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา-คลองกําปั่น  อบต. หน้าถ้ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  แสดงสถานีเก็บ 

 ตัวอย่างน้ํา  จํานวน  6  สถานี (S1 – S6) 
2. การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพนํ้าบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น  ใช้

แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ประชากรที่ศึกษาเป็นประชาชนที่อาศัยในหมู่ที ่1 และหมู่ที่ 4 อบต. หน้าถ้ําจํานวน 516 
ค รั ว เ รื อ น  จ า ก ป ระ ชา ชน ผู้ อ า ศั ย บ ริ เ ว ณ ริม แห ล่ งน้ํ า แ ละ บ ริ เ ว ณ ใก ล้ เ คี ย งคํ า น ว ณข น า ด ก ลุ่ มตั ว อ ย่ า ง 
โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (สุธรรม รัตนโชต,ิ 2551)  ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  226  ครัวเรือน ทําการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง     

3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพนํ้า โดยการประชุมกลุ่ม 
ระดมความคิดเห็น และการสัมภาษณ์แบบเจาะจง  จากตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. หน้าถ้ํา ผู้บริหารและครูโรงเรียน
หน้าถ้ํา  ผู้นําศาสนาและผู้นําชุมชน  และจากตัวแทนครัวเรือน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  T-test  F-
test  และ  Factor Analysis  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปิด  และการประชุมกลุ่ม
ระดมความคิดเห็น  และผลการสัมภาษณ์แบบเจาะจง 

1) กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
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ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น  ซึ่งประกอบด้วย  คุณภาพน้ําทางด้านกายภาพ  เคมีและ
ชีวภาพในฤดูแล้ง  และฤดูฝน  และทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างฤดูกาล  โดยใช้สถิติแบบ  The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed- Ranks Test  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  ได้ผลการศึกษาดังตารางที่  1 

 

ตารางที่  1   ผลการศึกษาคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น  ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน   
 

พารามิเตอร์ที่ศึกษา 
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน  

ประเภทที่ 3 
ช่วงฤด ู x S.D. t - test p - value 

พีเอช 5 – 9 แล้ง 7.7 0.742 - 2.908 .004* 
  ฝน 6.5 0.075   
อุณหภูมิของน้ํา (0C) ธรรมชาต ิ แล้ง 29.9 1.530 - 0.162 .871 
  ฝน 30.1 1.485   
ความขุ่น (NTU) - แล้ง 12.91 22.564 - 2.882 .004* 
  ฝน 13.76 27.073   
การนําไฟฟ้า (µS/cm) - แล้ง 152.1 3.621 - 0.241 .810 
  ฝน 94.2 2.869   
ของแข็งละลายน้ํา (mg/L) - แล้ง 73.5 15.222 - 2.402 .016* 
  ฝน 49.1 14.089   
ออกซิเจนละลายน้ํา (mg/L) 4.0 แล้ง 5.43 2.700 - 0.161 .872 
  ฝน 4.62 1.478   
บีโอดี (mg/L) 2.0 แล้ง 2.47 0.618 - 1.212 .226 
  ฝน 1.98 0.584   
ไนเตรท (mg/L) 5.0 แล้ง 0.198 0.123 - 2.678 .007* 
  ฝน ND 0.000   
ฟอสเฟต (mg/L) - แล้ง 0.053 0.035 - 2.898 .004* 
  ฝน 0.266 0.037   
โคลฟิอร์มแบคทีเรีย  20,000 แล้ง 1,760.0 1.912 - 2.486 .013* 
(MPN/100 mL)  ฝน 15,100.0 1.981   

* p < 0.05 
 

 จ า ก ต า ร า งที่  1 พ บว่ า คุ ณ ภ าพ น้ํ า มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย ใ น ฤ ดู แ ล้ ง แล ะ ฤ ดู ฝ น ต า ม ลํ า ดั บ ดั ง นี้ พี เ อ ช ข อ งน้ํ า 
มีค่า  7.7 และ 6.5 อุณหภูมิของน้ํามีค่า 29.9 และ  30.1 องศาเซลเซียส ความขุ่นของน้ํามีค่า 12.91 และ 13.74  NTU การ
นําไฟฟ้าของน้ํามีค่า 152.1 และ 94.2  µS/cm  ของแข็งละลายน้ํามีค่า 73.5 และ 49.1 mg/L ออกซิเจนละลายน้ํามีค่า  
5.43  และ  4.62 mg/L บีโอดีมีค่า 2.47 และ 1.98  mg/L ไนเตรทมีค่า  0.198  mg/L และไม่พบค่า ฟอสเฟตมีค่า 0.053
และ0.266mg/L และโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 1,760.0 และ 15,100.0  MPN/100 mL และผลการเปรียบเทียบผลการศึกษา
ระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนพบว่า พีเอชของน้ํา ความขุ่น ฟอสเฟต ไนเตรท โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และของแข็งละลายน้ํามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนค่าอุณหภูมิของน้ํา การนําไฟฟ้าออกซิเจนละลายน้ําและบีโอดี ไม่มี

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. การศึกษาคุณภาพนํ้าบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น 

  การกําหนดกลุ่มตัวอย่างและสถานีตรวจสอบคุณภาพนํ้า  ทําการศึกษาคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพ 
เคมีและชีวภาพ ประกอบด้วย ค่าพีเอช โดยวิธี Electrometric Method อุณหภูมิ โดยวิธี Temperature ความขุ่น โดยวิธี  
Nephelometer  การนําไฟฟ้า  โดยวิธี  Conductivity  meter  ของแข็งละลายน้ํา โดยวิธี  Conductivity meter 
ออกซิเจนละลาย  โดยวิธี  Azide  Modification  บีโอดี  โดยวิธี  5  day  BOD Testไนเตรท  โดยวิธี  Brucine  Method  
ฟอสเฟต  โดยวิธี  Vanadomolybdophosphoric  Acid  และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยวิธี  Multiple  Tube  
Fermentation  Technique  ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2553) และช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม 2553 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554)  เก็บตัวอย่างน้ําช่วงฤดูละ 3 คร้ัง  โดยกําหนดจุดเก็บตัวอย่าง  6  สถานี  เก็บตัวอย่างโดยวิธี  
Grab Sample รายละเอียดสถานีจุดเก็บตัวอย่างน้ําแสดงรายละเอียดในรูปที่  1  

  การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพนํ้า  การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ําแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านส่ือ  ป้าย
ประกาศของ  อบต.  ป้ายประกาศบริเวณวัดหน้าถ้ํา  และการแจ้งข้อมูลในการประชุมกลุ่มเพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา
คุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น 

 
รูปที่  1 แหล่งน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา-คลองกําปั่น  อบต. หน้าถ้ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  แสดงสถานีเก็บ 

 ตัวอย่างน้ํา  จํานวน  6  สถานี (S1 – S6) 
2. การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพนํ้าบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น  ใช้

แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ประชากรที่ศึกษาเป็นประชาชนที่อาศัยในหมู่ที ่1 และหมู่ที่ 4 อบต. หน้าถ้ําจํานวน 516 
ค รั ว เ รื อ น  จ า ก ป ระ ชา ชน ผู้ อ า ศั ย บ ริ เ ว ณ ริม แห ล่ งน้ํ า แ ละ บ ริ เ ว ณ ใก ล้ เ คี ย งคํ า น ว ณข น า ด ก ลุ่ มตั ว อ ย่ า ง 
โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (สุธรรม รัตนโชต,ิ 2551)  ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  226  ครัวเรือน ทําการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง     

3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพนํ้า โดยการประชุมกลุ่ม 
ระดมความคิดเห็น และการสัมภาษณ์แบบเจาะจง  จากตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. หน้าถ้ํา ผู้บริหารและครูโรงเรียน
หน้าถ้ํา  ผู้นําศาสนาและผู้นําชุมชน  และจากตัวแทนครัวเรือน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  T-test  F-
test  และ  Factor Analysis  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปิด  และการประชุมกลุ่ม
ระดมความคิดเห็น  และผลการสัมภาษณ์แบบเจาะจง 

1) กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
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ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินตาม
ประกาศของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  พบว่า คุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น จัด
อยู่ในแหล่งน้ําประเภทที่ 3  ของแหล่งน้ําผิวดิน  คือเป็นแหล่งน้ําที่รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้ประโยชน์
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ  และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลอง
กําปั่น  ได้ผลการศึกษาที่สําคัญดังต่อไปนี้  สภาพปัจจุบันและปัญหาของแหล่งน้ําจากแบบสอบถามพบว่า  ในเรื่องปริมาณน้ํา
ส่วนใหญ่เห็นว่าปริมาณน้ําช่วงฤดูแล้งมีน้ําขังเป็นช่วงๆ ร้อยละ  83.6 การไหลของน้ําเกิดขึ้นเฉพาะฤดูฝน ร้อยละ  92.0  
คุณภาพน้ําส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง สามารถใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อน
ร้อยละ 66.4 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําส่วนใหญ่เห็นว่าใช้เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ  50.4  การร่วมพัฒนา
แหล่งน้ําทีผ่่านมาเป็นการร่วมขุดลอกลําน้ํา ร้อยละ  50.0 และสภาพปัญหาแหล่งน้ําที่พบเห็นมากที่สุด  เป็นน้ําท่วมสูงสร้าง
ความเสียหายในฤดูฝน  ร้อยละ  38.5  ทั้งนี้คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําจากการตอบแบบสอบถามสอดคล้องกับผลการศึกษา
คุณภาพน้ําที่จัดอยู่ในแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สําหรับความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา การใช้ประโยชน์ และการ
มีส่วนร่วมในการจัดการคณุภาพน้ํา  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  0.66  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.84 และยังพบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ในการร่วมไม่ทิ้งขยะหรือปล่อยของเสียลงแหล่งน้ํา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 รองลงมาเป็นร่วมติดตามคุณภาพน้ํา และร่วมพัฒนาออกแรงสมทบทุนหรือสนับสนุนปัจจัยในการขุดลอก
แหล่งน้ํา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 และ 3.13  ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลอง
กําปั่น โดยเทคนิค Factor Analysis แบบกําหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทั้งหมด (Enter Method)  ตัวแปรตามคือ ระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น จํานวน  4  เร่ือง  23 ประเด็น กับตัวแปร
อิสระ  5  ตัวแปร  คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาอยู่อาศัย และระยะห่างของบ้านเรือนจากแหล่งน้ํา  ผล
การศึกษาพบว่า  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องสูงสุดโดยที่มีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05 ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
คุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น คือ ระยะห่างของบ้านเรือนจากแหล่งน้ํา รองลงมาเป็น  อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่ และเพศ ตามลําดับ 

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคําถามปลายเปิด การประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ํา สามารถสรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําด้งนี ้

1) ด้านปริมาณของน้ําในแหล่งน้ํา ปริมาณของน้ําเปล่ียนแปลงมากในรอบปี  โดยฤดูแล้งน้ําจะแห้งเหลือเป็น
แอ่งๆ  ฝายที่สร้างไว้ไม่สามารถกั้นน้ําไวไ้ด ้เนื่องจากไม่มีน้ําไหลมาเพิ่มปริมาณน้ํา  ฤดูฝนปริมาณน้ํามากน้ําท่วมสูง 

2) ด้านการไหลของน้ํา มีน้ําไหลเฉพาะช่วงฤดูฝนพอเข้าฤดูแล้งจะมีสภาพเป็นแอ่งน้ําขนาดต่างๆ 
3) ด้านคุณภาพน้ํา  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางด้าน

วิทยาศาสตร์คือ  มีคุณภาพปานกลาง  จัดเป็นแหล่งน้ําประเภทที่  3   
4) ด้านการจัดการในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํายังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ  และขาดการมีส่วนร่วม  

โดยแหล่งน้ํามีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย  เช่น  การเล้ียงปลาในกระชัง  การเล้ียงเป็ดปล่อยในแหล่งน้ํา  การใช้เป็น
แหล่งน้ําเพื่อทําน้ําประปา  การใช้เพื่อรดน้ําพืชผักและพืชสวน  หรือการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างบริเวณวัดคูหาภิ
มุข 

5) การพัฒนาแหล่งน้ําที่ผ่านมามีการสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านทิศเหนือตอนปลาย  แหล่งน้ําที่
ไหลผ่านวัดคูหาภิมุขมีการขุดลอกลําน้ําบึงละหารหน้าถ้ําจากหน้าวัดคูหาภิมุขถึงบริเวณหมู่ที่  4  บ้านหน้าถ้ําเหนือ  คลอง
กําปั่น  ทําให้มีน้ําขังในช่วงฤดูแล้ง 

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่นจากการ
วิเคราะห์คําถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ได้ข้อสรุปขั้นตอนดังนี ้

1) ต้องมีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์บึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น 
2) ต้องมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของผู้เข้ามามีส่วนร่วมและทีมงานว่ามีบทบาทอย่างไร   
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3) มีการกําหนดเป้าหมาย  และวาระของการมีส่วนร่วม  เช่น  เพื่อใช้ประโยชน์จากการระดมทรัพยากร
มนุษย์  เกิดความรู้สึกผูกพันจากการสร้างความสามัคคีที่ดีระหว่างกลุ่มต่างๆ   

4) มีการตกลงกรอบของรายละเอียดการมีส่วนร่วม  เช่น  มีกลุ่มเป้าหมาย  มีการกําหนดงบประมาณ  
ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน  กําหนดวิธีการของการมีส่วนร่วม   

5) มีการเก็บรวบรวมและกระจายข้อมูลข่าวสาร  ว่าข่าวสารที่ต้องรวบรวมมีเร่ืองอะไรบ้าง  จะใช้ช่องทางการ
ส่ือสารทางใดบ้าง   

6) การทําให้เกิดการมีส่วนร่วมด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  เร่ิมจากการชักชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดย
ผู้นําโดยธรรมชาติ   

7) การตรวจสอบผลการปฏิบัติต่างๆ  ของการมีส่วนร่วม  เช่น  เม่ือมีส่วนร่วมแล้วได้ผลงานตามที่ตั้งใจไว้
หรือไม่  ผู้เข้าร่วมการมีส่วนร่วมมีความพอใจเพียงใด   
 โดยสรุปการพัฒนาการมีส่วนร่วม  มีแนวทางตั้งแต่การกําหนดบทบาทผู้มีส่วนร่วม กําหนดเป้าหมาย ตกลง
รายละเอียด  มีการเชื่อมประสานข้อมูล  มีขั้นตอนของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  และมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ต่างๆ โดยเน้น การร่วมกันเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อให้
การจัดการคุณภาพน้ําเกิดผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อประชาชนในชุมชน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

คุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่นจากผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีปริมาณ
น้ําน้อยและฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ํามาก  จะพบว่า  การนําไฟฟ้า  ของแข็งละลายน้ํา  บีโอดี  และไนเตรท  คุณภาพน้ําช่วงฤดู
แล้งต่ํากว่าช่วงฤดูฝน  ทั้งนี้เป็นเพราะในช่วงฤดูแล้งน้ําในบึงละหารหน้าถ้ํา –คลองกําปั่นมีปริมาณน้อยจึงมีความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์สูง  น้ําส่วนใหญ่เป็นน้ําที่ระบายจากการใช้น้ําและน้ําใต้ดินจึงมีการละลายสารอนินทรีย์มากกว่าในช่วงฤดูฝน 
สอดคล้องกับการศึกษาของประวรดา  โรจนจันทร์ และคณะ (2549)  ที่พบว่า  ในฤดูน้ําน้อยคุณภาพทางกายภาพและเคมี
บางประการของน้ําในแหล่งน้ําจังหวัดนนทบุรีมีคุณภาพต่ํากว่าในฤดูน้ํามาก สําหรับความขุ่น ออกซิเจนละลายน้ํา ฟอสเฟต 
และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  คุณภาพในช่วงฤดูแล้งมีค่าสูงกว่าในช่วงฤดูฝน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณพืชน้ํา
พวกสาหร่ายหนาแน่น น้ําตื้น  และไม่ไหลจึงส่งผลให้แสงส่องถึงพื้นน้ํา จึงมีการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ําหนาแน่นในเวลา
กลางวัน ส่งผลให้มีปริมาณของออกซิเจนละลายน้ําสูง สําหรับโคลิฟอร์มแบคทีเรียในช่วงฤดูฝนมีการชะล้างจากหน้าดินจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ  มาก โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจึงมีมากทําให้พบปริมาณของโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูง
กว่าในช่วงฤดูแล้ง 
 เม่ือใช้พารามิเตอร์ที่เป็นตวัแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพน้ํา 2 พารามิเตอร์ คือ 1) ค่าออกซิเจนละลายน้ําซึ่งมี
ความสําคัญในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ําให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของปลา สัตว์น้ํา และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ และ 2) ค่าบีโอ
ดีซึ่งเป็นตัวแทนค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ํา ซึ่งเป็นสารอาหารของจุลินทรีย์และเม่ือเกิดการย่อยโดยจุลินทรีย์
จะทําให้ออกซิเจนที่ละลายในน้ําลดน้อยลง จากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง  6 จุดเก็บค่าออกซิเจนละลายน้ําเฉล่ียเท่ากับ  4.80  mg/L  
ค่าในช่วงฤดูแล้ง  5.43  mg/L และค่าในช่วงฤดูฝน  4.17  mg/L ซึ่งไม่แตกต่างในทางสถิติ เม่ือประเมินคุณภาพน้ําจากค่า
ออกซิเจนละลายน้ําคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่นมีคุณภาพพอใช้ (ค่าออกซิเจนละลายน้ํา  4.00 – 6.00  mg/L)  
และค่าบีโอดีเฉล่ียมีค่า  2.23  mg/L  ค่าในช่วงฤดูแล้ง  2.47  mg/L  และค่าในช่วงฤดูฝน  1.98  mg/L  ซึ่งไม่แตกต่าง
ในทางสถิติ  เม่ือประเมินคุณภาพน้ําคลองกําปั่นจากค่าบีโอดีคุณภาพน้ําคลองกําปั่นมีคุณภาพเส่ือมโทรม (ค่าบีโอดี  2.00 – 
4.00  mg/L)  ดังนั้นคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา –คลองกําปั่นมีคุณภาพอยู่ในช่วงพอใช้ถึงเส่ือมโทรมจึงต้องระมัดระวังในการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีปริมาณน้ําน้อยและไม่ถ่ายเท แต่เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษากับ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  พ.ศ. 2537ซึ่งเผยแพร่โดยกรม
ควบคุมมลพิษ (2540)  พบว่า คุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา - คลองกําปั่นจัดอยู่ในแหล่งน้ําประเภทที่ 3  ของแหล่งน้ําผิวดิน  
คือ  เป็นแหล่งน้ําที่รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่า
เชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน  และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้  แต่ถ้าจะใช้
ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ําหรือการประมงต้องมีกระบวนการจัดการ  เพื่อลดการปล่อยน้ําเสีย หรือของเสียในรูปแบบ
ต่างๆ ลงน้ํา รวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมของลําน้ํา  เพื่อลดการชะล้างพังทลายด้วย 
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ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ํา โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการ การมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.84 จัดอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการแหล่งน้ํา ของ อาทิตย์ บุญโท(2543)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก เพื่อ
การเกษตรที่พบว่า  โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา และ การศึกษาของ นุชลดา  สืบโม้ (2546)  
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ําแม่กลอง  พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ําแม่กลองอยู่ใน
ระดับต่ํา   
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น  โดยมีตัว
แปรอิสระที่เกี่ยวข้อง 5 ตัวแปร  ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่  และระยะห่างของ
บ้านเรือนจากแหล่งน้ํา พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องสูงสุดต่อการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคือ  ระยะห่างของบ้านเรือน
จากแหล่งน้ํา  รองลงมาเป็น อายุ ระดับการศึกษา  ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่ และเพศ  สอดคล้องกับการศึกษาของ  สม
เจตน์  จันทร์อํารุง (2545)  ที่ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการอนุรักษ์แม่น้ํา 
กรณีศึกษาแม่น้ําระยอง  จังหวัดระยอง  พบว่า  ปัจจัยด้าน  อายุ  อาชีพ รายได้สุทธิ  สถานภาพทางสังคม  และการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่มีอายุ
มาก  อาชีพเกษตรกรรม  มีรายได้สุทธิสูง  มีสถานภาพทางสังคมมากกว่า  ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ํา
มากกว่าจะมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มอื่น 

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น
ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาคุณภาพน้ําและปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่มีน้อยหรือขาดน้ําในฤดูแล้ง  น้ําท่วมสร้างความเสียหาย
ในฤดูฝน  และการไหลของน้ําไม่สมํ่าเสมอ  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ําเกือบทั่วประเทศที่คล้ายคลึงกัน  ปัญหาเร่ือง
คุณภาพน้ําในช่วงฤดูแล้งที่มีสารละลายปะปนสูงและมีโอกาสเกิดน้ําเน่าเสียเนื่องจากปรากฏการณ์การเกิดสาหร่ายเบ่งบาน
หรือการบูมของพืชน้ําในฤดูฝน  มีปัญหาน้ําขุ่นเนื่องจากการชะล้างพังทลายของดิน  และน้ําสกปรกเนื่องจากการปนเปื้อนของ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ขาดการจัดการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น 
ควรดําเนินการตามขั้นตอนคือ 1)  การตั้งกลุ่มเพื่อการมีส่วนร่วม  2)  มีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของแต่ละบุคคลและ
ทีมงาน  3) กําหนดเป้าหมายและวาระของการมีส่วนร่วม  4)  ตกลงกรอบและรายละเอียดของการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน  5)  มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการกระจายข้อมูลข่าวสารในทุกเร่ืองที่เกี่ยวข้อง  6)  มีการขับเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมโดย
ผู้นําและสมาชิก  7) มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติการมีส่วนร่วมโดยเน้นการร่วมกันเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผลการปฏิบัติเพ่อให้การจัดการคุณภาพน้ําเกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชน และ
ประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเร่ืองอื่นๆ  ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้า – คลองกําปั่น  จัดอยู่ในแหล่งน้ําประเภทที่  3  ซึ่งมีข้อจํากัดจึงต้อง

ระมัดระวังในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา  ประกอบกับมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําอย่างหลากหลาย  ทั้งด้านการ
เพาะเล้ียง  การเป็นแหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูก  การเล้ียงเป็ด  การใช้เป็นแหล่งน้ําดิบเพื่อการประปา  และการเป็นแหล่ง
ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว  จึงต้องอาศัยการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 

2. เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ําในระดับน้อย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมที่
สําคัญ ได้แก่ ระยะห่างของบ้านเรือนจากแหล่งน้ํา  อายุ และระดับการศึกษา  จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากขึ้น โดยจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น โดยมีผู้นําที่เสียสละและทุ่มเท  และ
ผู้บริหารของ อบต. หน้าถ้ําควรนําเร่ืองการพัฒนาแหล่งน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น  เป็นนโยบายสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ  อบต. และในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้นําประเด็นระยะห่างจาก
บ้านเรือน อายุ และระดับการศึกษาของประชาชนมาประกอบเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม 

3. เนื่องจากได้แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดเจน  จึงควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดการคุณภาพน้ําบึงละหารหน้าถ้ํา – คลองกําปั่น  เป็นการวิจัยต่อเนื่องจากโครงการวิจัยคร้ังนี้  เพื่อดําเนินการ
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พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ํา  ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  และมีแหล่งน้ําใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
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การผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวลในร่องสวนในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
BIO GAS PRODUCTION FROM BIOMASS REMAINS IN RACEWAY PARK AT 

AMPHAWA DISTRICT, SAMUTSONGKHRAM PROVINCE. 
ชัยศรี  ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์, โกวิท  สุวรรณหงษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีการนําซากชีวมวลในร่องสวนผลไม้ในพื้นที่ อําเภออัมพวา มาใช้ประโยชน์ด้วย

การผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือน และศึกษาหารูปแบบของการมีการผลิตและการใช้ประโยชน์
จากแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากซากชีวมวลในร่องสวนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชน และคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างในอําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (2)ทําการสํารวจเก็บตัวอย่างแก๊สในร่องสวนผลไม้ จํานวน 5 จุดในตําบลบางนางล่ีซึ่งได้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นพื้นที่ศึกษา (3) เก็บซากชีวมวลในรูปของตะกอนโคลนมาทดลองผลิตแก๊สชีวภาพโดยผสมกับมูลโคในสัดส่วนที่
ต่างกัน นําผลที่ได้จากการทดลองนําไปแนะนําให้ชุมชนและทดลองผลิตแก๊สชีวภาพภายในชุมชนที่พบแก๊สในร่องสวนมากที่สุด 
และ (4) ประเมินระดับความพึงพอใจของชุมชน ผลการวิจัยพบว่าตัวแทนในพื้นที่อําเภออัมพวาร้อยละ 65 เลือกพื้นที่ตําบล
บางล่ีเปน็พื้นที่ศึกษาเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มแอ่ง มีสวนผลไม้ และร่องสวนทั่วทั้งตําบล ผลการสํารวจปริมาณแก๊สชีวภาพในร่อง
สวนจํานวน 5 จุดพบมีแก๊สสะสมในตะกอนดินโคลน 50-52 ลิตรต่อตารางเมตร โดยพบแก๊สมีเทน 62.5-65.5 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร ผลการทดลองนําตะกอนดินโคลนมาผลิตแก๊สชีวภาพร่วมกับมูลโคพบว่าสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้สูงสุดที่ 55.5 
ลิตรที่สัดส่วนตะกอนดินโคลนต่อมูลโค 1:1 และผลการผลิตแก๊สชีวภาพในระดับชุมชนที่ขนาดความจุของหลุมหมักแก๊ส 4000 
ลิตร พบว่าสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ถึง 56.4 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรที่ระยะเวลานานถึง 40 วัน ผลการประเมินผลระดับ
ความพึงพอใจของชุมชน ผลการวิจัย พบว่า ร้อยละ 89.5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการเข้าร่วมวิจัย ร้อยละ 82.4 
มีความพึงใจในระดับมากที่สุดหากมีโครงการนําวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร/ครัวเรือน วัชพืชน้ําและโคลนในร่องสวนมาผลิตแก๊ส
ชีวภาพที่สามารถนํามาใชค้รัวเรือนได้ และพบประเด็นชุมชนมีระดับความรู้ด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ
มากถึง 85 เปอร์เซ็นต์  
คําสําคัญ : แก๊สชีวภาพ, ซากชีวมวล ,ร่องสวน  

Abstract 
The purpose of this study was to produce the biogas to use as cooking gas in household from 

the biomass in the agricultural are of  Amphawa district, Samutsongklam province. The community 
involvement in this study were consist of 4 procedures, (1) Construct the community participation and 
choose the pilot area for the biogas production. (2) Gas sampling were collected 5 points at  Bangnanglee 
sub district which were chose as a pilot area for this study. (3) Sediment were collected to mix with cow 
feces at various ratio to produce biogas. The optimum ratio were suggest to the community for the biogas 
production. (4) Evaluated the satisfaction in the community. It was found that 65% were chose 
Bangnanglee sub district as a pilot area due to vast area of fruits patch. From the 5 point of sediment 
were found that gas collecting inside the sediment at 50.52 L/m2 and methane gas were found at 62-65 
% by volume. The optimum ratio for the biogas production is 1:1, (sediment cow feces) at the production 
rate of 56 litre. Biogas production in the pilot plant at 4000 L tank can produce biogas at 56.4% for 40 
consecutive days. The community were satisfy at 90% in participation in this project and 82% want to 
continue this project to produce biogas in their house hold. Mostly 85% of the community were more 
understand the utilization of the biogas. 
Keywords :  Biogas , Biomass remains , raceway park. 

 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

490

บทนํา 

 พื้นที่ของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะของภูมิประเทศ เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ําสายหลักที่ชุมชนนํามาใช้
ประโยชน1์ สายคือแม่น้ําแม่กลอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ชาวสวน วิถีชีวิตในอดีตจนมากกว่า 100 ปี 
ถึงปัจจุบันของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนมะพร้าว ล้ินจี่ ส้มโอ และชมพู่ โดยเกษตรกรจะมีการขุดร่องสวนเพื่อ
ระบายน้ําจากแม่น้ําเข้าสู่พื้นที่ของตนเองทุกๆ ชุมชน ดังนั้นร่องสวนก็จะเป็นที่สะสมของตะกอนดิน ซากอินทรียวัตถุที่เป็นชีว
มวลจํานวนมาก ในแต่ละฤดูกาลชาวสวนต้องทําการขุดลอกร่องสวนเพื่อให้การระบายน้ําไหลเข้าพื้นที่ของตนเองได้อย่าง
สะดวก จากการสํารวจพื้นที่ของทีมงานวิจัยพบว่า ชีวมวลในร่องสวนที่ทําการขุดลอกขึ้นมาแต่ละฤดูกาลคร้ังละมากกว่า 5 ตัน
ต่อไร่ (ชัยศรี  ธาราสวัสดิ-์พิพัฒน์, 2554) ลักษณะของซากชีวมวลดังกล่าวประกอบด้วย วัชพืชน้ํา ซากพืช ซากสัตว์ที่สะสมอยู่
ในรูปของตะกอนที่ถูกพัดพามาจากแม่น้ํา และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ตกสะสมในร่องสวน ซากชีวมวลเหล่านี้หากนํามา
ผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อทดแทนแก๊สหุงต้มภายในครัวเรือน(Ranade, D.R., Yeole, T.Y. and Godbole, S.H., 1987). น่าจะ
สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประชากรในพื้นที่เป็นอย่างมาก  
   จากการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะพื้นที่ของอําเภออัมพวาที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
รวดเร็วทําให้พื้นที่ของชุมชนในอําเภออัมพวา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันการใช้พลังงานในพื้นที่ได้มาจากการป้อน
พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี พลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นและมีใช้ในพื้นที่มีจํานวนไม่มากนัก อาทิ การผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้วที่ ตําบลบางนางล่ี วันละ 50 ลิตร ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนยังขาดความรู้ ความ
สนใจ และแรงกระตุ้นด้านความต้องการใช้พลังงานทดแทน และการขาดแนวทางการพัฒนารูปแบบของการผลิตพลังงานแต่
ละประเภทที่สามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน และจากรายงานการศึกษาแนวทางการสร้างพลังงานทดแทนจาก
ขยะในพื้นที่อําเภออัมพวาพบว่ามีขยะอินทรีย์ประเภทชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่แต่ละชุมชนมีมากว่า 5 
ตันต่อวัน หากนําชีวมวลเหล่านี้มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ เพื่อทดแทนแก๊สหุงต้มภายในครัวเรือนน่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชนและประชากรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เช่นกัน จากลักษณะของปัญหาดังกล่าวนักวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อ
ศึกษาหาวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์ทดแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือน โดย
โจทย์ของงานวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย ซากชีวมวลในร่องสวนผลไม้ในพื้นที่สามารถนํามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ทดแทน
แก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้หรือไม่อย่างไร รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้
จากซากชีวมวลของชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างไรและรูปแบบการผลิตแก๊สชีวภาพที่ใช้ชีวมวลในพื้นที่สามารถพัฒนาไปในทิศทาง
ใดที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างแท้จริงและสามารถจะเกิดแรงกระตุ้นให้ชุมชนหันมาสนใจและเล็งเห็น
ความสําคัญของพลังงานจากชีวมวลที่เป็นของเหลือทิ้งในชุมชนของตนเอง ซึ่งสามารถนําไปสู่การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

ผู้วิจัยมีความตั้งใจ และมุ่งม่ันที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาหาวิธีการนําซากชีวมวลในร่องสวนผลไม้ในพื้นที่ อําเภออัมพวามาใช้ประโยชน์ด้วยการผลิตเป็นแก๊ส

ชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือน 

2. เพื่อศึกษาหารูปแบบของการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพทีผ่ลิตจากซากชีวมวลในร่องสวนในพื้นที่ 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงการทดลองและพัฒนาที่ดําเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีขอบเขตของ
การวิจัยโดยเลือกพื้นที่การศึกษา คือ พื้นที่ที่ถูกคัดเลือกจากชุมชนในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 1 ตําบล 
เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ผลิตพลังงานแก๊สชีวภาพ  ประเด็นการศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ 
การศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการนําชากชีวมวลจากร่องสวนผลไม้ในชุมชนมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ ศึกษาหารูปแบบของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ และร่วมพัฒนารูปแบบของการผลิต และการใช้
ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ ให้มีความเหมาะสมที่สามารถเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเพิ่มจํานวนของชุมชนให้
สามารถผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ผลิตได้ต่อไป กลุ่มตัวอย่าง คือ ชุมชนที่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ในพื้นที่อําเภอ
อัมพวา  และสวนผลไม้ที่เป็นอาสาสมัครและได้รับการคัดเลือกจากตําบล 
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สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัย ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานไว้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
1. การดําเนินการทดลองในระดับปฎิบัติการ การทดลองในห้องปฏิบัติการ ใช้สถานที่วิจัย ณ ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพ โดยการทดลองผลิตก๊าซชีวภาพในห้องปฏิบัติการ
ที่ใช้ถังหมักขนาด 10 ลิตร ทําจากวัสดุประเภทอะคริลิกลักษณะเป็นแบบ Plug Flow โดยทําการทดลองใช้วัตถุดิบในการ
ผลิตแก๊สชีวภาพ ประกอบด้วย ซากชีวมวลในร่องสวนของชุมชน ร่วมกับมูลสัตว์ประเภทมูลโค (มรกต ตันติเจริญ และคณะ. 
2547.) เร่ิมต้นด้วยทําการหมักมูลสัตว์เบื้องต้นทิ้งไว้ 5-7 วัน เพื่อให้เกิดการขยายตัวของจุลินทรีย์ผลิตมีเทน และใช้อัตรา
ส่วนผสมระหว่างมูลสัตว์กับซากชีวมวลที่เก็บมาจากร่องสวนผลไม้ในพื้นที่ของ อําเภออัมพวา ที่สัดส่วน 1:0 , 1:1, 1:3, 1:5, 
และ 0:1 การหมักเป็นการเติมวัตถุดิบแบบคร้ังเดียว มีการตรวจสอบปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นวันละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาทําการ
ทดลองประมาณ 30 วัน โดยใช้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นแบบ gas counter และการเก็บตัวอย่าง 
แก๊สเพื่อนํามาวิเคราะห์ปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ได้แก่ ค่า 
pH ที่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวันตลอดช่วงระยะเวลาในการหมัก การทดลองหมักที่สภาพอุณหภูมิส่ิงแวดล้อมปกติ 

2. การทดลองในพื้นที่ชุมชน ใช้สถานที่วิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนชุมชนในพื้นที่ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ใช้พื้นที่ชุมชนในตําบลบางนางล่ีจํานวน 3 ชุมชน โดยนําข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ผลจากการทดลองในระดับ
ห้องปฏิบัติการ นํามาหารือ และร่วมสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพกับชุมชน และได้ข้อตกลงร่วมกันใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพแบบหลุม
หมักแก๊สที่ไหลไปทางเดียวกัน (Plug Flow) ขนาดความจุ 4,000 ลิตร โดยทําการทดลองที่สภาพอุณหภูมิส่ิงแวดล้อมปกติที่มี
การเติมวัตถุดิบแบบกึ่งต่อเนื่อง มีการวัดอุณหภูมิการหมัก วัดค่า pH และตรวจสอบปริมาณมีเทนตลอดช่วงระยะเวลาในการ
หมักดังแสดงในภาพที่ 1  

 
ภาพท่ี1  ขั้นตอนการผลิตแก๊สชีวภาพในระดับชุมชน 

 

 ทําการเก็บตัวอย่างจากพื้นที่มาทําการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของวัตถุดิบที่จะนําไปผลิตชีว
มวล ประกอบด้วย ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความเค็ม อุณหภูมิ องค์ประกอบทางเคมี ค่าซีโอดี ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอน 
ไนโตรเจน  เก็บปริมาณแก๊สชีวภาพด้วยเคร่ืองมือเก็บตัวอย่างแบบ gas counter และเก็บตัวอย่างแก๊สมีเทนด้วยการสูบใส่ถุง
เก็บอากาศ แล้วนําส่งห้อปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วย เคร่ือง แก๊สโครมาโตรกราฟี โดยทําการเก็บตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ทุกๆ 3 วัน 
จนกระทั่งอัตราการเกิดแก๊สคงที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน ทําการอบรม สาธิต แนะวิธีการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ
ที่ผลิตได้ 2 ลักษณะ คือการต่อใช้โดยตรงกับเตาแก๊ส และการอัดแก๊สลงถังเก็บแก๊สหุงต้มในครัวเรือน และทําการประเมินผล
การดําเนินการวิจัยด้วยการสอบถามในลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม และระดับความพึง
พอใจของชุมชน ทําการวิเคราะห์และประเมินผลด้วยสถิติวิจัยพื้นฐานอาทิค่าเฉล่ีย ร้อยละ ระดับความถี่ และสถิติวิจัยเชิง
พรรณนา 

ผลการวิจัย  

ผลจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือในการดําเนินการวิจัย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และสถานที่
ดําเนินการวิจัยที่เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมหารือจํานวน 30 ท่าน ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนในอําเภออัมพวา ตัวแทนชุมชน และ
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ประชาชนในพื้นที่ ดังแสดงดังภาพที่ 2 ผลพบว่าร้อยละ 65.5 เลือก พื้นที่ของตําบลบางนางล่ี หมู่ที่ 3 เป็นพื้นที่ทดลองผลิต 
และนําไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2  การประชุมหารือร่วมกับตัวแทนชุมชนในพื้นที่อําเภออัมพวา 
ผลการเก็บตัวอย่างซากชีวมวลในร่องสวนของชุมชนในพื้นที่ตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ตัวอย่างพบว่า มีปริมาณแก๊ส

ชีวภาพเกิดในโคลนของร่องสวนปริมาณมากกว่า 50 ลิตรต่อตารางเมตร ดังแสดงการเก็บตัวอย่างซากชีวมวลในร่องสวนของ
พื้นที่ศึกษาในภาพที่ 3 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  การเก็บตัวอย่างแก๊สชีวภาพและตัวอย่างในร่องสวนในพื้นที่ตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบต่างๆ ของโคลนในพื้นที่ของตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จํานวน 5 

จุด ประกอบด้วย ร่องสวนในตําบลบางนางล่ีหมู่ที่ 1 - 5 ดังแสดงผลในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1.  ปริมาณแก๊สชีวภาพในร่องสวนของตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

พื้นที่ 
 

พารามิเตอร์ที่มีผลต่ออัตราการเกิดแก๊สชีวภาพของโคลนในร่องสวน 

pH 
Temp 
(oC) 

C/N 
ratio 

VS 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

Salanity 
(ppt) 

Biogas 
(l/sq.m) 

CH4 
(%v/v) 

หมู่ 1  7.9 33 18.2 12,135 654.3 0.01 52.0 65.5 

หมู่ 2  8.2 30 18.2 12,457 564.2 0.02 50.2 63.2 

หมู่ 3 8.2 31 18.3 12,432 564.9 0.01 50.4 65.3 

หมู่ 4 7.9 32 17.9 11,765 537.8 0.01 50.1 64.1 

หมู่ 5 7.8 32 18.2 11,879 476.4 0.02 50.2 62.5 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า โคลนในร่องสวนในพื้นที่ตําบลบางนางล่ีทั้ง 5 หมู่มีการสะสมของแก๊สชีวภาพมากกว่า 
50 ลิตรต่อตารางเมตร ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีของซากชีวมวลที่มีการสะสมเป็นระยะเวลาที่นาน ทําให้เกิดกลไกการ
ย่อยสลายของสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ(anaerobic digestion)  แต่ด้วยในพื้นที่มีสภาวะน้ําขึ้นและน้ําลงในเวลาที่
ใกล้เคียงกันในแต่ละรอบวัน จึงทําให้แก๊สชีวภาพที่เกิดขึ้นถูกพัดพาไปกับน้ําโดยไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์โดยตรงได้ และ
เม่ือนําตัวอย่างมาวิเคราะห์หาปริมาณของแก๊สมีเทน พบว่า แก๊สชีวภาพที่พบมีเปอร์เซ็นต์ของมีเทน (CH4) 62.5 - 65.5 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถทําให้ติดไฟได ้

1. ผลการนําโคลนในร่องสวนมาทดลองหมักร่วมกับมูลโค 
  ผลการทดลองนําโคลนในร่องสวนมาทําการหมักร่วมกับมูลโคในสัดส่วน มูลสัตว์ต่อโคลน 1:0, 1:1, 1:3, 1:5 และ 
0:1 โดยทําการทดลองในถังหมักแก๊สขนาด 10 ลิตร ผลการทดลองแสดงได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสมที่เกิดจากการหมักโคลนจากร่องสวนร่วมกับมูลสัตว์ในระยะเวลา 45 วัน 
 

สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

พารามิเตอร์ที่มีผลต่ออัตราการเกิดแก๊สชีวภาพ 

pH (เฉล่ีย) Temp (เฉล่ีย) (oC) 
Biogas 
(litre) 

CH4 
(% v/v) 

1 : 0 6.5 32.01 50.3 56.1 

1 : 1 6.9 31.23 55.5 62.3 

1 : 3 6.5 32.53 37.9 62.2 

1 : 5 6.5 32.32 33.5 56.4 

0 : 1 6.7 32.22 27.3 52.2 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า สัดส่วนที่เหมาะที่สุดที่สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้สูงสุด คือ สัดส่วน 1:1 โดยให้ปริมาณแก๊สชีวภาพ
สะสมสูงสุด 55.5 ลิตร ดังแสดงในภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4กราฟแสดงปริมาณการเกิดแก๊สชีวภาพจากการหมักโคลนจากร่องสวนร่วมกับมูลโคในสัดส่วนที่ต่างๆ กัน 
 

2. ผลการร่วมออกแบบและร่วมสร้างรูปแบบการผลิตแก๊สชีวภาพท่ีเหมาะสม 

          ได้รูปแบบของการผลิตแก๊สชีวภาพของชุมชนตัวอย่างในลักษณะเป็นบ่อหมักแก๊สแบบไหลไปทางเดียว (ปล๊ักโฟล์ว) ที่
มีขนาดของหลุมหมักแก๊ส 4,000 ลิตร โดยได้จัดสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพตามที่ชุมชนต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 5 พร้อมกับ
จัดอบรมสาธิตการตรวจสอบประสิทธิภาพของการผลิตแก๊สให้กับชุมชนได้ร่วมกันตรวจสอบเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  การประชุมหารือ ร่วมออกแบบ และสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวล 

ผลการตรวจสอบปริมาณแก๊สชีวภาพที่ผลิตภายในชุมชน ที่ผลิตภายในชุมชนจากการการหมักโคลนจากร่อง
สวนรวมกับมูลสัตว์ในพื้นที่ของตําบลบางนางล่ีหมู่ที่ 3 และการเก็บตัวอย่างโคลนที่เหลือจากการหมักบริเวณทางออกของหลุม
แก๊ส โดยนํามาตรวจวิเคราะห์หาคุณสมบัติของซากชีวมวลที่เหลือจากการย่อยสลายทุกๆ 3 วัน เป็นเวลา 60 วัน พบว่า ผลการ
วิเคราะหแ์สดงดังภาพที่ 6 โดยพบว่า สามารถผลิตแก๊สชีวภาพไดสู้งสุดถึง 56.4 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
 

 
ภาพท่ี 6  กราฟแสดงปริมาณการผลิตแก๊สจากหลุมหมักแก๊สชีวภาพในชุมชน 

 3. ผลการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการวิจัย  
  การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการวิจัย การมีส่วนร่วม และระดับความพึงพอใจของชุมชน โดย
วิธีการจัดประชุมประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ในลักษณะเฉพาะกลุ่ม (focus group) ในส่วนของชุมชนใน
พื้นที่หมู่ที่ 3 พร้อมกับการใช้แบบสอบถามร่วมด้วยในระหว่างการประชุม ผลการประเมินพบว่า ชุมชนได้รับความรู้เข้าใจ
กระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์จากการผลิตแก๊สชีวภาพ 80 - 85 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ชุมชนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้ร้อยละ 85 ชุมชนใช้ประโยชน์จากการวิจัยได้จริงร้อยละ 85 สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนของตนเองร้อยละ 83 สามารถนําไปถ่ายทอดให้คนอื่นรู้ได้มากขึ้นร้อยละ 86 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ในพื้นที่ศึกษาที่เป็นกรณีตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของอําเภออัมพวา เป็นพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ ลุ่มแอ่งน้ํา มี
สวนผลไม้ และร่องสวนทั่วทั้งตําบล พบว่ามีปริมาณแก๊สชีวภาพในร่องสวนทุกหมู่บ้านจํานวน 5 หมู่ โดยมีแก๊สสะสมในตะกอนดิน
โคลน 50 - 52 ลิตรต่อตารางเมตร ที่ประกอบด้วย แก๊สมีเทน (CH4) 62.5 - 65.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร เม่ือนํามาทดลองผลิต
แก๊สชีวภาพร่วมกับมูลสัตว์ พบว่า สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้สูงสุดที่ 55.5 ลิตร ที่สัดส่วนตะกอนดินโคลนต่อมูลสัตว์ 1:1 และ 
ผลิตแก๊สชีวภาพในระดับชุมชนที่ขนาดความจุของหลุมหมักแก๊ส 4,000 ลิตร สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ถึง 56.4 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตร ที่ระยะเวลานานถึง 40 วัน และระดับความพึงพอใจของชุมชน พบว่า ร้อยละ 89.5 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดต่อการเข้าร่วมวิจัย ร้อยละ 82.4 มีความพึงใจในระดับมากที่สุด หากมีโครงการนําวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร/ครัวเรือน 
วัชพืชน้ํา และโคลนในร่องสวนมาผลิตแก๊สชีวภาพที่สามารถนํามาใช้ครัวเรือนได้ และพบว่า ประเด็นชุมชนมีระดับความรู้ด้าน
การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพมากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ แม้นว่าจากผลการวิจัยพบว่า ในพื้นที่ลุ่มที่มีการสะสม
ของตะกอนดินที่เป็นส่วนประกอบของซากชีวมวลที่เกิดจากการทําสวนผลไม้ของชุมชนจํานวนมากก็ตาม แต่การนํากลับมาใช้
ประโยชน์ในชุมชนเป็นส่ิงที่ต้องใช้กระบวนการและเทคโนโลยีทางชีวภาพมาช่วยในการศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากแก๊สชีวภาพใน
โคลนจําเป็นต้องมีการขุดหรือพลิกผืนตะกอนกลับ เพื่อให้เกิดการคายแก๊สชีวภาพออกมาจากเนื้อโคลน ซึ่งในร่องสวนในพื้นที่
ดังกล่าวอาจจะดําเนินการเช่นนี้ได้ยาก เนื่องจากในพื้นที่มีการขึ้นลงของกระแสน้ําในรอบวันถึง 2 คร้ัง ดังนั้น ส่ิงที่เป็นไปได้ 
คือ การนําตะกอนโคลนเหล่านี้ขึ้นมาทําการหมักในหลุมหมักที่การเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถทํางานในสภาวะ ไร้อากาศ จึง
สามารถดําเนินการได้ ส่วนการพัฒนาไปใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนสามารถดําเนินการได้ด้วยวิธีการนี้
และควรเพิ่มเทคนิคการกวนในหลุมหมักแก๊สเพื่อเพิ่มการคายแก๊สชีวภาพมาใช้ประโยชน ์
ข้อเสนอแนะ 
 การดําเนินการวิจัยที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในทุกระดับ จําเป็นต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถสร้าง
ผลประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ( ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้จึงขอเสนอแนะสําหรับนักวิจัยและข้อเสนอแนะด้าน
วิชาการในเร่ืองการผลิติแก๊สชีวภาพ ดังนี ้
 1. ควรเพิ่มวิธีการควบคุมปัจจัยในการหมักแก๊สชีวภาพในส่วนของการออกแบบหลุมหมักแก๊ส อาทิ เพิ่มวิธีการ
ควบคุมค่าพีเอชของวัตถุดิบ เพื่อการควบคุมปัจจัยเร่ืองของอุณหภูมิในหลุมหมักแก๊ส และเพิ่มวิธีการกวนผสมในหลุมหมักแก๊ส 
 2. การผลิตแก๊สชีวภาพที่ใช้กับชุมชนจําเป็นต้องเลือกพื้นที่ที่ มีวัตถุดิบในการผลิตให้เพียงพอ อาทิ ควรมีหัว
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นวัตถุดิบในพื้นที่ที่เพียงพอ ซึ่งจะทําให้การผลิตแก๊สชีวภาพมีความต่อเนื่องมากขึ้น 
 3. การวิจัยที่ร่วมดําเนินการกับชุมชนจําเป็นต้องสร้างรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งภายในตําบล
เดียวกันและตําบลที่อยู่ข้างเคียงให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทําให้เกิดการเผยแพร่ผลลัพธ์ของการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 4. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ของผลลัพธ์ที่ได้จากการนําวัตถุดิบใน
พื้นที่ชุมชนมาใช้ในการผลิตเป็นแก๊สชีวภาพในชุมชน หรือกระบวนการจัดการเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้ภายในชุมชนเพื่อให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองของชุมชนต่อไป 
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SURFACE WATER QUALITY MANAGEMENT FOR AGRICULTURE AND DOMESTIC 
CONSUMPTION IN BANG NANG LEE AREA,  
AMPHAWA, SAMUT SONGKRAM PROVINCE 
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Abstract 

Surface water quality management for agriculture and domestic consumption in the district. The 
purpose of the survey. Monitor surface water quality. Used in agriculture (Lychee, grapfuitand coconut) 
and for domestic property in Bang Nang Lee area, Amphawa, Samut Songkram province, Thailand. Water 
quality parametersin this study in cluding physical conditions, temperature, turbidity, conductivity. And 15 
chemical parameters were  including the salinity of the water, pH, dissolved oxygen (DO), BOD, nitrogen as 
nitrate. nitrite. Suspended solids (SS). phosphorus. Total dissolvel solids (TDS), iron, copper, zinc, 
manganese, lead and cadmium. Water quality measured by standard methods. for 3 season during the 
months of January to December 2011. 

Water quality measurements in surface water quality standards for three types of PCD. Ministry of 
Natural Resources. The water is suitable for consumption by the usual sterile and generally improving 
water quality through the process before.And is suitable for farming and agriculture 

The statistical analysis showed that water quality was the property of the water quality in 
orchards (Lychee, grapfuitand coconut) did not differ significantly at 0.05 level, except for dissolved 
oxygen. 
Keyword :  water quality, orchards, lychee, grapefruit, coconut 
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บทนํา 

จังหวัดสมุทรสงครามได้กําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด คือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ ในขณะเดียวกัน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําที่เร่ิมเส่ือมโทรมมากขึ้นทุกวันจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ทั้ง
ทางด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรกรรมและพบว่าแหล่งน้ําที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามได้ถกูจัดให้อยู่ในแหล่งน้ําประเภทที่ 
3 ซึ่งเหมาะสําหรับใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภค  โดยต้องทําการฆ่าเชื้อและปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อน แต่ผลจาก
การติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําในเดือนพฤษภาคม 2552 พบว่าคุณภาพน้ําบริเวณสถานีตํารวจ อําเภออัมพวา มีสภาพเส่ือม
โทรมมาก จัดอยู่ในแหล่งน้ําที่มีความเส่ือมโทรมมาก ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการคมนาคมเท่านั้น อาจเนื่องมาจากการปล่อยน้ํา
เสียลงสู่คลองสาขาต่าง ๆ มากขึ้น (สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม,2552)ในปี พ.ศ. 2553 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดําเนินการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ของอําเภออัมพวาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงครามพบว่าคุณภาพน้ําในคลองอัมพวาส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ําดี แต่มีค่าปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปไนเตรต ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย รวมทั้งสารตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ภรณี จันตะมา และพัชราภรณ์ 
แต้อวง, 2553) ส่วนคลองท่าคา คลองบางแค และคลองแควอ้อม มีปริมาณสารแคดเมียมและสารตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ําผิวดิน ดิน (วิสูตร สุกร และไพรัตน์ สีหัวโทน. 2553)นอกจากนี้จากการเข้าพื้นที่ในการวิจัยที่ผ่านมาได้รับข้อมูล
จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของทรัพยากรน้ําในแม่น้ําแม่กลองและลําคลองสาขาว่ามีผลมาจากการปล่อยน้ําเสียจาก
จังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังขาดแหล่งน้ําที่มีความเหมาะสมในการนํามาผลิตน้ําดื่มและขาดการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อใช้
ในการอุปโภคบริโภค ในบางพื้นที่มีการนําน้ําจากคลองและน้ําบาดาลมาใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยตรง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพได้ 

 ในพื้นที่ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนมากมีการประกอบอาชีพทางการการ
เกษตรกรรมกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทําสวนมะพร้าว ล้ินจี่ ส้มโอซึ่งกิจกรรมทางด้านการเกษตรของชุมชนในตําบลบางนางล่ี
ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากอาจจะมีบางสวนที่ใช้สารเคมีในการทําการเกษตรกรรมและ
สารเคมีเหล่านั้นอาจจะตกลงสู่แหล่งน้ําในชุมชนที่จะนําไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้นอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ําเสียจาก
ชุมชนลงสู่ลําคลองต่างๆในตําบลบางนางล่ี อีกด้วยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําที่จะนํามาใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค และในบางพื้นที่มีการนําน้ําจากลําคลองและน้ําบาดาลมาใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยตรง ซึ่งอาจมีผลต่อ
สุขภาพได้ 
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดงที่นํามา ใช้ในการเกษตรและ
การบริโภคอุปโภค เพื่อสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดง และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบริเวณลําปะโดง 
กับในพื้นที่ร่องสวนมะพร้าว สวนส้มโอ และสวนล้ินจี่ ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเป้าหมายที่ให้
มีการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความม่ันคงในการใช้ทรัพยากรน้ําตลอดไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน ที่นํามาใช้ในการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่บริเวณลํา
ปะโดง ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ น้ําบริเวณลําปะโดง กับในพื้นที่ร่องสวนมะพร้าว สวนส้มโอ และสวนล้ินจี ่บริเวณตําบล
บางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
         1. พื้นท่ีทําการวิจัย 
        การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดง เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  ตําบล
บางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ลําปะโดงต้นไทร ลําปะโดงตาฉาย ลําปะโดงตาเมือง ลําปะโดง
บ้านล้างปี๊ป ลําปะโดงตาเมือง ลําปะโดงคลองลึก สวนล้ินจี่ลุงหมอ สวนล้ินจี่ลุงเอก สวนล้ินจี่ป้าจิน สวนล้ินจี่นราวัฒน์ สวนส้ม
โอบ้านลุงหมอ สวนส้มโอบ้านลุงเอก สวนส้มโอนิเวศ สวนส้มโอลุงจ้ะ สวนมะพร้าว สวนมะพร้าวหมู่3 อบต สวนมะพร้าวคลอง
โพธิ ์
          2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการวิจัย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์คุณภาพน้ําและงานวิจัย ประกอบด้วย เคร่ืองเก็บตัวอย่างน้ํา เคร่ืองวัด
กรด – ด่าง เคร่ืองวัดความขุ่นของน้ํา เคร่ืองวัดค่าออกซิเจนละลายน้ํา เคร่ืองวัดค่าความเค็ม เคร่ืองอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
เคร่ืองอะตอมมิกแอปซอพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เคร่ืองกล่ันแอมโมเนีย แคดเมียมคอลัมน์ 
อุปกรณ์อื่นและเคร่ืองแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
         3. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจในพื้นที่บริเวณลําปะโดง  และพื้นที่สวนล้ินจี่  สวนส้มโอ   และสวนมะพร้าวมี
ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย โดยเก็บตัวอย่างน้ําในบริเวณลําปะโดง   พื้นที่สวนล้ินจี่  สวนมะพร้าวและสวนส้มโอ และ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา ตามพารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห ์ดังตารางที่ 1  
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 
ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์คุณภาพน้ําที่ทําการศึกษา และวิธีการตรวจวัดหรือวิธีการวิเคราะห์ 
 
พารามิเตอร์ สถานที่ทําการวิเคราะห์ วิธีการตรวจวัดหรือการวิเคราะห์ 
1. อุณหภูมิ ภาคสนาม เคร่ืองวัดอุณหภูมิ (Thermometer) 
2. ค่าการนําไฟฟ้า  ภาคสนาม เคร่ืองวัดค่าการนําไฟฟ้า 
3. ค่าความเค็มของน้ํา ภาคสนาม เคร่ืองวัดค่าความเค็ม 
4. ความขุ่น ภาคสนาม เคร่ืองวัดค่าความขุ่น (Nephelometric Method) 
5. กรด - ด่าง  ภาคสนาม เคร่ืองวัดกรด - ด่างของน้ํา  (pH meter) 
6. ออกซิเจนละลาย  ภาคสนาม วิธีอะไซต์โมดิฟิเคชั่น (Azide monofication) หรือใช้เคร่ืองวัด

ค่าออกซิเจนละลาย (DO meter) 
7. บีโอดี ห้องปฏิบัติการ วิธีอะไซต์โมดิฟิเคชั่น (Azide monofication) ที่อุณหภูมิ 20 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน 
8. ไนโตรเจนในรูปไนไตร์  ห้องปฏิบัติการ การเทียบสี 
9. ไนโตรเจนในรูปไนเตรต  ห้องปฏิบัติการ วิธีแคดเมียมีดักชัน (Cadmium Reduction) 
10. ของแข็งละลายน้ํา  ห้องปฏิบัติการ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรอง และอบที่  180 องศาเซลเซียส 
11. ฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟต  ห้องปฏิบัติการ วิธีแอสคอร์บิคแอซิค (Ascobis Acid) 
12. ทองแดง  ห้องปฏิบัติการ วิธีอะตอมมิก แอบซอพชั่น - ไดเร็ค แอส Aspiration) 
13.  เหล็ก ห้องปฏิบัติการ 
14. แมงกานีส  ห้องปฏิบัติการ 
15. สังกะสี  ห้องปฏิบัติการ 
16. แคดเมียม  ห้องปฏิบัติการ 
17. ตะกั่ว  ห้องปฏิบัติการ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
            การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในบริเวณลําปะโดง  สวนล้ินจี่ สวนส้มโอ สวนมะพร้าว จะทดสอบความ
แตกต่างของคุณภาพน้ําโดยวิธีการ One Way ANOVA  ใช้ F- test โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
              H0 ;  คุณภาพน้ําบริเวณลําปะโดงไม่แตกต่างกับพื้นที่สวนล้ินจี่ สวนส้มโอ และสวนมะพร้าว 
              H1 ;  คุณภาพน้ําบริเวณลําปะโดงแตกต่างกับพื้นที่สวนล้ินจี่ สวนส้มโอ  และสวนมะพร้าว 

ผลการวิจัย 

การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ําบริเวณลําปะโดงเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในบริเวณลําประโดง และ
พื้นที่สวนล้ินจี่ สวนส้มโอและสวนมะพร้าวโดยทําการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําทั้งหมด 23 ตําแหน่ง ประกอบด้วย
คุณภาพน้ําทางด้านกายภาพจํานวน 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความขุ่น และสภาพการนําไฟฟ้า และทางด้านเคมีจํานวน 
15 พารามิเตอร์ ได้แก ่ค่าความเค็มของน้ํา ความเป็นกรด – ด่าง ออกซิเจนละลายน้ํา บีโอดี ไนโตรเจนในรูปไนไตร์ ไนโตรเจน
ในรูปไนเตรต ของแข็งแขวนลอย ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา ฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟต ทองแดง เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ ว 

บทนํา 

จังหวัดสมุทรสงครามได้กําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด คือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ ในขณะเดียวกัน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําที่เร่ิมเส่ือมโทรมมากขึ้นทุกวันจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ทั้ง
ทางด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรกรรมและพบว่าแหล่งน้ําที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามได้ถกูจัดให้อยู่ในแหล่งน้ําประเภทที่ 
3 ซึ่งเหมาะสําหรับใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภค  โดยต้องทําการฆ่าเชื้อและปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อน แต่ผลจาก
การติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําในเดือนพฤษภาคม 2552 พบว่าคุณภาพน้ําบริเวณสถานีตํารวจ อําเภออัมพวา มีสภาพเส่ือม
โทรมมาก จัดอยู่ในแหล่งน้ําที่มีความเส่ือมโทรมมาก ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการคมนาคมเท่านั้น อาจเนื่องมาจากการปล่อยน้ํา
เสียลงสู่คลองสาขาต่าง ๆ มากขึ้น (สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม,2552)ในปี พ.ศ. 2553 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดําเนินการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ของอําเภออัมพวาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงครามพบว่าคุณภาพน้ําในคลองอัมพวาส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ําดี แต่มีค่าปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปไนเตรต ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย รวมทั้งสารตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ภรณี จันตะมา และพัชราภรณ์ 
แต้อวง, 2553) ส่วนคลองท่าคา คลองบางแค และคลองแควอ้อม มีปริมาณสารแคดเมียมและสารตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ําผิวดิน ดิน (วิสูตร สุกร และไพรัตน์ สีหัวโทน. 2553)นอกจากนี้จากการเข้าพื้นที่ในการวิจัยที่ผ่านมาได้รับข้อมูล
จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของทรัพยากรน้ําในแม่น้ําแม่กลองและลําคลองสาขาว่ามีผลมาจากการปล่อยน้ําเสียจาก
จังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังขาดแหล่งน้ําที่มีความเหมาะสมในการนํามาผลิตน้ําดื่มและขาดการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อใช้
ในการอุปโภคบริโภค ในบางพื้นที่มีการนําน้ําจากคลองและน้ําบาดาลมาใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยตรง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพได้ 

 ในพื้นที่ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนมากมีการประกอบอาชีพทางการการ
เกษตรกรรมกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทําสวนมะพร้าว ล้ินจี่ ส้มโอซึ่งกิจกรรมทางด้านการเกษตรของชุมชนในตําบลบางนางล่ี
ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากอาจจะมีบางสวนที่ใช้สารเคมีในการทําการเกษตรกรรมและ
สารเคมีเหล่านั้นอาจจะตกลงสู่แหล่งน้ําในชุมชนที่จะนําไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้นอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ําเสียจาก
ชุมชนลงสู่ลําคลองต่างๆในตําบลบางนางล่ี อีกด้วยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําที่จะนํามาใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค และในบางพื้นที่มีการนําน้ําจากลําคลองและน้ําบาดาลมาใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยตรง ซึ่งอาจมีผลต่อ
สุขภาพได้ 
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดงที่นํามา ใช้ในการเกษตรและ
การบริโภคอุปโภค เพื่อสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดง และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบริเวณลําปะโดง 
กับในพื้นที่ร่องสวนมะพร้าว สวนส้มโอ และสวนล้ินจี่ ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเป้าหมายที่ให้
มีการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความม่ันคงในการใช้ทรัพยากรน้ําตลอดไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน ที่นํามาใช้ในการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่บริเวณลํา
ปะโดง ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ น้ําบริเวณลําปะโดง กับในพื้นที่ร่องสวนมะพร้าว สวนส้มโอ และสวนล้ินจี ่บริเวณตําบล
บางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
         1. พื้นท่ีทําการวิจัย 
        การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดง เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  ตําบล
บางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ลําปะโดงต้นไทร ลําปะโดงตาฉาย ลําปะโดงตาเมือง ลําปะโดง
บ้านล้างปี๊ป ลําปะโดงตาเมือง ลําปะโดงคลองลึก สวนล้ินจี่ลุงหมอ สวนล้ินจี่ลุงเอก สวนล้ินจี่ป้าจิน สวนล้ินจี่นราวัฒน์ สวนส้ม
โอบ้านลุงหมอ สวนส้มโอบ้านลุงเอก สวนส้มโอนิเวศ สวนส้มโอลุงจ้ะ สวนมะพร้าว สวนมะพร้าวหมู่3 อบต สวนมะพร้าวคลอง
โพธิ ์
          2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการวิจัย 
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สังกะสี และ แคดเมียม  ทําการเก็บตัวอย่าง 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน และฤดูฝนในช่วงเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม 2554 ฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคม- มกราคม 2554 ฤดูกาลละ 1 คร้ัง รวม 3  คร้ัง ผลการวิจัย  
1. ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในลําปะโดงและพื้นท่ีสวนล้ินจี่ สวนส้มโอและสวนมะพร้าว ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่  2  แสดงค่าเฉล่ียคุณภาพน้ําผิวดินตามฤดูกาลในพื้นที่ลําปะโดง  พื้นที่สวนล้ินจี่ สวนส้มโอและสวนมะพร้าว   

 
ตารางท่ี  2  แสดงค่าเฉล่ียคุณภาพน้ําผิวดินตามฤดูกาลในพื้นที่ลําปะโดง  พื้นที่สวนล้ินจี่ สวนส้มโอและสวนมะพร้าว (ต่อ) 
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จากตารางที ่1 ผลการศึกษาทุกพารามิเตอร ์พบว่าบริเวณลําปะโดงและพื้นที่สวนทั้ง 3 ประเภท มีอุณหภูมิใกล้เคียง
กันโดยลําปะโดงมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 26- 28.3 องศาเซลเซียส  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 22.9 องศาเซลเซียส พื้นที่สวนล้ินจ่ีมีอุณหภูมิ
อยู่ในช่วง 26.4-31องศาเซลเซียส มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 26.2 องศาเซลเซียส พื้นที่สวนส้มโอมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 26.4- 30 องศา
เซลเซียส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.4 องศาเซลเซียส พื้นที่สวนมะพร้าวมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 26.7-30.2องศาเซลเซียส มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 27.9 องศาเซลเซียสเม่ือเปรียบเทียบตามฤดูกาลพบว่าบริเวณลําปะโดง พื้นที่สวนล้ินจ่ี สวนส้มโอและสวนมะพร้าวใน
ฤดูหนาว ซ่ึงทําการเก็บตัวอย่างในช่วงเที่ยงมีค่าสูงสุดทั้งน้ีอาจเน่ืองจากทําการเก็บตัวอย่างในช่วงเทีย่งซ่ึงอากาศร้อน รองลงมา
คือฤดูฝนและฤดูร้อน ซ่ึงแต่ละจุดตรวจวัดมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ยังยูในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน บริเวณลําปะโดงมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าอยู่ในช่วง 528-1250 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 614.4 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนล้ินจ่ี 
ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าอยู่ในช่วง 246-528 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 434.8 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนส้มโอ
ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าอยู่ในช่วง 148-556 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 418 มิลลิกรัมต่อลิตร และสวนมะพร้าว
ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าอยู่ในช่วง 236 - 510 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 398.8 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือเปรียบเทียบ
ตามฤดูกาลในพืน้ที่บริเวณลําปะโดง สวนล้ินจ่ี สวนมะพร้าว และสวนส้มโอพบว่าฤดูฝนมีค่าสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาวและฤดู
ร้อนตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในฤดูฝนมีการพัดพาตะกอนดินลงสู่ลําประโดงมากกว่าฤดูอ่ืนๆ พบว่าบริเวณลําปะโดงมี
ค่าสูงสุดที ่40-712 NTU, มีค่าเฉล่ีย 55.6 NTU พื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าสูงสุด29.4-203 NTU, มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.6 NTU พื้นที่
สวนส้มโอมีค่าสูงสุด 21.2-147 NTU มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 96.1 NTU พื้นที่สวนมะพร้าวมีค่าสูงสุด 20-64.15 NTU มีเท่ากับ 
47.39 NTU เม่ือเปรียบเทียบตามฤดูกาลพบว่าในฤดูฝนมีค่าสูงสุดรองลงมาคือฤดูร้อนและฤดูหนาวตามลําดับ โดยแต่ละจุด
ตรวจวัดมีค่าแตกต่างกัน ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าพบว่าบริเวณลําปะโดงมีค่าสูงสุด 2- 48.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 37.2 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าสูงสุด 12- 36.3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 31.6  
มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนส้มโอมีค่าสูงสุด 12- 54 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 42.6 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวน
มะพร้าวมีค่าสูงสุด 8 - 89.3 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 68.6  มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือเปรียบเทียบตามฤดูกาลในพื้นที่
บริเวณลําปะโดง สวนล้ินจ่ี สวนมะพร้าว และสวนส้มโอพบว่าฤดูฝนมีค่าสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาวและฤดูร้อนตามลําดับ 
เช่นเดียวกับความขุ่นและสารละลายนํ้าทั้งหมด ผลการตรวจวัดค่าความนําไฟฟ้าพบว่าบริเวณลําปะโดงมีค่าอยู่ในช่วง 0.3 – 
4.7 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และเฉล่ียเท่ากับ 3.40 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร พื้นที่สวนล้ินจ่ี มีค่าสูงสุด 0.3 – 54.7 ไม
โครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และเฉล่ียเท่ากับ 36.9 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร พื้นที่สวนส้มโอมีค่าสูงสุด0.3 – 7.3 และค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 5.08 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และสวนมะพร้าวมีค่าสูงสุด 0.3- 8.6ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
5.08 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ทั้งน้ีค่าความนําไฟฟ้าของนํ้ามีความสอดคล้องกับผลการตรวจวัดค่าความเค็มของนํ้าเม่ือ
เปรียบเทียบตามฤดูกาลในพื้นที่บริเวณลําปะโดง สวนล้ินจ่ี สวนมะพร้าว และสวนส้มโอพบว่าฤดูฝนมีค่าสูงสุดรองลงมาคือฤดู
หนาวและฤดูร้อนตามลําดับ บริเวณลําปะโดง มีค่าความเค็มอยู่ในช่วง 1.00 – 3.00 ppt. และเฉล่ียเท่ากับ 1.20 ppt. ส่วน
พื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าอยู่ในช่วง 1.00-2.00 ppt. และเฉล่ียเท่ากับ 1.00 ppt.พื้นที่สวนส้มโอมีค่าความเค็มอยู่ในช่วง 0.5- 3.00 
ppt.และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.9 ppt. ผลการตรวจวัดค่าพื้นที่สวนมะพร้าวมีค่าความเค็มอยู่ในช่วง 0.5- 1.00 ppt.และมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.5 ppt. ผลการตรวจวัดค่าความเค็มของนํ้าแสดงให้เห็นว่านํ้าในบริเวณลําปะโดงเป็นนํ้ากร่อยน้อยเน่ืองตาม
เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชึ่งกําหนดให้นํ้าจืดมีค่าความเค็มของนํ้าอยู่ในช่วง 
0.0 – 0.5 ppt. ส่วนนํ้ากร่อยน้อยมีค่าความเค็มของนํ้าอยู่ในช่วง 0.5 – 3.0 ppt บริเวณลําปะโดงมีค่าอยู่ในช่วง 8.0- 8.2 
และเฉล่ียเท่ากับ 8.1 ส่วนในวันที่พื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าอยู่ในช่วง 8.1-8.4 และเฉล่ียเท่ากับ 8.2 พื้นที่สวนส้มโอค่าอยู่ในช่วง8.00-
8.50 และมีค่าเฉล่ีย 8.3 พื้นที่สวนมะพร้าวมีค่าอยู่ในช่วง 8.2-8.3 และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.3 ทั้งน้ีผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พื้นที่ลําปะโดงในฤดูร้อนมีค่าสูงสุดรองมาคือฤดูฝนและฤดูหนาว ตามลําดับ พื้นที่ล้ินจ่ี 
ในช่วงฤดูฝนมีค่ากรด - ด่างสูงสุด รองมาคือฤดูหนาวและฤดูร้อน ตามลําดับ พื้นที่ส้มโอในช่วงฤดูฝนมีค่ากรด - ด่างสูงสุด รอง
มาคือฤดูหนาวและฤดูร้อน ตามลําดับ พื้นที่ส้มโอในช่วงฤดูฝนมีค่ากรด - ด่างสูงสุด รองมาคือฤดูร้อนและฤดูหนาว ตามลําดับ 
พื้นที่สวนมะพร้าวในช่วงฤดูร้อนมีค่าความเป็นกรดด่างสูงสุดรองลงมาคือฤดูฝนและฤดูหนาวตามลําดับ ค่าออกซิเจนบริเวณลํา
ปะโดงโดยเฉล่ียสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 5.5-8.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และเฉล่ียเท่ากับ 7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนพื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่า
อยู่ในช่วง 3.4-5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และเฉล่ียเท่ากับ 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร สวนส้มโอมีค่าอยู่ในช่วง 5.5-7.6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
7.0มิลลิกรัมต่อลิตร และพื้นที่สวนมะพร้าวมีค่าอยู่ในช่วง 4.4-6.8 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.2 มิลลิกรัมต่อลิตรและเม่ือเปรียบเทียบ
ตามฤดูกาลพบว่าพื้นที่ลําปะโดงในช่วงฤดูหนาวมีค่าสูงกว่าฤดูฝนและฤดูร้อนมีค่าต่ําที่สุด พื้นที่สวนล้ินจี่ในช่วง ฤดูหนาวมีค่า
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สูงกว่าฤดูฝนและฤดูร้อน พื้นที่สวนส้มโอในช่วง ฤดูหนาวมีค่าสูงกว่าฤดูฝนและฤดูร้อน พื้นที่สวนมะพร้าวในช่วง ฤดูหนาวมีค่า
สูงกว่าฤดูร้อนและฤดูฝน จากผลการตรวจวัดเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงกําหนดให้มีค่าไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วพบว่าในฤดูร้อนและฤดูฝน
และฤดูหนาวมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในจุดที่ 2 สวนล้ินจ่ีลุงเอกมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานและสวนมะพร้าวฝ่ังขวา
หมู่ 4 มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประเภทที่ 3 

ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีพบว่าบริเวณลําปะโดงมีค่าบีโอดีสูงสุดในจุดเก็บตัวอย่างหน้าวัดวรภูมิโดยอยู่ในช่วง 6-22 
มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าเฉล่ีย 11.3 มิลิกรัมต่อลิตรพื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าอยู่ในช่วง 3.5 – 17.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และเฉล่ียเท่ากับ 
14.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนพื้นที่สวนส้มโอมีค่าอยู่ในช่วง 9.5-15.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และเฉล่ียเท่ากับ13.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สําหรับพื้นที่สวนมะพร้าวมีค่าสุงสุดอยู่ในช่วง 2.8-17.4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.8 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือ
เปรียบเทียบตามฤดูกาลพบว่าในช่วงฤดูฝนมีค่าสูงกว่าฤดูร้อนและฤดูหนาวมีค่าต่ําที่สุด จากผลการตรวจวัดเม่ือเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงกําหนดให้มีค่าต่ํา
กว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วพบว่าในฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนในฤดูหนาวน้ันมีค่าสูงสุด และไม่
เป็นไปตามที่มาตรฐานกําหนดทั้ง ค่าไนโตรเจนในรูปไนเตรดบริเวณลําปะโดงมีค่าอยู่ในช่วง0.54- 36.68 มิลลิกรัมลิตรมี
ค่าเฉล่ียกับ 0.86 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าอยู่ในช่วง 0.70-  7.65  มิลลิกรัมต่อลิตร และเฉล่ียเท่ากับ 2.02 
มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนส้มโอมีค่าอยู่ในช่วง 0.65- 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตร และเฉล่ียเท่ากับ 1.32 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวน
มะพร้าวมีค่าอยู่ในช่วง0.60 – 7.61 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.01 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยผลการตรวจวัดบริเวณลําปะ
โดงในฤดูร้อนที่มีค่าสูงสุด รองลงมาคือฤดูหนาวและฤดูฝนมีค่าสูงกว่าพื้นที่สวนล้ินจ่ี สวนส้มโอและสวนมะพร้าว และมีค่าสูง
เกินเกณฑ์กว่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงกําหนดให้มีค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ในทุกพื้นที่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการใช้ปุ๋ยไนเตรตในการเกษตร    
           ค่าไนโตรเจนในรูปไนไตร์บริเวณลําปะโดงมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 0.90 – 1.07 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.02  
มิลลิกรัมต่อลิตรและพื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าอยู่ในช่วง 0.11 -  11.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และเฉล่ียเท่ากับ 0.86 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วน
พื้นที่สวนส้มโอมีค่าอยู่ในช่วง 0.07 – 0.73 มิลลิกรัมต่อลิตร และเฉล่ียเท่ากับ 0.60 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนมะพร้าวมี
ค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 0.08 – 1.17 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.86 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่บริเวณลําปะโดง พื้นที่สวนล้ินจ่ี 
พื้นที่สวนส้มโอ และพื้นที่สวนมะพร้าวในฤดูฝนมีค่าสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูร้อนมีค่าต่ําสุดจากผลการตรวจวัดเม่ือ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
กําหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าปริมาณแอมโมเนียที่ทําการตรวจวัดได้โดยส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน     

ผลการศึกษาปริมาณฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตพบว่าบริเวณลําปะโดงมีค่าอยู่ในช่วง 1.40 – 9.68 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเฉล่ียเท่ากับ 3.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนพื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าอยู่ในช่วง 1.30 – 5.47 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.14 มิลลิกรัมต่อลิตร สวนส้มโอมีค่าอยู่ในช่วง 1.13 – 532 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
สวนมะพร้าวมีค่าอยู่ในช่วง 1.25 – 6.95 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.42 มิลลิกรัมต่อลิตร 
          ผลการตรวจวัดค่าเหล็กพบว่าบริเวณลําปะโดงมีค่าอยู่ในช่วง 1.28 – 3.12 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.40 
มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าอยู่ในช่วง 1.42 – 3.52 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.67 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่
สวนส้มโอมีค่าอยู่ในช่วง 1.35 – 4.25 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.40 มิลลิกรัมต่อลิตรและสวนมะพร้าวมีค่าอยู่ในช่วง 
2.64 – 4.50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ผลการตรวจวัดค่าแมงกานีสพบว่าบริเวณลําปะโดงมีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ตรวจไม่เจอ (Nd) ถึง 2.559 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พื้นที่สวนล้ินจ่ีมีค่าอยู่ในช่วงตัง้แต่ตรวจไม่เจอ (Nd) ถึง 2.559 มิลลิกรัมต่อลิตร 0 - .640 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนส้มโอมีค่า
อยู่ในช่วงตั้งแต่ตรวจไม่เจอ (Nd) ถึง 0.524 มิลลิกรัมต่อลิตร และสวนมะพร้าวมีค่าอยู่ในช่วงในช่วงตั้งแต่ตรวจไม่เจอ (Nd) 
หากพิจารณาจากผลการตรวจวัดแล้วพบว่า มีการตรวจพบแมงกานีสสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ของ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิที่กําหนดให้มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร        
 ผลการตรวจวัดสารทองแดงพบว่าบริเวณลําปะโดง โดยมีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ตรวจไม่เจอ (Nd) ถึง 7.17 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.43 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนล้ินจ่ี มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ตรวจไม่เจอ (Nd) ถึง 7.04 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.40  มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่สวนส้มโอมีค่าอยู่ในช่วง1.50 – 7.14 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.03 มิลลิกรัม
ต่อลิตร พื้นที่สวนมะพร้าวมีค่าอยู่ในช่วง 2.37 – 6.96  มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.34  มิลลิกรัมต่อลิตร หาก
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พิจารณาจากผลการตรวจวัดแล้วพบว่า มีการตรวจพบทองแดงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิที่กําหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสีในนํ้าพบบริเวณลําปะโดง มีค่าอยู่ในช่วง 1.02 – 2.26  มิลลิกรัมต่อลิตร และมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.60 มิลลิกรัมต่อลิตร สวนล้ินจ่ีมีค่าในช่วง 1.16 – 2.19 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.95 
มิลลิกรัมตอ่ลิตร สวนส้มโอมีค่าในช่วง 1.16 – 2.22 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.55 มิลลิกรัมต่อลิตร และสวน
มะพร้าวมีค่าในช่วง 1.1 9– 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.55 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในช่วงหากพิจารณาจากผล
การตรวจวัดแล้วพบว่า มีการตรวจพบสารสังกะสีมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดให้มีค่าไม่
เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ผลการตรวจวัดสารตะก่ัวพบว่าบริเวณลําปะโดง มีค่าอยู่ในช่วง 1.02 – 2.26  มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
1.60  มิลลิกรัมต่อลิตร สวนล้ินจ่ีมีค่าในชว่ง 1.16 – 2.19 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.95 มิลลิกรัมต่อลิตร สวน
ส้มโอมีค่าในช่วง 1.16 – 2.22 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.55 มิลลิกรัมต่อลิตร และสวนมะพร้าวมีค่าในช่วง 1.1 
9– 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.55 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในช่วงหากพิจารณาจากผลการตรวจวัดแล้วพบว่า มี
การตรวจพบสารตะก่ัวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ผลการตรวจวัดปริมาณสารแคดเมียมพบบริเวณลําปะโดง มีค่าอยู่ในช่วง 1.62 -  5.14 มิลลิกรัมต่อลิตร และมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.89 มิลลิกรัมต่อลิตร สวนล้ินจ่ีมีค่าในช่วง 1.70 – 4.19 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.77 
มิลลิกรัมต่อลิตร สวนส้มโอมีค่าในช่วง 1.57 – 5.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2,80 มิลลิกรัมต่อลิตร และสวน
มะพร้าวมีค่าในช่วง 1.63 – 4.76 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.70  มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในช่วงหากพิจารณาจาก
ผลการตรวจวัดแล้วพบว่า มีการตรวจพบสารแคดเมียมมีค่าสูงกว่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ที่
กําหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  
2. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบริเวณลําปะโดง ในพื้นที่ร่องสวนมะพร้าว สวนส้มโอ และสวนล้ืนจี่ บริเวณตําบลบางนาง
ล่ี  

โดยการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพนํ้าบริเวณลําปะโดง และพื้นที่สวนล้ินจ่ี สวนส้มโอและสวน
มะพร้าว การเก็บตัวอย่างนํ้าโดยใช้การเปรียบเทียบทางสถิติด้วย หลักการ (One Way ANOVA) ใช้ t- test และ F-test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 วิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคุณภาพนํ้าในบริเวณลําปะโดง พื้นที่สวนล้ินจ่ี สวนส้มโอและสวนมะพร้าว  
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ เม่ือพิจารณาค่าทางสถิติโดยเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าบริเวณลําปะโดง และพื้นที่สวนซ่ึงพิจารณาค่า 
Sig จะพบว่า ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า ค่าความขุ่น ค่าของแข็งแขวนลอย ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด – ด่าง ค่าความ
เค็ม ค่าบีโอดี ค่าไนโตรเจนในรูปไนเตรด ค่าไนโตรเจนในรูปไนไตร์ ค่าฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟต ค่าเหล็ก ค่าแมงกานีส ค่า
ทองแดง ค่าสังกะสี ค่าตะก่ัว และค่าแคดเมียม มีค่ามากกว่าค่าทางสถิติที่นัยสําคัญ 0.05 จะยอมรับ H0 สรุปได้ว่าคุณภาพนํ้า
ในบริเวณลําปะโดงมีค่าไม่แตกต่างกับคุณภาพนํ้าในพื้นที่สวนที่นัยสําคัญ 0.05 แต่ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าที่บริเวณลํา
ปะโดงมีค่าแตกต่างกับบริเวณพื้นที่สวน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทางสถิติระหว่างลําปะโดงกับพื้นที่สวนโดยรวม 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทางสถิติระหว่างลําปะโดงกับพื้นที่สวนโดยรวม (ต่อ) 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทางสถิติระหว่างลําปะโดงกับพื้นที่สวนโดยรวม (ต่อ) 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทางสถิติระหว่างลําปะโดงกับพื้นที่สวนโดยรวม(ต่อ) 

 

สรุปและอภิปรายผลวิจัย 
 การจัดการคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณลําปะโดงเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลบางนางล่ี เพื่อ
สํารวจ ตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน ที่นํามาใช้ในการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่บริเวณลําปะโดง ตําบลบาง
นางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าบริเวณลําปะโดง ในพื้นที่ร่องสวนมะพร้าว สวนส้ม
โอ และสวนล้ินจ่ี บริเวณตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยศกึษาคุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพจํานวน 3 
พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความขุ่น สภาพการนําไฟฟ้า และทางด้านเคมีจํานวน 15 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าความเค็มของนํ้า    
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ค่ากรด – ด่าง ออกซิเจนละลายนํ้า บีโอดี  ไนโตรเจนในรูปไนเตรต  ไนโตรเจนในรูปไนไตร์ ของแข็งแขวนลอย ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด ปริมาณของแข็งที่ลายนํ้าทั้งหมด สารทองแดง สารเหล็ก สารแมงกานีส สารสังกะสี สารตะก่ัวและแคดเมียม ทําการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าตามวิธีมาตรฐาน บริเวณลําปะโดงและพื้นที่สวนล้ินจ่ี  สวนส้มโอ และสวนมะพร้าวตามฤดูกาล 3 ฤดูกาล 
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 นอกจากน้ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสรุปได้ดังตารางที่ 4. 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ เม่ือพิจารณาค่าทางสถิติโดยเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าบริเวณลําปะโดง และ
พื้นที่สวนพบว่า ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า ค่าความขุ่น ค่าของแข็งแขวนลอย ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด- ด่าง ค่า
ความเค็ม ค่าบีโอดี  ค่าไนโตรเจนในรูปไนเตรด ค่าไนโตรเจนในรูปไนไตรต์ ค่าฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟต ค่าเหล็ก ค่าแมงกานีส    
ค่าทองแดง  ค่าสังกะสี ค่าตะก่ัว และค่าแคดเมียม มีค่ามากกว่าค่าทางสถิติที่นัยสําคัญ 0.05 สรุปได้ว่าคุณภาพนํ้าในบริเวณลํา
ปะโดงมีค่าไม่แตกต่างกับคุณภาพนํ้าในพื้นที่สวน แต่ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าที่บริเวณลําปะโดงมีค่าแตกต่างกับบริเวณ
พื้นที่สวน เน่ืองจากพื้นที่สวนนํ้าในร่องสวนมีการปนเปื้อนและมีการขึ้นลงตามคลองและลําปะโดง ที่อยู่ใกล้พื้นที่จุดเก็บ
ตัวอย่าง 
ตารางที่ 4. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าบริเวณลําปะโดง พื้นที่สวนล้ินจ่ี สวนส้มโอ สวนมะพร้าว 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจะดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูกาลทําสวนผลไม้ 
2. ควรจะศึกษาคุณภาพน้ําในส่วนของสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ โคลีฟอร์มแบคทีเรียเพิ่มเติม 
3. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการทําการเกษตรที่ใช้สารในการกําจัดศัตรูพืช 

เอกสารอ้างอิง 
ภรณี จันตะมา และพัชราภรณ์ แต้อวง. 2553. การเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าในรอบวันท่ีเกิดผลกระทบจากกิจกรรมของ

ตลาดนํ้าในคลองอัมพวา บริเวณตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
วิสูตร สุกร และไพรัตน์ สีหัวโทน. 2553. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประชากรห่ิงห้อยบริเวณสวนผลไม้  

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม. 2552. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 53-56. สืบค้นเม่ือ 20กันยายน 2552 จาก 

http://www.samutsongkhram.go.th/index1.htm  
Clescerl, L. S., Greenberg, A.E. & Eaton, A.D. 1998. Standard methods for the examnination of water 

and wastewater (20 th ed.).  Maryland : United Book Press 
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การจัดการคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีน้ําดีไล่น้ําเสีย 
WATER QUALITY MANAGEMENT KLONG WAT RAJATHIWAS, DUSIT, BANGKOK 

BY WATER REPLACEMENT 
ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ือง “การจัดการคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีน้ําดีไล่น้ําเสีย” มี
วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส และศึกษาความเส่ือมโทรมของน้ําในคลองวัดราชาธิวาสก่อน
ระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา (เวลาเย็น) และหลังการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลอง (เวลาเช้า) เพื่อดูถึง
ประสิทธิภาพของการใช้ระบบน้ําดีทนแทนน้ําเสีย  
 ผลการหาค่าดัชนีคุณภาพน้ําของน้ําในคลองวัดราชาก่อนและหลังระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา สรุปได้ว่าดัชนี
คุณภาพน้ําก่อนระบายออก (ช่วงเวลาเย็น) มีค่าอยู่ในช่วง 42-69 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 49 ± 6.4 ซึ่งสรุปได้มีคุณภาพน้ํามีความ
เส่ือมโทรมถึงระดับพอใช้ ส่วนหลังจากทําการระบายน้ําในคลองออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้า
สู่คลองเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนนั้น มีค่าดัชนีคุณภาพน้ําอยู่ในช่วง 46-62 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 51 ± 4.2 ซึ่งสรุปได้มีคุณภาพน้ํามี
ความเส่ือมโทรมถึงระดับพอใช้ และมีค่าสูงกว่าก่อนระบายน้ําออกเล็กน้อย และคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาสจัดอยู่ใน
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ผลการศึกษาความแตกต่างของคุณภาพน้ําแต่ละพารามิเตอร์ก่อนและหลังจากการระบายน้ําเพื่อเปล่ียนถ่ายน้ําใน
คลองวัดราชาธิวาสโดยน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา ได้แก่ ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความขุ่น กรด – ด่าง ของแข็งทั้งหมด ฟอต
เฟต ไนเตรต และปริมาณ ฟีคัลโคลีฟอร์ม แบคทีเรีย โดยใช้หลักทางสถิติ paired simple t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุป
ได้ว่าคุณภาพน้ําก่อนและหลังระบายน้ําไม่มีความแตกต่างกัน สรุปได้ว่า การระบายน้ําเข้าออก ไม่ได้ช่วยทําให้คุณภาพน้ํา
เหล่านี้ดีขึ้นได้ ยกเว้นค่าบีโอดีที่ปริมาณก่อนและหลังระบายน้ํามีความแตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่าบีโอดีในช่วงเย็นก่อนการ
ระบายน้ําออกมีค่าสูงกว่าในช่วงเช้าหลังระบายน้ําแล้ว สรุปได้ว่า การระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาและระบายน้ําจากแม่น้ํา
เจ้าพระยาเข้าสู่คลองวัดราชาธิวาสในช่วงเวลากลางคืนนั้นสามารถลดค่าบีโอดีได ้

การศึกษาความแตกต่างของคุณภาพน้ําโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ํา สรุปได้ว่า คุณภาพน้ําก่อนที่ทําการระบายน้ําออก 
(เวลาเย็น) และคุณภาพน้ําหลังระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลอง (เวลาเช้า) มีความแตกต่างกัน 
คําสําคัญ : น้ําดีไล่น้ําเสีย, ดัชนีคุณภาพน้ํา, คุณภาพน้ําคลอง 

Abstract 

The objective of this research is to study water quality and degradation of water quality in klong 
Rajathiwas. Water sample were sampling before draining into the river (evening) and after draining the 
water from the riverin to klong (morning).   

The Water Quality Index (WQI) for the water quality of water in the klong Rajathiwas before 
drainage into the river concluded that the water quality index of water before discharge. (Evening) ranged 
42-69 and mean is 49, which concluded that water quality was fair. The water quality index of water after 
the drainage to the river and drain water from the river into klong to exchange it, water Quality Index 
iranged 46-62 with a mean was 51, which concluded that water quality is fair. It is slightly higher than 
before drainage. Water quality in the klong Rajathiwas is to be standard of surface water quality standards 
for types 4 of PCD. Ministry of Natural Resources and Environment. 

  To study the difference in water quality before and after the drainage klong to drain the water 
in the Rajathiwas water from the river by paired simple t-test are statistically significant at the .05 level 
showed that the water quality before and after draining the conclusion that there is not difference 
between the drain and out. These water quality does not make it better. The BOD is the amount of water 
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before and after are different. Most of the BOD in the evening before the drain is higher than in the 
morning, after draining it can be concluded that drain into the river and drain water from the river into the 
canal, the water in klong during the night, it can reduce the BOD. 

To study the differences in water quality using water quality index can be concluded that the 
quality of the water drain out (evening) and the water quality of river water into the klong (in morning) are 
different. 
Keyword: water quality, water quality index. 

บทนํา 

น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนวัดราชาธิวาสนั้นได้สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
เนื่องจากประชากรในชุมชนต่างพากันระบายน้ําเสียลงแหล่งน้ํา ทําให้เกิดความสกปรกมาก สําหรับชุมชนวัดราชาธิวาส ไม่มี
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน แต่จะระบายน้ําเสียจากครัวเรือนลงคลอง โดยจะแบ่งเป็น 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังบ้านเรือนที่อยู่ทิศ
เหนือซึ่งติดกับคลองวัดราชานั้นจะระบายน้ําเสียจากกิจกรรมที่ใช้แล้วลงสู่คลองวัดราชาโดยตรง  ซึ่งมีความยาวประมาณ 420 
เมตร ส่วนฝ่ังบ้านเรือนที่อยู่ทิศใต้และทิศตะวันออกซึ่งติดกับถนนสามเสนและคลองท่าว่าสุกรีก็จะระบายน้ําเสียลงสู่ท่อระบาย
น้ํารวมและปล่อยสู่คลองท่าว่าสุกรีเช่นกัน  ซึ่งมีความยาวประมาณ 500 เมตร  จากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดมลภาวะแก่แหล่ง
น้ําธรรมชาติ สร้างความรําคาญแก่ชุมชน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ ํา เป็น
ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก น้ําเสียเหล่านี้สามารถแก้ไขและปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นได้โดยการ
บําบัดอย่างถูกวิธีเทคโนโลยีที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียมีอยู่หลายวิธี แต่เทคโนโลยีส่วนใหญ่มักต้องใช้การลงทุนที่ค่อนข้างสูง ทั้ง
ในด้านเคร่ืองจักรกลและพลังงาน ทําให้มีแนวคิดที่จะทําการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการบําบัดน้ําเสียด้วยการทําให้เจือจาง ซึ่ง
เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาแหล่งน้ําให้ยั่งยืนต่อไป 

หลักการบําบัดนํ้าเสียโดยการทําให้เจือจาง (Dilution)  
หลักการบําบัดน้ําเสียโดยการทําให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ "น้ําดีไล่น้ําเสีย" 
โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) การใช้น้ําคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ําเน่าเสียหรือที่
เรียกว่า "น้ําดีไล่น้ําเสีย" นั้น ได้แก่ การใช้น้ําที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ําเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ําเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง 
ทั้งนี้โดยรับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา หรือจากแหล่งน้ําภายนอกส่งไปตามคลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลอง
แสนแสบ คลองเทเวศร์ หรือคลองบางลําภู ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งกระแสน้ําจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับ
แม่น้ําเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นเม่ือการกําหนดดวงรอบเกี่ยวกับการไหลของน้ําไปตามคลองต่างๆ นับแต่ปากคลองที่น้ํา
ไหลเข้ามาจนถึงปลายคลองที่น้ําไหลออกได้อย่างเหมาะสม โดยที่น้ําสามารถไหลเวียนไปตามลําคลองได้ตลอดแล้ว ย่อม
สามารถเจือจางน้ําเน่าเสียและชักพาส่ิงโสโครก ซึ่งจะเป็นวิธีการช่วยบรรเทาน้ําเน่าเสียในคลองต่างๆ ตอนช่วงฤดูแล้งได้อย่างดี 
(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2554) 

เม่ือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปทอดพระเนตรสภาพน้ําเน่าเสียตามคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่บริเวณประตู
ระบายน้ําปากคลองเทเวศร์ คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว ซึ่งในคร้ังนั้นได้พระราชทานพระราชดําริว่า “การจัดระบบ
ควบคุมระดับน้ําในคลองสายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบระบายน้ําในกรุงเทพมหานครนั้น สมควรวางระบบให้
ถูกต้องตามสภาพการณ์และลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งควรแข่งออกเป็น 2 แผนด้วยกัน คือแผนสําหรับใช้กับในฤดูฝนหรือในฤดู
น้ํามากนี ้ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันน้ําท่วมและเพื่อบรรเทาอุทกภัยเป็นสําคัญแต่แผนกระบายน้ําในฤดูแล้งนั้นก็ต้องจัดอีก
แบบหนึ่งต่างกันไป เพื่อการกําจัดหรือไล่น้ําเน่าเสียออกจากคลองดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองระบบนี้ควรจะพิจารณาถึงวิธีการ
ระบายน้ํา โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมระดับน้ําตามลําคลองเหล่านี้” 
จากแนวพระราชดําริดังกล่าวจึงบังเกิดกรรมวิธีในการบําบัดน้ําเสีย 2 ประการตามแนวพระราชดําริ "น้ําดีไล่น้ําเสีย" คือ ให้เปิด
ประตูอาคารควบคุมน้ํารับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ําขึ้น และระบายออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาตอนระยะน้ําลง ซึ่งมี
ผลทําให้น้ําตามลําคลองมีโอกาสไหลถ่ายเทกันไปมามากขึ้นกว่าเดิม เกิดมีการหมุนเวียนของน้ําที่มีสภาพเน่าเสีย กล่ินเหม็น 
กลายเป็นน้ําที่มีคุณภาพดขีึ้น (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2554) 
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ดัชนีคุณภาพนํ้า 
วนิดา ชูอักษร,(2554, หน้า 66) กล่าวว่า “ดัชนีคุณภาพน้ํา เป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ ที่บ่งชี้สถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมทางน้ํา อันมีค่าประมาณโดยไม่แยกตัวแปรหรือพารามิเตอร์ และเป็นการศึกษาในการนําค่าพารามิเตอร์ที่ได้จาก
การตรวจวัดหรือวิเคราะห์มารวมเป็นค่าเดียว” ซึ่งสามารถนําไปอธิบายคุณภาพน้ําได้ดังตารางที่ 1. 

ตารางท่ี 1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพน้ํา 

ดัชนี (คะแนน) คุณภาพน้ํา มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน 
0 – 30 เส่ือมโทรมมาก 5 
31 – 60 เส่ือมโทรม 4 
61 - 70 พอใช้ 3 
71 – 90 ดี 2 
91 - 100 ดีมาก 1 

ที่มา : วนิดา ชูอักษร, 2554, หน้า 70 
 

สํานักจัดการคุณภาพน้ํา (2554) อธิบายว่า “โดยทั่วไปน้ํามีการใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่นเป็นแหล่งน้ําดิบเพื่อ
การประปา เพื่อการเกษตรกรรม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการดํารงของสัตว์น้ําเป็นต้น ความต้องการคุณภาพน้ําจะ
แตกต่างกัน ขึ้นกับว่านําน้ําไปใช้ประโยชน์ทางด้านใด ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปเป็นดัชนีที่บ่งบอกสภาพของแม่น้ําโดยทั่วไป โดย
มิได้ระบุโดยตรงว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง” 

คะแนนดัชนีคุณภาพน้ําได้จากมาจากการรวมคะแนนของดัชนีคุณภาพน้ํา 9 ดัชนี(หาได้จากกราฟในภาพที่ 1-9 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) , ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) , ของแข็งทั้งหมด (Total Solid, TS) , แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) , ไนเตรท (NO3 

2-) , ฟอสเฟต (PO4
3-) , ความขุ่น (Turbidity) , อุณหภูมิ 

(Temperature) , และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand, BOD) แล้วคํานวณเป็นคะแนนรวม
เป็นค่าเดียว โดยใช้สมการที่ 1 (วนิดา ชูอักษร,2554, หน้า 67) 

 
   WQI = [(pH) (DO) (TS) (FCB) (NO3

2-) (PO4
3-) (Turbid) (Temp) (BOD)]^1/9    …...1. 

โดย DO คือปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 1 
FCB คือปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  ค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 2 
pH คือ ค่ากรด-ด่าง ค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 3 
BOD คือปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์ค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 4 
NO3

-N คือปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน ค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 5 
Turbid คือค่าความขุ่นค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 6 
TP คือปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 7 
Temp คืออุณหภูมิ ค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 8 
SS คือปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด ค่า WQI หาได้จากกราฟในภาพที่ 9 
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ภาพท่ี 2 ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม  

ที่มา : Brian Oram, 2012 

 

ภาพท่ี 1 ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปของปริมาณออกซิเจน   
ละลายน้ํา 

ที่มา : Brian Oram, 2012 

 

ภาพท่ี 3 ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปของค่ากรด-ด่าง 
ที่มา : Brian Oram, 2012 

 

ภาพท่ี 4  ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปของปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย ์

ที่มา : Brian Oram, 2012 

 

ภาพท่ี 5  ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปของปริมาณไนเตรท-
ไนโตรเจน 

ที่มา : Brian Oram, 2012 

 

ภาพท่ี 6  ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปของความขุ่น 
ที่มา : Brian Oram, 2012 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

509

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. ศึกษาคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ํา 
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของดัชนีคุณภาพน้ําก่อนและหลังทําระบายน้ําเสียในคลองวัดราชาธิวาสออกสู่แม่น้ํา

เจ้าพระยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ทําการเก็บตัวอย่างน้ําในคลองวัดราชาธิวาสในช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึงเดือน กรกฎาคม 2555 จํานวน 
30 คร้ัง ใน 3 ตําแหน่งดังภาพที่ 10 และทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 

ภาพท่ี 9  ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปของปริมาณของแข็งทั้งหมด  
ที่มา : Brian Oram, 2012 

 

ภาพท่ี 7. ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปฟอสฟอรัส  
ที่มา : Brian Oram, 2012 

 

ภาพท่ี 8  ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปของอุณหภูมิ  
ที่มา : Brian Oram, 2012 
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ภาพที ่10 ตําแหน่งในการเก็บตัวอย่างน้ําในคลองวัดราชาธิวาส  

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาคุณภาพน้ําเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ําโดยวิธีน้ําดีไล่น้ําเสียในคลองวัดราชาธิ
วาส  โดยมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัย  ดังนี้ 

   1. กําหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ํา 
   2. ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําตามจุดเก็บตัวอย่างน้ําที่กําหนด ดังนี้ 

          2.1 จุดเก็บบริเวณคลองวัดราชา โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําในคลอง 3 จุด คือบริเวณต้นคลอง กลาง
คลองและท้ายคลองดังภาพที่ 10. ทําการเก็บตัวอย่างน้ําก่อนทําการระบายน้ําออกจากคลองวัดราชาธิวาสสู่แม่น้ําเจ้าพระยา 
(เวลาเย็น) และหลังจากปล่อยน้ําจากแม่เจ้าเจ้าพระยาสู่คลองวัดราชาธิวาส (เวลาเช้า) โดยการเก็บตัวอย่างน้ําแบบจ้วงดังภาพ
ที่ 11. และเก็บตัวอย่างน้ํา 30 คร้ัง (ตัวอย่าง) 

2.2 ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาจํานวน 1 จุด บริเวณประตูระบายน้ํา โดยการเก็บ
ตัวอย่างน้ําแบบจ้วงพร้อมกับการเก็บตัวอย่างในข้อ 2.1 และเก็บตัวอย่างน้ําไม่น้อยกว่า 30 คร้ัง ในเวลาเดียวกับการเก็บ
ตัวอย่างน้ําในคลอง  

3. วิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดย
คุณภาพน้ําที่ทําการศึกษา แสดงดังตารางที่ 2. 
ตารางที ่2. พารามิเตอร์คุณภาพน้ําและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 

ท่ี พารามิเตอร์ วิธีการวิเคราะห์ 

1 สี ดูด้วยตา 
2 อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ 
3 ความขุ่น เคร่ืองวัดค่าความขุ่น 
4 กรด – ด่าง ใช้เคร่ืองวัดความกรด - ด่าง 
5 ไนโตรเจนในรูปไนเตรต วิธีแคดเมียมีดักชั่น  
6 ของแข็งท้ังหมด นําตัวอย่างน้ําใส่ถ้วยกระเบ้ืองเคลือบแล้วนําไประเหยไล่น้ําออกให้หมดจนแห้ง 

และชั่งน้ําหนักสารท่ีเหลือ เป็นค่าของแข็งท้ังหมด 
7 ออกซิเจนละลาย วิธีอะไซต์โมดิฟิเคชั่นหรือใช้เคร่ืองวัดค่าออกซิเจนละลาย  
8 บีโอดี วิธีอะไซต์โมดิฟิเคชั่นหรือใช้เคร่ืองวัดค่าออกซิเจนละลายท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน 
9 ฟอสฟอรัสท้ังหมด แอสคอบิก เอซิค 
10 ฟีคอลโคลีฟอร์ม วิธีมัลติเพ้ิล ท้ิวป์ เฟอร์เมนเตชั่น เทคนิค 
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 4. ศึกษาความเส่ือโทรมของคุณภาพน้ําโดยใช้ดีชนีคุณภาพน้ํา (Water Quality Index: WQI) 
 การศึกษาเพื่อหาค่าดังชนีคุณภาพในคร้ังนี้ใช้โปรแกรมคํานวณในอินเตอร์เน็ทของ Brian Oram (Brian Oram, 
2012) ซึ่งพัฒนาให้สามารถคํานวณให้ง่าย โดยใช้คุณภาพน้ํา9 พารามิเตอร์ ออกซิเจนละลายน้ํา ความขุ่น อุณหภูมิ ของแข็ง
ทั้งหมด บีโอดี ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ไนเตรต และฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย คํานวณโดยเว็ปไซต์  http://www.water-
research.net/watrqualindex/index.htm 
 5. วิเคราะห์ความแตกต่างของคุณภาพน้ําก่อนและหลังเปิดประตูระบายน้ําด้วยสถิติ t-test ที่ความเชื่อม่ันร้อยละ 
95 

ผลการวิจัย 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาสในช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 ผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3. สรุปได้ดังนี ้

น้ําในคลองวัดราชามีสีดํา ขุ่น แต่ไม่มีกล่ินเหม็น 
 ในช่วงเช้าหลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาแล้วมีค่าออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 0.75-6.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.08 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีค่าออกซิเจน
ละลายน้ําอยู่ในช่วง 0.28 – 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.36 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉล่ียที่วัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือมีค่าสูงกว่า 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร  

ตารางท่ี 3. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส 

คุณภาพน้ํา หน่วย 
ช่วงเช้า  
(หลังระบายน้ํา) 

ช่วงเย็น  
(ก่อนระบายน้ําออก) ค่ามาตรฐาน* 

พิสัย เฉล่ีย พิสัย เฉล่ีย 
ออกซิเจนละลายน้ํา  mg/l 0.75-6.7 2.08 0.28-6.9 2.36 ไม่น้อยกว่า 2 
ความขุ่น NTU 4.26-25 16.81 9.48-54.5 19.48 ไม่กําหนด 
กรด-ด่าง (pH) - 6.6-8.4 7.80 6.6-8.3 7.77 5-9 
อุณหภูมิ 0C 27.4-31.9 28.84 26.5-32.1 29.65 ธรรมชาติ 
ของแข็งทั้งหมด mg/l 142-5827 559.43 103-1419 355.73 ไม่กําหนด 
บีโอด ี mg/l 0.3-40.3 11.9 0.3-22.5 7.87 ไม่มากกว่า 4 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด µg/l 0-0.03 0.007 0-0.02 0.005 ไม่กําหนด 

ไนเตรต mg/l 0-0.04 0.004 0-0.03 0.004 ไม่มากกว่า 5.0 
ฟีคัลโคลีฟอร์ม 
แบคทีเรีย 

MPN/100 
ml. 

7900 -
230000 

119163 4900 - 
330000  

144,443 ไม่มากกว่า 4,000 

สี - ขุ่น ดํา ขุ่น ดํา ธรรมชาติ 
กล่ิน - ไม่มีกล่ิน ไม่มีกล่ิน ธรรมชาติ 

หมายเหตุ   *   ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4. ของกรมควบคุมมลพิษ 

คุณภาพน้ําในช่วงเช้าหลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาแล้วมีค่ากรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.6 – 8.4 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.8 ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีค่ากรด – ด่างอยู่ในช่วง 6.6 – 8.3 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 7.ค เม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉล่ียที่วัดได้มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดให้มีค่าอยู่ในช่วง 5 - 9 ปริมาณบีโอดีในช่วงเช้าหลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา
เข้ามาแล้วมีค่าอยู่ในช่วง 0.3 – 40.3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ํา
ออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีค่าออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 0.3 – 22.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.87 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉล่ียที่วัดได้มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานคือมีค่าสูงกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิของน้ําในช่วงเช้าหลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา
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เข้ามาแล้วมีค่าอยู่ในช่วง 27.4-31.9 องศาเซลเซียส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 28.8 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ําออกสู่
แม่น้ําเจ้าพระยา มีค่าอุณหภูมิของน้ําอยู่ในช่วง 26.5 – 32.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 29.6 องศาเซลเซียส เม่ือ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉล่ียของอุณหภูมิมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ที่กําหนดให้เป็นไปตามธรรมชาติ ค่าความขุ่นของน้ําในช่วงเช้าหลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้า
มาแล้วมีค่าอยู่ในช่วง 4.26 – 25 NTU มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 16.81 NTU ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มี
ค่าความขุ่นของน้ําอยู่ในช่วง 9.48 – 54.5 NTU มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 19.48 NTU แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินได้เนื่องจากไม่มีมาตรฐานกําหนด  

ปริมาณของแข็งทั้งหมดในช่วงเช้าหลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาแล้วมีค่าอยู่ในช่วง 142 – 
5,827 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 559.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีค่า
ออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 103 – 1419 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 355.73 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินได้เนื่องจากไม่มีมาตรฐานกําหนด โดยใชนช่วงเช้ามีปริมาณมากว่าในช่วงเย็น
อาจจะเกิดจากในระหว่างการถ่ายเทน้ํามีการกวนเอาตะกอนขึ้นมาละลายในน้ํามากกว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในช่วงเช้า
หลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาแล้วมีค่าอยู่ในช่วง 0 – 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.007 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีค่าอยู่ในช่วง 0 – 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินได้เนื่องจากไม่มีมาตรฐานกําหนด 
และปริมาณไนโตรเจนในรูปไนเตรตในช่วงเช้าหลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาแล้วมีค่าอยู่ ในช่วง 0 – 
0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีค่าอยู่
ในช่วง 0 – 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉล่ียที่วัดได้มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานคือมีค่าต่ํากว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ปริมาณฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรียในช่วงเช้าหลังจากที่มีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาแล้วมีค่าอยู่ในช่วง 
7,900 – 230,000 MPN/100 ml. มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 119,163 MPN/100 ml.   ส่วนในช่วงเย็นก่อนระบายน้ําออกสู่แม่น้ํา
เจ้าพระยา มีค่าอยู่ในช่วง 4,900 - 330,000 MPN/100 ml. มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 144,443 MPN/100 ml. เม่ือเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉล่ียที่วัดได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือมีค่าสูง
กว่า 4,000 MPN/100 ml. อยู่มาก ทั้งนี้เพราะน้ําเสียที่ระบายลงสู่คลองมาจากห้องน้ํา ห้องส้วมด้วย  
 การหาค่าความเส่ือมโทรมของน้ําในคลองวัดราชาธิวาสทําโดยประเมินจากค่าดังชะนีคุณภาพน้ําซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมินดังตารางที่  1. ผลการหาค่าดัชนีคุณภาพน้ําของน้ําในคลองวัดราชาก่อนและหลังระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
แสดงดังตารางที่ 3. พบว่าดัชนีคุณภาพน้ําก่อนระบายออก (ช่วงเวลาเย็น) มีค่าอยู่ในช่วง 42-69 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 49 ซึ่งสรุป
ได้ว่าน้ําในคลองวัดราชาธิวาสมีคุณภาพน้ํามีความเส่ือมโทรมถึงระดับพอใช้ ส่วนหลังจากทําการระบายน้ําในคลองออกสู่แม่น้ํา
เจ้าพระยาแล้วระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสูคลองเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนนั้น มีค่าดัชนีคุณภาพน้ําอยู่ในช่วง 46-62 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 51 ซึ่งสรุปได้มีคุณภาพน้ํามีความเส่ือมโทรมถึงระดับพอใช้ แต่มีค่าสูงกว่าก่อนระบายน้ําออกเล็กน้อยดังกราฟ
ในภาพที่ 12. และคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาสจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3. ค่าดัชนีคุณภาพน้ํา 
 

คร้ังที่ 
ดัชนีคุณภาพน้ํา 
ก่อนระบายน้ําออก (เวลาเย็น) หลังระบายน้ําแล้ว (เวลาเช้า) 

1 44 47 
2 51 49 
3 45 48 
4 42 49 
5 43 47 
6 47 50 
7 45 50 
8 44 48 
9 43 47 
10 44 48 
11 48 51 
12 48 48 
13 48 47 
14 48 52 
15 44 46 
16 43 47 
17 44 48 
18 55 54 
19 64 57 
20 58 54 
21 69 54 
22 52 56 

23 54 51 
24 52 58 
25 47 46 
26 45 51 
27 46 53 
28 51 62 
29 54 58 
30 50 55 
 
 การศึกษาความแตกต่างของคุณภาพน้ําระหว่างคุณภาพน้ําก่อนการระบายน้ําออก(ช่วงเวลาเย็น)และคุณภาพน้ํา
หลังจากปล่อยน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลองวัดราชาธิวาส (ช่วงเช้า) ทําการศึกษาด้วยหลักสติถิ paired simple t-test ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีสมมตฐิานทางสถิติดังนี้ 
 H0  =    คุณภาพน้ําก่อนและหลังระบายน้ําไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1  =    คุณภาพน้ําก่อนและหลังระบายน้ํามีความแตกต่างกัน 

ผลการศึกษาความแตกต่างของคุณภาพน้ําแต่ละพารามิเตอร์ก่อนและหลังจากการระบายน้ําเพื่อเปล่ียนถ่ายน้ําใน
คลองวัดราชาธิวาสโดยน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา สรุปดังตารางที่ 4.  สรุปได้ดังนี้ 
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 ผลการศึกษาความแตกต่างของค่าออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความขุ่น กรด – ด่าง ของแข็งทั้งหมด ฟอตเฟต ไนเตรต 
และปริมาณ ฟีคัลโคลีฟอร์ม แบคทีเรียที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีค่า sig เท่ากับ 0.793, 0.488, 0.142, 0.333, 0.107, 0.869 
และ 0.129 ตามลําดับ ซึ่งทั้งหมดนี้มีมากว่า 0.05 สรุปได้ว่ายอมรับ H0 คือ คุณภาพน้ําก่อนและหลังระบายน้ําไม่มีความ
แตกต่างกัน สรุปได้ว่า การระบายน้ําเข้าออก ไม่ได้ช่วยทําให้คุณภาพน้ําเหล่านี้ดีขึ้นได ้
 

ตารางท่ี 4. สรุปผลการศึกษาหาความแตกต่างด้วยหลักสถิติ paired simple t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

คุณภาพน้ํา N t Sig* 
ออกซิเจนละลายน้ํา  30 - 0.264 0.793 
ความขุ่น 30 - 0.716 0.488 
กรด-ด่าง (pH) 30 - 1.508 0.142 
ของแข็งทั้งหมด 30 0.985 0.333 
บีโอด ี 30 - 3.856 0.001 
ฟอสเฟต 30 0.166 0.107 
ไนเตรต 30 - 1.570 0.869 
ฟีคัลโคลีฟอร์ม แบคทีเรีย 30 - 2.343 0.129 
ดัชนีคุณภาพน้ํา 30 - 2.343 0.026 

หมายเหตุ ทําการศึกษาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 ส่วนค่าบีโอดีมีค่า sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
นั่นคือปริมาณสารอินทรีย์ในน้ําหรือค่าบีโอดีก่อนและหลังระบายน้ํามีความแตกต่างกัน  ส่วนใหญ่แล้วค่าบีโอดีในช่วงเย็นก่อน
การระบายน้ําออกมีค่าสูงกว่าในช่วงเช้าหลังระบายน้ําแล้ว  

ผลการศึกษาความแตกต่างโดยหลักสถิติสรุปได้ว่า การระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาและระบายน้ําจากแม่น้ํา
เจ้าพระยาเข้าสู่คลองวัดราชาธิวาสในช่วงเวลากลางคืนนั้นสามารถลดค่าบีโอดีได ้

การศึกษาความแตกต่างของคุณภาพน้ําโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ําทําการศึกษาโดยใช้หลักสติถิ paired simple t-test 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี ้
 H0  =  คุณภาพน้ําก่อนและหลังระบายน้ําไม่มีความแตกต่างกัน 
 H1  =  คุณภาพน้ําก่อนและหลังระบายน้ํามีความแตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาได้ค่า Sig = 0.026 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ คุณภาพน้ํา
ก่อนที่ทําการระบายน้ําออก (เวลาเย็น) และคุณภาพน้ําหลังระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลอง (เวลาเช้า) มีความ
แตกต่างกัน 

สรปุและอภิปรายผล 

 งานวิจัยเร่ือง “การจัดการคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีน้ําดีไล่น้ําเสีย” มี
วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส และศึกษาความเส่ือมโทรมของน้ําในคลองวัดราชาธิวาสก่อน
ระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา (เวลาเย็น) และหลังการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลอง (เวลาเช้า) เพื่อดูถึง
ประสิทธิภาพของการใช้ระบบน้ําดีทนแทนน้ําเสีย 
 ผลการหาค่าดัชนีคุณภาพน้ําของน้ําในคลองวัดราชาก่อนและหลังระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา สรุปได้ว่าดัชนี
คุณภาพน้ําก่อนระบายออก (ช่วงเวลาเย็น) มีค่าอยู่ในช่วง 42-69 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 49 ซึ่งสรุปได้มีคุณภาพน้ํามีความเส่ือม
โทรมถึงระดับพอใช้ ส่วนหลังจากทําการระบายน้ําในคลองออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู
คลองเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนนั้น มีค่าดัชนีคุณภาพน้ําอยู่ในช่วง 46-62 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 51 ซึ่งสรุปได้มีคุณภาพน้ํามีความ
เส่ือมโทรมถึงระดับพอใช้ แต่มีค่าสูงกว่าก่อนระบายน้ําออกเล็กน้อย และคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาสจัดอยู่ในมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ผลการศึกษาความแตกต่างของคุณภาพน้ําแต่ละพารามิเตอร์ก่อนและหลังจากการระบายน้ําเพื่อเปล่ียนถ่ายน้ําใน
คลองวัดราชาธิวาสโดยน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา สรุปได้ดังนี ้
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(1) ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความขุ่น กรด – ด่าง ของแข็งทั้งหมด ฟอตเฟต ไนเตรต และปริมาณ ฟีคัล
โคลีฟอร์ม แบคทีเรียด้วยหลักทางสถิติ paired simple t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปได้ว่าคุณภาพน้ําก่อนและหลัง
ระบายน้ําไม่มีความแตกต่างกัน สรุปได้ว่า การระบายน้ําเข้าออก ไม่ได้ช่วยทําให้คุณภาพน้ําเหล่านี้ดีขึ้นได้ ยกเว้นค่าบีโอดีที่
ปริมาณก่อนและหลังระบายน้ํามีความแตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่าบีโอดีในช่วงเย็นก่อนการระบายน้ําออกมีค่าสูงกว่า
ในช่วงเช้าหลังระบายน้ําแล้ว สรุปได้ว่า การระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาและระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลองวัด
ราชาธิวาสในช่วงเวลากลางคืนนั้นสามารถลดค่าบีโอดีได ้

(2) การศึกษาความแตกต่างของคุณภาพน้ําโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ํา สรุปได้ว่า คุณภาพน้ําก่อนที่ทําการ
ระบายน้ําออก (เวลาเย็น) และคุณภาพน้ําหลังระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลอง (เวลาเช้า) มีความแตกต่างกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 งานวิจัย การจัดการคุณภาพน้ําในคลองวัดราชาธิวาส พบว่าหลักการบําบัดน้ําเสียโดยการถ่ายเทน้ําให้น้ําดีไล่น้ําเสีย 
หรือน้ําดีทดแทนน้ําเสีย ที่ดําเนินการในช่วงดึก สามารถลดความสกปรกของน้ําในรูปค่าบีโอดีลงได้ แต่ก็ไม่สามารถนําให้ในช่วง
เช้ามีค่าบีโอดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินได้ รวมทั้งไม่ทําให้คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีได้ ตามดัชนีคุณภาพน้ํา ทั้งนี้ 
เพราะมีการระบายน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดอันได้แก่น้ําเสียจากบ้านเรือนลงสู่คลองโดยตรง วิธีการนี้อาจช่วยมิให้คุณภาพน้ําเกิด
ความเส่ือมโทรมลงกว่านี้ได้เพราะช่วยลดการสะสมของน้ําเสียในคลองได้ ทั้งนี้การจัดการคุณภาพน้ําที่ดี ควรนําน้ําเสียจาก
บ้านเรือนและชุมชนเข้าสู่กระบวนการบําบัดน้ําเสียรวมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา เช่นนําน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร์ เพื่อช่วยลดความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ําในคลองและให้มีคุณภาพน้ําที่ดีขึ้นต่อไป 
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ความหลากชนิดของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่สวนผลไม้ อําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

SPECIES DIVERSITY OF BIRDS UTILIZED HABITAT IN FRUIT GARDENS OF BANG 
KHONTHEE DISTRICT, SAMUTSONGKRAM PROVINCE 

นิธินาถ เจริญโภคราช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาชนิดนก 
อุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนก 2) เพื่อศึกษาความชุกชุมของนกที่ เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา  
3) เพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา  การวิจัยคร้ังนี้ทําการสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับชนิด
นก ลักษณะกิจกรรมที่นกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ 3 ประเภท คือ สวนล้ินจี่ สวนมะพร้าว และสวนส้มโออําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 6 สวน โดยทําการสํารวจตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2555  และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาค่าร้อยละของความชุกชุม 
 ผลการศึกษาจากการสํารวจชนิดนกทั้ง 6 สวน พบนกจํานวน 24 วงศ์  38 ชนิด โดยในสวนมะพร้าว ในตําบลบาง
นกแขวก อําเภอบางคนที จะพบจํานวนชนิดนกมากที่สุด คือ จํานวน 31 ชนิด ส่วนระดับความชุกชุม ระดับ 5 คือนกที่พบ
บ่อยมาก มีจํานวน 18 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ ได้แก่ นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นก
ยางเปีย นกกวัก นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกินปลีอกเหลือง เป็นต้น ส่วนสถานภาพของนก มีนก
ประจําถิ่น จํานวน 36 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน 1 ชนิด และนกอพยพ จํานวน 1 ชนิด โดยในช่วงเดือน
กรกฏาคม มีชนิดของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาจํานวน 31 ชนิด ลักษณะกิจกรรมที่เข้ามาใช้ประโยชน์ มีทั้งเพื่อ
การหาอาหาร ประกอบด้วย กลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ได้แก่ นกกระจิบธรรมดา นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ เป็นต้น 
กลุ่มนกกินสัตว์อื่นๆ และสัตว์น้ํา ได้แก่ นกกระเต็นอกขาว นกกินเปี้ยว เป็นต้น กลุ่มนกกินเมล็ดพืช ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้หมู นก
กระติ๊ดตะโพกขาว เป็นต้น กลุ่มนกกินน้ําหวานจากดอกไม้ ได้แก่ นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล เป็นต้น กลุ่มนก
กินลูกปลา กุ้งตัวเล็กตามริมชายคลอง ได้แก่ นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกวัก เป็นต้น เพื่อ ทํารังวางไข่ และเล้ียงลูก  
ในช่วงเวลาที่ทําการศึกษาในพื้นที่สวนผลไม้ ได้แก่นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกระติ๊ดตะโพกขาว และนกกวัก ดังนั ้นจึงควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรทําสวนผลไม้แบบผสมผสานและแบบเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์ความหลากชนิดของนก เพราะนกจะมี
คุณค่าต่อการเกษตรทั้งในด้านการผสมเกสร การแพร่กระจายพันธุ์พืช การกําจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
คําสําคัญ :  ความหลากชนิดของนก, การใช้ประโยชน์พื้นที,่ สวนผลไม้  

Abstract 

            This research is exploratory, quantitative and qualitative research. The aims of this research are 
1) to study bird species, feeding habit relative abundance and bird status 2) to study relative abundance 
in studying site 3) to study birds’ activities of utilization in studying site. The data, in this research, was 
carried out by bird species  field survey  and birds’ activities of utilization in three kinds of fruit gardens 
namely; linchi garden, coconut garden and pomelo garden in Bang Khon Thi sub-district, Samutsongkram 
province from April to September 2012 and analyzed the data for percentage of abundance.        
 The result of this bird species survey in six gardens found that 24 families and 38 species were 
found. The most 31 bird species were found in coconut garden in Bang Nok Kwaek sub-district, Bang Khon 
Thi district. In density level, there were 18 species in the fifth level as very common seen species, 47.37 
%, such as Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris, Asian Koel Endynamys scolopaceus, Greater  Coucal 
Centropus sinensi, Little  Egret Egretta garzetta, White–breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus, Javan  
Pond  Heron Ardeola speciosa,  Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus, Olive-backed  Sunbird 
Nectarinia  jugularis etc. About bird status, there were 36 resident birds. There also 1 resident and 
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passage migrant bird and 1 migrant bird. 31 bird species, in July, used studying sites for feeding namely; 
insectivores such as Common Tailorbird Orthotomus sutorius, Pale-legged Leaf Warbler Phylloscopus 
tenellipes etc., predators and piscivores such as White - throated Kingfisher Halcyon smyrmensis, Collared 
Kingfisher Todirhamphus Chloris etc. granivores such as Scaly-breasted  Munia Lonchura punctulata, 
White-rumped Munia Lonchura striata etc., nectarivores such as Olive-backed  Sunbird Nectarinia  
jugularis, Brown-throated  Sunbird Anthreptes malacensis etc., pisivores such as Little  Egret Egretta 
garzetta, Javan Pond Heron Ardeola speciosa, White–breasted  Waterhen Amaurornis phoenicurus etc., 
for breeding and nestling in studying period such as Javan  Pond  Heron Ardeola speciosa, White-rumped 
Munia Lonchura striata, White–breasted  Waterhen Amaurornis phoenicurus. So there should be 
encouragement the gardeners to do their mixed and organic gardens to conserve bird species diversity 
because the bird is valuable to agriculture in pollination, plant propagation and pest eradication.   
Keywords: bird species diversity, habitat utilizations, fruit garden 

บทนํา  
  อําเภอบางคนที เป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีพื้นที่ตําบลอยู่ทั้ง สองฝ่ังแม่น้ําแม่กลองโดยมีลําคลอง
แยกสาขาในพื้นที่หลายคลอง จึงทําให้สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์  มีความสามารถในการอุ้มน้ําสูง และมี
อินทรียวัตถุสูง เหมาะในการปลูกต้นไม้ และปลูกพืชผัก  ส่วนใหญ่มีการยกร่องทําสวนผลไม้หลักทั้งสวนส้มโอ สวนล้ินจี่ และ
สวนมะพ ร้าว  (  http://www3.cdd.go.th/bangkhonthi/index.php/history-bangkhonthi)  ซึ่ ง ในการทํ าสวนผลไ ม้
โดยทั่วไป จะมีทั้งการทําสวนผลไม้ที่มีการใช้สารเคมีในการควบคุมผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาในปริมาณมาก โดยไม่
คํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ และบางสวนผลไม้ที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี 
โดยเลือกใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ทําให้
ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งบางสวนผลไม้ก็มีการใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี   ส่วนการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่
มีการใช้โดยมาก ได้แก่ ปุ๋ยและสารปรับศัตรูทางการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีกําจัดวัชพืช สารเคมีกําจัด โรค และ
สารเคมีกําจัดแมลง เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีผลกระทบในทางลบทั้งในด้านความหลากหลาย การสืบพันธุ์ประชากร 
และพฤติกรรมต่อส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เช่น DDT นั้นมีผลต่อโครงสร้างของเปลือกไข่ของนกเปราะบางและลูกนกไม่สามารถฟักให้เป็น
ตัวจนสมบูรณ์ได้ รวมไปถึงยับยั้งการพัฒนาการร้องของนกโดยเฉพาะในนกเพศผู้ เป็นต้น (http://www.vcharkarn.com)   
ส่วนการทําสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเล่ียงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจ
ก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม รวมถึงการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย (กรมวิชาการเกษตร , 2543) ในด้าน
ความหลากชนิดของนกในสวนผลไม้บริเวณชายคลอง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบชนิดนกที่มีความชุกชุมมาก 
เช่น นกเอี้ยงสาลิกา นกกินเปี้ยว นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกปรอดสวน นกกาเหว่า นกกินปลีอกเหลือง เป็นต้น (สุภัสสร ฉิม
เฉิด และนุชจรี แพทย์วงษ์ , 2555) ซึ่ง นก เป็นทรัพยากรชีวภาพอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช่วย
ให้ระบบนิเวศดํารงอยู่ได้อย่างสมดุล และมีคุณค่าต่อการเกษตร คือ 1) ช่วยผสมเกสร นกที่กินน้ําหวานดอกไม้ เช่น นกกินปลี 
นกปลีกล้วย นกเขียวก้านตอง มีส่วนช่วยในการผสมเกสร ให้แก่ดอกไม้ ปากของนกเหล่านี้มีรูปทรงเรียวยาว เม่ือนกแหย่ปาก
เข้าไปดูดน้ําหวานภายในดอกไม้ เกสรดอกไม้จะติดไป กับปากนก เม่ือนกไปกินน้ําหวานจากดอกอื่น เกสรที่ติดปากนกก็จะ
ผสมกับดอกไม้ดอกนั้น ช่วยให้ดอกไม้ได้รับการผสมพันธุ์ 2) ช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช นกส่วนใหญ่ชอบกินผลไม้เป็นอาหาร 
เช่น นกเงือก นกโพระดก นกปรอด เม่ือนกกินผลไม้เข้าไป เวลาถ่ายมูล จะมีเมล็ดติดออกมาด้วย เม่ือเมล็ดตกลงพื้นดินก็จะ
งอกเป็นต้นใหม่ จึงเป็นการช่วยกระจายพันธุ์พืช ให้ไปงอกงามตามที่ต่างๆ และ 3) ช่วยกําจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงและล่าสัตว์
อื่นเป็นอาหาร เป็นห่วงโซ่อาหารในการควบคุมสมกุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงและสัตว์ที่นกกินเข้าไปมักเป็นศัตรูพืช ซึ่ง
หากมีจํานวนมากเกินไปย่อมทําให้พืชพรรณเสียหาย จนทําให้ธรรมชาติขาดสมดุล นกเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยให้ไม่ต้องใช้สารเคมี
และยาฆ่าแมลงในการกําจัดศัตรูพืช ทําให้เกษตรกรประหยัดรายจ่ายไปได้อย่างมากมายและยังไม่ทําให้สภาพแวดล้อมเส่ือม
โทรมลงด้วย เช่น ฝูงนกนางแอ่นที่บินจับแมลงบนท้องฟ้า นกกระจิบช่วยกําจัดหนอนตามต้นไม้ เหยี่ยวและนกเค้าช่วยกําจัด
หนูที่มากัดกินต้นข้าว เป็นต้น (http://www.bcst.or.th/birding/birding12htm) ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมของความ
หลากชนิดของนก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ 
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การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเน้นการขับเค ล่ือน
กระบวนการพัฒนา ที่ประกอบด้วย ความรอบรู้  คุณธรรม และความเพียร ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จากประเด็นสําคัญของ
ความมุ่งหวังและเป้าหมายทั้งวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรสงคราม และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น และ
ด้วยพื้นที่อําเภอบางคนที มีพื้นที่สวนผลไม้ที่มีการทําสวนผลไม้ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก จีงน่าจะมีความหลากชนิดของนกที่มี
คุณค่าต่อการเกษตร และจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยที่สําคัญ
ของนกหลายชนิดที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทําวิจัยเร่ือง ความหลากชนิดของ
นกที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่สวนผลไม้ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาชนิดนก อุปนิสัยการหากิน  และสถานภาพของนก  
 2. เพื่อศึกษาความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษา 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ทําการเดินสํารวจตามเส้นทางสํารวจในพื้นที่สวนผลไม้ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 3 ประเภท คือ 
สวนล้ินจี่ สวนมะพร้าว และสวนส้มโอ จํานวน 6 สวน  จากเส้นทางการสํารวจเข้าไปข้างละประมาณ 10 เมตร โดยมีระยะทาง
ยาวโดยเฉล่ีย 300 เมตร ซึ่งใช้เวลาในการสํารวจในช่วงเช้า ตั้งแต่พระอาทิตย์เร่ิมขึ้น จนถึงเวลา 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 
15.00 น. จนถึงพระอาทิตย์ตกดิน   ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2555 เดือนละ 2 คร้ัง ทําการบันทึกชนิด
นกจําแนกนกที่พบตามหนังสือ A guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong Lekgul และ Philip D. Round 
( 1991)  และ ลักษณะที่ เข้ ามาใช้ประ โยชน์พื้ น ที่  ทั้ งที่ พบ เห็นตั ว โด ยตรงและจากการจํ าแนกชนิดจ าก เ สีย ง  
         2. นําข้อมูลการพบนกมาวิเคราะห์หาค่าความชุกชุมของชนิดนก (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill 
(1969) ดังนี้ 
        ร้อยละของความชุกชุม =       จํานวนคร้ังที่พบนกชนิดนั้นๆ    x 100 
                                                                             จํานวนคร้ังที่สํารวจ 
                จากนั้นนําร้อยละของความชุกชุมที่ได้มาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับความชุกชุม ดังนี้ 
  ระดับ 5 นกที่มีความชุกชุมสูงมาก (Abundance: A)    พบในอัตราร้อยละ 90 – 100 
   พบได้บ่อยมาก 
 ระดับ 4 นกที่มีความชุกชุมมาก (Commom : C)       พบในอัตราร้อยละ  65 – 89 
   พบบ่อย 
 ระดับ 3 นกที่มีความชุกชุมปานกลาง (Moderately common : MC) พบในอัตราร้อยละ 31 – 64  
   พบได้ปานกลาง 
 ระดับ 2 นกที่มีความชุกชุมค่อนข้างน้อย (Uncommom : UC) พบในอัตราร้อยละ 10 – 30  
   พบได้ค่อนข้างน้อย 
 ระดับ 1 นกที่มีความชุกชุมน้อย (Rare : R)   พบในอัตราร้อยละ 1 – 9  
   พบน้อย 

ผลการวิจัย  
         จากการศึกษาชนิดนกในสวนผลไม้ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ผลการศึกษา ดังแสดงในตาราง ต่อไปน ี
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ตารางท่ี 1 ชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม้ ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่าง เดือนเมษายน-กันยายน 2555  
ท่ี ชนิดนก ชนิดของสวนผลไม้ 

ล้ินจี้ 1 ล้ินจี่ 2 มะพร้าว 1 มะพร้าว 2 ส้มโอ 1 ส้มโอ 2 
1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง       
2 นกโพระดกธรรมดา       
3 นกตีทอง       
4 นกตะขาบทุ่ง       
5 นกกระเต็นอกขาว         
6 นกกินเปี้ยว       
7 นกอีวาบตั๊กแตน         
8 นกกาเหว่า       
9 นกบั้งรอกใหญ่       
10 นกกะปูดใหญ่         
11 นกพิราบป่า         
12 นกเขาไฟ         
13 นกเขาใหญ่       
14 นกเขาชวา       
15 นกกวัก       
16 นกกระแตแต้แว๊ด       
17 นกกาน้ําเล็ก       
18 นกยางเปีย       
19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา       
20 นกยางเขียว       
21 นกแอ่นพง       
22 นกขม้ินน้อยธรรมดา        
23 นกอีแพรดแถบอกดํา       
24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่       
25 นกกางเขนบ้าน       
26 นกเอี้ยงหงอน       
27 นกเอี้ยงสาริกา         
28 นกนางแอ่นบ้าน       
29 นกปรอดหน้านวล         
30 นกปรอดสวน       
31 นกกระจิบธรรมดา       
32 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ       
33 นกสีชมพูสวน         
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล       
35 นกกินปลีอกเหลือง       
36 นกกระจอกบ้าน             
37 นกกระติ้ดข้ีหมู         
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       
 รวม 25 23 31 24 28 23 

หมายเหตุ 1. ล้ินจี่ 1      คือ สวนล้ินจี่ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที 
  2. ล้ินจี่ 2      คือ สวนล้ินจี่ ในตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที 
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  3. มะพร้าว 1  คือ สวนมะพร้าว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที 
  4. มะพร้าว 2  คือ สวนมะพร้าว ในตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที 
  5. ส้มโอ 1    คือ สวนส้มโอ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที 
  6. ส้มโอ 2     คือ สวนส้มโอ ในตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที 
          จากตารางที่ 1 พบว่า ในสวนผลไม้ทั้งสวนล้ินจี่ สวนมะพร้าว และสวนส้มโอ ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบนก จํานวน 24 วงศ์  38 ชนิด โดยในสวนมะพร้าว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที 
จะพบจํานวนชนิดนกมากที่สุด คือ จํานวน 31 ชนิด รองลงมาคือสวนส้มโอ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จํานวน 28 
ชนิด ชนิดนกที่พบในสวนผลไม้ทั้ง 6 สวน ในทุกเดือนที่ทําการสํารวจ ได้แก่ นกกินเปี้ยว  นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกพิราบ
ป่า นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกกวัก นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเขียว เป็นต้น โดยจะพบชนิดนกมากในเดือน
กรกฏาคม จํานวน 31 ชนิด เพราะเป็นช่วงเร่ิมมีฝนตก และบางสวนผลไม้มีการถางหญ้าในร่องสวนจึงมีแมลงที่เป็นอาหารอุดม
สมบูรณ์ รวมทั้งนกบางชนิดมีการจับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงต้นฤดูฝน ส่วนเดือนที่พบชนิดนกรองลงมา คือเดือนกันยายน จํานวน30
ชนิดเพราะเร่ิมมีนกอพยพเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที ่        

ในด้านอุปนิสัยการหากินอาหาร พบกลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ได้แก่ นกกระจิบธรรมดา นกกระจิ๊ดขา
สีเนื้อ นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นพง นกอีวาบตั๊กแตน เป็นต้น กลุ่มนกนกกินสัตว์อื่นๆ และสัตว์น้ํา ได้แก่ นกกระเต็นอกขาว นก
กินเปี้ยว เป็นต้น กลุ่มนกกินเมล็ดพืช ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้หมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นต้น กลุ่มนกกินน้ําหวานจากดอกไม้ 
ได้แก่ นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล เป็นต้น และกลุ่มนกกินลูกปลา กุ้งตัวเล็กตามริมชายคลอง ได้แก่ นกยางเปีย 
นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกวัก เป็นต้น ส่วนสถานภาพของนกที่จําแนกตามการอยู่อาศัยของนกและตามการพบเห็นตาม
ฤดูกาล มีนกประจําถิ่น ที่พบเห็นได้ตลอดทั้งปี จํานวน 36 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน  1 ชนิด และนกอพยพ 
เพื่อหนีความหนาวเย็นเข้ามาเพื่อหาอาหารและสะสมพลังงาน จากกนั้นก็จะเดินทางต่อไป จํานวน 1 ชนิด 
 
ตารางท่ี 2 ความหลากชนิดของนกที่พบในพื้นทีสวนผลไม้แต่ละเดือนโดยแบ่งตามระดับความชุกชุม ระหว่างดือน 
              เมษายน – กันยายน 2555 

ระดับความชุกชุม จํานวนชนิดนก 
ร้อยละของ
จํานวนชนิดนก 

จํานวนชนิดนกท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นท่ีศึกษาในแต่
ละเดือน 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

5 18 47.37 18 18 18 18 18 18 
4 4 10.53 1 4 4 4 4 4 
3 9 23.68 5 3 4 7 6 5 
2 3 7.89 1 2 - 1 - 1 
1 4 10.53 - 1 2 1 - - 
รวม 38 100 25 28 28 31 28 28 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ในสวนผลไม้  อ .บางคนที จ.สมุทรสงคราม ทั้งสวนล้ินจี่ สวนมะพร้าว    และสวนส้มโอ 
จํานวน 6 สวน มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 คือพบบ่อยมาก จํานวน 18  ชนิด คิดเป็นร้อยละ47.37 ของ
จํานวนนกที่พบทั้งหมด คือ นกโพระดก นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกพิราบป่า นกเขาใหญ่ นกกวักนกเขาชวา  
นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน 
นกกระจิบธรรมดา นกสีชมพูสวน และนกกินปลีอกเหลือง 

ในด้านการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของนก พบว่านกประจําถิ่นจะมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาเพื่อการหาอาหารผสม
พันธุ์ การทํารัง และเล้ียงลูก ดังนี ้ 

1. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก เพื่อการหาอาหาร ประกอบด้วย  
              

  กลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ได้แก่ นกกระจิบธรรมดา นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นพง 
นกอีวาบตั๊กแตน  เป็นต้น  
 กลุ่มนกกินสัตว์อื่นๆ และสัตว์น้ํา ได้แก่ นกกระเต็นอกขาว นกกินเปี้ยว เป็นต้น  
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 กลุ่มนกกินเมล็ดพืช ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้หมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นต้น  
 กลุ่มนกกินน้ําหวานจากดอกไม้ ได้แก่ นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล เป็นต้น  
 กลุ่มนกกินลูกปลา กุ้งตัวเล็กตามริมชายคลอง ได้แก่ นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกวัก เป็นต้น  
โดยนกเหล่านี้จะมีพฤติกรรมการหาอาหารของนกแตกต่างกัน  ได้แก่  
  1) เกาะตามตอไม้ กิ่งไม้ สายไฟฟ้า อยู่ริมน้ําคอยจ้องหาเหยื่อในน้ํา เพื่อคอยบินโฉบเหยื่อด้วยปาก เช่น 
นกกระเต็นอกขาว นกกกินเปี้ยว เป็นต้น 
  2) ยืนในน้ําหาอาหาร คอยจ้องหาเหยื่อ เม่ือพบเหยื่อก็จะงับเหยื่อทันที เช่น นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์
ชวา นกยางเยียว เป็นต้น 
  3) ยืนบนพืชลอยน้ําและพื้นดิน หากินตามแหล่งน้ํา หากินแมลง พืช และสัตว์น้ําขนาดเล็ก  นกที่หากิน
แบบนี้ เช่น นกกวัก เป็นต้น  
  4) บางคร้ังเกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้ ตอไม้ พุ่มหญ้า หรือสายไฟและลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดินเป็น
คร้ังคราว จิกกินเมล็ดพืช แมลง และหนอนเป็นอาหาร เช่น นกเขาไฟ นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา 
นกกระจอกบ้าน เป็นต้น  
  5) บางคร้ังจับเกาะอยู่เรือนยอดของต้นไม้ และลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดินเป็นคร้ังคราว เช่น          
นกกะปูดใหญ่ นกกางเขนบ้าน เป็นต้น  
  6) หากิน หรือตัวหนอนตามพุ่มไม้ในระดับต่ํา เช่น นกปรอดหน้านวล นกปรอดสวน เป็นต้น 
  7) โฉบจับแมลงกลางอากาศทันที เช่น นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นพง หรือเกาะตามกิ่งไม้ สายไฟฟ้า หรือ
ส่ิงก่อสร้าง เม่ือพบเหยื่อก็บินโฉบจับ เช่น นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นต้น 
 2. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก เพื่อ ทํารังวางไข่ และเล้ียงลูก  ในช่วงเวลาที่ทําการศึกษาในพื้นที่สวนผลไม้ จะพบ
นกบางชนิดมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อทํารังวางไข่ เล้ียงลูก บนยอดต้นมะขามในสวนมะพร้าว ได้แก่นกยางกรอกพันธุ์ชวา นก
บางชนิดหาใบหญ้า ดอกหญ้ามาทํารังตามพุ่มไม้ เช่น นกกระติ๊ดตะโพกขาว และพบนกกวักเล้ียงลูก โดยลูกจะเดินตามพ่อแม่
ออกไปหากิน 
 3. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกอพยพ คือ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ เข้ามาอาศัยหากินแมลงตามกิ่งไม้ในพุ่มไม้ ในสวนส้ม
โอ พฤติกรรมจะเคล่ือนไหวอยู่เสมอ ไม่ ค่อยอยู่นิ่ง ซึ่งสํารวจพบในสวนส้มโอ ในช่วงเดือนกันยายน  
 ดังนั้นจากผลการศึกษาคร้ังนี้ จึงเป็นประเด็นสําคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ร่วมกันทําการเกษตร
ปลอดสารพิษหรือการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เป็นนิเวศการเกษตรที่เหมาะสมต่อความหลากชนิดของนกเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ทั้งในด้านการหากินอาหาร การทํารัง วางไข่ และเล้ียงลูก และผลพลอยได้ที่ตามมา คือ นกมีคุณค่าต่อการเกษตรทั้งใน
ด้านการผสมเกสร การแพร่กระจายพันธุ์พืช การกําจัดศัตรูพืช โดยเกษตรกรไม่ต้องพึ่งสารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ สภาพแวดล้อม ผลผลิตทางการเกษตร และคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านในการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานเพื่อส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ในการอนุรักษ์
ความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่น และมีผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษทีคุ่ณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดนกในสวนผลไม้ 3 ประเภทคือ สวนล้ินจี่ สวนมะพร้าว และสวนส้มโอที่เน้นการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เป็นหลัก ในพื้นที่ตําบลกระดังงา ตําบลโรงหีบ ตําบลบางนกแขวก ตําบลจอมปลวก และตําบลบางสะแก อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 6 สวน พบ นกพบนก จํานวน 24 วงศ์  38 ชนิด โดยในสวนมะพร้าว ในตําบลบางนก
แขวก อําเภอบางคนที จะพบจํานวนชนิดนกมากที่สุด คือ จํานวน 31 ชนิด ส่วนสถานภาพของนก มีนกประจําถิ่น จํานวน 36 
ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน  1 ชนิด และนกอพยพ จํานวน 1 ชนิด และมีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ใน
ระดับ 5 คือพบบ่อยมาก จํานวน 18  ชนิด คิดเป็นร้อยละ47.37 ของจํานวนนกที่พบทั้งหมด คือ นกโพระดก นกกินเปี้ยว นก
กาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกพิราบป่า นกเขาใหญ่ นกกวักนกเขาชวา  นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซวหางบ่วง
ใหญ่ นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกสีชมพูสวน และนกกินปลีอกเหลือง  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของนก พบว่านกประจําถิ่นจะมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาเพื่อการหาอาหารผสมพันธุ์ การ
ทํารัง และเล้ียงลูก ส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกอพยพ คือ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ เข้ามาอาศัยหากินแมลงตามกิ่งไม้ในพุ่มไม้ 
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ในสวนส้มโอ พฤติกรรมจะเค ล่ือนไหวอยู่ เสมอ ไม่ ค่อยอยู่นิ่ง ซึ่ งสํารวจพบในสวนส้มโอ ในช่วงเดือนกันยายน 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรสวนผลไม้ ควรเน้นการจัดทําเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาความหลากชนิดของนก โดย
การส่งเสริมการปลูกพืชแบบสวนผสมผสาน จะส่งผลให้มีความหลากชนิดของนกมากกว่าสวนผลไม้ที่ปลูกพืชชนิดเดียว 
เนื่องจากจะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารที่หลากหลาย ส่งผลให้นกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในเพื่อการหากินอาหาร และส่งผล
พลอยได้ต่อการกําจัดแมลงศัตรูพืช กระจายพันธุ์พืช และการผสมพันธุ์พืช อีกทั้งลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการ
ใช้วิธีทางเลือกต่างๆ เช่น การใช้น้ําหมักชีวภาพ การปลูกพืชคลุมดิน การถางหญ้ามาคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 
และปลูกพืชที่มีกล่ินฉุน ได้แก่ ดาวเรือง ตะไคร้หอม พริก สะเดา เป็นต้น แซมในสวนผลไม้ และปลูกไว้รอบๆสวนผลไม้ เพื่อ
ป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทําลายผลผลิตในสวนผลไม้ และนําพืชที่มีกล่ินฉุนมาเป็นวัตถุดิบในการทําสารกําจัดแมลงศัตรูพืช 
เพื่อนํามาฉีดพ่นป้องกัน/กําจัดแมลงศัตรูพืชในสวนผลไม้ แม้แต่การนําวัชพืชน้ําในร่องสวนได้แก่ ผักตบชวา จอก แหน เป็นต้น 
มาทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับไม้ผลในสวนผลไม้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนวน รัตนวราหะ 
(2550) ที่กล่าวว่าเกษตรอินทรีย์จะละเว้นการใช้หลักปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ทั้งหลาย เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ฯลฯ และแนวคิดของวิฑูรย์ ปัญญากุล และวิบูลย์ เข็มเฉลิม (2546) ที่กล่าวว่าในการทําเกษตรอินทรีย์มีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 1) การอนุรักษ์นิเวศการเกษตร และส่ิงแวดล้อม บทบาทสําคัญในการสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร 2) 
การฟื้นฟูนิเวศเกษตร โดยการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 3) การพึ่งพากลไก
ธรรมชาติในการทําเกษตร กลไกในธรรมชาติที่สําคัญต่อการเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ วงจรหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมทั้งการพึ่งพา
กันของส่ิงมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร 4) การควบคุมและป้องกัน
มลพิษ เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันมลพิษต่างๆจากภายนอกมิให้ปนเปื้อนผลผลิต 5) 
การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต โดยมีแนวทางที่มุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ด
พันธุ์ ฯลฯ  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการส่งเสริมในเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทําสวนผลไม้แบบสวนผสมผสาน โดยเน้นการทําเกษตรอินทรีย์ ที่เป็น
การทําเกษตรที่ปลอดสารเคมี การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทําเกษตรแบบพึ่งตนเอง 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 

2. ควรรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การจัดกิจกรรมดูนก ในโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด  

A DEVELOPMENT MODEL FOR STRATEGIC LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS 
UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA CHANTHABURI 

AREA I, AREA II AND TRAT 
สุรีย์มาศ  สุขกสิ 

  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, เขต 2 และตราด โดยกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 2) การสร้างร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) การ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 4) การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 5) การสรุปและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์จํานวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากเทคนิค
เดลฟายไปสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐานและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 169 คน ตอบแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบ
ไปปฏิบัตินําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, เขต 2 และตราด 1) ด้านการมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง                
มีความสามารถคิดเชิงวิเคราะห์โดยสามารถจําแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ พัฒนาด้วยวิธีการกรณีศึกษา 2) ด้านการมี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มากําหนดกลยุทธ์ได้ มีการบริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศและบริหารงาน
โดยใช้ฐานข้อมูล พัฒนาด้วยวิธีการสัมมนา 3) ด้านการมีความสามารถในการพยากรณ์และกําหนดอนาคตได้ สามารถประสาน
ปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้หลักการของการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) พัฒนาด้วยวิธีการสอนงาน 4) ด้านการมีกิจกรรมที่ใช้
ความคิดความเข้าใจในระดับสูง มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพ พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน 5) ด้านการ
กําหนดวิสัยทัศน์ กําหนดวิสัยทัศน์จากการคิดนอกกรอบที่สามารถปฏิบัติได้ พัฒนาด้วยวิธีการเกมการบริหาร 
คําสําคัญ  : ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ,์ รูปแบบ   

Abstract 

 The objectives of this research were to study and develop administration model for strategic 
leadership of administrators under the office of Primary Educational Service Area Chanthaburi Area I, Area 
II and Trat. The research procedures consisted of 5 steps as follows: 1) Find basic data 2) Design the 
model 3) Develop Model 3) Verify quality of the model. 4) Implement and present the model for strategic 
leadership of administrators under the office of Primary Educational Service Area Chanthaburi Area I, Area 
II and Trat. The sample used to  construct the model included 18 strategic leadership experts, derived  by  
means  of  purposive sampling. They were asked to review to the Delphi technique  questionnaires. The 
statistical devices used for the analysis of  data  were median  and  interquartile  range.  The  appropriate  
strategic  leadership  model  was  finally  rated  by the sample of 176 administrators in basic education 
institutions. The  statistical devices used for analyzing the data  were  mean  and  standard  deviation. 
 The results showed that A  Development Model for Strategic Leadership of  Administrators under 
the Office of Primary Educational include: 1) High-level  cognitive  activity by analytical  thinking factor 
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develop by case study 2)  Gathering  multiple inputs to formulate strategy for administration data base 
develop by seminar 3) Anticipating and creating the future can coordinate in total quality management by 
teach 4) Revolutionary thinking for change quality modern behavior develop by training 5) Creating a 
vision by practice creative thinking develop by administration game. 
Keywords: Strategic Leadership of Administrators, Model 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 ได้กําหนดให้ 
กระบวนการจัดการศึกษาและการปรับระบบและโครงสร้างของการบริหารการจัดการศึกษาโดยยึดหลักความเป็นเอกภาพใน
ด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพและความต้องการในแต่ละระดับหรือแต่
ละท้องที่ อีกทั้งยึดหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทุกด้านไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา ส่วนมาตรา 39 กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจทางการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใด ๆ คุณภาพของคนเป็นส่ิงที่สําคัญต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ แม้แต่ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันจํากัด หากพลเรือนเหล่านั้นมีคุณภาพประเทศย่อม
เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกัน แต่คนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา (ปาลิกา นิธิ-
ประเสริฐกุล. 2547 : 1-2)  
 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้นําที่ เปล่ียนแปลงไปและผู้นําเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Leadership) เป็นรูปแบบของผู้นําที่นําความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้นําองค์การหลายแห่งที่ประสบ
ความสําเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์ทั้งส้ิน ความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบัติสําคัญคือเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกลและนําวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสําเร็จตามขั้นตอน (เนตร์พัณณา ยาวิราช. 2549 : 
44) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ที่ต้องปรับเปล่ียนทิศทางวิธีการคิดและการบริหารแบบใหม่ที่
สอดคล้องทันต่อการเปล่ียนแปลง มีการวางแผนกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมภารกิจและขอบข่ายทั้งหมดของสถานศึกษา 
ทําให้มีการนําเอาเร่ืองของกระบวนการบริหารงานโดยเฉพาะการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์เข้ามาบูรณาการร่วมกัน เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยผู้นําระดับสูงขององค์การหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์ เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ในทุกขั้นตอน กล่าวโดยสรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 3 ส่วน คือ 1) ขั้นการวางกลยุทธ์ (Strategic 
Formulation) 2) ขั้นการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ 3) ขั้นการควบคุมและการประเมินผล
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation) (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. 2548 : 408) ซึ่งสถานศึกษาจะเกิดการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ได้นั้น ตามแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin. 1998 : 355) กล่าวว่า ผู้นําระดับสูงหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน คือ 1) การมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง 2) การมีความสามารถใน
การรวบรวมข้อมูลต่างๆมากําหนดกลยุทธ์ได้ 3) การมีความสามารถในการพยากรณ์และกําหนดอนาคตได้ 4) การมีความคิด
เชิงปฏิวัติ และ 5) การกําหนดวิสัยทัศน์ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ผลดีนั้นจําเป็นต้องมีการอบรมและ
พัฒนาเพื่อสร้างผู้นํารุ่นใหม่ให้เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ (รุ่ง แก้วแดง. 2540 : 278) ซึ่ง กิตติมา ปรีดีดิลก (2542 : 
117) ระบุว่า การพัฒนาผู้บริหารเป็นกระบวนการที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหารงานบุคคลเพราะเม่ือเวลาผ่านไป
วิทยาการต่าง ๆ เจริญขึ้น เทคนิควิธีการทํางานเปล่ียนแปลงไปแต่ความรู้ต่าง ๆ ลดน้อยลง จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม จากผลการศึกษาของ รุ่งเรือง สุขาภิรมย์  (2544 : 175) ได้ทําการวิเคราะห์ปัจจัย ที่
สัมพันธ์กับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายการศึกษาขึ้นพื้นฐานพบว่า ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาภาวะผู้นําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ทําให้สิ่งที่มี
อยู่ 
เป็นอยู่ดีขึ้น เป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวคน ระบบงานของสถานศึกษา อาคารสถานที่และความรู้สึกนึกคิด 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2549 : 172) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นําที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
วิธีการในการพัฒนาบุคคลระดับ นักบริหารสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การประชุมสัมมนาและการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
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สามารถทําได้หลายด้านทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม การพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะในการ
ทํางาน ให้มีความเชี่ยวชาญและการพัฒนาภาวะผู้นําให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์เพื่อกําหนดทิศทางของสถานศึกษาผ่านทางวิสัยทัศน์และ                
กลยุทธ์ ผู้นําต้องมีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา พิจารณาถึงความอยู่รอดของสถานศึกษาต่อไปในอนาคตที่มีการ
เปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับการดําเนินการตามโครงการยกระดับ
คุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ที่ได้ให้ความสําคัญต่อผู้บริหารที่มีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ เนื่องจากเป็นหัวใจของการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้นําการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบอยู่ขณะนี้ ในการพัฒนาผู้บริหารนั้นต้องมีระบบการ
ฝึกอบรมที่มีคุณภาพโดยเน้นกระบวนการคิด กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนการประชุมเพื่อให้ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553 : 1)  
 จากความสําคัญและจําเป็นดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1,  เขต 2 และตราด สําหรับใช้เป็นแนวทาง            
ในการวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี              
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรหรือสถาบันทางศาสนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด   
 2. เพื่อนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด   

วิธีการดําเนินวิจัย 

 การวิจัยเพื่อนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2  และตราด ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการดําเนินการวิจัยได้
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกําหนดกรอบความคิดในการวิจัยโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนา รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในเร่ืองการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ ์  
 ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด โดยมีองค์ประกอบคือ 1) การมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจใน
ระดับสูง 2) การมีความสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มากําหนดกลยุทธ์ได้ 3) การมีความสามารถในการพยากรณ์และกําหนด
อนาคตได้ 4) การมีความคิดเชิงปฏิวัติ และ 5) การกําหนดวิสัยทัศน์ โดยการสังเคราะห์ผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 นํามา
สร้างรูปแบบจําลองด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญชนิดเลือกตอบ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและมี
แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยอิสระ 
 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2  และตราด โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 18 คน เพื่อให้ได้
รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีความสมบูรณ์ด้วยการนํารูปแบบจําลองจากขั้นตอนที่ 2 มาศึกษา วิเคราะห์ และ
กําหนดเป็นรูปแบบด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 
 ข้ันตอนท่ี 4 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด ที่ผ่านการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอน
ที่ 3 โดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2  และตราด จํานวน 169 
คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติ 
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 ข้ันตอนท่ี 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด โดยจัดทําเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป 

ผลการวิจัย 

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และตราด ใน 5 ด้าน สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้   
 ด้านการมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยสามลําดับแรก คือ  มีความสามารถคิดเชิงวิเคราะห์โดยสามารถ
จําแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ พัฒนาด้วยวิธีการกรณีศึกษา มีความรอบรู้ในสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และ
นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาหน่วยงานได้ พัฒนาด้วยวิธีการกลุ่มทํางาน มีการวางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนา
วิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ  
 ด้านการมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มากําหนดกลยุทธ์ได้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยสามลําดับแรก คือ มีการบริหารจัดการข้อมูล
เป็นระบบสารสนเทศและบริหารงานโดยใช้ฐานข้อมูล พัฒนาด้วยวิธีการสัมมนา เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระตุ้นให้
บุคลากรมีความคิดเชิงกลยุทธ์ ยืดหยุ่นการปรับตัวและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ พัฒนาด้วยวิธีการสอนงาน วางแผนการ
ปฏิบัติงานได้ทุกรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ พัฒนาด้วยวิธีการเทคนิค เอ ไอ ซี  
 ด้านการมีความสามารถในการพยากรณ์และกําหนดอนาคตได้ โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยสามลําดับแรก คือ สามารถประสานปัจจัยต่าง ๆโดยใช้
หลักการของการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) พัฒนาด้วยวิธีการสอนงาน สามารถคาดการณ์แนวโน้มอนาคตและกําหนด
ทิศทางของสถานศึกษา พัฒนาด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ พัฒนากระบวนการของสถานศึกษาให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
พัฒนาด้วยวิธีการศึกษาดูงาน                
 ด้านการมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยสามลําดับแรก คือ มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ทันสมัยและมี
คุณภาพ พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน คิดนอกกรอบเพื่อหาเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา พัฒนาด้วย
วิธีการกรณีศึกษา ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา พัฒนาด้วยวิธีการสนทนาวงกลม  
 ด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยสามลําดับแรก คือ กําหนดวิสัยทัศน์จากการคิดนอกกรอบที่สามารถปฏิบัติได้พัฒนาด้วยวิธีการ
เกมการบริหาร มีการนําวิสัยทัศน์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี พัฒนาด้วยวิธีการสอนงานมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พัฒนาด้วยวิธีการสัมมนา  

สรุปและอภิปรายผล 

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี  เขต 1 , เขต 2 และตราด ด้านการมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง โดยรวมและ รายข้ออยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากภาวะผู้นํากับการบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน
อย่างยิ่งเพราะในการบริหารนั้นผู้บริหารจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ยากต่อการแก้ไขบางปัญหาขาดความชัดเจน
หรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาจึงต้องทําหน้าที่จัดการหรือเป็นผู้นําเพื่อพาสถานศึกษา
ไปสู่ความก้าวหน้าตามความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน การบริหารการศึกษาจําเป็นต้องมีผู้นําที่
เข้มแข็งรู้จักการประสานงานเพื่อสนองความต้องการของชุมชนให้เป็นไปตามความคาดหมายและสอดคล้องกับทรัพยากรด้วย
การใช้พลังอํานาจและอิทธิพลอย่างยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีการประสานงานต่าง ๆ อย่างมีภาวะผู้นําที่จะนําสถานศึกษา
ไปสู่การพัฒนา (Sergiovanni, Kelleher, McCarthy & Wirt. 2004 : 72 - 73) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ทักษะทางด้านการพูด การควบคุมงานและการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร การเรียนการสอนการ
ประเมินผล ควรมีภาวะผู้นําที่มีคุณภาพในการกําหนด พันธกิจ ระเบียบแบบแผน การส่งเสริมภาวะผู้นําในสถานศึกษาสามารถ
ทําได้โดยผู้บริหารการศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงออกอย่างอิสระเพื่อช่วยอํานวยให้เกิดภาวะผู้นําขึ้น 
(Sergiovanni, Kelleher, McCarthy & Wirt. 2004 : 59) และ ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 60 - 61)  ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหาร
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ควรมีทักษะในการจูงใจทีมงาน รู้จักการเสริมสร้างความริเร่ิม  ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จัก
การจัดโครงสร้างองค์การ แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ รู้จักการเจรจาต่อรอง สร้างความภักดีและความผูกพันต่อองค์การ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  บัณฑิต แท่นพิทักษ์ (2545 : 89) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา อํานาจ ความศรัทธา
และความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้นํา
การเปล่ียนแปลงและภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน การใช้อํานาจของผู้บริหารและความพึงพอใจในงานของครูมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภาวะผู้นําของผู้บริหาร การใช้อํานาจของผู้บริหาร ความศรัทธาของครูและชีวสังคม
ของครู สามารถร่วมกันทํานายความพึงพอใจในงานของครูได้ร้อยละ 37.65 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี  เขต 1 , เขต 2 และตราด ด้านการมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มากําหนดกลยุทธ์ได้ โดยรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากกลยุทธ์ในการบริหารมี 4 ประการคือ การ
ขัดเกลาทางสังคม การศึกษาในระบบ ประสบการณ์ในอาชีพและวัฒนธรรมขององค์การ การขัดเกลาทางสังคมประกอบไป
ด้วยการอบรมเล้ียงดูของบิดา มารดา การเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา ความยากลําบากในวัยเด็กที่ทําให้มีความอดทน
พากเพียร การเป็นน้องที่มีพี่  ๆ ให้การสนับสนุนและการฝึกฝนของบิดามารดาที่ทําให้เกิดความเฉลียวฉลาดในวัยเด็ก 
การศึกษาในระบบประกอบไปด้วยการมีครูดี การได้เรียนในวิชาที่เป็นประโยชน์โดยตรงและการได้ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประสบการณ์ในการเรียนระดับปริญญาตรีโทและเอกและประสบการณ์ ในการทํางาน วัฒนธรรมขององค์การประกอบไปด้วย
ความเชื่อและค่านิยมของผู้นําเกี่ยวกับการบริหารองค์การ (เสน่ห์ จุ้ยโต. 2541 : 103) และ บุญทิวา บุญยะประภัศร (2547 : 
38-56) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีภาระหน้าที่และบทบาทต่อสถานศึกษา ต่องานและต่อคนเกี่ยวกับ 1) ภาระหน้าที่และ
บทบาทต่อสถานศึกษา ผู้บริหารต้องตื่นตัว เป็นแกนนําที่จะรองรับสถานการณ์ด้วยการมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อความ
อยู่รอดและการเติบโตของสถานศึกษา ต้องสร้างสํานึกความรับผิดชอบในงานให้แก่สมาชิกในสถานศึกษา มีการกํากับ
ตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและพัฒนาควบคู่กันกับระบบงาน  2) ภาระหน้าที่และบทบาทต่องาน ผู้บริหารมี
หน้าที่และบทบาทต่องาน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานบริหาร งานตัดสินใจ แก้ปัญหาอื่น ๆ และงานในอนาคตโดยต้องได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงทําให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล 3) 
ภาระหน้าที่และบทบาทต่อบุคคลและกลุ่มในสถานศึกษา ถือเป็นหน้าที่ที่สําคัญยิ่งของผู้บริหารที่ต้องทําก็คือ การบริหารคน 
ได้แก่ การนํา จูงใจ พัฒนา รักษาไว้ให้คนเก่งและดีอยู่ทําประโยชน์แก่สถานศึกษาให้มากที่สุด รวมทั้งต้องรักษาดุลยภาพ
ระหว่างเป้าหมายของสถานศึกษากับความต้องการของบุคคลและกลุ่มเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายตอบสนองต่อเป้าหมายซึ่งกันและกัน
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี จิรจีรังชัย (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู พบว่า แบบภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตามแนวความคิดของ แบสและอ
โวลิโอ โดยภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียนและภาวะผู้นําแบบเปล่ียนสภาพ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือจําแนกตามขนาด พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ใช้ภาวะผู้นําแบบเปล่ียนสภาพ อยู่ในระดับ
มาก และใช้ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใช้
ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียนและภาวะผู้นําแบบเปล่ียนสภาพ อยู่ในระดับปานกลาง  
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี  เขต 1 , เขต 2 และตราด ด้านการมีความสามารถในการพยากรณ์และกําหนดอนาคตได้ โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารการศึกษาควรมีบทบาทการเป็นผู้นําทาง
วิชาการ เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จัดสร้างและกําหนดวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคุณธรรมซื่อสัตย์ยุติธรรม มีความสามารถทางอารมณ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
การส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นนักวิจัย นักพัฒนาและพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (วนิตา ศุกระมูล. 
2546 : 34-35) และ กวี วงศ์พุฒ (2543 : 5-6) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารควรมีการศึกษาดี มีความเฉลียวฉลาดเชื่อม่ันในตนเอง มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การและสังคมมีจิตสํานึกที่ดี ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบ กล้าหาญ สนใจ
ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัว ปรับอารมณ์ได้ มีทักษะทางการพูด อารมณ์ขัน มีความสามารถด้านกีฬา มีทักษะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมดีเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ มีวินัยในตนเอง และลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพต้องสร้างความเป็นหนึ่งจาก
ความหลากหลาย มองสรรพส่ิงแบบองค์รวมไม่ใช่แค่บูรณาการหรือกองรวมเพราะการมองแบบองค์รวมเป็นการมองสรรพส่ิง
ดุจดั่งส่ิงมีชีวิต มีการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์ มีการพัฒนา ลักษณะของผู้นําจึงต้องมีสันติภาพเป็นวิสัยทัศน์ มีความรัก
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ความเมตตาเป็นยุทธศาสตร์ มีจิตสาธารณะและจิตอาสาเป็นกลยุทธ์ แล้วมาช่วยกันทําแผนปฏิบัติการที่หลากหลาย (ปาลิกา 
นิธิประเสริฐกุล. 2547 : 9) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชาติ  สังข์รุ่ง (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้นํา พบว่ามี  9 ประการ คือ 1) อํานาจหน้าที่และตําแหน่ง 2) สถานการณ์แวดล้อม ส่ิงแวดล้อมภายนอก 3) ขนาดของ
กลุ่มผู้ร่วมงาน 4) อายุ เพศ ประสบการณ์และคุณวุฒิของผู้นํา 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารนาน ๆ พฤติกรรม
ด้านกิจสัมพันธ์ลดลง 6) ลักษณะของตัวผู้นํา ประกอบด้วย ลักษณะทางกายและบุคลิกภาพ ความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สติปัญญา มีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้นํา 7) ลักษณะของผู้ตาม 8) คุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 9) 
คุณลักษณะขององค์การและบรรยากาศองค์การ   
    รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี  เขต 1 , เขต 2 และตราด ด้านการมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผู้บริหารสถานศึกษา จึงควรมีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์
เพื่อกําหนดทิศทางของสถานศึกษาผ่านทางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ผู้นําต้องมีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา พิจารณาถึงความ
อยู่รอดของสถานศึกษาต่อไปในอนาคตที่มีการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับการดําเนินการตามโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ที่ได้ให้ความสําคัญต่อผู้บริหารที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  เนื่องจากเป็นหัวใจ
ของการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้นําการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเป็น
ระบบอยู่ขณะนี้  ในการพัฒนาผู้บริหารนั้นต้องมีระบบการฝึกอบรมที่มีคุณภาพโดยเน้นกระบวนการคิด กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนการประชุมเพื่อให้ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2553 : 1) ซึ่ง เจมส์ และคอนนอลล่ี (James & Connolly. 2000 : 141 – 142) ได้เสนอไว้ว่า ลักษณะของ
ภาวะผู้นําทางการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถทางการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน สามารถทําให้ทีมงาน
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ปกครองและนักเรียนมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและรู้จักเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง รู้จักสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการเรียน 
ปรับปรุงสถานที่ได้สะอาดสวยงาม มีทักษะการบริหารบุคคล มีศักยภาพในการจัดระบบงานเพื่อควบคุมให้มีการเปล่ียนแปลงที่
ดี สนับสนุนให้เกิดความผูกพันกับสถานศึกษาโดยพัฒนาทีมงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สามารถ
จูงใจและสร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้ร่วมงานสามารถยกระดับคุณภาพการทํางานขึ้นได้ รู้จักมอบหมายงานเพื่อให้ผู้อื่นได้มี
โอกาสแสดงภาวะผู้นําออกมา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสถานศึกษาเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความราบร่ืน สามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทํางานของบุคลากรใน
สถานศึกษาให้สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวัลย์ หงส์ไทย (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนา
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาชัยภูมิ พบว่า ความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ผู้บริหารมีความต้องการในการ
พัฒนามาก ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 2) การสร้างส่ือและการนํา
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 3) การวางแผนงาน การวางแผนกลยุทธ์ การกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) การสร้าง
ภาวะผู้นํา 5) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 6) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงาน 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี  เขต 1 , เขต 2 และตราด ด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
มาตรฐานด้านปัจจัยระบุไว้ว่า ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ระบุเป็นตัวบ่งชี้ไว้คือ  1) 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง 2) ผู้บริหารมีความเป็นผู้นํามีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 3) ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย (สมเดช สีแสง. 2546 : 417) ซึ่ง ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546 : 18) 
เสนอว่า ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  รู้จักการวางแผนและกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา มีความรู้
และทักษะในการบริหารจัดการรู้จักการวางแผนและกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
รู้จักการกระจายอํานาจ สามารถทํางานร่วมกับชุมชนได้ บริหารทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการประเมินผลบุคลากร
และรายงานต่อสาธารณะชน ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้อง มีรูปแบบของความเป็นผู้นําที่เปล่ียนแปลงไปและผู้นําเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นรูปแบบของผู้นําที่นําความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้นําองค์การหลายแห่งที่ประสบ
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ความสําเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์ทั้งส้ิน ความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบัติสําคัญคือเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกลและนําวิสัยทศัน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสําเร็จตามขั้นตอน (เนตร์พัณณา ยาวิราช. 2549 : 
44) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติมา  เทียนทอง (2544 : 90) ได้ศึกษาเร่ืองภาวะผู้นําของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาใน
ทศวรรษหน้าโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหน้าสอดคล้องกับ
แบบจําลองความคิดในอนาคตคือ 1) คุณลักษณะส่วนตนด้านความหน้าเชื่อถือมี 5 ประการคือ เป็นผู้มีความฉลาดและ
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีทักษะในการส่ือสาร เป็นผู้ที่มีความม่ันใจในตนเองและมุ่งม่ันต่อความสําเร็จ 2) ความสามารถในการ
บริหารจัดการบริหารจัดการมี 5 ประการคือ ความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วม ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ ความสามารถในการ
ติดตามงานและประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อ ศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1,  เขต 2 และตราด มีดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
     ผลที่ได้รับจากการวิจัยคร้ังนี้ ทําให้ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1,  เขต 2 และตราด ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) การมีกิจกรรม
ที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง 2) การมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มากําหนดกลยุทธ์ได้ 3) การมี
ความสามารถในการพยากรณ์และกําหนดอนาคตได้ 4) การมีความคิดเชิงปฏิวัติ และ 5) การกําหนดวิสัยทัศน์ เสนอต่อ ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการวางแผนดําเนินการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 
     จากผลการวิจัยคร้ังนี้ทําให้ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1,  เขต 2 และตราด ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถนําไปใช้
ดําเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการดังนี ้
     2.1 ผู้ที่เกีย่วข้องควรนําผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ         
     2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 
ดําเนินงานตามขั้นตอนในรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง   
     2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและจัดทําเป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    จากผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1,  เขต 2 และตราด ควรมีการวิจัย ดังนี้                    
    3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1,  เขต 2 และตราด  
    3.2 ควรมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1,  เขต 2 และตราด  
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THE IMAGE OF STUDENTS AND PARENTS TOWARD HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUES IN CHANTHABURI PROVINCE 
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Abstract 
              The purpose of this research were to study the image of Higher educational institues in 
Chanthaburi province as precieved by concerned personals in 3 following aspects : faith, recognition and 
trust. They were classified by higher educational institues, gender, education of parents and status. The 
samples of this research were 720 the students and parents of Rambhai Barni Rajabhat University and 
Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chantaburi Campus by Krejcie and Morgan tables and 
stratified random samplings. There were 360 students and 360 parents.  The research instruments were 
checklists, opened questionnaires and the rating scale questionnaires with item discrimination 0.21 -0.79 
and alpha reliability 0.75 - 0.87. The statistic values used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and t-test. 

The following major results of the study have been reveald. 1) The image of    Higher educational 
institues in Chanthaburi for the overall and individual variables were at the good levels. The dimension 
that received the highest mean was faith followed by recognition and trust . 2) The comparison of  the 
image of Higher Educational Institues classified by the gender, education of parents and status for the 
overall and the individual variables were not significant but the image classified by higher educational 
institues of the students and parents showed significant difference at 0.01 level.  
Keyword : The image of Higher educational institues, faith, recognition, trust 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ปกครอง 3 
ด้าน คือ ด้านความเชื่อถือต่อสถาบันอุดมศึกษา การยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และด้านความเล่ือมใสศรัทธาที่
มีต่อสถาบันอุดมศึกษา                  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง จําแนกตาม สถาบันอุดมศึกษา เพศ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และสถานภาพ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ปกครอง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาและผู้ปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 720 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และกําหนดขนาด โดยใช้ตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน(Krejcie & 
Morgan. 1990 : 608) ได้นักศึกษารวมทั้งส้ิน 360 คน และผู้ปกครองของนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
360 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ แบบสํารวจ และ
แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อถือต่อ
สถาบันอุดมศึกษา การยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และด้านความเล่ือมใสศรัทธา ที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา ข้อ
คําถามมีค่าอํานาจจําแนก 0.21- 0.79 และมีค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามแต่ละด้าน 0.75-0.87                 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยเลือกวิธีการทางสถิติ ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
            1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการ  แจกแจงความถี่ ใช้ค่าร้อยละ และนําเสนอในรูปของ
ตารางพร้อมคําอธิบายประกอบ 
 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จะหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
            3. เปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยจําแนกตามสถาบันอุดมศึกษา เพศ ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง และสถานภาพ ด้วยค่าสถิติ t (t-test) โดยจะนําเสนอเป็นรายด้าน รวมทุกด้าน และเป็นรายข้อ ในรูปของตาราง 
พร้อมคําอธิบายประกอบ 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวจิัยคร้ังนี้ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
1. ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับดี เม่ือ

เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไปน้อย พบว่า ลําดับแรก คือด้านความเล่ือมใสศรัทธาต่อสถาบันฯ  รองลงมาเป็น
ด้านการยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันฯ  และด้านความเชื่อถือต่อสถาบันฯ  ตามลําดับ สอดคล้องกันทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

   1.1 ด้านความเชื่อถือต่อสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับ 
                    1.1.1 การจัดการศึกษา : โดยรวมและรายข้อเกือบทุกข้ออยู่ ในระดับดี มีเพียงข้อเดียว ที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน เม่ือ
เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไปน้อย พบว่าลําดับแรก ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี คือ มีการบริการทางวิชาชพีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่วนลําดับสุดท้าย คือ มีบุคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน ในขณะทีลํ่าดับแรกและลําดับสุดท้ายตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ได้แก่ 
มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้กับนักศึกษา   เหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน ตามลําดับ 
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                    1.1.2 ผู้บริหาร : ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ลําดับแรกมี 2 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้นําที่ดี กับผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ส่วนลําดับสุดท้าย  คือ  ผู้บริหารติดตามดูแลพฤติกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ในขณะที่ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับดี 
ลําดับแรกและลําดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  และผู้บริหาร
ติดตามดูแลพฤติกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามลําดับ  
                    1.1.3 อาจารย์ผู้สอน : โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับดี ลําดับแรกและลําดับสุดท้าย ได้แก่ อาจารย์
ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาที่สอน และอาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี 
ตามลําดับ สอดคล้องกันทั้ง 2 มหาวิทยาลัย สําหรับลําดับสุดท้ายตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีมีเพิ่มอีก 1 ข้อ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                    1.1.4 เจ้าหน้าที่ : ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับปานกลางเกือบทุกข้อ มีเพียงข้อเดียว คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ที่อยู่ในระดับดี ส่วนลําดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีจํานวนเพียงพอ ในขณะทีค่วามคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลฯ ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับดี ลําดับแรกและลําดับสุดท้าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สุภาพอ่อนโยน เอา
ใจใส่เป็นกันเองกับผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ให้ความสําคัญ สนใจให้ความช่วยเหลือและตอบคําถามที่ผู้มารับบริการข้องใจ 
ตามลําดับ  
                    1.1.5 อาคารสถานที่ : ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีพียง 2 ข้อ อยู่ในระดับดี ลําดับแรกและลําดับสุดท้ายได้แก่ มีการจัดตกแต่งบริเวณ
มหาวิทยาลัยสวยงามร่มร่ืน และโรงอาหารสามารถรองรับนักศึกษาได้เพียงพอตามลําดับ ในขณะที่ความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับดี ลําดับแรกและลําดับสุดท้าย ได้แก่ ห้องเรียนมี
จํานวนและสภาพ เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และโรงอาหารสามารถรองรับนักศึกษาได้เพียงพอ ตามลําดับ 
                    1.1.6 การบริการ : ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เกือบทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงข้อเดียว คือ สํานักวิทยบริการ (ห้องสมุด) มี
ตําราและเอกสารเพียงพอสําหรับให้นักศึกษาค้นคว้า อยู่ในระดับดี ส่วนลําดับสุดท้าย คือ มีการจัดบริการหอพักให้นักศึกษาได้
เพียงพอกับความต้องการ ในขณะที่ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในภาพรวมและรายข้อ อยู่
ในระดับดี ลําดับแรก คือ การจัดสรรทุนให้นักศึกษาจัดทําได้อย่างเหมาะสมยุติธรรม ส่วนลําดับสุดท้ายมี 2 ข้อ ได้แก่ การ
จัดบริการด้านการแนะแนวแก่นักศึกษาจัดทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยให้ทราบได้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ ตามลําดับ 
               1.2 ด้านการยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี โดยรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกือบทุกข้ออยู่ในระดับดี มีเพียง 2 ข้อ ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ลําดับแรกและลําดับสุดท้าย ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีคุณค่าและให้ประโยชน์แก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสม ในขณะที่ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ใน
ภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับดี ลําดับแรกและลําดับสุดท้าย ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมแก่
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และกิจกรรมส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตามลําดับ  
               1.3 ด้านความเล่ือมใสศรัทธาต่อสถาบันอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับดี ลําดับแรกสอดคล้องกันทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษารู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ส่วนลําดับ
สุดท้ายตามความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง มีความเอื้ออาทร และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน และนักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจเม่ืออยู่ในมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

2. ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี สอดคล้อง
กัน เม่ือเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไปน้อย พบว่า ลําดับแรกตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คือ ด้านความเล่ือมใสศรัทธาต่อสถาบันฯ รองลงมาเป็นด้านการยอมรับต่อกิจกรรมของ
สถาบันฯ และด้านความเชื่อถือต่อสถาบันฯ ตามลําดับ ในขณะที่ลําดับแรกตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ คือ ด้านการยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันฯ รองลงมาเป็นด้านความเล่ือมใสศรัทธาต่อ
สถาบันฯ และด้านความเชื่อถือต่อสถาบันฯ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ส่วนใหญ่แล้ว 
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ผู้ปกครองมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนักศึกษาในปกครองของตนเอง  
3. เม่ือเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสถาบันฯ พบว่า ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล มีความคิดเห็นสูงกว่านักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั้งในภาพรวมและเป็น
รายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. เม่ือเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาชายและหญิง พบว่า ภาพลักษณ์ของ
สถาบันฯ ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองชายและหญิงที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ก็แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  

5. เม่ือเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันพบว่า 
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

6. เม่ือเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ปกครอง ทั้งในภาพรวมและเป็น
รายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ มีเพียงภาพลักษณ์ของสถาบันฯ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองเท่านั้น ที่สูงกว่าความคิดเห็นของนักศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษา  พบว่า  ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยรวมและเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับดีเกือบทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านความเล่ือมใสศรัทธาต่อสถาบันฯ ด้านการ
ยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันฯ  และด้านความเชื่อถือต่อสถาบันฯ  ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิจิตรา 
สุวรรณอาสน์ (2547 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองภาพลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย  ในทัศนะของ
นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ พบว่า นักศึกษามองภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ในภาพรวมว่า ด้านความเล่ือมใสศรัทธาอยู่
ในระดับดี รองลงไป คือ ด้านการยอมรับต่อกิจกรรม  และด้านความเชื่อถือต่อการจัดการศึกษา ตามลําดับ และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ อนันต์ มณีประวัติ (2546 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์และวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา พบว่า สังคมมีแนวโน้มยอมรับวิทยาลัยเทคนิคยะลามากขึ้น ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
โดยรวม อยู่ในระดับที่ดีมาก  
 มีเพียงภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านความเชื่อถือต่อ
สถาบันฯ เท่านั้น ที่อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาพลักษณ์ด้านความเชื่อถือด้านนี้ ต้องอาศัย
องค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมกันหลายองค์ประกอบ เช่น ความสามารถโดยรวมของผู้บริหาร การทํางานเป็นทีม งบประมาณ ความ
พร้อมของอาคารสถานที่ และความพร้อมของบุคลากร เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีข้อจํากัดในหลายประเด็น 
เช่น ด้านอาคารสถานที่กําลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ จํานวนบุคลากรก็ขึ้นอยู่กับ กรอบอัตรากําลังบุคลากร
ที่อยู่ในช่วงเวลาของการพิจารณาปรับอัตรากําลัง ประกอบกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ก็อยู่ในช่วงของการรักษาการณ์ เป็น
ต้น  ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ทําให้นักศึกษามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านนี้ อยู่ในระดับปานกลาง 
   สําหรับความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษา กล่าวคือ 
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับดีทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองรับรู้
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  ตามคําบอกเล่าของนักศึกษา จึงมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้อง ไปในทํานองเดียวกัน  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1.1 ด้านความเชือ่ถือต่อสถาบันฯ  พบว่า ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และอาจารย์ 
ผู้สอน 2 ด้าน  ที่นักศึกษาและผู้ปกครองมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า  มีภาพลักษณ์โดยรวมและรายข้อ  อยู่ในระดับดีเกือบ
ทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญญา จันทร์ตรง(2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ในทรรศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เร่ืองที่มีค่าคะแนนภาพลักษณ์สูงใน 10 อันดับแรก มี
เร่ืองความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ความเป็นผู้รู้ของอาจารย์ผู้สอน ความเป็นครูและความสามารถของอาจารย์
ผู้สอน และความเหมาะสมในการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมอยู่ด้วย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (2551 : บทคัดย่อ) เร่ืองภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในทัศนคติ
ของประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม อาจารย์แต่ง
กายสุภาพเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาดี สุภาพเรียบร้อย การวางตัวเหมาะสม มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
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วิสัยทัศน์กว้าง ทันสมัย จัดอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ และนาง
มยุรี จะบัง (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองภาพลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษาปีการศึกษา 2550 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ด้านการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมากเชน่เดียวกัน 
 การที่นักศึกษาและผู้ปกครอง   มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์สถาบันฯ   ด้านความเชื่อถือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดี สอดคล้องกันเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า แต่ละมหาวิทยาลัยมีความตื่นตัวในการปรับตัวให้เข้ากับ
โลกยุคปัจจุบัน หลักสูตรที่ใช้ต้องทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อ
รองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นอาเซียนสากลด้วย  อีกทั้งการมีระบบการประกันคุณภาพ ที่แต่ละสถาบันต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
และเกณฑ์การประเมิน อีกทั้งในปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีการพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อเทคโนโลยี  พยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ จึงทําให้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 2 ด้านนี้อยู่ในระดับดี สําหรับข้อ 3 
การมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ก็
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่ในบางคณะขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในบางสาขาวิชาค่อนข้างมาก  โดยต้องมี
การจ้างบุคลากรภายนอก มาช่วยทําการสอนหลายคน ยกตัวอย่างเช่นคณะครุศาสตร์ เป็นต้น เนื่องจากกรอบอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัย ขยายไม่ทันต่อจํานวนการรับนักศึกษาเข้ามาเรียน โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพครู ที่มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้ามา
ศึกษาต่อจํานวนมาก 
 ส่วนภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ด้านความเชื่อถือเกี่ยวกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ และการบริการ ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความคิดเห็นของ
นักศึกษาและผู้ปกครองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ อยู่ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความเชื่อถือด้านต่าง ๆ 
เหล่านี้ ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วม หลายองค์ประกอบ เช่น  ความสามารถโดยรวมของผู้บริหาร การทํางานเป็นทีม 
งบประมาณ ฯลฯ  ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีข้อจํากัดในหลายประเด็นแตกต่างกัน เช่นความหลากหลายของหลักสูตร จํานวน
นักศึกษา เป็นต้น  ทําให้เกิดปัญหาหลายด้าน จึงทําให้นักศึกษาและผู้ปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความคิดเห็น
ต่อภาพลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างจากความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลฯ ที่ทางมหาวิทยาลัยอาจจะมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพียงพอที่จะรองรับสภาพหรือปัญหาเกี่ยวก ับ
ภาพลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้มากกว่า ความคิดเห็นจึงอยู่ในระดับดี  
                1.2 ด้านการยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันฯ พบว่า ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
และผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเกือบทุกข้อ อยู่ในระดับดี มีเพียงข้อ 2 คือ มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสม ที่นักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
มีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง กับกิจกรรมส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ก็อยู่ในระดับปานกลางด้วย ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีงบประมาณจํากัดในการอุดหนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประกอบกับมีกิจกรรมที ่
หลากหลายของนักศึกษาทั้งในระดับสถาบัน คณะวิชา โปรแกรมวิชา หรือระดับชุมนุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ อีกทั้งอาจเกิดจากการบริหารงบประมาณที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เต็มที่ตามที่ควรจะเป็นก็เป็นได้ สําหรับกิจกรรมส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ก็อาจจะมีการจัดลําดับเหตุผลในการจัด ตามที่
ทางผู้บริหารหรือหน่วยงานต่าง ๆ เสนอมา ซึ่งบางคร้ังก็ไม่อาจสนองตอบความต้องการของนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งแตกต่าง
จากความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีงบประมาณ
เพียงพอ สามารถจัดการบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักศึกษาทั้ง 2 
มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน 
                1.3 ด้านความเล่ือมใสศรัทธาต่อสถาบันฯ  พบว่า ภาพลักษณ์สถาบันฯ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับดี และมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในลําดับแรก ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบัน 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ค่อนข้างสูง ในหลายสาขาวิชา สามารถผลิต
นักศึกษาที่มีคุณภาพได้ในระดับหนึ่ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นที่ยอมรับของสังคม 
นักศึกษาและผู้ปกครองจึงเกิดความรู้สึกภูมิใจ ต่อการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
ร่วมกัน ประเด็นที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คือความ
เอื้ออาทรและการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏรําไพพรรณี มีข้อจํากัดในเร่ืองการจัดสร้างหอพักให้นักศึกษาเข้าพักได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ โดยนักศึกษาส่วน
ใหญ่จะพักอยู่ตามหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ทําให้การดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องเกิดขึ้นน้อย
คร้ัง นักศึกษาขาดความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่จะนําไปสู่ความความเอื้ออาทรต่อกัน ตามที่ควรจะเป็น ส่วนประเด็นที่ควรปรับปรุงให้
ดีขึ้นตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ คือ การที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยสามารถให้คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ กับผู้ปกครองของนักศึกษาได้เสมอ และทําให้
นักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจเม่ืออยู่ในมหาวิทยาลัย ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรในการทําหน้าที่
แนะนํา หรือให้คําปรึกษาหารือ จํานวนจํากัด ไม่เพียงพอ ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครอง ทั้งใน
เร่ืองของการดูแล การบริการตอบปัญหา ให้คําปรึกษา แนะนํา ได้อย่างทั่วถึง ในทุกกรณี ทุกสถานการณ์  

2. เม่ือเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ปกครองพบว่า    
   2.1 เม่ือจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาของผู้ปกครองและสถานภาพ โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิเกือบทุกด้าน มีเพียงภาพลักษณ์ด้านความเชื่อถือต่อสถาบันฯ เกี่ยวกับอาคารสถานที่เพียงด้านเดียวที่
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ปกครอง สูงกว่านักศึกษาอย่างมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

       สําหรับกรณีที่ความคิดเห็นของนักศึกษาชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  โดยรวม
และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุปรีดี สุวรรณบูรณ์ และนางมยุรี จะบัง 
(2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ภาพลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
ปีการศึกษา 2550 พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ในภาพรวมและแต่ละด้าน
ไม่แตกต่างกัน 

       ส่วนด้านสถานภาพ ที่ทั้งผู้ปกครองและนกัศึกษา มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  โดยรวมและเป็น
รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจาก ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองรับรู้ขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
สถาบันฯ  ตามคําบอกเล่าของนักศึกษา จึงมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องไปในทํานองเดียวกัน สําหรับกรณีที่ผู้ปกครองมี
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านความเชื่อถือเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สูงกว่านักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เร่ืองของอาคารสถานที่เป็นเร่ืองที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ตรง ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยม
ชมสถาบันฯ ที่บุตรหลานของตนเข้ามาศึกษาต่อ และเนื่องจากตัวนักศึกษาเองอยู่ในสถาบันฯ ตลอดช่วงของการเข้ารับ
การศึกษา จึงซึมซับรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองของอาคารสถานที่มากกว่าผู้ปกครอง ส่งผลให้นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่าง
จากผู้ปกครองในประเด็นนี้  
                   ในกรณีที่ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยรวม
และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิอาจเนื่องมาจากการที่ตัวผู้ปกครองเองไม่ค่อยมีโอกาสมาสัมผัส หรือ
อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงบ่อยคร้ังนัก ดังนั้น ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เกดจากการได้รับข้อมูล
จากการถ่ายทอด หรือการบอกเล่าของนักศึกษา จึงทําให้มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์สถาบันฯ ไม่แตกต่างกัน 

    2.2 ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ปกครอง เม่ือจําแนกตามสถาบันฯ  พบว่า 
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุปรีดี 
สุวรรณบูรณ์ และนางมยุรี จะบัง (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ภาพลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษาในทัศนะ
ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2550 พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาเขตที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ในภาพรวมและแต่ละด้านแตกต่างกัน  
                   ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐานของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่แตกต่างกัน อาทิเช่น จํานวนนักศึกษา 
ความหลากหลายและความแตกต่างของสาขาวิชาที่เปิดสอน ความเพียงพอของจํานวนบุคลากร อาคารสถานที่  และ
งบประมาณ เป็นต้น ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ได้ทั้งส้ิน ทั้งทางด้าน ความเล่ือมใส
ศรัทธาต่อสถาบันฯ  การยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันฯ  และด้านความเชื่อถือต่อสถาบันฯ  อีกทั้งประเด็นที่ศึกษาก็เป็นเร่ือง
ที่ค่อนข้างชัดเจน ไม่ซับซ้อนมากนัก ผู้ปกครองและนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ
เป็นหลัก ความแตกต่างของสถาบันฯ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง ที่อยู่ต่างสถาบันฯ กัน 
ข้อเสนอแนะ 

            จากการศึกษาภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและของผู้ปกครอง 
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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           ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้             
            จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ มีภาพลักษณ์ที่
ดีในบางเร่ือง ในขณะที่บางเร่ือง อาจต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป ข้อมูลเหล่านี้ทําให้เรา
ทราบและเข้าใจถึงความคิดเห็น ความต้องการ ตลอดจนการรับรู้ของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่มีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ความสําคัญมาก เพราะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ หรือมองเห็น
ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อการมีภาพลักษณ์ในทางที่ดีมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
            สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
            1. เกี่ยวกับการจัดการศึกษา : จัดให้มีจํานวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
            2. เกี่ยวกับผู้บริหาร : ควรมีการปรับปรุงทุกข้อ โดยเฉพาะข้อที่เกี่ยวกับการที่ตัวของผู้บริหารเอง ติดตามดูแล
พฤติกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  แสดงความคิดเห็น 
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้บริหารควรพัฒนาตนเอง ศึกษาและนําเสนอข้อมูลใหม่ ๆ มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งระบบบริหารจัดการของผู้บริหารมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได ้

3. เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน : จัดจํานวนอาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอกับการดําเนินงาน  
            4. เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการควรมีจํานวนเพียงพอ เจ้าหน้าที่ให้ความสําคัญ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ
และตอบคําถามที่ผู้มารับบริการข้องใจ สุภาพอ่อนโยน เอาใจใส่เป็นกันเองกับผู้มารับบริการ ให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ผู้มา
รับบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาให้แก ่
ผู้มาขอรับบริการได ้
            5. เกี่ยวกับอาคารสถานที่ : จัดการให้สภาพของอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสะอาด  ดูแลห้องน้ําให้สะอาด ถูก
สุขอนามัย แก้ปัญหากล่ินเหม็นที่เกิดจากการสูบบุหร่ีของนักศึกษาในห้องน้ํา  ห้องเรียนมีจํานวนและสภาพเหมาะสม พอเพียง
กับจํานวนนักศึกษา โรงอาหารสามารถรองรับนักศึกษาได้เพียงพอ จัดให้มีสถานที่บริการด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น การควบคุม
คุณภาพอาหารที่บริการภายในมหาวิทยาลัยทําได้อย่างเหมาะสม สถานที่จอดรถในมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพียงพอ มีที ่นั่ง
บริเวณภายในมหาวิทยาลัยพอเพียงกับนักศึกษา มีสถานที่ และอุปกรณ์ การกีฬาและออกกําลังกายสําหรับนักศึกษาที่
เหมาะสม ควรปรับปรุงบริเวณทางเข้าประตูหน้ามหาวิทยาลัยรวมทั้งร้ัวของมหาวิทยาลัย ให้สะอาดและมีภาพลักษณ์ที่
เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
            6. เกี่ยวกับการบริการ : การให้บริการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดให้มีจํานวนเพียงพอ จัดบริการด้านการแนะแนวแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือนักศึกษา
เจ็บป่วยต้องจัดให้มีการบริการและมีบุคลากรที่จะดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม การจัดสรรทุนให้นักศึกษาจัดทําให้เหมาะสม
ยุติธรรม จัดสรรงบประมาณในการสร้างหอพกัเพื่อบริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ทราบได้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์   
            7. ด้านการยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันฯ : มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมทุก
ประเภทแก่นักศึกษา กิจกรรมที่จัดขึ้นควรคุณค่าและให้ประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างแท้จริง อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําใน
การจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารและอาจารย์ควรเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น จัดให้มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การออกกําลังกาย ที่มี
คุณภาพดี ไว้บริการ เป็นต้น 
            8. ด้านความเล่ือมใสศรัทธาต่อสถาบันฯ โดยรวม เป็นรายด้าน และเป็นรายข้อ อยู่ในระดับดีทั้งหมด ผู้วิจัยจึงขอ
นําเสนอภาพลักษณ์ฯ ที่มีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของนักศึกษา  จากน้อยไปมาก  3  ลําดับที่  ได้แก่  นักศึกษารุ่นพี่ 
รุ่นน้องมีความเอื้ออาทรและมีความสัมพันธ์ที่ต่อกัน นักศึกษามีความไว้วางใจสามารถปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ที่
ปรึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยได้เสมอ และนักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจเม่ืออยู่ในมหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดย
ผู้ปกครองก็มีความคิดเห็น 2 ลําดับแรกสอดคล้องกัน แต่ลําดับที่ 2 มีเพิ่มมาอีก 1 ข้อ คือ ผู้ปกครองมีความรักความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัย   
            สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ  
โดยรวม เป็นรายด้าน และเป็นรายข้อ อยู่ในระดับดีทั้งหมด ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ที่มีคะแนนเฉล่ีย
ความคิดเห็นต่ําที่สุด ดังนี้ 
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            1. เกี่ยวกับการจัดการศึกษา : มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา                 
            2. เกี่ยวกับผู้บริหาร : ติดตามดูแลพฤติกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และระบบการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้  
            3. เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อบกพร่องของนักศึกษาให้นักศึกษาทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข  
            4. เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ : ให้ความสําคัญ สนใจ ให้ความช่วยเหลือและตอบคําถามที่ผู้มารับบริการข้องใจ             
            5. เกี่ยวกับอาคารสถานที่ :  ปรับปรุงโรงอาหารให้สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างเพยีงพอ    
            6. เกี่ยวกับการบริการ : ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ทราบได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์  
            7. ด้านการยอมรับต่อกิจกรรมของสถาบันฯ : กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นควรสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา                  
            8. ด้านความเล่ือมใสศรัทธาต่อสถาบันฯ : นักศึกษาควรมีความรู้สึกอบอุ่นใจ เม่ืออยู่ในสถาบันฯ 
            9. ผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดความสามัคคีในหมู่นักศึกษามากขึ้น  ควรจัดเวรยามให้มีครบทุกประตูทางเข้า - ออก และเคร่งครัดต่อ  กฎ 
ระเบียบ ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดไว้  

ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป 
            1. ควรมีการศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละด้าน อย่างเฉพาะเจาะจง ยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพมาประกอบ 
            2. ควรมีการศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จะทําให้ได้
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  อันจะนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันฯ 
ต่อไป 
            3. ควรมีการศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ตามความคิดเห็นของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุร ี

A STUDY OF PROBLEMS OF LOCAL GOVERNMENT ON EDUCATIONAL 
MANAGEMENT IN CHANTHABURI PROVINCE 

วรญา ภูเสตวงษ์  
ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ                                                                                                                                

 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี  ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 4  ด้าน คือ  ด้านแผนในการ
เตรียมความพร้อม  ด้านประสบการณ์  ด้านวิธีการบริหาร และด้านการจัดสรรรายได้  โดยจําแนกตามหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานภาพ  เพศ  และวุฒิการศึกษา ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ทุกหน่วยงาน ใช้วิธีการ
เลือกแบบเป็นชั้นภูมิและไม่เป็นสัดส่วน(Disproportional Stratified Random Sampling) จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามปลายเปิด  และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าอํานาจ
จําแนกราย-ข้อ 0.49 – 0.89 มีค่าความเชื่อม่ัน  0.94 – 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านแผนในการ
เตรียมความพร้อม รองลงมา คือ  ด้านประสบการณ์และด้านวิธีการบริหาร ซึ่งมีปัญหาอยู่ในลําดับเดียวกัน ส่วนด้านที่มีปัญหา
ต่ําสุด คือ ด้านการจัดสรรรายได้  2) ปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานภาพ และเพศ โดยรวมและ
รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านเกือบทุก
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียงปัญหาด้านการจัดสรรรายได้เพียงด้านเดียวที่ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ 3)  แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ที่อยู่ใน
ลําดับสูงสุดของการดําเนินการจัดการศึกษาแต่ละด้าน คือ มีการวางแผนด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง และการใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานขององค์กรจัดกระทําได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
คําสําคัญ : ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเตรียมความพร้อม ประสบการณ์ การบริหารจัดการ การจัดสรรรายได ้

Abstract 

 The purpose of this research were to study problems and trends of  Local Government on 
educational management in Chanthaburi province as precieved by concerned personals in 4 following 
aspects : readiness preparation in educational provisions, experience and participation in educational 
provisions, administration and management of education and educational budget allocation . They were 
classified by  the subject faculty, status, gender and education of concerned personals. The samples were 
400 concerned personals with disproportional stratified random samplings. The research instruments were 
checklists, opened questionnaires and the rating scale questionnaires with  item discrimination 0.49 -0.89  
and  alpha  reliability 0.94-0.97. The statistic values used for data analysis were frequency,  percentage, 
mean, standard deviation, and t-test. 
             The following major results of the study have been reveald. 1) The problems of Local 
Government on educational management  in Chanthaburi for the overall and individual variables were at 
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the moderate levels. The highest average results  was readiness preparation in educational provisions, 
experience and participation in educational and administration and management of education and 
educational budget allocation was the lowest. 2) The comparison of problems of Local Government on 
educational management  in Chanthaburi province  classified by the subject faculty, status and gender for 
the overall and the individual variables were not significant but problems classified by  education of 
concerned personals showed significant difference at 0.05 level excepted  aspect of educational budget 
allocation was not significant. 3) The first trends of  local government on educational management in 
Chanthaburi province in  4 following aspects were has planning the budget to support the provision of 
basic education of Local Government, director have capability in vision define , mission and goal of 
education of school consistent with requirements of learner and community, have working together as a 
team between personnel involed and the budget in operations of organization maneuver cost-effectively 
and optimization.  
Keyword : Problems of  Local Government, Readiness Preparation, Experience and Participation, 
                 Administration and Management, Educational Budget Allocation   

บทนํา 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ วัด วัง บ้าน โดยมีลักษณะ
เป็นกลุ่มๆ ไม่มีระบบ ไม่มีหน่วยงานกลาง รับผิดชอบ การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบแบบแผนในประเทศ เร่ิมมีขึ้นสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ในปี พ.ศ. 2423 (พงศ์ชิต ชิตพงศ์.  ออนไลน์. 2553)  ซึ่งในขณะนั้น ได้มีการจัดการศึกษา
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และได้มีการสถาปนากรมศึกษาธิการขึ้น (ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ) 
สําหรับพัฒนาการในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นนั้น เร่ิมมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2451 โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดูแลการจัดการศึกษาตามมณฑลต่าง ๆ  
เป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่ประชาชน เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ ส่วนการศึกษาที่สูงกว่าขึ้นไปนั้น เป็นภารกิจของ
กระทรวง ศึกษาธิการ การดูแลการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  ถูก โอนกลับไปกลับมา  ภายใต้การดูแลระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะ ๆ ตามนโยบายของทางรัฐบาล และตามสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  
 หลังจากที่การจัดการศึกษาของไทย  โอนมาอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี  พ.ศ. 2523 สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ได้มีการเปล่ียนแปลงไปมาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 (การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.  ออนไลน์. 2553) ได้บัญญัติสิทธิของประชาชน ในด้านการศึกษา
และการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่
น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาและฝึกอบรมตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น ซึ่งรัฐจะต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ ่น
พึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มี
อํานาจเป็นของตนองโดยเฉพาะ สําหรับการกําหนดอํานาจและหน้าที่ ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องคํานึงถึง
การกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุน การบริหารการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทําแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
– 2559 ขึ้น โดยได้จัดทําภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  อีกทั้งพระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ได้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และการปกครองรูปแบบพิเศษ โดยครอบคลุมภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับศักยภาพ ตามความพร้อม และนําไปปฏิบัติได้ 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 1-13) ได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของท้องถิ่น และกําหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โดยในมาตรา 41 ระบุว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น”  ในมาตรา 42 ยังระบุด้วยว่า “ กระทรวง ศึกษาธิการ มีหน้าที่ประสานงาน 
ส่งเสริม ให้ท้องถิ่นจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน” และในมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนงานและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กระทรวงมหาดไทย. 2542 : 24) ระบุว่า “ รัฐจะต้องถ่ายโอน
ภารกิจสาธารณะที่ซ้ําซ้อน ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น ภายใน 4 ปี ” ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนด
องค์ประกอบของเกณฑ์ในการประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นไว้ 6 องค์ประกอบ คือ 
1) ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 2) แผนการเตรียมความพร้อมใน
การจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ ระดับ ประเภท 
และรูปแบบการศึกษา 3) วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา  4) การจัดสรรรายได้เพื่อการศึกษา 5) ระดับและประเภท
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและ 6) ความเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 สําหรับภารกิจการถ่ายโอนด้านการศึกษามี 2 ลักษณะ(บุญยิ่ง ประทุม. ออนไลน์. 2553 ก) คือ ภารกิจการศึกษาที่
ถ่ายโอนได้ โดยไม่ต้องประเมินความพร้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน เป็นต้น และภารกิจการศึกษาที่ถ่ายโอน โดยต้องมีการประเมินความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การถ่ายโอนสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กล่าวมาแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ได้ทําการจัดการศึกษาอยู่แ ล้ว 
ดําเนินการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐานให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และตามความต้องการของประชาชน ส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดการศึกษา ให้ดําเนินการจัดบริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมก่อน จึง
จะมีสิทธิและรับผิดชอบจัดการศึกษา  
 แต่จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า สภาพโดยรวมของความพร้อมในด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่นั้น ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ในการบริหารจัดการทั้งทาง ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ทําให้การถ่าย
โอนภารกิจมีการหยุดชะงักลง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง เช่น  เทศบาล ซึ่งมีการ
จัดการศึกษาอยู่ก่อนแล้ว  ก็สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
การศึกษาระดับอนุบาล  หรือศูนย์เด็กเล็กบางส่วนนั้น ก็ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว 
ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาฟรี15 ปีนั้น ก็ยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจนว่า จะ
ดําเนินการอย่างไรที่จะทําให้เกิดการเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มีครูและนักวิชาการบางส่วนทําการประท้วง แสดงความไม่เห็นด้วยกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
จัดการศึกษา   
 เนื่องจากผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีซึ่งมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตครู และให้คําแนะนํา ช่วยเหลือด้านการจัดศึกษา ให้แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรีอยู่ด้วย ซึ่งย่อมจะต้องเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหา
และแนวทางการดําเนินงาน ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี 4 ด้าน คือ ด้านแผนการใน
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา  ด้านประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ด้านวิธีการบริหารการศึกษา และด้านการ
จัดสรรรายได้ ซึ่งผลการวิจัยจะได้นํามาใช้เป็นข้อมูลในภารกิจการจัดการศึกษา  หรือภารกิจการถ่ายโอนสถานศึกษา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญ และตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติกําหนดไว้ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  อันจะนํามาซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ จะได้มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับต่างประเทศในอนาคตได้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านแผนในการเตรียมความพร้อม ด้าน
ประสบการณ์ ด้านวิธีการบริหาร และด้านการจัดสรรรายได ้  
            2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาในการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี โดยจําแนกตามหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานภาพ เพศ และวุฒิ
การศึกษา  ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดจันทบุรี  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ทุกหน่วยงาน จํานวน 400 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิและไม่เป็นสัดส่วน
(Disproportional Stratified Random Sampling)  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสํารวจ และ
แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับ ปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดจันทบุรี 4  ด้าน คือ ด้านแผนในการเตรียมความพร้อม ด้านประสบการณ์  ด้านวิธีการบริหาร และด้านการจัดสรร
รายได ้ ข้อคําถามมีค่าอํานาจจําแนก 0.49 - 0.89 และมีค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามแต่ละด้าน 0.94 – 0.97 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยเลือกวิธีการทางสถิติ ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการ  แจกแจงความถี่ ใช้ค่าร้อยละ และนําเสนอในรูปของ
ตารางพร้อมคําอธิบายประกอบ 
 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี 
จะหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
            3. เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษา โดยจําแนกตามหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานภาพ เพศ และวุฒิการศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้วยค่าสถิติ t (t-test) โดยจะนําเสนอเป็นรายด้าน รวมทุกด้าน และ
เป็นรายข้อ ในรูปของตาราง พร้อมคําอธิบายประกอบ 
            4. วิเคราะห์แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และนําเสนอในรูปของตาราง พร้อมกับคําอธ ิบาย
ประกอบ 

ผลการวิจัย 

           จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 
            1. ปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านที่มีปัญหาสูงสุด  คือ  ด้านแผนในการเตรียมความพร้อม 
รองลงมา ได้แก่ ด้านประสบการณ์และด้านวิธีการบริหาร ซึ่ง มีปัญหาอยู่ในลําดับเดียวกัน  ส่วนด้านที่มีปัญหาต่ําสุด  คือ  
ด้านการจัดสรรรายได ้  
               1.1 ด้านแผนในการเตรียมความพร้อม ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือ การวางแผนด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมาเป็นการจัดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในการรับโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส่วนข้อที่มีปัญหาในลําดับสุดท้าย คือ การวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชนและ
กรรมการสถานศึกษา 
               1.2 ด้านประสบการณ์ ข้อที่มีปัญหาสูงสุด  คือ  การมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 
รองลงมา  ได้แก่  การมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  ส่วนข้อที่มีปัญหาในลําดับสุดท้าย คือ 
การมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

 

 

โดยในมาตรา 41 ระบุว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น”  ในมาตรา 42 ยังระบุด้วยว่า “ กระทรวง ศึกษาธิการ มีหน้าที่ประสานงาน 
ส่งเสริม ให้ท้องถิ่นจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน” และในมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนงานและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กระทรวงมหาดไทย. 2542 : 24) ระบุว่า “ รัฐจะต้องถ่ายโอน
ภารกิจสาธารณะที่ซ้ําซ้อน ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น ภายใน 4 ปี ” ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนด
องค์ประกอบของเกณฑ์ในการประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นไว้ 6 องค์ประกอบ คือ 
1) ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 2) แผนการเตรียมความพร้อมใน
การจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ ระดับ ประเภท 
และรูปแบบการศึกษา 3) วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา  4) การจัดสรรรายได้เพื่อการศึกษา 5) ระดับและประเภท
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและ 6) ความเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 สําหรับภารกิจการถ่ายโอนด้านการศึกษามี 2 ลักษณะ(บุญยิ่ง ประทุม. ออนไลน์. 2553 ก) คือ ภารกิจการศึกษาที่
ถ่ายโอนได้ โดยไม่ต้องประเมินความพร้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน เป็นต้น และภารกิจการศึกษาที่ถ่ายโอน โดยต้องมีการประเมินความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การถ่ายโอนสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กล่าวมาแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ได้ทําการจัดการศึกษาอยู่แ ล้ว 
ดําเนินการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐานให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และตามความต้องการของประชาชน ส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดการศึกษา ให้ดําเนินการจัดบริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมก่อน จึง
จะมีสิทธิและรับผิดชอบจัดการศึกษา  
 แต่จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า สภาพโดยรวมของความพร้อมในด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่นั้น ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ในการบริหารจัดการทั้งทาง ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ทําให้การถ่าย
โอนภารกิจมีการหยุดชะงักลง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง เช่น  เทศบาล ซึ่งมีการ
จัดการศึกษาอยู่ก่อนแล้ว  ก็สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
การศึกษาระดับอนุบาล  หรือศูนย์เด็กเล็กบางส่วนนั้น ก็ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว 
ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาฟรี15 ปีนั้น ก็ยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจนว่า จะ
ดําเนินการอย่างไรที่จะทําให้เกิดการเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มีครูและนักวิชาการบางส่วนทําการประท้วง แสดงความไม่เห็นด้วยกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
จัดการศึกษา   
 เนื่องจากผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีซึ่งมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตครู และให้คําแนะนํา ช่วยเหลือด้านการจัดศึกษา ให้แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรีอยู่ด้วย ซึ่งย่อมจะต้องเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหา
และแนวทางการดําเนินงาน ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี 4 ด้าน คือ ด้านแผนการใน
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา  ด้านประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ด้านวิธีการบริหารการศึกษา และด้านการ
จัดสรรรายได้ ซึ่งผลการวิจัยจะได้นํามาใช้เป็นข้อมูลในภารกิจการจัดการศึกษา  หรือภารกิจการถ่ายโอนสถานศึกษา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญ และตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติกําหนดไว้ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  อันจะนํามาซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ จะได้มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับต่างประเทศในอนาคตได้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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               1.3  ด้านวิธีการบริหาร ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือ ความสามารถในการถ่ายโอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาที่จัดหรือเตรียมจะจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสามารถแก้ไข ปรับปรุง หลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ส่วนข้อที่มีปัญหาอยู่ในลําดับสุดท้าย 
คือ  การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   1.4 ด้านการจัดสรรรายได้ ข้อที่มีปัญหาสูงสุด  คือ  สามารถจัดหารายได้จากหลาย ๆ วิถีทาง นอกเหนือจากรายได้
จากภาษีอากร หรือที่รัฐจัดสรรให้ รองลงมา ได้แก่ มีแผนการจัดหารายได้เพื่อรองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนข้อที่มีปัญหาอยู่ในลําดับสุดท้าย คือ การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 

2. ปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้านโดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดสรรรายได้สําหรับเทศบาล และด้านแผนใน
การเตรียมความพร้อม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  ส่วนด้านที่มีปัญหาอยู่ในลําดับสุดท้าย คือ  ด้านวิธีการบริหาร เม่ือ
เปรียบเทียบปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี   ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
            3. ปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด  
คือ  ด้านประสบการณ์  รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดสรรรายได้สําหรับผู้บริหาร  และด้านแผนในการเตรียมความพร้อมสําหรับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ส่วนด้านที่มีปัญหาอยู่ในลําดับสุดท้าย คือ  ด้านวิธีการบริหาร  เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี  ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามสถานภาพ 
โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ

4. ปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องชายและหญิง โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน สอดคล้องกัน โดยด้านที่ มีปัญหา
มากที่สุด คือ ด้านประสบการณ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดสรรรายได้  ส่วนด้านทีมี่ปัญหาอยู่ในลําดับสุดท้าย คือ ด้านวิธีการ
บริหาร เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องชายและหญิง โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
            5. ปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้านและเกือบทุกกลุ่ม มี
เพียงแต่ด้านวิธีการบริหารเพียงด้านเดียวที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีคิดว่ามีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านประสบการณ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดสรรรายได้ ส่วนด้านที่มีปัญหาอยู่ในลําดับ
สุดท้าย คือ ด้านวิธีการบริหาร เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
จันทบุรี  ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและเป็นราย-ด้านเกือบทุกด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียงปัญหาด้านการจัดสรรรายได้ เพียงด้านเดียวที่บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
            6. แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน พบว่า 
               6.1 ด้านแผนในการเตรียมความพร้อม บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจัด
การศึกษามากที่สุดลําดับ 1 และ 2 สอดคล้องกันเกือบทุกกลุ่ม คือ มีการวางแผนด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามลําดับ มีเพียงบุคลากรที่เกี่ยวข้องหญิงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี เพียง 2 กลุ่มที่มีความ
คิดเห็นอันดับ 1 และ 2 แตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่น ได้แก่ มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมีการวางแผนด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามลําดับ ส่วน
ความคิดเห็นลําดับสุดท้าย ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม คือ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานในการวางแผนการ
รับโอนงานทางการศึกษา                                 
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                6.2 ด้านประสบการณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา
มากที่สุดลําดับ 1 และ 2 สอดคล้องกัน คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  และผู้บริหารมีประสบการณ์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลําดับ ส่วนความคิดเห็นลําดับสุดท้าย ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง สังกัดเทศบาล บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรที่เกี่ยวข้องชาย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจัดทํานโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขณะที่ความคิดเห็นลําดับสุดท้าย ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ประสบการณ์ในการจัดทํานโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับความคิดเห็นลําดับสุดท้าย ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เป็นผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหญิง คือ  ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารมีประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากรที่มีสมรรถภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามลําดับ  
                6.3 ด้านวิธีการบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษามากที่สุด
ลําดับ 1 และ 2 สอดคล้องกันเกือบทุกกลุ่ม  คือ มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ตามลําดับ มีเพียงความคิดเห็น
ลําดับที่ 2 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องหญิงและบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีเพียง 2 กลุ่มที่ แตกต่างออกไปจากกลุ่ม
อื่น กล่าวคือ ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องหญิง คือ ผู้บริหารมีความ สามารถในการจัดการเพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความเข้าใจตรงกัน ส่วนความคิดเห็นของบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความสามารถในการนํานโยบายทางการจัดการศึกษาดัดแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ สําหรับความคิดเห็นลําดับสุดท้าย ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกือบทุกกลุ่ม คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการนํานโยบายทางการจัดการศึกษา  
ดัดแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ มีเพียงความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีเพียงกลุ่มเดียวที่
แตกต่างออกไป คือ การนําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                6.4 ด้านการจัดสรรรายได ้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษามาก
ที่สุดลําดับ 1 และ 2 สอดคล้องกันเกือบทุกกลุ่ม คือ การใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานขององค์กรจัดกระทําได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด และผู้บริหารสามารถวางระบบการใช้งบประมาณได้ชัดเจนเหมาะสม เพื่อให้ระดับปฏิบัติเกิดความ
เข้าใจตรงกัน ตามลําดับ มีเพียงบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าเพียงกลุ่มเดียว ที่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุดลําดับ 1 และ 2 แตกต่างออกไป คือ  ผู้บริหารสามารถวางระบบการใช้งบประมาณได้ชัดเจนเหมาะสม เพื่อให้ระดับ
ปฏิบัติเกิดความเข้าใจตรงกัน และการใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามลําดับ ส่วน
ความคิดเห็นลําดับสุดท้ายของบุคลากรที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันทุกกลุ่ม  คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดหา
รายได้จากหลาย ๆ วิถีทาง นอกเหนือจากรายได้จากภาษีอากร หรือที่รัฐจัดสรรให้                                     

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ว ิจัยพบว่าประเด็นที ่สามารถนํามา อภิปรายผล  ตามความมุ่งหมายและ
สมมุติฐานของการวิจัย  มีดังนี้ 
           1.ปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านแผนในการเตรียมความพร้อม ด้านประสบการณ์ ด้าน
วิธีการบริหาร และด้านการจัดสรรรายได้  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มีการก่อตั้งมานานหลายปีแล้ว ได้รับรู้ ทําความเข้าใจ และเตรียมการเกี่ยวกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 – 2559 ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทําขึ้น ภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นแต่ละประเภท  โดยครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพ  
ตามความพร้อมและนําไปปฏิบัติได้ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นเอง ส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
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ในบางระดับมาแล้วรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย  สอดคล้องกับผลการวิจัยของสํานัก
ผู้ตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที ่12 (ออนไลน์ : 2554) ที่ทําการศึกษาวิจัยความพร้อมเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  เทศบาลที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว ส่วนใหญ่มีจุดเด่นในเร่ืองมีรายได้สูง มี
ความพร้อมในด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา  มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ประชาชนให้ความร่วมมือ และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาอยู่แล้ว สําหรับเทศบาลที่ไม่
เคยจัดการศึกษา พบว่า มีจุดเด่นในเร่ืองมีการประสานงานได้ดี มีความพร้อมด้านงบประมาณ สําหรับเทศบาลที่มีรายได้สูง
ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ประชาชนให้ความร่วมมือ และมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาได้ 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว พบว่า ส่วนใหญ่จะมีจุดเด่นในเร่ืองความสามารถ ในการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อพัฒนาการศึกษาได้ด้วยตนเอง จากประเด็นเหล่านี้จึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาการ
ดําเนินการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วริศรา  คํานึงธรรม (2546 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในการรองรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อม ในการรองรับการกระจายอํานาจการบริหารจัด
การศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของยุทธการ ศิริเวชมงคล  (2545 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาวิจัยเร่ืองความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุกกลุ่ม   มีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งในภาพรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้  ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของผดุงศักดิ์ อุปบายลับ (2544 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองความพร้อมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ในการรับโอนงานด้านการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่น ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลลพบุรี พบว่า 
องค์การบริหารส่วน-ตําบลมีความพร้อมในการรับโอนงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการเตรียมความพร้อมในระดับปานกลาง 
ในขณะที่ประยูร ศรีประสาธน์ และคนอื่น ๆ (2544 : บทคัดย่อ) ก็ทําการวิจัยเร่ืองความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
การบริหารการศึกษา  พบว่า  ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนตําบล
ในภาพรวม  และในแต่ละระดับชั้น  มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลลินทิพย์ ศุภฤกษ์ (2544 : 60) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียนของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน ของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน  
         2. เม่ือพิจารณาปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและเป็น
รายด้าน ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจําแนกตามหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานภาพ เพศ  และ
วุฒิการศึกษา  พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกกลุ่ม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศักดิ์สิทธิ์ ปะส่ิงชอบ (2551 : 
บทคัดย่อ) ที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาสมรรถภาพในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี 
พบว่า สมรรถภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเม่ือจําแนกตามสถานภาพ เพศ และวุฒิ-การศึกษา โดยรวม รายด้าน และ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การที่ผลการศึกษา คร้ังนี้ พบว่า มีเพียงบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
เพียงกลุ่มเดียวที่มีความคิดเห็นว่า ปัญหาด้านวิธีการบริหารอยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้บริหาร จึงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับทราบปัญหาและขั้นตอน
เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการบริหารมากนัก ประกอบกับการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการจัด
การศึกษาน้อย ทําให้ขาดวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร จึงอาจจะให้ความสําคัญกับงานบริหารน้อยกว่างานประจําของตนเอง 
             3. เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานภาพ และเพศ โดยรวมและเป็น
รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ในทั้ง 3 กรณีนี้ ได้รับรู้ถึงภารกิจในการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมานานแล้ว อีกทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาบ้างแล้ว ในระดับหนึ่งด้วย จึงทําให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ  เนื้อหาสาระ หลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการดําเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติไปได้ในทิศทางเดียวกัน ทําให้ปัญหา
ในการดําเนินการจัดการศึกษา เกิดขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกัน จึงทําให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
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ดําเนินการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์สิทธิ์ ปะส่ิงชอบ (2551 : บทคัดย่อ) ที่ทําการศึกษา
วิจัยเร่ืองการศึกษาสมรรถภาพในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี พบว่า สมรรถภาพในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม  และเป็นรายด้านตามความคิดเห็นของ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพและเพศ ต่างกัน แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุทธการ  ศิริเวชมงคล  (2545 : บทคัดย่อ)  ศึกษาวิจัยเร่ือง
ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า ค่าเฉล่ียความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยรวม และด้านการ
บริหารงานกับด้านวิชาการ ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับที ่พิษณุ ก่อเกียรติยากุล (สํานักผู้ตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการ
ที่ 12.  ออนไลน์ : 2554) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ในเขตการศึกษา 2 พบว่า ผู้นํากลุ่มบุคคลในองค์กรทางการศึกษาและในองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขต 
การศึกษา 2 ที่มีเพศต่างกัน ตําแหน่งหน้าที่การงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                      
            4. เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและเป็นรายด้านเกือบทุกด้าน พบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีความคิดเห็นว่าการดําเนินการจัดการศึกษาด้านแผนในการเตรียมความพร้อม ด้าน
ประสบการณ์  และด้านวิธีการบริหารมีปัญหามากกว่าความคิดเห็นของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า การดําเนินการจัด
การศึกษา ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบของไทย ยังมีปัญหาสะสมมานาน หลายด้าน กล่าวคือ ด้านทฤษฎี
และปฏิบัติในการบริหารจัดการไม่ค่อยสอดคล้องกัน บางแห่งยังบริหารงานแบบรวมศูนย์อํานาจ ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้บุคลากร
หรือหน่วยงาน ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทําให้การดําเนินการจัดการศึกษาไม่อาจจะตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้อย่างเหมาะสม มีปัญหาการขาดการประสานงานในการดําเนินงาน บางหน่วยงานยังมีการทํางานที่
ซ้ําซ้อนกัน การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยคร้ัง ทําให้ขาดความต่อเนื่องของแผนการดําเนินงาน นโยบายของภาครัฐ กฎ ระเบียบ 
บางเร่ืองไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษา การจัดสรรรายได้หรือการจัดสรรงบประมาณยังไม่เป็นธรรม หรือขาดความเหมาะสม โดย
อาจจะนําไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ มากกว่าการจัดสรรเพื่อการศึกษา อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ยังมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ ฯลฯ  
ประกอบกับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์  และวิสัยทัศน์  เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการศึกษา  ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ส่วนใหญ่ อาจจะมีมากกว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จึง
เป็นที่มาของความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการศึกษาด้านแผนในการเตรียมความพร้อม ด้านประสบการณ์ และด้าน
วิธีการบริหาร ที่แตกต่างกัน ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศักดิ์สิทธิ์ 
ปะส่ิงชอบ (2551 : บทคัดย่อ) ที่ทําการศึกษาวิจัย เร่ืองการศึกษาสมรรถภาพในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดจันทบุรี พบว่า เม่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีว ุฒิการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นว่าสมรรถภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
            อนึ่งจากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า มีเพียงแต่ปัญหาด้านการจัดสรรรายได้เพียงด้านเดียวที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  และต่างกับผลการวิจัยของศักดิ์สิทธิ์ ปะ
ส่ิงชอบ (2551 : บทคัดย่อ) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัญหาด้านการจัดสรรรายได้ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
อาจจะมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม สามารถเห็นได้ชัดเจน  เม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงานในระดับเดียวกัน 
เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว จํานวนประชากรในแต่ละองค์กร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี ฯลฯ  อนึ่ง 
งบประมาณหรือรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ก็มีจํานวนไม่สูงมากนัก ทําให้วิธีการหรือขั้นตอนในการ
จัดสรรรายได้สําหรับงานแต่ละประเภท อาจจะไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไปในการทําความเข้าใจ  จากเหตุผลดังที่กล่าวมา 
จึงทําให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันทั้ง 2 กลุ่ม ไม่
แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ 

            จากการศึกษา ปัญหา  และแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี  
ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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           ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
            หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรจัดดําเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
         1. ให้ความสําคัญกับประเด็นการดําเนินการจัดการศึกษา เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านแผนในการ
เตรียมความพร้อม ด้านประสบการณ์ ด้านวิธีการบริหาร และด้านการจัดสรรรายได ้ ตามลําดับ 
           2. ด้านแผนในการเตรียมความพร้อม : มีการวางแผนด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม ชัดเจน, มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน , มีการ
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในการรับโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจจัดเป็นเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                        
           3. ด้านประสบการณ์ : หน่วยงาน ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับการจัดหาบุคลากรที่มี
สมรรถภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารควรจะมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน, ผู้บริหารควรส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรจะมีหรือหา
วิธีการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดทําแผน นโยบาย วิธีการดําเนินการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาหลักสูตรในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           4. ด้านวิธีการบริหาร : มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง, มีการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด, มีการนําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
, ผู้บริหารต้องมีความสามารถในประสานงานการถ่ายโอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารต้อง
มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาที่จัดหรือเตรียมจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถแก้ไข ปรับปรุง 
หลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน  
            5 ด้านการจัดสรรรายได ้: การใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานขององค์กร ต้องมีการวางแผนจัดกระทําได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด, ผู้บริหารต้องวางระบบการใช้งบประมาณได้ชัดเจน เหมาะสม เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจ
ตรงกันในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย, การจัดสรรรายได้ให้แก่ทางสถานศึกษาควรจัดกระทําให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ และผู้บริหารต้องจัดเตรียมแผนการจัดหารายได้ สามารถจัดหารายได้
จากหลายวิถีทาง นอกเหนือจากรายได้จากภาษีอากร หรือที่รัฐจัดสรรให้ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
           ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1 . ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดจันทบุรีโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบอื่น ๆ  เช่น การวิจัยเชิง-คุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ 
ชัดเจน ครอบคลุม ปัญหาทุกด้านและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 2. ควรทําการศึกษากับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ในจังหวัดจันทบุรี เพิ่มเติม เช่น กลุ่มของชุมชนที่มีอาชีพแตกต่าง-กัน 
ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่น  เป็นต้น  
 3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านอื่น ๆ  ที่ส่งผลต่อการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 
เพิ่มเติม เช่น  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  นโยบายของภาครัฐ
ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรืออิทธิพลทางด้านการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดําเนินการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 5. ควรศึกษาวิจัยปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่น 
และเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัดในภาค
ตะวันออก  เพื่อนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละ
จังหวัด 
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ทัศนคติของศิษย์เกา่ที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
ATTITUDES OF GRADUATED TO BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM  

IN MARKETING 
บุษรา บรรจงการ, ศตวรรษ  ทิพโสต 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาทัศนคติของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช.  
 คณะผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างคือ ศิษย์เก่าของหลักสูตร ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 
จนถึงปัจจุบัน จํานวนทั้งส้ิน 169 ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทัศนคติของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่า
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบโดยใชค้่าสถิติเพียร์สัน ไคสแควร์ 
 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีความเหมะสม และถ้าต้องมีการปรับเปล่ียน กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญไปที่วิชาในด้านการส่งเสริมการตลาดมาก
ที่สุด ส่วนทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรในด้านอื่นๆ พบว่า ด้านที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมากมีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
พื้นฐานส่วนประสมการตลาด และด้านอาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตร  ด้านที่มีความสําคัญอยู่ในปานกลางมีอยู่  3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหา/ความรู้ของหลักสูตร ด้านกิจกรรมเสริมของหลักสูตร และด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่าทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ .ปช. มีความแตกต่างกันด้านวิชา
เฉพาะด้าน วิชาแกน รายวิชาในกลุ่มเอกบังคับและเอกเลือก ความดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอน เนื้อหา/ความรู้นอก
หลักสูตร และกิจกรรมเสริมของหลักสูตร 
 ระดับทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรในภาพรวมพบว่า มีระดับความเหมาะสมปานกลาง โดยด้านที่เหมาะสมมากที่สุดคือ
ความรู้พื้นฐานด้านส่วนประสมการตลาด ด้านที่เหมาะสมน้อยที่สุดคือ  ด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
คําสําคัญ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบัณฑิต /ศิษย์เก่า 

Abstract 

Attitudes of graduated to business administration program in marketing aims to study the 
attitudes of graduated to the business administration program in marketing and compared attitudes of 
regular graduated and weekend classes. 

The research is survey research. The sample is the business administration program in marketing 
graduated since 2004 to the present are 169 samples. The tool of data collecting is questionnaire. The 
percentage, median average, standard deviation and Pearson chi-square are used as the statistical 
analysis. 

 The study showed that the attitudes of graduated about the business administration program in 
marketing is appropriate. In case of improvement, they prefer the major subject of promotion. In the 
other points of the attitude, the attitude level of content of the marketing mix and lecturer are good. The 
attitude level of content / knowledge of the program, the extra activities and the environmental 
education are moderate. 

From a comparative study found that the attitude of regular graduated and weekend classes are 
difference in specific subject, core subject, major subject, select subject, attention of the lecture, 
content/knowledge outside of the standard program and extra activities. 
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Attitude of the sample to the business administration program in marketing is average at 
moderate level. The highest attitude is in content of the marketing mix and the lowest attitude is in 
environmental education. 
Keywords Bachelor of Business Administration Program in Marketing,Faculty of Management Science, 
Rambhaibharni Rajabhat University,  Graduated  

บทนํา 

 การศึกษาถือได้ว่าเป็นพื้นฐานและเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่จะทําให้บุคคลพัฒนาตนเองได้ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น และการศึกษาคือ การสร้างให้คนมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความ
พร้อมที่จะประกอบงานอาชีพได้ การศึกษายังถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์  เจตคติและทักษะความชํานาญที่เอื้อและ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) มี
เป้าหมายในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนและชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง มีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และสามารถปรับตัวรู้เท่าทันเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม  โดยมีการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ  ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ ระบบอุดมศึกษาไทยจะต้องนําสังคม
และชุมชนไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียน  อันเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างพื้นฐานกําลังคนให้มีจํานวนและคุณภาพที่
เหมาะสม  เพื่อรองรับต่อความจําเป็นในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการ ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมวิทยฐานะครู ภารกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการ
ผลิตบัณฑิตเป็นสัดส่วนสูงมาก เม่ือเทียบกับภารกิจด้านอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจึงจําเป็นต้องรู้สภาพความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในอนาคต  คุณลักษณะของแรงงานที่เป็นที่ต้องการ
ของสถานประกอบการและความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
เพื่อนํามาใช้ประกอบการวางแผนการผลิตบัณฑิต นอกเหนือจากนโยบายของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล  ตลอดจนศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเอง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได้มีการศึกษา
ลักษณะสถานประกอบการ ลักษณะการทํางานและคุณภาพของบัณฑิต รวมทั้งนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้
รับมาเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการผลิตบัณฑิตและนําผลการศึกษามาใช้ปรับแผนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เช่น เพิ่ม
รายวิชาที่จะเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  ลดรายวิชาที่ไม่
จําเป็นหรือมีความสําคัญน้อยลงออกไป  หรือเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัยหรือความ
ต้องการของตลาดแรงงานให้มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. ศึกษาทัศนคติของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  
2. ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จําแนกตามประเภท

นักศึกษา 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว เป็นคําถามลักษณะหลายตัวเลือก (Multiple Choices) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียว คําถามลักษณะปลายเปิด (Open-Ended Form) และคําถามลักษณะตรวจสอบรายการ (Check Lists) 
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 ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วยคําถามลักษณะหลายตัวเลือก 
(Multiple Choices) คําถามลักษณะตรวจสอบรายการ (Check Lists) คําถามลักษณะจัดอันดับ (Rank Order) และคําถาม
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยที่คําถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการกําหนด
ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นมากที่สุด / เหมาะสมมากที่สุด 
  คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นมาก / เหมาะสมมาก 
  คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นน้อย / เหมาะสมน้อย 
  คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นน้อยที่สุด / เหมาะสมน้อยที่สุด 
 จากการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์โดยใช้สูตรคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด และบุญ

ส่ง  นิลแก้ว, 2535 : 23 – 24) 
   (คะแนนสูงสุด  - คะแนนต่ําสุด)   =  5  - 1    = 0.80  
                       จํานวนชั้น         5 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.21 – 5.00 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นมากที่สุด หรือเหมาะสมมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.41 – 4.20 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นมาก หรือเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.61 – 3.40 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.81 – 2.60 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.80 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นน้อยที่สุดหรือเหมาะสมน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นคําถามลักษณะปลายเปิด (Open-Ended Form) โดยให้ผู้ตอบ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะใช้การส่งแบบสอบถามไปยังที่อยู่ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 
จนถึงปัจจุบัน และให้ผู้ตอบส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย หลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับ
มาแล้ว ผู้วิจัยจะดําเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบ และแก้ไข (Editing) เพื่อพิจารณาแบบสอบถาม เม่ือพบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ก็จะทําการตัดออก 
ส่วนกรณีที่แบบสอบถาม มีบางส่วนที่ผู้ตอบตอบไม่ครบ แต่สามารถแก้ไขได้ โดยที่ไม่ทําให้สาระสําคัญของข้อมูลผิดเพี้ยนไป ก็
จะดําเนินการแก้ไข  เพื่อให้แบบสอบถามชุดนั้น สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได ้

2.  ลงรหัส (Coding) โดยทําการตรวจคําตอบ และลงรหัสไว้ทางด้านขวาของกระดาษ โดยในการลงรหัส จะเป็นไป
ตามคู่มือลงรหัสทีมี่การจัดทําขึ้น เพื่อสะดวกต่อการป้อนข้อมูลในการประมวลผลต่อไป 

3.  ประมวลผล (Processing) โดยการนําแบบสอบถามทั้งหมด ที่มีการลงรหัสแล้วมาป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows และทําการประมวลผลข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows  ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือการหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และทดสอบค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติ

เพียร์สัน ไคสแควร์ (Pearson Chi-Square : x )  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นคําถามปลายเปิด จึงใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย  



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

554

 

 

 1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งส้ิน 169 คน เป็นศิษย์เก่าที่จบ
การศึกษาภาคปกติ คิดเป็นร้อยละ 63.9 ภาค กศ.ปช. คิดเป็นร้อยละ 36.1 สถานภาพปัจจุบัน ทํางานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
60.9 ทํางานพร้อมทั้งศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 22.5 ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 2.4 ยังไม่ได้ทํางาน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ตําแหน่ง
งานปัจจุบัน ส่วนใหญ่ทํางานในตําแหน่งเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 26.6 อันดับที่สอง คือ ตําแหน่งงานอื่นๆ เช่น พนักงาน
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 20.7 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่ทํางานในระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 55.6รองลงมาคือ
ระดับผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 16.6 อาชีพที่ทําในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
34.3 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 30.8  ลักษณะงานที่ทําส่วนใหญ่ทํางานเต็มเวลา (วันละ 8 ชั่วโมง) คิด
เป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ ทําเต็มเวลา/บางเวลาคิดเป็นร้อยละ 14.8 ประสบการณ์ในการทํางานตําแหน่งปัจจุบันส่วน
ใหญ่ ทํางานมาแล้ว 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.3 สถานที่ทํางานส่วนใหญ่ทํางานอยู่ใน
จังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 46.2  รองลงมาคือจังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 17.2 ปัญหาที่พบมากที่สุดในการทํางานคือ
ปัญหาตําแหน่งงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา ผู้ตอบที่มีปัญหานี้ คิดเป็นร้อยละ 29.6 รองลงมาคือปัญหาเงินเดือนน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 ส่วนปัญหาของเนื้อหาวิชาที่เรียนเม่ือนําไปใช้กับการทํางาน พบว่า ปัญหาด้านเนื้อหาวิชาที่ผู้ตอบพบมากที่สุดคือ 
ปัญหาเนื้อหาวิชาที่เรียนมาไม่จําเป็นต่อการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคือปัญหาเนื้อหาวิชาซ้ําซ้อนไม่หลากหลาย 
คิดเป็นร้อยละ 21.9  
 2.  ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แยกตามด้านต่างๆ  ดังนี้ 

2.1 ด้านทัศนคติที่มีต่อโครงสร้างหลักสูตร พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรียนตลอดหลักสูตร 134 
หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมาคือไม่เห็นด้วยเพราะน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 6.5 สําหรับวิชาการศึกษาทั่วไป ที่ต้อง
เรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วยเพราะหน่วยกิตน้อย
เกินไป คิดเป็นร้อยละ 12.4 หมวดการศึกษาทั่วไป ที่ผู้ตอบเห็นว่ามีความสําคัญมากที่สุดได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 22.5สําหรับกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้าน (บริหารธุรกิจ) ที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 74.6 รองลงมาคือไม่เห็นด้วย 
เพราะน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 17.2 กลุ่มวิชาแกนที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อย
ละ 78.1 รองลงมาคือไม่เห็นด้วย เพราะน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 13.6 กลุ่มวิชาเอกบังคับที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วย
กิต ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมาคือไม่เห็นด้วย เพราะน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 15.4 กลุ่มวิชาเอก
เลือก ที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมาคือไม่เห็นด้วย เพราะน้อย
เกินไป คิดเป็นร้อยละ 18.9 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 78.7 รองลงมาคือไม่เห็นด้วย เพราะน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 18.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี ที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมาคือไม่เห็นด้วย เพราะน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 14.2 

2.2 ด้านทัศนคติที่มีต่อรายวิชาของหลักสูตร พบว่า รายวิชาที่กําหนดในกลุ่มวิชาแกนในปัจจุบัน ผู้ตอบ
ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 82.2  รองลงมาเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ  2.2 รายวิชาที่
ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าควรเพิ่มในกลุ่มวิชาแกน คือวิชาสาขาภาษา คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาคือวิชาสาขาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 30.8 รายวิชาที่ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าควรลดลงในกลุ่มวิชาแกน คือวิชาสาขาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 16.0 รองลงมาคือวิชาสาขา การเงินการธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 15.4 ด้านกลุ่มวิชาเอกบังคับ ผู้ตอบ
ส่วนใหญ่เห็นว่ากลุ่มวิชาเอกในปัจจุบันมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมาเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะน้อยเกินไป 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 ส่วนวิชาในกลุ่มเอกบังคับ ที่ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องเรียน คือวิชาการตลาดเกษตรและ
สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือวิชาสัมมนาทางการตลาด คิดเป็นร้อยละ 17.2 วิชาที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาการตลาด 
ที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับ แต่ผู้ตอบส่วนใหญ่ เห็นว่าจําเป็นต้องเรียนได้แก่วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  คิดเป็นร้อยละ 35.5 
รองลงมาคือวิชาการบริหารการขาย คิดเป็นร้อยละ 32 วิชาในกลุ่มเอกเลือก ที่ผู้ตอบเห็นว่าควรเลือกเรียนมากที่สุด คือ
วิชาการบริหารการขาย คิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมาคือวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 16.6 แต่เม่ือพิจารณาที่
ระดับคะแนนเฉล่ียเพื่อหาค่าความนิยมพบว่า วิชาที่มีการถูกเลือกโดยมีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ วิชาการบริหารการขาย 

(x = 2.22, S.D. = 2.032) รองลงมาคือวิชาวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (x = 2.11, S.D. = 1.784) 
ความรู้สําหรับวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (การตลาด) ที่ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าควร

มุ่งเน้นมากที่สุดคือด้านการทําธุรกิจจําลอง คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาคือความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูป 
คิดเป็นร้อยละ 32.0 และทัศนคติที่มีต่อวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (การตลาด) ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่า

 

 

 ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วยคําถามลักษณะหลายตัวเลือก 
(Multiple Choices) คําถามลักษณะตรวจสอบรายการ (Check Lists) คําถามลักษณะจัดอันดับ (Rank Order) และคําถาม
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยที่คําถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการกําหนด
ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นมากที่สุด / เหมาะสมมากที่สุด 
  คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นมาก / เหมาะสมมาก 
  คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นน้อย / เหมาะสมน้อย 
  คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ตัวเลือก จําเป็นน้อยที่สุด / เหมาะสมน้อยที่สุด 
 จากการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์โดยใช้สูตรคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด และบุญ

ส่ง  นิลแก้ว, 2535 : 23 – 24) 
   (คะแนนสูงสุด  - คะแนนต่ําสุด)   =  5  - 1    = 0.80  
                       จํานวนชั้น         5 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.21 – 5.00 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นมากที่สุด หรือเหมาะสมมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.41 – 4.20 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นมาก หรือเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.61 – 3.40 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.81 – 2.60 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.80 คือ มีความคิดเห็นว่าจําเป็นน้อยที่สุดหรือเหมาะสมน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นคําถามลักษณะปลายเปิด (Open-Ended Form) โดยให้ผู้ตอบ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะใช้การส่งแบบสอบถามไปยังที่อยู่ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 
จนถึงปัจจุบัน และให้ผู้ตอบส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย หลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับ
มาแล้ว ผู้วิจัยจะดําเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบ และแก้ไข (Editing) เพื่อพิจารณาแบบสอบถาม เม่ือพบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ก็จะทําการตัดออก 
ส่วนกรณีที่แบบสอบถาม มีบางส่วนที่ผู้ตอบตอบไม่ครบ แต่สามารถแก้ไขได้ โดยที่ไม่ทําให้สาระสําคัญของข้อมูลผิดเพี้ยนไป ก็
จะดําเนินการแก้ไข  เพื่อให้แบบสอบถามชุดนั้น สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได ้

2.  ลงรหัส (Coding) โดยทําการตรวจคําตอบ และลงรหัสไว้ทางด้านขวาของกระดาษ โดยในการลงรหัส จะเป็นไป
ตามคู่มือลงรหัสทีมี่การจัดทําขึ้น เพื่อสะดวกต่อการป้อนข้อมูลในการประมวลผลต่อไป 

3.  ประมวลผล (Processing) โดยการนําแบบสอบถามทั้งหมด ที่มีการลงรหัสแล้วมาป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows และทําการประมวลผลข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows  ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือการหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และทดสอบค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติ

เพียร์สัน ไคสแควร์ (Pearson Chi-Square : x )  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นคําถามปลายเปิด จึงใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย  
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เป็นวิชาที่มีความจําเป็นและควรบังคับเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมาเห็นว่าจําเป็นแต่ไม่ต้องบังคับเรียน คิดเป็นร้อยละ 
16.0 วิชาในหมวดเลือกเสรี ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วยหากทางหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสาขาวิชาการตลาดโดยเฉพาะ คิดเป็น
ร้อยละ 65.7 รองลงมาไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 24.9 และในปัจจุบัน สําหรับการที่หลักสูตรได้เลือกวิชาในกลุ่มเลือกเสรี
ให้กับนักศึกษาได้เรียนเองนั้น ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 18.3 

2.3 ด้านทัศนคติที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตร(ภาพรวม) พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าผู้สอนมี

ความเหมาะสมในด้านความตั้งใจสอนสูงสุด ที่ระดับมาก (x = 3.66, S.D. = 0.994) รองลงมาคือด้านการวางตนให้เป็นที่

เคารพและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ที่ระดับมาก (x = 3.62, S.D. = 0.866) ส่วนด้านที่ผู้สอนได้คะแนนน้อยที่สุดคือ การ

ใช้ส่ือและอุปกรณ์ประกอบการสอน ที่ระดับปานกลาง  (x = 3.18, S.D. = 0.924)  และมีระดับคะแนนเฉล่ียของทัศนคติที่มี

ต่ออาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตร (ภาพรวม) อยู่ที่ระดับมาก (x = 3.467)  
2.4 ด้านทัศนคติที่มีต่อเนื้อหา/ความรู้ของหลักสูตร  พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหา/ความรู้ของ

หลักสูตรในด้านการเป็นพื้นฐานเพื่อการคิดต่อยอดในอนาคต มีความเหมาะสมมากที่สุด ที่ระดับมาก (x = 3.44, S.D. = 

0.770) รองลงมาเท่ากัน คือด้านประโยชน์ต่อการทํางานและการศึกษาต่อ ที่ระดับมาก  (x = 3.42, S.D. = 0.821) และด้าน 

การเปิดโลกทัศน์และมุมมองที่แตกต่าง (x = 3.42, S.D. = 0.761) ส่วนเนื้อหา/ความรู้ของหลักสูตรด้านความทัดเทียมกับ

บัณฑิตที่มาจากสถาบันอื่น เป็นด้านผู้ตอบเห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุด ที่ระดับปานกลาง (x = 3.23, S.D. = 0.900) และมี

ระดับคะแนนเฉล่ียของทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร อยู่ที่ระดับปานกลาง (x = 3.36) 
  ส่วนเนื้อหาความรู้ที่ทางหลักสูตรไม่ได้จัดเตรียมให้ แต่ผู้ตอบเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการทํางานมากที่สุด คือ
ความรู้ด้านเทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อื่น/การทํางานเป็นทีม/การเข้าสังคม มีผู้เลือกตอบ คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานจริง/ปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง  มีผู้เลือกตอบ คิดเป็นร้อยละ 41.4 

2.5 ด้านทัศนคติที่มีต่อความรู้พื้นฐานด้านส่วนประสมการตลาด พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าความรู้
พื้นฐานด้านส่วนประสมการตลาดเป็นส่ิงที่จําเป็นมาก  คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาเห็นว่าจําเป็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
32.5 วิชาด้านส่วนประสมการตลาดด้านที่มีความสําคัญและจําเป็นที่ต้องศึกษามากที่สุดคือวิชาด้านการส่งเสริมการตลาด ที่

ระดับมาก (x = 3.83, S.D. = 0.756) รองลงมาคือวิชาด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ที่ระดับมาก (x = 3.73, S.D. = 0.746) 
ส่วนวิชาพื้นฐานที่ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมมากที่สุดคือวิชาด้านการส่งเสริม

การตลาด ที่ระดับมาก (x = 3.60, S.D. = 0.750) รองลงมาคือวิชาด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ที่ระดับมาก  (x = 3.54, 

S.D. = 0.779) และมีระดับคะแนนเฉล่ียของทัศนคติที่มีต่อความรู้ด้านส่วนประสมการตลาดของหลักสูตร อยู่ที่ระดับมาก (x 
= 3.62) 

นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานด้านส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าทางหลักสูตรควรมุ่งเน้นให้
ความสําคัญกับความรู้ด้านภาษาและการส่ือสารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.1รองลงมาคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 42.0  

2.6  ด้านทัศนคติที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษา พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพแวดล้อม

ทางด้านห้องพักอาจารย์มีความชัดเจน หาง่าย และสะดวกต่อการติดต่อ มีความเหมาะสมมากที่สุด ที่ระดับปานกลาง (x = 

3.17, S.D. = 0.836)  รองลงมาคือด้านอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบมีความสะอาด สวยงาม ที่ระดับปานกลาง (x = 3.12, 
S.D. = 0.734) และผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพแวดล้อมในด้านที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด มีระดับคะแนนเท่ากัน ที่ระดับ

ปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านความพร้อมของห้องเรียน (x = 2.91, S.D. = 0.796) ด้านสถานที่พักผ่อนสําหรับเวลาว่างหรือทํา

กิจกรรมต่างๆ (x = 2.91, S.D. = 0.837) ด้านลานกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาแสดงออก (x = 2.91, S.D. = 0.881)และด้าน 

ร้านค้า/ร้านอาหาร เพียงพอ สะอาดถูกหลักโภชนาการ (x = 2.91, S.D. = 0.826) และมีระดับคะแนนเฉล่ียของทัศนคติที่มี

ต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของหลักสูตร อยู่ที่ระดับปานกลาง (x = 2.973) 
2.7 ด้านทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมเสริมของหลักสูตร พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมเสริมทางด้านการ

จัดโครงการต่างๆ ของหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติ มีความเหมาะสมมากที่สุด ที่ระดับปานกลาง (x = 3.22, 

S.D. = 0.767) รองลงมาคือด้านการปฐมนเิทศนักศึกษา ที่ระดับปานกลาง (x = 3.13, S.D. = 0.849) ส่วนกิจกรรมเสริมด้าน 

ชมรม Marketing Group เป็นด้านที่ผู้ตอบเห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุด ที่ระดับปานกลาง (x = 2.96, S.D. = 1.068) และมี

ระดับคะแนนเฉล่ียของทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมเสริมของหลักสูตร อยู่ที่ระดับปานกลาง (x = 3.052) 
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3. การทดสอบความสัมพันธ์ เพื่อหาความแตกต่างของทัศนคติระหว่างศิษย์เก่าที่จบการศึกษาภาคปกติ และศิษย์เก่า
ที่จบการศึกษา ภาค กศ.ปช. พบว่า 

3.1 ทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มีต่อโครงสร้างหลักสูตร พบว่านักศึกษา
ภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ .ปช . มีทัศนคติที่มีต่อโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างกัน ในด้านหมวดวิชาเฉพาะด้าน
(บริหารธุรกิจ) ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาแกน ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ส่วนด้านที่เหลือ 
ทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
  3.2  ทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. รายวิชาของหลักสูตร พบว่า ทัศนคติของ
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. รายวิชาของหลักสูตรแตกต่างกันในด้านรายวิชาแกนที่ควรลด และด้านความรู้ที่
ควรมุ่งเน้นในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ส่วนด้านที่เหลือ ทัศนคติไม่แตกต่างกัน 

 นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติที่มีต่อรายวิชาในกลุ่มเอกบังคับของหลักสูตรที่เห็น
ว่าไม่จําเป็นไม่แตกต่างกัน 
  นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติที่มีต่อรายวิชาของหลักสูตร ซึ่งเป็นวิชานอกกลุ่ม
เอกบังคับ แต่ควรนํามาอยู่ในกลุ่มเอกบังคับ แตกต่างกันในรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการตลาด ส่วนวิชาที่
เหลือ ทัศนคติไม่แตกต่างกัน 

 นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติที่มีต่อวิชาในกลุ่มเอกเลือกของหลักสูตรที่ควร
เลือกเรียน แตกต่างกันในรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ส่วนรายวิชาอื่นๆ ทัศนคติไม่แตกต่างกัน 

 3.3  ทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตร 
(ภาพรวม) พบว่า นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติต่ออาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตร (ภาพรวม) 
แตกต่างกัน ในด้านความดูแลเอาใจใส่ แนะนํา ส่วนด้านที่เหลือ ทัศนคติไม่แตกต่างกัน 

 3.4  ทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มีต่อเนื้อหา/ความรู้ของหลักสูตร พบว่า 
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติต่อเนื้อหา/ความรู้ของหลักสูตรแตกต่างกัน ในด้านความทัดเทียมกับ
บัณฑิตที่มาจากสถาบันอื่นๆ  ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน 

 นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติต่อเนื้อหา/ความรู้ที่หลักสูตรไม่ได้จัดเตรียมแต่
เกี่ยวข้องกับการทํางานแตกต่างกันในด้านการการวางแผนและการเขียนแผนการตลาด ด้านที่เหลือ ไม่แตกต่างกัน 

 3.5  ทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช.ที่มีต่อความรู้พื้นฐานด้านส่วนประสม
การตลาด พบว่า นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติที่มีต่อความรู้พื้นฐานด้านส่วนประสมการตลาดของ
หลักสูตรไม่แตกต่างกัน 

 3.6  ทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช.ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษา พบว่า 
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของหลักสูตรไม่แตกต่างกัน 

 3.7  ทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช.ที่มีต่อกิจกรรมเสริมของหลักสูตร พบว่า 
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีทัศนคติต่อกิจกรรมเสริมของหลักสูตรแตกต่างกัน ในด้านการจัดโครงการ
ต่างๆของหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติ, การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ, กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา, กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา, กิจกรรมรับน้อง, กิจกรรมการตลาดสัมพันธ์, ชมรม Marketing Group  
และการจัดโครงการเพื่อการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ด้านการตลาด ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน 

4.  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ต้องการให้ทางหลักสูตรส่งเสริมให้เกิดการศึกษาดู
งานมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งควรมีการจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาทัศนคติของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  พบว่า  
1. ทัศนคติของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ในภาพรวมเห็นว่ามีความ

เหมาะสมอยู่แล้ว แต่ถ้าหากจะมีการปรับปรุง ก็ควรมีการเพิ่มจํานวนหน่วยกิตให้มากขึ้น เพราะนอกจากความคิดเห็นส่วนใหญ่
ที่เห็นด้วยกับโครงสร้างเดิม แต่ความคิดเห็นที่รองลงมา คือเห็นว่า จํานวนหน่วยกิตที่จัดอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรทุกด้านน้อย
เกินไป ทั้งวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเอกบังคับ  ในส่วนของวิชาแกน ควร
มุ่งเน้นการเพิ่มวิชาในสาขาภาษาและเทคโนโลยี เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ในปัจจุบัน การทํางานต้องอาศัยความรู้ทั้ง 2 ด้าน 
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เป็นสําคัญ ในด้านของการลดวิชา ผู้ตอบเห็นว่าควรลดวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการลง ซึ่งอาจจะด้วย
สาเหตุที่ว่า วิชาทั้ง 2 กลุ่ม เป็นความรู้ที่มีการสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของวิชาทางด้านการตลาดอยู่แล้ว และในกลุ่มที่รองลงมา
คือวิชาในกลุ่มการเงินการธนาคารและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่มีพื้นฐานด้านการคํานวณ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการตลาด อาจจะไม่มีความถนัดด้านการคํานวณ จึงทําให้รู้สึกไม่อยากที่จะเรียนวิชาในกลุ่มดังกล่าว 
และหากต้องมีการปรับเปล่ียนวิชาในกลุ่มเอกบังคับ วิชาที่ควรปรับออกคือ วิชาตลาดเกษตรและสหกรณ์ เนื่องด้วยผู้ตอบส่วน
ใหญ่ทํางานบริษัทเอกชน จึงทําให้ไม่มีโอกาสได้ใชค้วามรู้ด้านการตลาดเกษตรและสหกรณ์เท่าที่ควร จึงไม่เห็นความสําคัญของ
วิชาดังกล่าว ส่วนวิชาที่ควรนําเข้ามาเป็นวิชาเอกบังคับคือวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการย้ําให้เห็นถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยี กับการทําธุรกิจในปัจจุบัน รองลงมาคือ วิชาการบริหารการขาย แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบัน กลยุทธ์การขาย ยังมี
ความจําเป็นกับธุรกิจทุกรูปแบบอยู่เสมอ ไม่เฉพาะเจาะจงที่ธุรกิจขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ผู้ตอบจึงให้ความสําคัญกับวิชา
ดังกล่าว ส่วนวิชาในเอกเลือกที่ควรเลือกให้นักศึกษาเรียนมากที่สุด คือ วิชา การบริหารการขายและวิชาการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้าน   การส่งเสริมการตลาดทั้งสองวิชา ซึ่งอาจจะแปลความหมายได้ว่า การ
ส่งเสริมการตลาดในปัจจุบัน    เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของการทํางานและการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิชาการโฆษณา
และ การส่งเสริมการขาย จะมีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับสอง แต่เม่ือพิจารณาลําดับการเลือก กลับพบว่า วิชาการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ กลับมีผู้เลือกให้ควรเลือกเรียนเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มทัศนคติของผู้ตอบส่วนใหญ่ จะ
มีความใกล้เคียงกันเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรเลือกให้นักศึกษาเรียน ซึ่งเป็นผลดีต่อการนําไปสู่การพิจารณาปรับโครงสร้าง
หลักสูตรต่อไป 

2. ทัศนคติของศิษย์เก่าที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ในภาพรวมเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความตั้งใจสอน แต่ควรต้องพัฒนาในเร่ืองของการใช้ส่ือและอุปกรณ์การสอน
ให้มากขึน้ ส่วนด้านเนื้อหา/ความรู้ ที่ได้รับจากหลักสูตร ในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง ต้องมีการพัฒนาในด้าน
การทําให้เกิดความทัดเทียมกับบัณฑิตที่มาจากสถาบันอื่น ซึ่งจากทัศนคติของผู้ตอบ ถึงแม้ความคิดเห็นของผู้ตอบโดยรวมจะ
เห็นว่าผู้สอนมีความเหมาะสมในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณารายละเอียด จะพบว่ายังมีผู้ตอบอีกจํานวนหนึ่ง โดยเฉล่ียประมาณ 
ร้อยละ 12.13 ที่เห็นว่า ความสามรถของผู้สอนยังคงต้องปรับปรุง หรือมีความเหมาะสมน้อย จากตัวเลขดังกล่าว เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติที่เกี่ยวกับผู้สอนในด้านลบยังคงสูงอยู่ จึงจําเป็นที่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกท่าน จะต้องเร่งพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิม 

3. ทัศนคติของศิษย์เก่าที่มีต่อด้านเนื้อหา/ความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้ทั่วไป และความรู้พื้นฐานด้านส่วนประสม
การตลาดของหลักสูตร ผู้ตอบเห็นว่า เนื้อหา/ความรู้ ที่ทางหลักสูตรจัดให้เรียนในปัจจุบันยังอยู่ที่ระดับปานกลางเท่านั้น 
โดยเฉพาะในด้านความทันสมัยและมัดเทียมกับสถาบันอื่น จึงเป็นหน้าที่ที่ทางหลักสูตรจะต้องมีการพัฒนาเนื้อหาแต่ละ
รายวิชาให้ทันสมัย เทียบเท่าสถาบันอื่น รวมทั้งสร้างสรรค์วิชาใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ส่วนความรู้
พื้นฐานด้านส่วนประสมการตลาด ในภาพรวมเห็นว่ายังเป็นส่ิงที่จําเป็นในระดับมาก และวิชาที่เกี่ยวส่วนประสมการตลาดที่
สําคัญคือ วิชาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร  ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาของหลักสูตร ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม  ในระดับปานกลาง และควรมีการพัฒนาใน ด้านความพร้อมของ
ห้องเรียน ด้านสถานที่พักผ่อนทํากิจกรรม ด้านลานกิจกรรม ด้านร้านค้า/ร้านอาหาร สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ตอบให้ความสําคัญ
กับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ในส่วนของกิจกรรมเสริมของหลักสูตร ในภาพรวมเห็นว่าเหมาะสมในระดับปาน
กลาง และควรมีการพัฒนาในด้านกิจกรรมชมรม Marketing Group ให้เหมาะสมมากขึ้น แสดงว่า กิจกรรมที่ทางหลักสูตรมี
อยู่ในปัจจุบัน อาจจะน้อยไป ต้องพยายามที่จะจัดกิจกรรมเสริมให้มากขึ้น ทั้งกิจกรรมในรายวิชา และกิจกรรมนอกรายวิชา 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านของวิชาการ พบว่า ศิษย์เก่าที่เรียนภาคปกติ และ ภาค กศ .ปช. มีทัศนคติ
แตกต่างกันในเร่ืองหมวดวิชาเฉพาะด้าน เนื่องจากภาคปกติบางส่วนเห็นว่าน้อยเกินไป ในขณะที่ภาค กศ .ปช. เห็นว่ามาก
เกินไป ในส่วนวิชาแกน  ภาคปกติ ก็เห็นว่าน้อยเกินไป ภาค กศ.ปช. เห็นว่ามากเกินไป ด้านรายวิชาแกนที่ควรลด ภาคปกติ
เห็นว่า ควรลดวิชาในกลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ แต่ ภาค กศ.ปช. ต้องการให้ลดวิชาด้านการเงินการ
ธนาคาร และเศรษฐศาสตร์  จากทัศนคติดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า มุมมองของผู้ตอบที่เป็นภาค กศ.ปช.ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่ทํางานอยู่แล้วระหว่างเรียน จะให้ความสําคัญกับวิชาเฉพาะสาขา เพื่อการนําไปใช้กับการทํางาน ส่วนผู้ตอบที่เรียนภาค
ปกติ จะให้ความสําคัญกับวิชาในภาพรวม ไม่เจาะจงไปที่กลุ่มใด สําหรับรายวิชาที่หลักสูตรควรเลือกมาเป็นวิชาในกลุ่มเอก
บังคับ ศิษย์เก่ามีความเห็นตรงกันในทุกวิชา ยกเว้นวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการตลาด ที่ภาคปกติเห็นว่าไม่
สําคัญ แต่ภาค กศ.ปช. เห็นว่าสําคัญ อาจจะเนื่องมากจากต้องไปใช้กับการทํางานของตนในระหว่างที่เรียนอยู่ ส่วนวิชาในกลุ่ม
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เอกเลือกที่ควรเลือกให้นักศึกษาเรียน  ศิษย์เก่ามีความเห็นตรงกันในทุกวิชา ยกเว้นวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่
ภาคปกติเห็นว่าสมควรมากที่สุด แต่ภาค กศ.ปช. เห็นว่าไม่สมควรเลือกเรียน อาจจะเป็นเพราะกระบวนการในการสอน มี
ข้อจํากัดด้านเวลา ภาค กศ.ปช. จึงอาจจะไม่ได้ทํากิจกรรมประกอบการเรียน ด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายเท่ากับปกติ 
ทําให้เห็นความสําคัญน้อยกว่า 

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร พบว่า ศิษย์เก่าที่เรียนภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช. เห็นว่าการดูแลเอาใจใส่ แนะนํา ให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ได้รับแตกต่างกัน ภาคปกติ เห็นว่า อาจารย์ มี
การดูแลเอาใจใส่ ในระดับดีมาก แต่ภาค กศ.ปช. เห็นว่า เอาใจใส่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านเนื้อหา/ความรู้ภาคปกติเห็นว่า
อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลางถึงมาก ในขณะที่ภาค กศ .ปช. บางส่วนเห็นว่าต้องปรับปรุง ซึ่งทั้ง 2 ประเด็น อาจจะ
เนื่องมาจากภาคปกติ สามารถเข้าพบอาจารย์ได้ 5 วันต่อสัปดาห์ แต่ภาค กศ.ปช. จะพบอาจารย์เพียง 2 วัน ต่อสัปดาห์ ทําให้
รายละเอียดและการดูแลเอาใจใส่บางอย่างอาจจะลดลง ส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมที่อยากให้หลักสูตรมีการเพิ่มเติม ภาคปกติให้
ความสําคัญกับความรู้ด้านการวางแผนและการเขียนแผนการตลาดน้อย ในขณะที่ ภาค กศ.ปช. ให้ความสําคัญมาก ส่วนใน
ด้านกิจกรรมเสริมของหลักสูตร นักศึกษาภาคปกติมีความคิดเห็นแตกต่างจากภาค กศ.ปช. ในหลายด้านด้วยกัน คือ ด้านการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมปานกลาง ขณะที่ภาค กศ.ปช.    เห็นว่าค่อนข้างน้อย ด้านการปัจฉิม
นักศึกษา ภาคปกติเห็นว่าเหมาะสมปานกลาง  แต่ภาค กศ.ปช.เห็นว่าค่อนข้างน้อย ด้านกิจกรรมรับน้อง ภาคปกติเห็นว่า
เหมาะสมปานกลาง ภาค กศ.ปช. เห็นว่าค่อนข้างน้อย ด้านชมรม Marketing Group ภาคปกติ  เห็นว่าเหมาะสมปานกลาง 
แต่ภาค กศ.ปช. เห็นว่าค่อนข้างน้อยและต้องปรับปรุง จะเห็นได้ว่า กิจกรรมเสริมของหลักสูตร มักเน้นไปที่ภาคปกติมากกว่า 
ภาค กศ.ปช. เนื่องด้วยข้อจํากัดด้านเวลา เป็นสําคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิต สามารถนําไปใช้ได้จริงกับ
การทํางาน รวมทั้งการปรับลดจํานวนวิชาแกนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาลง เพื่อจะได้เพิ่มในวิชากลุ่มสาขาที่เป็นประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษาและเทคโนโยลี 

2. มีการส่งเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการทําธุรกิจจําลอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดการฝึกปฏิบัติงาน
จริงมากขึ้น 

3. อาจารย์ ผู้สอนต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอน โดยนําเทคโนโลยี และส่ืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมา
ประกอบการสอน เพื่อสร้างศักยภาพทางการเรียนการสอน และทําให้เกิดความน่าสนใจ 

4. มีการปรับปรุงสถานที่และอาคารเรียนให้มีความพร้อมมากขึ้นในด้านอุปกรณ์รวมทั้งสร้างลานกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาใช้เป็นสถานที่ทํากิจกรรมและแสดงความสามารถ ทั้งที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ 

5. ควรมีการสร้างมาตรฐานการสอนของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ให้เหมือนกัน เพื่อให้นักศึกษาไม่เกิด
ความแตกต่างในส่ิงที่ได้รับทั้งด้านที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน ความครอบคลุมของเนื้อหาความรู้ที่สอน สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา และกิจกรรมเสริม  

เอกสารอ้างอิง 

บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว. 2535. การอ้างอิงประชากรเม่ือใช้เคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่ากับ กลุ่ม
 ตัวอย่าง. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. (ออนไลน)์. 2542. เข้าถึงได้จาก :  
 http://www.kodmhai.com/Kkat/NKkat/Nkkat-9/New1/N1.html 
 

 

 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

559
 

 

คุณลักษณะของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

THE CHARACTERISTIC OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE OPINONS 
OF INSRUCTORS AND STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION RAMBHAIBARNI 

RAJABHAT UNIVERSITY 
ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์, ณัฐพงศ์ จรทะผา, ขจรเกียรติ ขุนชิต 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึ่งประสงค์ของครู พลศึกษาตาม
ทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุ่มตัวอย่างจํานวน 375 คน แบ่งเป็น
คณาจารย์ 37 คน และนักศึกษา 338 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเคร่ืองที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังจากตรวจสอบแล้วได้ แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับมาจํานวน 375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์ค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลรวมแต่ละด้านของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของ
ครูพลศึกษา ตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีผลการวิจัยโดยรวมทั้ง 
4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการและการสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ใน
แต่ละด้านโดยรวมพบว่าคุณลักษณะที่เป็นจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ส่วน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 
  2. คุณลักษณะที่ เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อยู่ในระดับมาก ทุกด้านคือ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
วิชาการและการสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านคือ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความ
สามารรถ ด้านวิชาการและการสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  4. คณาจารย์และนักศึกษามีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
คณาจารย์และนักศึกษามีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยคณาจารย์มีทัศนะต่อคุณลักษณะครูพลศึกษาที่พึงประสงค์ในภาพรวมและรายด้านสูงกว่านักศึกษาทุกด้าน    
คําสําคัญ : คุณลักษณะที่เป็นจริง, คุณลักษณะพึงประสงค์, ครูพลศึกษา 

Abstract 

 This study aimed to investigate and compare the actual and desired characteristics of physical 
education teacher in the opinions of teachers and students of Faculty of Education of Rambhai Barni 
Rajabhat University. The 375 samples were divided into 37 teachers and 338 students by stratified 
random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher (with .91 of 
reliability). There were 375 returned questionnaires (100%). Data were analyzed by using frequency, 
means, standard deviations, percentage and t-test 
 The results were found as follows: 
  1. The sum of means and standard deviations of the actual and desired characteristics of 
physical education teachers in the opinions of teachers and students of Faculty of Education of Rambhai 
Barni Rajabhat University in the aspect of personality and human relations, knowledge and performance, 
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academy and teaching, and moral and ethics in total was that means of the actual characteristics were at 
3.14, standard deviations were at 0.49 means of the desired characteristics of physical education teachers 
were at 3.56 and standard deviations were at 0.45     
  2. The actual characteristics of physical education teacher in total was at high level in 
the aspect of personality and human relations, knowledge, performance, academy and teaching, and 
moral and ethics. 
  3. The desired characteristics of physical education teacher in total was at the highest 
level in the aspect of personality and human relations, knowledge, performance, academy and teaching, 
and moral and ethics. 
  4. The actual characteristics of physical education teacher in 4 aspects were no 
statistically significant difference. The desired characteristics of physical education teacher were 
statistically significant difference at .01 level. The opinions of teachers for the desired characteristics of 
physical education teacher in total and in each of the aspect were higher than the opinions of students. 
Keywords: actual characteristic, desired characteristic, physical education teachers 

บทนํา 

 คุณลักษณะเป็นส่ิงที่บ่งบอกถึงลักษณะและคุณสมบัติประจําตัวที่แต่ละบุคคลแสดงออกมา และสามารถทําให้แยก
แต่ละบุคคลออกจากบุคคลอื่นอย่างชัดเจน เป็นโครงสร้างทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ทําให้แต่ละคนแตกต่างกันเป็นการ
ตอบสนองทั้งจากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอก เพราะมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะพิเศษของตนที่ไม่เหมือนกันตั้งแต่รูปร่าง 
หน้าตา ท่าทาง การพูด การเดิน ลักษณะกิริยามารยาท ตลอดจนพฤติกรรมที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในที่พร้อมจะแสดงออกมาเม่ือมี
เหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นซึ่งลักษณะเฉพาะต่างๆเหล่านี้รวมเรียกว่า คุณลักษณะซึ่งเป็นผลของพันธุกรรม และประสบการณ์
ทั้งหมดของบุคคล นอกจากนี้คุณลักษณะยังเป็นแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมของแต่ละบุคคลที่มีรูปแบบ
การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับอาชีพที่แตกต่างกันย่อมกําหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคคลเหล่านั้นแสดงพฤติกรรม
ที่ต่างกันออกมา ฉะนั้นการพัฒนาคุณลักษณะให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพนั้นจําเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด 
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างให้เป็นคนที่มีลักษณะที่ดีเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมประเพณี และลักษณะอาชีพ เนื่องจากแต่ละอาชีพมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์
แตกต่างกันไป ผู้ที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตนต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่
ดี ต่อความพึงพอใจในส่ิงที่ตนกระทํา การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนั้นย่อม ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ  
 การศึกษานั้นเป็นส่ิงที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ วิชาพลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาที่จะ
ส่งเสริมให้ประชากรในประเทศมีคุณภาพ และทําให้ประเทศพัฒนา บทบาทของครูจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการจัดการศึกษา ครูจําเป็นต้องรู้บทบาทของตนเอง เพราะครูเป็นผู้ชี้แนวทางให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์วิชาความรู้โดยยึดเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูพลศึกษาเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อวิชาชีพศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
วิชาชีพนี ้จะเจริญก้าวหน้าเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับครูพลศึกษาว่าประพฤติและปฏิบัติตนอย่างไร ดังนั้น ลักษณะของครูพลศึกษา
ที่พึงประสงค์จึงมีความสําคัญมาก ครูพลศึกษาควรจะมีการแสวงหาความรู้ ทางด้านวิชาการที่จะใช้อยู่เสมอ ควรมีการสะสม
ตําราทางพลศึกษา ด้านวิชาการมีความสามารถผลิตตําราและเอกสารทางด้านพลศึกษา ควรเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางด้าน
วิชาการต่างๆ มีความสามารถในการจัดประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพลศึกษา มีความสามารถในการจัดกิจกรรมทาง  
พลศึกษา มีความสามารถในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการแข่งขันกีฬาให้แก่นักกีฬาและผู้ดู ไม่เล่นการพนัน (ไพรัช ปาน-
อุทัย. 2530: 67) 
 นอกจากนั้นการประกอบอาชีพในบทบาทของความเป็นครู ย่อมเป็นปัจจัยหลักสู่ความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษาเพราะครูอาจารย์ เป็นผู้นําปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไปสู่แนวปฏิบัติบนความเชื่อที่ว่า 
ถ้าต้องการเด็กแบบใด การสอนจะต้องมีพฤติกรรมแบบนั้น ถ้าต้องการให้ครูสอนแบบใด ครูจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง
ด้วยวิธีการเช่นนั้น มิใช่เพียงแต่บอกหรืออธิบายให้เข้าใจ ว่าต้องทําให้ครูมีความซาบซึ้งและซึมซับในความคิด ความเชื่อ และ
วิธีการปฏิบัติ เพื่อให้นําไปสู่การเรียนการสอนได้อย่างจริงจัง (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) การปฏิบัติหน้าที่ในการเรียน
การสอนรายวิชาพลศึกษาก็เช่นเดียวกัน จําเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ดีต่อวิชาชีพ  วิชาพลศึกษาเป็นศาสตร์การศึกษาแขนงหนึ่ง
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ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ครบองค์รวม มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดย
การนํากิจกรรมการออกกําลังกาย ทักษะการเล่นกีฬา มาใช้เป็นส่ือกลางของการเรียนการสอนโดยมุ่งให้นักศึกษาปฏิบัติได้จริง 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพลศึกษาเพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีศักยภาพต่อไป วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527:10) ครูพลศึกษาจึงเป็นผู้
ที่มีความสําคัญต่อวิชาชีพทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวิชาชีพนี้จะเจริญก้าวหน้าเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับตัวครูว่าประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างไร ดังนั้นลักษณะของครูพลศึกษาที่พึงประสงค์จึงมีความสําคัญมากเพราะครูพลศึกษาควรมีการแสวงหาความรู้ 
ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ ควรมีการศึกษาเอกสารตําราทางวิชาทางพลศึกษา ครูพลศึกษาจะมีบทบาทที่เหมาะสมและ
ถูกต้องหรือขึ้นอยู่กับหน่วยงานและบุคลากรที่มีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วย
คณบดี คณาจารย์ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการมอบหมายบทบาทหน้าที่และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ให้กับครูพลศึกษา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งจะช่วยให้ครูพลศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั ้นในฐานะที ่ผู ้ว ิจ ัยเป ็นครูพลศึกษาปฏิบ ัติหน ้าที ่สอนรายวิชาพลศึกษา ในสังก ัดภาควิชาพลศึกษา           
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและพัฒนา
คุณลักษณะของครูพลศึกษา ตามทัศนะของ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ให้มี
คุณลักษณะที่ดียิ่งขึ้น เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การสอนในวิชาพลศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของครูพลศึกษาให้มีบทบาทหน้าที่ในด้านการสอนและการบริหารจัดการ
บุคลากรทางด้านพลศึกษา ในมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณลักษะที่พึงประสงค์ให้กับครูพลศึกษา ให้มีมาตรฐานในกระบวนการเรียนการสอนและมีคุณลักษณะที่ดีม ี
ประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมพัฒนาในวิชาชีพของครูพลศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งด้วย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณลักษะที่พึงประสงค์ให้กับครูพลศึกษา ให้มีมาตรฐานในการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะที่ดีมีคุณภาพและเป็นการ
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาในวิชาชีพของครูพลศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของ คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุ-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของ คณาจารย์ และนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย   
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นคณาจารย์และและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  มีจํานวนคณาจารย์ 37 คน และจํานวนนักศึกษา 2,742 คน รวมทั้งส้ิน 2,779 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวน 375 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage 
Random Sampling) จําแนกเป็นคณาจารย์ จํานวน 37 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ส่วน
นักศึกษากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
338 คน และผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จํานวน 338 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพ จําแนกเป็น 
  1. คณาจารย์คณะครุศาสตร์  
  2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์     
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของครูพลศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะของครูพลศึกษา ตามทัศนะของคณาจารย์ และ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจากงานวิจัย และเอกสารตํารา
ต่างๆ โดยแบ่งแบบสอบถาม เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ตามทัศนะของ 
คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้มาตราส่วนแบบประเมินค่า 
(Rating Scale) 4 ระดับ  
 ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) 4 ระดับ คือ ระดับ 4 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 3 
หมายถึง มาก ระดับ 2 หมายถึง น้อย ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด จําแนกตามคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่การทํางานใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการและการสอน ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามและหาคุณภาพ  
 1. ศึกษางานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและเอกสารตําราต่างๆ เพื่อหาขอบเขตและสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของครู
พลศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามอื่นๆที่มี 
 2. นําขอบเขตด้านต่างๆ มาสร้างข้อย่อยของแบบสอบถามและนําไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
   3. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องภายใน (IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.66 – 1.00 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ คณาจารย์และนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และนําผลการตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่า ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 126) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .91 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ และ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการตอบแบบสอบถาม 
 2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ (frequency) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ นําเสนอข้อมูล
ในรูปของตารางประกอบความเรียง 
 2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 ผลรวมแต่ละด้านของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะที่เป็นจริง
และพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษานําเสนอข้อมูลในรูปของตารางประกอบ ความเรียง                                          
 3. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของ ครูพลศึกษาเพื่อหาค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นําเสนอข้อมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง               
 4. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษาโดยใช้สถิติที (t-test 
Independent) 
 5. เปรียบเทียบคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษาโดยใช้สถิติที (t-test 
Independent) 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ผลรวมแต่ละด้านของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของครูพล
ศึกษา ตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีผลการวิจัยโดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการและการสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในแต่ละ
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ด้านโดยรวมพบว่าคุณลักษณะที่เป็นจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ส่วนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 
 2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของ ครูพลศึกษาตามทัศนะของ
คณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มีผลการวิจัยได้ดังนี ้    
  2.1 ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครู
พลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ส่วน
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า คณาจารย์และนักศึกษามี
ทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อยกเว้นข้อ 3 และ ข้อ 5 มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2.2 ด้านความรู้ความสามารถ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษา
ตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านความรู้ความสามารถ ของครูพล
ศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านความรู้ความสามารถ ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า คณาจารย์และนักศึกษามีทัศนะเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อยกเว้นข้อ 1 มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2.3 ด้านวิชาการและการสอน ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษา
ตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านวิชาการและการสอน ของครูพล
ศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านวิชาการและการสอน ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า คณาจารย์และนักศึกษามีทัศนะเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ 
  2.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษา
ตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของครูพล
ศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า คณาจารย์และนักศึกษามีทัศนะเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 8 มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของ ครูพลศึกษาตามทัศนะของ
คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครู
พลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ของครู
พลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า คณาจารย์มีทัศนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ใน
ระดับมาก ทุกข้อยกเว้นข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 9 มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด    
  3.2 ด้านความรู้ความสามารถ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตาม
ทัศนะของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านความรู้ความสามารถ ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ใน
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ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านความรู้
ความสามารถ ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า คณาจารย์มีทัศนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อยกเว้นข้อ 8 
และข้อ 10 มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด  
  3.3 ด้านวิชาการและการสอน ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษา
ตามทัศนะของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านวิชาการและการสอน ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้าน
วิชาการและการสอน ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า คณาจารย์มีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ 
  3.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตาม
ทัศนะของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.30 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า คณาจารย์มีทัศนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ยกเว้นข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 6 มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  4.1 ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครู
พลศึกษาตามทัศนะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ของครู
พลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า นักศึกษามีทัศนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ใน
ระดับมาก ทุกข้อยกเว้นข้อ 3 และ ข้อ 5 มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด  
  4.2 ด้านความรู้ความสามารถ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษา
ตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านความรู้ความสามารถ ของครูพล
ศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านความรู้ความสามารถ ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า นักศึกษามีทัศนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่เป็น
จริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อยกเว้นข้อ 1 มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4.3 ด้านวิชาการและการสอน ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษา
ตามทัศนะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านวิชาการและการสอน ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านวิชาการ
และการสอน ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า นักศึกษามีทัศนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ 
  4.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตาม
ทัศนะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของครูพลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ส่วนค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะพึง
ประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของครู
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พลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อแล้วพบว่า นักศึกษามีทัศนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 8 
มีทัศนะอยู่ในระดับมากที่สุด 
 5. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีผลการวิจัยได้ดังนี ้
  5.1 การเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียของคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี โดยรวมคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 และคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 เมื่อพิจารณาพบว่า นักศึกษาและคณาจารย์มีทัศนะต่อคุณลักษณะของ
ครูพลศึกษาที่เป็นจริงในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่านักศึกษาและคณาจารย์มี
ทัศนะต่อคุณลักษณะของครูพลศึกษาที่เป็นจริงในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน    
  5.2 การเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 เมื่อพิจารณาพบว่า คณาจารย์มีทัศนะต่อคุณลักษณะ
ของครูพลศึกษาที่พึงประสงค์ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันกับนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยที่
คณาจารย์มีทัศนะต่อคุณลักษณะของครูพลศึกษาที่พึงประสงค์ในภาพรวมและรายด้านสูงกว่าทัศนะของนักศึกษา 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า  
 1. คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อยู่ในระดับมากและทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูพลศึกษา มีน้ําใจชอบช่วยเหลือและให้การบริการที่
ดีประกอบกับมีอุปนิสัยที่ร่าเริงแจ่มใสอีกทั้งยังสอดคล้องกับ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2544 : 21 - 22) กล่าวถึงลักษณะครูอาชีพ
จะต้องเป็นครูด้วยใจรักเป็นครูด้วยจิตสํานึกและวิญญาณของความเป็นครู โดยควรมีความศรัทธา ที่มีความหมาย 3 มิติคือ 
ศรัทธาต่อตนเอง ต้องเชื่อและศรัทธาในความรู้ความสามารถของตนเองว่าจะเป็นครูที่ดีได้ ศรัทธาต่ออาชีพครูรักษาเกียรติและ
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตที่เป็นครู ศรัทธาต่อองค์กร รักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา
และองค์กรวิชาชีพครู ประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
คุณลักษณะครูที่ดีว่าจะต้องมีคุณลักษณะเหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ มีความ
ประพฤติดี บุคลิกภาพดี มีวิญญาณของความเป็นครู ดูแลเอาใจใส่ในความทุกข์สุขของศิษย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูรักใคร่ห่วงใย ปรารถนาดีต่อศิษย์ เป็นแบบอย่างและที่พึ่งของศิษย์ได้ เม่ือพิจารณาคุณลักษณะของครู  พลศึกษา
เป็นรายด้านพบว่า 
  1.1 ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของครูพลศึกษา มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ไพรัช ปานอุทัย (2530 : 89-90) ที่ได้กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะของครูพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพ
ไว้ คือ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความร่าเริงแจ่มใส มีความสุภาพอ่อนโยน มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคทั้งปวง มีความขยันขันแข็ง พูดจาชัดถ้อยชัดคํา มีลักษณะการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี แต่งกายดีเหมาะสมกับกาลเทศะ 
อารมณ์ม่ันคง สุขุมรอบคอบ รู้จักแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความฉลาดไหวพริบดี รู้จักรักษาความสะอาดร่างกาย มี
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็นเป็นผู้มีหลักการและอุดมคติทางพลศึกษา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ศรัทธาใน
อาชีพ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สมพร โสตถิสุพร (2536 : 1-3) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ครูพลศึกษาที่ดีจะต้องมีบุคลิกภาพ
เป็นส่ิงสําคัญที่จะทําให้ผู้พบเห็นแล้วรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่  เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้พบเห็นรู้สึกพอใจและเชื่อม่ันใน
การปฏิบัติวิชาชีพได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ําใจ การให้ความร่วมมือในองค์กรและมีความร่าเริง
แจ่มใส แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สมรรถภาพทางกายที่ดีมีความแข็งแรง อีกทั้งยังพูดวาจาสุขภาพ  มีลักษณะท่าทางสง่างามทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้เป็นส่ิงที่ครูพลศึกษาให้ความสําคัญ ครูพลศึกษาที่มีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ที่ไม่ดีย่อมส่งผลต่อความไม่น่าเชื่อถือต่อนักศึกษาและคณาจารย์เพื่อนร่วมงาน จนทําให้การปฏิบัติหน้าที่อาจ
ดําเนินการไปด้วยความยากลําบาก ส่วนการศึกษาของ  สมชาย  กล้าเวช  (2528: 50) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
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ในด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของครูพลศึกษา ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ คือ มีความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ให้ความสนใจหม่ันไต่ถามทุกข์สุขของนักเรียน ให้ความ
สนใจและร่วมมือช่วยเหลืองานของชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของนักเรียน สามารถขอความร่วมมือจากบุคคล
ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือทาง พลศึกษา สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นๆ ได้ มีความสุภาพต่อผู้บังคับบัญชา เชื่อฟังคําส่ัง
ผู้บังคับบัญชา ร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตอ่ครูพลศึกษาที่เป็นจริงและพึงประสงค์แสดงให้เห็นว่าครูพลศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและมีอุปนิสัยที่ร่าเริงแจ่มใส ชอบช่วยเหลือและให้บริการที่ดีทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอีกทั้งยังมีทัศนะต่อ
คณาจารย์และนักศึกษาในองค์กร ในเร่ืองการวางตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ จากการวิจัยพบว่า
ทัศนะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากและที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูพลศึกษา        
มีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  
  1.2 ด้านความรู้ความสามารถของครูพลศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีทัศนะต่อครูพล
ศึกษาในเร่ือง ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และในเร่ืองความรู้ทักษะใน
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทางด้านการกีฬาตามมาตรฐานสากลมีทัศนะคติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว ่า
บทบาทของครูพลศึกษาที่สําคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการได้อย่างถ่องแท้มีความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี สามารถนําหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการสอน คิดค้นและสร้างวัตกรรมใหม่ ศึกษางานวิจัยและนํางานวิจัย
มาประยุกต์ใช้ และมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527 : 47-52) กล่าวไว้ว่าครูพลศึกษาที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีทั้งในด้านการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพครูการสอนในรายวิชาพล
ศึกษา เป็นการช่วยให้ครูเข้าใจในลักษณะและปรัชญาการศึกษาที่ถูกต้อง สามารถเข้าใจลักษณะความต้องการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้เรียนแต่ละคนและสามารถจัดกิจกรรม ประสบการณ์ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล การ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านความรู้ความสามารถ ได้สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วาสนา เผือกผ่อง  (2533:  34 – 35) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูพลศึกษาด้านวิชาการควรมีลักษณะดังนี้  
คือ ใฝ่หาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ ใฝ่หาความรู้ด้านพลศึกษาอยู่เสมอ ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับการกีฬาและกิจกรรมทางพล
ศึกษาอยู่เสมอ ใฝ่หาเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน เป็นผู้เก็บรวบรวมและสะสมตําราทางพลศึกษา ใช้ห้องสมุด
และแหล่งวิชาการทางพลศึกษาอยู่เสมอ แสดงความตั้งใจที่จะรับรู้ด้านวิชาการจากผู้อื่น มีความตั้งใจและพยายามในการเพิ่ม
สถานภาพของวิชาชีพ เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทางพลศึกษา ผลิตตําราและเอกสารทางวิชาการอยู่เสมอ นําแนวคิด
ใหม่ๆ มาช่วยปรับปรุงงานพลศึกษาที่ได้รับผิดชอบให้ดขีึ้น ศึกษาข้อบกพร่องเกี่ยวกับงานวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ สนใจใน
การศึกษางานวิจัยและทําการวิจัยทางพลศึกษาอยู่เสมอ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านต่างๆ ทุกคร้ังที่มีโอกาส สนใจ
เข้าร่วมอบรมทางพลศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพลศึกษา สามารถใช้หลักสูตร เนื้อหาวิชา และ
แบบเรียนในวิชาที่สอนได้เป็นอย่างดี สามารถจัดกิจกรรมทางพลศึกษาในโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน และให้บริการประชาชน มี
ความรู้ความเข้าใจและใส่ใจในการจัดส่ิงแวดล้อมให้เกื้อกูลในการจัดการสอนพลศึกษา สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
ด้านพลศึกษาต่อบุคคลอื่น และที่ประชุมได้ ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต่อครูพลศึกษาที่เป็นจริงและพึงประสงค์ในด้านความรู้ความสามารถของครูพลศึกษาแสดงให้
เห็นว่าครูพลศึกษามีความรู้ความสามารถที่ดีมีทักษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอยู่ใน
ระดับมากและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าทัศนะคณาจารย์และนักศึกษา 
ที่มีต่อความรู้ความสามารถของครูพลศึกษาอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากบทบาทของครูพลศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะการกีฬาสามารถปฏิบัตหน้าที่การสอนในรายวิชาพลศึกษาได้อย่างมีศักยภาพและมีประสบการณ์ในด้านการสอนได้เป็น
อย่างด ี
  1.3 ด้านวิชาการและการสอนของครูพลศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีทัศนะต่อ ครูพล
ศึกษาในด้านวิชาการและการสอน ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะครูพลศึกษาได้มีการแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนการสอนก่อนการเข้าเรียนและมีขบวนการการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องและชัดเจนทําให้นักศึกษามีความเข้าใจได้
ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีเอกสารประกอบการสอนอีกด้วยในด้านเนื้อหาที่สอนตรงตามหลักสูตรของเนื้อหารายวิชาอย่างชัดเจน 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ บํารุง  กลัดเจริญ และฉวีวรรณ  กินาวงศ์ (2525: 109 – 121) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะครูพล
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ศึกษาด้านการสอนไว้ดังนี้ สอนจากส่ิงที่รู้ไปหาส่ิงที่ไม่รู้ สอนจากส่ิงที่ง่ายไปหาส่ิงที่ยาก สอนจากส่ิงที่มีตัวตนไปหาส่ิงที่ไม่มี
ตัวตน สอนจากส่ิงที่พบเห็นไปหาเหตุผล สอนจากส่ิงที่ง่ายไปหาส่ิงที่ซับซ้อน สอนไปเป็นธรรมชาติของเด็ก  สอนให้ผ่าน
ประสาททั้งห้า สอนให้สนุกสนานนา่สนใจ สอนให้ครูบอกให้น้อยที่สุด สอนให้นักเรียนเรียนโดยการกระทํา ลักษณะการสอนที่
ดีควรมี การสอนที่มีความมุ่งหมายของบทเรียน มีการเตรียมเนื้อหาอุปกรณ์ในการประเมินให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
บทเรียน ต้องยึดเด็กเป็นหลัก สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ควรมุ่งให้เด็กได้ทั้งความรู้ความสามารถ ส่งเสริม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดค้นหาเหตุผลความเป็นไป มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจในส่ิงที่เรียน การสอนที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม ไม่
ควรยึดม่ันแต่เพียงวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งมีการประเมินผลตลอดเวลา เร่ิมจากการตั้งความมุ่งหมาย การกําหนดวิธีการสอน การใช้
อุปกรณ์ และให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร โครงการสอนและประมวลผลการสอน ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ด้านวิชาการและการสอนของครูพลศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  (2536 : 
118) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ครูพลศึกษาต้องสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็นและรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สอนให้ผู้เรียนรักการ
ทํางาน สนใจที่จะมีส่วนรวมตามวิธีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สอนให้
ผู้เรียนยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ครูพลศึกษาต้องหม่ันอบรมนิสัยให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มี
วัฒนธรรม มีศีลธรรม สอนให้รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย สําหรับตัวครูผู้สอนวิชาพลศึกษาจะต้องมี
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล และต้องสามารถอธิบาย สาธิตเทคนิค ทักษะ
ประวัติการกีฬา ประโยชน์ กติกา แผนการเล่น ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์ ต้องพิจารณาเจตคติของความมีน้ําใจ
เป็นนักกีฬาและจะต้องสอนให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาด้วย ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต่อครูพลศึกษาที่เป็นจริงและพึงประสงค์ในด้านวิชาการและการสอนของครู
พลศึกษาแสดงให้เห็นว่าครูพลศึกษามีการวางแผนงานการเตรียมการเรียนการสอนการแจ้งจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและตรงตาม
เนื้อหาหลักสูตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนและได้มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองในปริมาณที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้นําแนวคิดใหม่ๆมาปรับปรุงใช้ในด้านวิชาการของภาควิชา
พลศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
  1.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีทัศนะต่อครูพลศึกษาใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะการปฏิบัติหน้าในด้าน การสอนเป็นไปด้วย
ความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหม่ันเพียรเอาใจใสในหน้าที่ การงาน
ปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องเหมาะสม มีการวางตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีและยังสอดคล้องกับการศึกษาของ จรวย แก่นวงศ์คํา (2523: 57) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของครูพลศึกษาไว้ ดังนี้ มีความศรัทธาในอาชีพครูและให้เกียรติครูด้วยกัน ควรบําเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าครู 
เพราะครูเป็นผู้เกียรติและศักดิ์ศรี ครูพลศึกษาจึงควรเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความรู้ดีในการที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่
ผู้เรียน ควรตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการอบรมส่ังสอนเด็กอย่างใกล้ชิด ควรรู้จัก
เสียสละและรับผิดชอบในหน้าที่การงานทั้งปวง ควรรักษาชื่อเสียงและคณะครูด้วยกัน ควรรู้จักมัธยัสถ์และพยายามสร้างฐานะ
ของตนเอง ควรยึดม่ันในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น ควรบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ส่วนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ บรรจง สลีวงศ์ (2543 : 45) ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของครูพลศึกษา ด้านคุณธรรมและความประพฤติไว้ดังนี้ มีความเมตตากรุณาแก่นักเรียน มีความยุติธรรม
ในการปกครองและการพิจารณาผลงานของนักเรียน มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความขยันต่อการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทนต่อการรบกวนของนักเรียน มีความประหยัดในการใช้จ่ายทรัพย์ทั้งของ
ส่วนตัวและของส่วนรวม ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ ตรงต่อเวลาในการทํางาน มีความรักและความศรัทธาใน
อาชีพครู รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีศีลธรรมและความประพฤติดีงาม เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่นักเรียน ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า 
ทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต่อครูพลศึกษาที่เป็นจริงและพึงประสงค์
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของครูพลศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ครูพลศึกษาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดม่ันในกรอบของ
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในสายวิชาชีพอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส่ในการทํางาน
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ได้อย่างชัดเจน จึงทําให้คณาจารย์และนักศึกษามีทัศนะในด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อครูพลศึกษาได้เป็นอย่างดีและมีความ
น่าเชื่อถือ ศรัทธา ในตัวครูพลศึกษามากยิ่งขึ้น 
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษาในคร้ังนี้พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่ของครูพลศึกษา ได้ยึดถือแนวทางในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด โดยภาพรวมคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มีน้ําใจช่วยเหลือกิจกรรม
งานต่างๆของคณะ และมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลารักงาน การบริการจนทําให้เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์และ
นักศึกษา ตลอดจน  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสายงานวิชาชีพ ส่วนคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของนักศึกษา 
พบว่า ครูพลศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ยึดถือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ยึดกฎเกณฑ์ปฏิบัติที่เข้มงวด ดังนั้นเม่ือ
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อครูพลศึกษา ในด้านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการและการสอน ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูพล
ศึกษาจึง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพล
ศึกษาตามทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา พบว่าโดยรวมในแต่ละด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะครูพลศึกษา มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการทํางานได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้าน บุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการและการสอน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆในคณะ และมหาวิทยาลัย หม่ันศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
สายอาชีพของตนอยู่เสมอปฏิบัติตนในหน้าที่การสอนได้เป็นอย่างดี จึงทําให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตาม
ทัศนะของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน มีคุณลักษณะที่ดีต่อครูพลศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยสําคัญที่จะ
ทําให้กระบวนการเรียนการสอนประสบความสําเร็จของครูพลศึกษานั้น ครูพลศึกษาต้องหม่ันค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอใฝ่หา
เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆมาใช้ในการสอน ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการสอนวิชา
พลศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรนําผลการศึกษาวิจัยที่ได้ในคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของครูพลศึกษา 
และควรนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการอบรม ประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูพลศึกษาให้ม ี
คุณลักษณะในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
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ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสําหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ที่มี
ผลต่อความยับยั้งช่ังใจที่สมัพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ ์

THE EFFECTS OF LEARNING PROCESS MANAGEMENT OF SEXUAL EDUCATION 
FOR CHILDREN, ADOLESCENCES AND ADULTS TO ENHANCE RESTRAINED 

BEHAVIOR RELATED TO SEXUAL BEHAVIOR 
เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร,  ฐิติวัสส์ สุขป้อม                                                                             

สาขาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                             

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมตามแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ที่มีผลต่อความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์  กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3  กลุ่มใน
บุคคล 3 วัยคือ  วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  นักศึกษาชั้นปีที่  1  คณะศึกษาศาสตร์  
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  ตามลําดับ กลุ่มละ 30คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือชุดฝึก
อบรมเพศศึกษารอบด้าน 8 หน่วยใช้เวลา30 ชั่วโมง แบบวัดความยับยั้งชั่งใจจํานวน 25 ข้อ  และแบบประเมินความคิดเห็น
และความพึงพอใจจากการเข้าร่วมฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และ dependent t – test  แบบ Pretest – 
Posttest  one group quasi-experiment  ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง  3  กลุ่ม ช่วงระหว่างวันที่  6  กรกฎาคม  2550 -  10  
มีนาคม  2553  ผลการวิจัยพบว่า  1. หลังการทดลอง (1.1)ความยับยั้งชั่งใจ ด้านพฤติกรรมที่เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
สมรสลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญที0่.01 ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นและที่ระดับ นัยสําคัญที่ 0.05 ในกลุ่มผู้ใหญ่(1. 2)
ด้านเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ในกลุ่มเด็กและระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ (1.3)ด้านความคาดหวังที่จะไม่มีการเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01ในกลุ่มเดก็และกลุ่มวัยรุ่น และระดับนัยสําคัญที่ 0.05ในกลุ่มผู้ใหญ่  2. ในกลุ่ม
เด็กมี ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากเท่า ๆ กัน   และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้านเพศศึกษารอบด้านในกลุ่มวัยรุ่น
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก   3. ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่มีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
กระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
คําสําคัญ : เพศศึกษารอบด้าน  ความยับยั้งชั่งใจ  พฤติกรรมทางเพศ  เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส การจัดกระบวนการเรียนรู้    

Abstract 
 This study was designed as quasi experimental research aimed to study the effects of Learning 
Process Management of Sexual Education for children, adolescences and adults to enhance restrained 
behavior related to sexual behaviors.  The samples were divided into 3 groups of 30 persons each: 
children, adolescence and adults. Firstly, the group of children was the first secondary students. 
Secondly, the group of adolescence was the first year university students in 2007. The last group was the 
Graduate Diploma in Teaching Profession Program students of the Graduate School. The research 
instruments were an 8-units training package based on the key concept in comprehensive sexuality 
education program, Enhancing Restrained Behavior Related to Sexual Behaviors Test, and an evaluation 
form of satisfaction and opinions towards the training program. The experiment, data collection, pretest 
and posttest were done from July 6, 2007 to March 10, 2010. The statistics used in data analysis were t-
test and percentage. The research results  found that after training  1) sexual behaviors before marriage in 
the restraint test  significantly  decreased after training in children group and adolescence group (p<0.01) 
and (p<0.05) in adult group.2) attitude towards having sexual behaviors before marriage significantly 
decreased(p<0.01) in children and (p<0.05) in adolescence group. 3) expectations to not having sexual  
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behaviors before marriage significantly  increased  ( p<0.01 ) in children and adolescence group and         
( p<0.05)   in adult group.  
           2) Evaluation of satisfactions and opinions towards the training program revealed that the children 
sample had “very much” level of satisfactions and opinions towards activities enhancing sharing 
experiences and opinions about sexual education, activities giving knowledge of comprehensive sexuality, 
and  activities enabling learners to apply knowledge in their daily life. The level of “much” was rated by 
the children sample on the appropriateness of media and the appropriateness of learning activities, 
including activities fostering learners’ participation. The adolescence sample had “very much” level of 
satisfactions and opinions to activities fostering learners’ participation, activities enhancing sharing 
experiences and opinions about sexual education, activities giving knowledge of comprehensive sexuality, 
and activities fostering learning development, activities enabling learners to apply knowledge in their daily 
life. The level of “much” was rated by the adolescence sample on activities promoting learning 
development, the appropriateness of media, and the appropriateness of learning activities. As for the 
adult sample, they had “very much” level of satisfactions and opinions to activities enhancing sharing 
experiences and opinions about sexual education, activities giving knowledge of comprehensive sexuality, 
and activities with learning development, activities enabling learners to apply such knowledge in their 
daily life as well as activities promoting learning development as well as the appropriateness of learning 
activities and activities fostering learners’ participation. The level of “ much” was rated by the 
adolescence sample on the appropriateness of media.  
Keyword :  Sexual  Education  ,Restrained  Behavior , Sexual  Behavior, Sexual Behaviors 
before marriage, Learning managemen 

บทนํา 

 ปัญหาเร่ืองเพศที่พบมากในสังคมไทยปัจจุบันคือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมใน
เร่ืองเพศ การที่เด็กและเยาวชนเติบโตในสภาพแวดล้อมของส่ือยั่วยุทางเพศ  ปัญหาการถูกล่อลวง การมีพฤติกรรมเส่ียงเร่ือง
เพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งมักจะนําไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา การทําแท้ง และ การติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์     การใช้ความรุนแรงทางเพศ ปัญหาเร่ืองเพศของเยาวชนไทยเหล่านี้ได้ทวีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น
เร่ือยๆ  
 ทั้งนี้จากการสํารวจวิถีชีวิตทางเพศของเยาวชนไทยจากหลายสถาบันพบว่า ร้อยละ 52 ของวัยรุ่นไทย มีคู่นอน
มากกว่า 1 คน (ดูเร็กโพล. 1999-2003)  วัยรุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ61.7 มีประสบการณ์ด้านการมีแฟนแล้ว ร้อยละ 55 
ยอมรับพฤติกรรมเชิงชู้สาว เช่นการจับมือถือแขน โอบไหล่/เอว หอม กอด ร้อยละ13.9 ยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
กับคนที่เพิ่งรู้จัก เช่นตามผับ เธค (เอแบคโพล. 2548)  วัยรุ่นหญิงยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน และทําด้วย
ความยินยอม โดยคิดว่า เป็นบทพิสูจน์ความรัก ขณะที่ฝ่ายชายมีเพศสัมพันธ์ด้วยความใคร่ (เอแบคโพล. 2548)  เยาวชนอายุ 
15-22ปี ร้อยละ67.2 เห็นว่าการตัดสินใจในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเป็นสิทธิส่วนบุคคล (เครือข่ายเยาวชนต้านเอดส์. 
ประเทศไทย. มกราคม 2551) วัยรุ่นหญิงอายุ 15-20ปี ร้อยละ77.69 มีเพือ่นหรือคนรู้จักมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและอยู่ก่อน
แต่ง และร้อยละ66.15 ไม่กล้าบอกผู้ปกครองว่ามีเพศสัมพันธ์ (ประชากรทรรศน.์ 24 กรกฎาคม 2551) โดยทั้งนี้อายุเฉล่ียของ
วัยรุ่นขายบริการคือ 16 ปี และร้อยละ 44 เป็นนักเรียน/นักศึกษา (คม ชัด ลึก. 12 กุมภาพันธ์ 2552) 
 นักเรียน/นักศึกษามองว่า สาเหตุของปัญหาสังคมไทยที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนจากการที่ ครอบครัว
ขาดความรักความอบอุ่น  การมีความรัก/เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และภัยจากส่ืออินเตอร์เน็ต (สวนดุสิตโพล. 10-18 
มีนาคม 2550) 
 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ส่งผลให้มีความเส่ียงให้เกิดการติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “โรคเอดส์” โดยอัตราความเส่ียงของกลุ่มผู้ติดเชื้อมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดในช่วง 10 – 20 ปีที่ผ่าน
มา และในปี 2553 สสส. คาดการณ์ว่ากลุ่มเส่ียงที่จะติดเชื้อเอชไอวีสูงสุดคือกลุ่มชายรักชาย เพราะลักษณะสังคมที่เปล่ียนไป 
ประกอบกับการมี ส่ิงยั่วยุให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปลอดภัย อาจเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางเพศ 
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(http://www.hiso.or.th/hiso/ ghealth/news323.php)  สุกมล วิภาวีพลกุล (2553) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า 
วัยรุ่นมีค่านิยมเร่ืองการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง มองว่าหากเป็นแฟนกันแล้วการมีเพศสัมพันธ์เป็นเร่ืองธรรมดา เนื่องจากขาด
ความยับยั้งชั่งใจ และยังมีค่านิยมที่จะต้องมีแฟน หากใครไม่มีแฟนหรือมีแฟนแล้วแต่ไม่ได้มีเซ็กส์กัน ก็จะถูกเพื่อนในกลุ่ม
ล้อเลียน อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาการทําแท้ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการตกเลือด มดลูกทะลุ และอาจจะเสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควร  
 จากงานวิจัยเร่ือง “คําถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเร่ืองเพศ” พบว่า เพศหญิงจะสอบถามปัญหามากกว่าเพศชาย 
และคําถามที่พบมากที่สุดคือ (1)เพศสัมพันธ์ (2)อนามัยเจริญพันธุ์  (3)อวัยวะเพศหญิง (4)ความสวยความงาม และ
(5)โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ในขณะที่คําถามเพศหญิงถามมากที่สุดนั้นคือ เร่ืองของอวัยวะเพศ ตกขาว ประจําเดือน เร่ือง
อนามัยการเจริญพันธุ์ และวิธีคุมกําเนิด รวมไปถึงเร่ืองของการปฏิเสธฝ่ายชายในการไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ ส่วนการตั้งคําถาม
ในเพศชายนั้น ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความต้องการทางเพศ สมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศ ขนาด การฝังมุก การขลิบ เร่ือง
โรคติดต่อ และเร่ืองของการสําเร็จความใคร่ (ญาณาธร เจียรรัตนกุล,  2551) 
 Trisha Mueller เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา จากกองควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา (Center for 
Disease Control and Prevention)  พบว่า  หลักสูตรให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาที่สอนกันในโรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาหรือ
ตามโบสถ์มีผลนําร่องออกมาว่า  ทําให้วัยรุ่นที่ได้รับความรู้ดังกล่าว  รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ผลีผลามมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่อายุยัง
น้อย  
 เด็กชายวัยรุ่นที่ได้เรียนรู้เพศศึกษาจะรู้จักใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเรียนถึง 3  เท่า ทั้งนี้    
ทริชา  มูลเลอร์  ได้เสนอย้ําว่า  การให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาจะได้ผล  ควรมีการสอนก่อนที่วัยรุ่นจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (Trisha 
Mueller. คัดลอกจาก www.seiendaily.com /releases /2007)   

 ความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ถือเป็นภาวะจิตใจเชิงจิตวิทยาที่สามารถป้องกันการเกิด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้  ความยับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการสนับสนุนทางสังคม (Abstinence Social Support) และ
จากความตั้งใจที่จะใช้ความสามารถในตนเอง (Personal Resource)ยับยั้งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ความยับยั้งชั่งใจส่วน
ใหญ่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Self-Efficacy) ซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อของบุคคลต่อความสามารถของตนเองใน
การทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้น  ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
แห่งตนนั้นเป็นส่ิงที่กําหนดความรู้สึก  ความคิด  แรงจูงใจ  และการกระทําของบุคคล  ความเชื่อดังกล่าวส่งผลต่อ
กระบวนการ ด้านปัญญา  ด้านการจูงใจ ด้านความรู้สึก  และด้านการเลือก 
 เพศศึกษารอบด้านเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของการให้ผู้เรียนมีข้อมูลครบถ้วน  ทุกแง่มุมที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองเพศ และพัฒนาทักษะที่จําเป็นคือ การคิดวิเคราะห์  การไตร่ตรอง การประเมินโอกาสเส่ียง การสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพ  รวมถึงการตัดสินใจอย่างรอบคอบในเร่ืองที่เกี่ยวกับวิถีทางเพศของตนเอง  ซึ่งมีความแตกต่างและ
หลากหลายในแต่ละบุคคล เนื้อหาในหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านจึงมีสาระสําคัญมากกว่าเร่ืองการเจริญเติบโตพัฒนาการทาง
เพศ  การวางแผนครอบครัว  และมากกว่ามุมมองที่มองเร่ืองเพศจากเพศสรีระ หรือการแบ่งหญิงและชายด้วยความแตกต่าง
ทางร่างกายเพียงประการเดียว แต่ครอบคลุมเร่ืองเพศสภาวะ  คือ การมองเร่ืองเพศในมุมสังคมวัฒนธรรมที่มีส่วนกําหนด
ความเป็นหญิง  ความเป็นชาย และ “เพศวิถี” หรือวิถีการดําเนินชีวิตตามรสนิยม  ค่านิยม  และความเชื่อในเร่ืองเพศของ
ตนเอง  ภายใต้สภาพสังคมไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ (องค์การแพธ. 2551) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น  คณะวิจัยจึงสนใจทดลองโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ที่มีผลต่อความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ในกลุ่มบุคคล 3 วัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน
เพศสัมพันธ์ของบุคคล วัยเด็ก  วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.  ด้านเน้ือหา 
 เนื้อหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การแพธ (PATH)   
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ด้านการจัดกิจกรรมทําให้พัฒนาการเรียนรู้  ความเหมาะสมของส่ือที่ใช้  ความเหมาะสมของกิจกรรมที่สอนสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2 
   2.3 วัยผู้ใหญ่อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  ด้านกิจกรรมทําให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์/ความคิดเห็น  
กิจกรรมทําให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา การจัดกิจกรรมทําให้พัฒนาการเรียนรู้  ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  กิจกรรมที่สอนเหมาะสม และการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และระดับ “มาก”  ด้านความ
เหมาะสมของส่ือที่ใช้สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1พบว่า  กลุ่มตัวอย่างวัยเด็กสามารถลดพฤติกรรมที่เส่ียงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสลงได้  ลดเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสลงได้  และเพิ่มความคาดหวังที่จะไม่มีการเกิด
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสขึ้นได้นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา  เจริญสาธิต (2546) ที่ศึกษาผลการสอน
เพศศึกษาโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แล้วพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการ
สอนเพศศึกษาโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความรู้และทักษะชีวิตเกี่ยวกับเพศศึกษาด้านความภาคภูมิใจในตนเอง  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ทักษะการตัดสินใจ  และทักษะการปฏิเสธโดยไม่เสียสัมพันธภาพเพิ่มสูงขึ้น  และสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่
ไม่ได้รับการการสอนเพศศึกษาโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  และเช่นเดียวกับผลวิจัยของจริยา  อติชาติธํารง (2546) ที่ศึกษา
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในกลุ่มทดลอง หลังได้รับการสอนเพศศึกษาด้วยกระบวนการสร้างพลัง มีคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มสูงขึ้นในด้านความรู้ในเร่ืองเพศศึกษา  เจตคติในเร่ืองเพศ  และความสามารถแห่งตนในเร่ืองเพศ  รวมถึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนภาพร  วงศ์รัตนรักษ์ (2549)  ที่ศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งอยู่ในวัยเด็กตอนปลายย่างกรายเข้าสู่วัยรุ่นแล้วพบว่า  นักเรียนที่
ได้รับการฝึกฝนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ มีทักษะการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้น   นอกจากนี้  ในงานวิจัยของพวงวรรณ  พรหมวงศ์  (2547)  ก็
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนเร่ืองเพศศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
เพศศึกษาระดับมาก  และในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นสามารถลดพฤติกรรมที่เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสลงได้  ลดเจตคติ
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสลงได้  และเพิ่มความคาดหวังที่จะไม่มีการเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสขึ้นได้
เช่นกันนั้น แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาดังกล่าวมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษารอบด้านที่ช่วยเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของพัชรินทร์  สิมทะราช (2544) ที่ศึกษาพบว่า นักเรียนชาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีการรับรู้สมรรถนะในตนเองสูงขึ้น  หลังเข้ารับการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศ  และสอดคล้องกับผลวิจัยของ ระวีวรรณ  ดนัยดุษฎีกุล (2547)   ที่พบว่า  เม่ือวัยรุ่นมีเจตคติในเชิงบวกต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน  โอกาสที่วัยรุ่นจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนก็จะลดลงด้วย  เช่นเดียวกับผลวิจัยของสิทธิพงศ์  วงศ์วิวัฒน์  
และพรรณระพี  สุทธิวรรณ (2548)  ที่ศึกษา   ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์  และไม่คิดจะมีเพศสัมพันธ์ในอีก 6-12 
เดือนข้างหน้า  พบว่ามีการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจในการสัมผัสต่ํา  การดูส่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศต่ํา  ส่วนกลุ่มนักเรียน
ชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์จะมีการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจสัมผัสสูง  และมีการดูส่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศสูง  ทั้งนี้  ใน
งานวิจัยดังกล่าวยังพบปัจจัยสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นอย่างเหมาะสมเช่นการเสริมสร้าง
ให้มีความภูมิใจในตนเองสูง  มีการคบเพื่อนที่มีบรรทัดฐานในการมีเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสม  หลีกเล่ียงส่ือกระตุ้นอารมณ์
ทางเพศ  เป็นต้น   
 ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ ทริชา  มูลเลอร์ (Trisha Mueller./2007)  เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา 
จากกองควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control and Prevention)  ที่พบว่า  จาก
หลักสูตรให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาที่สอนกันในโรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาหรือตามโบสถ์มีผลนําร่องออกมาว่าทําให้วัยรุ่นที่ได้รับ
ความรู้ดังกล่าวรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ผลีผลามมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่อายุยังน้อย  เด็กชายวัยรุ่นที่ได้เรียนรู้เพศศึกษาจะรู้จักใช้
ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเรียนถึง  3  เท่า 
 นอกจากนี้  จากผลการวิจัยที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่สามารถลดพฤติกรรมที่เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
สมรสลงได้  ลดเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสลงได้  และเพิ่มความคาดหวังที่จะไม่มีการเกิดพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรสขึ้นได้นั้นแสดงให้เห็นว่า ชุดการฝึกอบรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านส่งผลต่อ
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ความยับยั้งชั่งใจ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วินิตย์  หลงละเลิง (2546)  ที่ศึกษาพบว่า  ผลของการใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจแล้ว ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้เร่ืองเพศสัมพันธ์ มีเจตคติ  ความวิตกกังวล และพฤติ
กรรทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกายรัตน์  เชี่ยววานิช (2536) 
ที่ศึกษาพบว่า  คู่สมรสที่ภรรยาตั้งครรภ์แรกมีคะแนนความรู้และพฤติกรรมทางเพศสูงขึ้นกว่าก่อนการสอน  ทําให้คู่สมรสที่
ภรรยาตั้งครรภ์แรกมีพฤติกรรมทางเพศเป็นไปอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์มากขึ้น   
 ส่วนผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบ
ด้าน ที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างวัยเด็ก มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับในระดับ “มากท่ีสุด”  และระดับ “มาก” นั้นสอดคล้องกับการวิจัยของสุปราณี  จําปาเฟื่อง (2550)  ที่
พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ครอบครัวแตกแยกกัน  ครอบครัวปกติ  มีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาโดยการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกลพร  พิชัยกมล (2549)  ที่ได้ศึกษาพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาและทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมมีความรู้ดีกว่านักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติ  และงานวิจัยของรัตนา  เจริญ
สาธิต (2546)  ก็พบเช่นเดียวกันว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร  (ฝ่ายมัธยม)  ที่เรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความรู้ดีกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนที่นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  การสอนเพศศึกษาควรให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ (นิกร  ดุสิตสิน  วีระ  นิยมวัน  และไพลิน  ศรีสุขโข. 2545, รุจา  ภู่ไพบูลย.์ 2549)   
 และจากผลการวิจัยที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมตามแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพศศึกษารอบด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด”  ระดับ “มาก” นั้นสอดคล้องงานวิจัยของ รวีวรรณ  ไชยเมือง 
(2549)  ที่ศึกษาพบว่า  กระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาและโรคเอดส์แบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มวัยรุ่น  ที่
สามารถสร้างความตระหนักรู้ในตน  เห็นความสําคัญในการส่ือสารเร่ืองเพศ  และมีทัศนคติทางบวกในเร่ืองเพศ  สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กัน  สร้างสัมพันธภาพ  สามารถประเมินทางเลือกของสถานการณ์เส่ียงได้ 
 นอกจากนี้  จากผลการวิจัยที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมตามแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด”  นั้น  สอดคล้องงานวิจัยของ สุวัลยา  นูเร (2547)  ที่
ศึกษา พบว่า  ผู้หญิงที่อยู่ในวัยทํางานชอบอ่านนิตยสารผู้หญิงภาษาไทยชื่อต่างประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองเพศในด้าน
เทคนิคการร่วมเพศ มากที่สุด  และมีความพึงพอใจในการตอบสนองความสนใจต่อประเด็นปัญหาในเร่ืองเพศที่อยากรู้อยาก
เห็นมากที่สุด 
 ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเป็นวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่เสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์  ซึ่งจะช่วยชะลอการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส  ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน และการติด
โรคทางเพศสัมพันธ์   

 
เอกสารอ้างอิง 
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ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ฉบับสมบูรณ ์
(Poster Presentation) 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 6 เน่ืองในวโรกาสวันคล้าย 

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 108 ปี 
“ว่าด้วยความม่ันคงของภูมิภาคอาเชียน” 

วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จันทบุรี 
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ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีการศึกษา 2554 

INSTRUCTORS’ OPINION AFFECTED QUALITY ASSURANCE PROCESS OF 
RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY IN 2011 

เอกชัย กิจเกษาเจริญ, กรรณิกา สุขสมัย, ชุลีรัตน์ ผดุงสิน, พรทิพา นิโรจน์, คมพล สุวรรณกูฏ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ประจําปีการศึกษา 2554 และศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   รําไพพรรณี จํานวน 
192 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามกระบวนการดําเนินการด้านการประกัน
คุณภาพใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ด้านการวางแผน (Plan)  ด้านการดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) ด้านการประเมินคุณภาพ 
(Check) และด้านการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า คณาจารย์มีความคิดเห็นต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ประจําปีการศึกษา 2554 โดยรวมและรายด้านในระดับปานกลาง แต่มีความคิดเห็นในระดับมาก ในประเด็นย่อย
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมีการกําหนดตารางการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีที่ชัดเจน มีการจัดทําคู่มือ
หรือแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน คณาจารย์หรือผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ ได้
ดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คณาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานที่สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือแผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่วางไว้  

สําหรับปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน พบว่า ขาดบุคลากรที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ การ
อบรมด้านการประกันคุณภาพยังค่อนข้างน้อย และผู้บริหารบางท่านยังให้ความสําคัญด้านการประกันคุณภาพไม่มากเท่าที่ควร 
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดการอบรมด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการระบุผู้รับผิดชอบ
ด้านงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน พร้อมทั้งปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมกับสถาบัน 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญด้านการประกันคุณภาพยิ่งขึ้น  
คําสําคัญ: กระบวนการประกันคุณภาพ, ความคิดเห็น, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Abstract 

The purpose of this research were to study the opinion of the instructors affected quality  
assurance process of Rambhai Barni Rajabhat University in 2011 and to study a problems of 
implementation and the development directions of implementation for the quality assurance process, 
The sample consisted of 192 instructors who were teaching in academic year 2011. The instrument was 
the quality assurance process questionnaire that based on the PDCA-Cycle (Plan-Do-Check-Act). The 
statistics used were percentage, mean and standard deviation.  
 The results showed that the instructors’ opinion towards an affected to quality assurance process 
was at a medium level ( X  = 3.42). However the instructors showed their opinion towards an affected to 
quality assurance process was at a high level in the schedule works and the handbook of quality 
assurance process were clearly, the instructors could responsible on their Indicators for quality assurance, 
the instructors could prepared and collected the data for the quality Assessment, and the university was 
checked the performance on quality assurance process planning. 
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For the problems of management and the development directions for the quality assurance 
process found that the quality assurance process were not enough in the person who is responsible, the 
training, and the executive’s attention. The instructors’ opinion showed that the person who is 
responsible about the quality assurance process should be trained, Specify the name who is responsible 
or concern the Indicators. The Indicators should be adjust to appropriate for the university’s management 
and the executive should be more attention about the quality assurance process than before. 
Keyword: Quality Assurance Process, The opinion, Rambhai Barni Rajabhat University 

บทนํา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศทั้งระยะส้ันและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่ิงจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ ความ  ท้าทายของโลกาภิ
วัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษาข้ามพรมแดน และการเคล่ือนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา (สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544: 89-90) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก (วิสิทธิ์ โรจนพ์จนรัตน์, 2546: 46)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ.2547 โดย
ยึดถือการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาชาติ (สกศ.) มาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งมี
กระบวนการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle)  (หน่วยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2554: 2) โดยเร่ิมต้นจากการวางแผน (Plan)  การดําเนินงานตามแผน (Do) การ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์ 
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณะชนให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2554: 23) และ
เม่ือส้ินสุดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยในรอบหนึ่งปีแล้ว จะนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินฯ มาพิจารณา
ทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานที่ผ่านมา และนํามาพัฒนาสถาบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ตาม
แนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 4 ขั้นตอน (PDCA) และศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอน เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อการวางแผนการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาด้านการประกัน 
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ มุ่งศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างคือคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 192 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษา และสังกัดคณะ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามกระบวนการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ด้านการวางแผน (Plan)  ด้านการดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) ด้านการประเมินคุณภาพ (Check) และด้านการนําเสนอ
แนวทางการปรับปรุง (Act)  (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2554: 3)    มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.62-0.88  และมีค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 
   ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสอบถามปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่คณาจารย์คณะต่าง ๆ พร้อมทั้งขอให้คณาจารย์ส่ง
แบบสอบถามกลับคืน โดยได้แบบสอบถามสมบูรณ์กลับคืนจํานวน 192 ชุด จากคณาจารย์จํานวนทั้งส้ิน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.37 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์การแปล
ค่าคะแนนเฉล่ีย ได้แก่ ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็นน้อย  ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  และ ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลเบื้องต้นของคณาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.56  รองลงมาเป็น  เพศชาย 
ร้อยละ 44.44 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 81.18 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 13.44 

1. ความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
รําไพพรรณีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมาก  ไปน้อย
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านการดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) ( X  = 3.47) ด้านการประเมินคุณภาพ 
(Check) ( X  = 3.45) ด้านการวางแผน (Plan) ( X  = 3.43) และด้านการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)  ( X  = 3.30) 
เม่ือพิจารณาประเด็นย่อยตามขั้นตอนแต่ละด้าน โดยเรียงตามค่าเฉล่ีย พบว่า 

ด้านการวางแผน (Plan) คณาจารย์มีความคิดเห็นในประเด็นย่อย ด้านมหาวิทยาลัยจัดทําคู่มือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนมากเป็นอันดับหนึ่ง ( X  = 3.58) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมี
การกําหนดตารางการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีที่ชัดเจน ( X  = 3.52)  มหาวิทยาลัยกําหนด
ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ หรือกํากับดูแลตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ( X  = 3.37)  มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการประชุม วางแผน การประกันคุณภาพ ( X  = 3.35) และ มหาวิทยาลัยวางแผนในการ
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานที่จําเป็นและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ ( X  = 3.33) ตามลําดับ 

ด้านการดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) คณาจารย์มีความคิดเห็นในประเด็นย่อย ด้านคณาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษามากเป็นอันดับหนึ่ง ( X  = 3.65) 
รองลงมา คือ คณาจารย์หรือผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ ได้ดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ( X  = 3.62)  มหาวิทยาลัย
จัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา ( X  = 3.42)  มหาวิทยาลัยมี
การประสานงานการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพกับคณาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ( X  = 3.37) และ 
มหาวิทยาลัยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือวิธีการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ( X  = 3.32) ตามลําดับ      
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ด้านการประเมินคุณภาพ (Check) คณาจารย์มีความคิดเห็นในประเด็นย่อย ด้านมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่วางไว้ มากเป็นอันดับหนึ่ง ( X  = 3.54) รองลงมา
คือ มหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ( X  = 3.47) และมหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบ
หรือประเมินถึงปัญหา จุดอ่อน ข้อดี จุดแข็ง ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ( X  = 3.32) ตามลําดับ  

ด้านการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) คณาจารย์มีความคิดเห็นในประเด็นย่อย ด้านมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดแนวทางหรือรูปแบบเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ มากเป็นอันดับหนึ่ง ( X  = 3.33) รองลงมาคือ 
มหาวิทยาลัยมีการนําเสนอหรือส่งข้อมูลย้อยกลับไปสู่คณาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  ( X  = 
3.27) ตามลําดับ  

2. ปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี 

3.1 ด้านปัญหา อุปสรรค  
   คณาจารย์มีความคิดเห็นด้านปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  ดังนี้  
   3.1.1  ขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพแต่ละหน่วยงาน เป็นผลให ้
คณาจารย์ต้องมีภาระงานด้านนี้เพิ่มขึ้น   

3.1.2 การเปล่ียนแปลงตําแหน่งหน้าที่ การโยกย้ายของบุคลากรที่รับผิดชอบไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทํา 
ให้การทํางานด้านการประกันคุณภาพไม่ต่อเนื่อง และขาดการประสานงานที่ด ี

3.1.3 การอบรมด้านการประกันคุณภาพและการลงมือปฏิบัติสําหรับผู้เกี่ยวข้องยังค่อนข้างน้อย ทําให ้
เกิดความไม่เข้าใจและเป็นอุปสรรคสําคัญในการทํางานด้านประกันคุณภาพ   

3.1.4 การให้คําอธิบายหรือรายละเอียดตัวบ่งชี้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน  
3.1.5 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางท่านยังให้ความสําคัญด้านการวิจัยไม่มากเท่าที่ควร ยังมีแนวความคิด 

ว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพแล้ว ไม่จําเป็นต้องยึดด้านการประกันคุณภาพเป็นเร่ืองหลัก ซึ่งจากแนวความคิด
ดังกล่าว ทําให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่สามารถตอบสนองงานประกันคุณภาพในหลาย ๆ ประเด็นได ้

3.1.6  เม่ือมีนักศึกษามากขึ้น ครูผู้สอนก็ไม่เพียงพอ กิจกรรมบางกิจกรรมนักศึกษาไม่มีส่วนร่วม    
การติดตามเอกสารต่างๆ เป็นไปได้ยาก 

3.2  ด้านข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
  คณาจารยใ์ห้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังนี้   
 3.2.1  ควรจัดการอบรมด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และผู้ที ่

เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้รับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ และเพิ่มคุณภาพของ
การดําเนินงาน 

3.2.2 ควรมีการระบุผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน ทั้งระดับ 
ปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ และควรทํางานประสานกันทั้งระบบ 

3.2.3 ควรมีการพิจารณา และปรับค่าตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมในระดับหลักสูตร เพื่อคุณภาพการดําเนินงาน 
3.2.4 ในการดําเนินงานต่างๆ ควรคํานึงถึงเกณฑ์ประกันคุณภาพซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ํา และนําเกณฑ์  

เหล่านั้น มาพิจารณาและวางแผนการดําเนินงานล่วงหน้า ร่วมกัน 
3.2.5 มหาวิทยาลัยควรนําคณะที่มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ดี เป็นตัวอย่างต้นแบบ 

ให้กับคณะอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3.2.6  งานด้านการประกันคุณภาพคือการปฏิบัติราชการอย่างดียิ่งในชีวิตประจําวัน ดังนั้นควรทําให้ 

เป็นเร่ืองปกติ จนกลายเป็นการปฏิบัติที่เคยชิน และควรให้มีการตรวจสอบการดําเนินงานด้วยความเป็นจริง นอกเหนือจาก
เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
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จากผลการวิจัยพบว่าคณาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ในด้านการวางแผน (Plan)  ด้านการดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) ด้านการประเมินคุณภาพ (Check) และ
ด้านการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งที่ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ปีการศึกษา 2552 - 2554 ที่ผ่านมา มีผลการดําเนินการอยู่ในระดับดี และมีแนวโน้มค่าคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มขึ้น คือ มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินเท่ากับ 2.75, 3.93 และ 4.34 ตามลําดับ (หน่วยงานประกันคุณภาพ, 2552-2554)  
ประกอบกับมีผลการประเมินเฉล่ียของตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (Process : P) ในระดับ ดีมาก พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการภายนอกว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
(หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา, 2554: 17)  ตลอดจนผลจากการวิจัยคร้ังนี้มีข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่คณาจารย์มี
ความคิดเห็นในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ คณาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานที่
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( X  = 3.65)  จากผลการวิจัยและผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่
กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความตระหนักและให้ความสําคัญกับกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากคณาจารย์ยังมีความคิดเห็นต่อกระบวนการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพว่าผลดําเนินการอยู่ในระดับ  ปานกลางซึ่งควรพัฒนาเพิ่มเติม ความคิดเห็นดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการ กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งมีแนวทางการจัดกระบวนการเป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการ
พัฒนาคุณภาพ PDCA เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550 : 139)  

เม่ือพิจารณาประเด็นย่อยของการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA พบว่า มีบางประเด็นที่คณาจารย์ให้ความ  
ความคิดเห็นในระดับน้อย ได้แก่ ประเด็นย่อยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมีการนําเสนอหรือส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่คณาจารย์หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ( X  = 3.27) ซึ่งในประเด็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรมีการดําเนินการพัฒนาให้
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดย
กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปี และแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ สาธารณชน  (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2553 : 32) 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความ
คิดเห็นของคณาจารย์ พบว่า ประการแรก ควรมีการจัดการอบรมด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร ผู้บริหาร หัวหน้า
ภาควิชา  และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้รับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ และ
เพิ่มคุณภาพของการดําเนินงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ถิรนันท์ ปาลี (2553: 69) ได้ทําการประเมินคุณภาพระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พร้อมเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาว่า ควรสนับสนุนให้บุคลากรอบรม
เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานอื่นเก ี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยควร
ให้ความสําคัญด้านการประกันคุณภาพ  มีการระบุผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน ทั้งระดับ
ปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ ซึ่งควรทํางานประสานกันทั้งระบบ และควรมีการพิจารณา
ปรับค่าตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมในระดับหลักสูตร เพื่อคุณภาพการดําเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการประกันคุณภาพที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ ผู้ที่มีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ 
คณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน และเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดระบบประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ที่เหมาะสมกับสถาบัน (หน่วยงานประกันคุณภาพ, 2554: 23-24) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต (2553: 67) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการบูรณาการตัวชี้วัดจากการประเมินต่าง ๆ ให้เหลือน้อยลง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางาน
ควรมีความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง และเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ของบุคลากรผู้รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการเพิ่มเติม นอกเหนือจากความคิดเห็นของคณาจารย์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง และประเด็นที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน วิเคราะห์หาจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  

2) ควรศึกษาปัจจัย ตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงตัวแปรที่ส่งผล และจะเป็นข้อมูลที่ช่วยเสริมสร้าง หรือ วางแผนการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 

กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553. (2553, 2 เมษายน).  
ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 22-35. 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล  
อําเภอเบญจลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATIONS IN BENCHALAK DISTRICT, SI SA KET PROVINCE 

สุรชัย  ศรีสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักร  บัวผัน 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทําการศึกษาจากพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 แห่ง รวม
ทั้งส้ิน  60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ  จํานวน  3 ท่าน และการทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 เก็บข้อมูลช่วงระหว่าง
วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่ามัธยฐาน (Median) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ําสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 
 ผลการศึกษา พบว่า  พนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีอายุอยู่ในช่วง 30 – 35 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.3 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.0 พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 78.3 พนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 21.7 มีประสบการณ์ในการทํางานอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
40.0 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.6 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานส่วนตําบลโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.2 และเม่ือ
พิจารณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รายด้าน  พบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 90.3 และด้าน
การศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 86.4 อยู่ในระดับมาก ด้านการศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 79.3 ด้านการฝึกอบรม คิดเป็นร้อย
ละ 77.5 และด้านการสอน งานคิดเป็นร้อยละ 63.9 อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านการหมุนเวียนงาน คิดเป็น ร้อยละ 51.7 
และด้านการปฐมนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 47.5 อยู่ในระดับน้อย 
   ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่มีการปฐมนิเทศพนักงานส่วนตําบลที่บรรจุใหม่ และงบประมาณด้านการศึกษาต่อ
ค่อนข้างน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานส่วนตําบล และความต้องการศึกษาต่อ  ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า ส่วนใหญ่ควรจัด
ให้มีการปฐมนิเทศพนักงานส่วนตําบลที่บรรจุใหม่ และการไปศึกษาดูงานควรไปศึกษาดูงานในหน่วยงาน หรือสถานที่ที่
สามารถนําความรู้มาปรับปรุงพัฒนางานได้ 
คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, องค์การบริหารส่วนตําบล, อําเภอเบญจลักษ ์

Abstract 

        This descriptive research aimed to study the human resource development in five sub-district 
administrative organizations in Benchalak district, Si sa ket province. The participants were 60 sub-district 
officers. The research instrument was a questionnaire. It was tested for content validity by three experts 
and also had Cronbach’s alpha coefficient of 0.92. The data collection were carried out during August 1 
to 22, 2012. The statistics used in this study were frequency, percentage, mean, median, standard 
deviation, maximum and minimum.  
        The findings revealed that more than half of the participants are female (56.7%). Most of them 
were 30 to 35 years old (48.3%). Most participants possessed at least a bachelor’s degree (85%). 78.3% 
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were practitioner level whereas 21.7% were administrator level. 40% had six to ten years of work 
experience. 66.6% of them earned 10,000 to 15,000 baht a month. 
        Over all, the level of human resource development was moderate (72.2%). When take a close 
look on each component, the level of performance appraisal was high (90.3%) the same as the level of 
study trip (86.4%). The levels of postgraduate education, training and coaching were moderate (79.3%, 
77.5% and 63.9% respectively). The levels of job rotation and orientation were low (51.7% and 47.5% 
respectively).  
        The findings indicated that most sub-district administrative organizations lack systematic 
orientation for new district officers and do not have sufficient budget for postgraduate education.    
The findings also suggested that the organizations should provide an orientation to new staffs and the 
study trips should take place in the context providing useful experience so the staffs can make the most 
of it. 
Keywords: Human resource development, Sub-district administrative organization, Benchalak district 

บทนํา 

 การแข่งขันขององค์กรในยุคปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงจากการแข่งขันด้านเงินทุนมาเป็นการแข่งขันในเร่ืองของ “คน” 
หรือ “ทุนมนุษย์” การลงทุนจึงเป็นไปที่การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรที่สําคัญนอกเหนือจากด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการแล้ว ด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร หากองค์กรนั้นมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพย่อมได้เปรียบคู่แข่งขัน  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่น Hochiminh ได้กล่าวไว้ว่า “ปลูกต้นไม้เพียง 10 ปีได้เก็บผล เพาะปลูก
คนเก็บมรรคผลทั้ง 100 ป”ี (ธนพรรณ  ธานี, 2552) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาองค์กรทุกองค์กร เนื่องจากมนุษย์เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่มีบทบาทและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื ่อนการ
ทํางานขององค์กร หรือการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ทําให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า  สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มภาคภูมิ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน
พบว่า บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในองค์กรยังขาดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทําให้การปฏิบัติงาน
และคุณภาพของงานยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากปัญหาการให้ความสําคัญของฝ่ายบริหาร ปัญหาเรื่อง
งบประมาณ และปัญหาจากตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรเอง โดยจะสามารถพิจารณาได้จากรายงานผลการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2555 อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเบญจลักษ,์ 2555) พบว่า ผลการตรวจ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ซึ่งเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพิจารณาโดยผิวเผินแล้ว จะเห็นว่า คะแนน
อยู่ในระดับดี คือ คิดเป็นร้อยละ 70.51 แต่เม่ือพิจารณาแยกส่วน โดยพิจารณาจําแนกเป็น ส่วนการบริหารงานบุคคล และ
ส่วนกิจการสภา กลับพบว่า ส่วนการบริหารงานบุคคล มีผลคะแนน คิดเป็นร้อยละเพียง  67.77 และส่วนกิจการสภา มีผล
คะแนน คิดเป็นร้อยละถึง  75.99 ซึ่งมีความแตกต่างของคะแนนเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่า บุคลากรขององค์กรยังมีปัญหา
ในการพัฒนาอยู่ในระดับหนึ่ง 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งจะทําให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และ
สามารถนําต้นเหตุของปัญหามากําหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
           2. เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหาร ส่วนตําบล 
อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Research) 
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  5 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตําบลเสียว 2) องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหว้า 3) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 4) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง และ 5) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าคล้อ รวมพนักงานส่วนตําบล จํานวนทั้งส้ิน  60 คน (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเบญจลักษ์, 
2555) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการศึกษาในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาได้สร้าง
ขึ้น จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดแบบสอบถามให้สอดคล้องกับตัวแปรแต่ละตัว ที่กําหนด
ในกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  เคร่ืองมือ มีทั้งหมด 1 ชุด โดยจัดทําเป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด  3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานส่วนตําบลผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามแบบปลายปิดให้
เลือกตอบ และคําถามปลายเปิดให้เติมข้อความ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ในการ
ทํางาน และเงินเดือน   
    ส่วนที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ  แบ่งเป็น  7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฐมนิเทศ  2) ด้านการฝึกอบรม  3) ด้านการศึกษาดูงาน  4) ด้านการศึกษาต่อ  
5) ด้านการสอนงาน  6) ด้านการหมุนเวียนงาน  7) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ลักษณะของแบบสอบถามมีคําตอบให้
เลือกตอบ (Close-ended question)  แบ่งเป็น  2 คําตอบ โดยให้เลือกตอบ ใช่หรือไม่ใช่ (Nominal Scale) การแบ่งเกณฑ์
คะแนนเพื่อแปรผลและอธิบายตัวแปร ใช้เกณฑ์ของบูม  Bloom (1956 อ้างถึงใน สุวรรณวัฒน์ วัลลีย์, 2554) โดยใช้ค่า
คะแนนสูงสุดลบค่าคะแนนต่ําสุด และหารด้วยจํานวนกลุ่ม  หรือระดับที่ต้องการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามช่วงคะแนน ระดับ
มาก  (81 – 100) ระดับปานกลาง (61 –  80)  ระดับน้อย (0 –  60) 
   ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการปฐมนิเทศ 2) ด้านการฝึกอบรม 3) ด้าน
การศึกษาดูงาน 4) ด้านการศึกษาต่อ  5) ด้านการสอนงาน 6) ด้านการหมุนเวียนงาน 7) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เป็นคําถามแบบปลายเปิด ให้เติมข้อความ ให้แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระทําการแจกแจงความถี่ และทําการอธิบายเชิง
พรรณนา   
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน  3 ท่าน นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไป
ทดสอบ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ซึ่งค่าความเที่ยงมีค่าเท่ากับ 0.92 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555  ถึงวันที่  22 สิงหาคม 2555  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าต่ําสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum)และวิเคราะห์เนื้อหาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

ผลการวิจัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
   ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนตําบลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีอายุอยู่ในช่วง30 – 35 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.3 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.0 พนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  78.3  พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งบริหาร คิดเป็น ร้อยละ  21.7 โดยมี
ประสบการณ์ในการทํางาน อยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.6  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   
 ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ  72.2  และเม่ือพิจารณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รายด้าน เรียงตามลําดับการพัฒนาจากมากไปน้อย 
พบว่า     
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 1.  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  90.3 เนื่องจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารในการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสําคัญ มีนโยบายในการส่งเสริม อย่างจริงจัง มีการประกาศขั้นตอน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตําบลทราบอย่างทั่วถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีส่วนได้เสียในการประเมิน ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรมและมี
ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการประกาศและเปิดเผยผลการประเมินอย่างเป็นทางการ   
 2.  ด้านการศึกษาดูงาน มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  86.4 เนื่องจากผู้บริหารให้ความสําคัญ
ในการส่งเสริมด้านการศึกษาดูงาน โดยผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมโดยการจัดโครงการกิจกรรมในการไปศึกษาดูงานใน
ทุก ๆ ปี มีการกําหนดเป้าหมายและแผนงาน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในทุก ๆ ปี ขณะเดียวกันหน่วยงานก็มีความเป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเข้ารับ
การศึกษาดูงาน และหน่วยงานมีการพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ที่จะเข้ารับการศึกษา ดูงาน นอกจากนี้ หน่วยงานยัง
มีการสํารวจความต้องการการไปศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตําบล และมีการประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน   
 3.  ด้านการศึกษาต่อ มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.3 เนื่องจากเป็นนโยบายที่สําคัญ
อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้การส่งเสริม มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับพนักงานส่วนตําบล 
และมีความเป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเข้ารับการศึกษาต่อ นอกจากนี้ หน่วยงานก็ยังมีเป้าหมายและ
แผนงานในการสนับสนุน มีการสํารวจความต้องการของพนักงานส่วนตําบล  ในด้านการศึกษาต่อ รวมถึงมีการจัดส่งพนักงาน
ส่วนตําบลเข้ารับการศึกษาต่อด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังขาดการประเมินผลผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อ หลังจากสําเร็จ
การศึกษา   
 4.  ด้านการฝึกอบรม มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77.5 เนื่องจากผู้บริหารมีนโยบาย
ส่งเสริมด้านการฝึกอบรม รวมถึงมีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน มีการจัดส่งพนักงานส่วน
ตําบลเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และพนักงานส่วนตําบลที่ผ่าน
การฝึกอบรม ได้นําความรู้จากการฝึกอบรมมาถ่ายทอด ให้กับพนักงานส่วนตําบลภายในหน่วยงาน ขณะเดียวกันหน่วยงานก็มี
การสํารวจความต้องการในด้านการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลภายในหน่วยงาน เพื่อการพิจารณาจัดส่งพนักงานส่วน
ตําบล เข้ารับการฝึกอบรม แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังขาดศักยภาพ  ในการจัดการฝึกอบรมด้วยตนเอง รวมถึงยังขาดการ
ประเมินผลหลังการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว   
 5.  ด้านการสอนงาน มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  63.9 เนื่องจากกิจกรรมการสอนงาน
นั้น ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมอยู่ในระดับหนึ่ง มีเป้าหมายและแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุน มีบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การสอนงาน และมีการสอนงานให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ หัวหน้างานใน    แต่ละส่วนงานนั้น ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบ แต่ในขณะเดียวกัน หน่วยงานมีการสํารวจความต้องการการสอนงานในด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตําบลน้อย 
และหน่วยงานมีการประเมินผล ผู้เข้ารับการสอนงานน้อย   
 6.  ด้านการหมุนเวียนงาน มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ  51.7 เนื่องจากการหมุนเวียนงานยัง
ไม่มีการนํามาปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างแท้จริง ผู้บริหารไม่มีนโยบายในการส่งเสริมอย่างจริงจัง หน่วยงานยังขาดเป้าหมาย
และแผนงานในการรองรับที่ชัดเจน ขาดการสํารวจความต้องการของพนักงานส่วนตําบล     ในการหมุนเวียนงานในแต่ละส่วน
งาน หน่วยงานไม่มีการหมุนเวียนงานภายในองค์กร ส่งผลให้หน่วยงานไม่มีการประเมินผล การหมุนเวียนงาน เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน           
 7.  ด้านการปฐมนิเทศ มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ  47.5 เนื่องจากการปฐมนิเทศ ยังไม่มีการ
ดําเนินการเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผู้บริหารไม่มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง หน่วยงานยังขาดเป้าหมายและ
แผนงานในการรองรับที่ชัดเจน หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณรองรับแต่ยังไม่เพียงพอ หน่วยงานขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถที่เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศภายในหน่วยงาน  จึงเกิดขึ้นได้น้อย 
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะ
เกษ  
   ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนตําบลมีปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียงตามลําดับของปัญหาจากมากไป
น้อย ได้ดังนี้ คือ   



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

588
 

 

   1.  ปัญหาด้านการปฐมนิเทศ  มีปัญหาร้อยละ  83.3  ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่มีการปฐมนิเทศพนักงาน
ส่วนตําบลที่บรรจุใหม่ คิดเป็นร้อยละ  33.3   
  2.  ปัญหาด้านการฝึกอบรม  มีปัญหาร้อยละ 50.0  ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ไม่ตรงตามตําแหน่งหน้าที่ เนื่องจากการบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง คิดเป็นร้อยละ  16.7   
    3.  ปัญหาด้านการหมุนเวียนงาน  มีปัญหาร้อยละ 44.4 ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ พนักงานส่วนตําบลใน
หน่วยงานรับผิดชอบงานเฉพาะงานในหน้าที่ตามตําแหน่ง จึงไม่เกิดการหมุนเวียนงาน คิดเป็นร้อยละ  22.2   
   4.  ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีปัญหาร้อยละ 44.4  ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ขาดการ
ประเมินอย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ  22.2   
  5.  ปัญหาด้านการศึกษาดูงาน  มีปัญหาร้อยละ 38.9  ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ การศึกษาดูงาน   ส่วน
ใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อนําความรู้มาปรับปรุง หรือพัฒนางานอย่างแทจ้ริง คิดเป็นร้อยละ  16.7     
   6.  ปัญหาด้านการศึกษาต่อ  มีปัญหาร้อยละ 38.9  ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ งบประมาณค่อนข้างน้อย 
เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานส่วนตําบล และความต้องการศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ  27.8   
  7.  ปัญหาด้านการสอนงาน  มีปัญหาร้อยละ 38.9  ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ขาดแคลนพนักงาน  ส่วน
ตําบลที่มีความรู้ความชํานาญ และพนักงานส่วนตําบลขาดความสนใจใฝ่รู้ คิดเป็นร้อยละ  16.7   
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 
  ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนตําบลมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียงตามลําดับของ
ข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ คือ   
  1.  ด้านการปฐมนิเทศ  มีข้อเสนอแนะร้อยละ  93.3  ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศพนักงานส่วนตําบลที่บรรจุใหม่ คิดเป็นร้อยละ  53.3   
  2.  ด้านการฝึกอบรม  มีข้อเสนอแนะร้อยละ 73.3  ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่งพนักงาน    ส่วน
ตําบลที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น และผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรนําความรู้
ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ  20.0   
      3.  ด้านการศึกษาต่อ  มีข้อเสนอแนะร้อยละ 46.7  ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่  ผู้บริหารควรมีการ
กําหนดเป้าหมายในการสนับสนุนการศึกษาต่อที่ชัดเจนในแต่ละปี คิดเป็นร้อยละ  20.0   
  4.  ด้านการศึกษาดูงาน  มีข้อเสนอแนะร้อยละ 33.3  ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่  ควรไปศึกษา  ดูงาน
ในหน่วยงาน หรือสถานที่ที่สามารถนําความรู้มาปรับปรุงพัฒนางานได้  คิดเป็นร้อยละ  26.7 
  5.  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีข้อเสนอแนะร้อยละ 33.3  ข้อเสนอแนะ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ตามข้อเท็จจริง และใช้ระบบคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ  20.0   
         6.  ด้านการสอนงาน  มีข้อเสนอแนะร้อยละ 20.0  ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่งเสริมและกระตุ้นให้
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหารให้เป็นผู้สอนงานให้กับบุคลากรตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ  13.3 
   7.  ด้านการหมุนเวียนงาน  มีข้อเสนอแนะร้อยละ  20.0  ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรหมุนเวียน
งานเฉพาะในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได้ ควรหมุนเวียนงานด้านการให้บริการมากกว่างานใน
ตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และควรให้มีการสอนงาน และอบรมให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ  6.7                           

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานส่วนตําบลโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  72.2 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
หมายถึง พนักงานส่วนตําบลได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้ง  7 ด้าน อยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งเม่ือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า มี
ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  จํานวน  2 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ  90.3  2) 
ด้านการศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ  86.4  ด้านที่มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง  จํานวน  3 ด้าน ได้แก่  1) ด้าน
การศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ  79.3  2) ด้านการฝึกอบรม  คิดเป็นร้อยละ 77.5 และ 3) ด้านการสอนงาน คิดเป็นร้อยละ  
63.9 ด้านที่มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการหมุนเวียนงาน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และ 
2) ด้านการปฐมนิเทศ คิดเป็นร้อยละ  47.5 
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ 
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   พนักงานส่วนตําบลมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจ ที่ผู้บริหารควรนํามาพิจารณา
ประกอบการพัฒนาปรับปรุงองค์กร ดังนี้ 
    1.  ปัญหาด้านการปฐมนิเทศ  มีปัญหาร้อยละ  83.3  ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่มีการปฐมนิเทศพนักงาน
ส่วนตําบลที่บรรจุใหม่ คิดเป็นร้อยละ  33.3 
    2.  ปัญหาด้านการศึกษาต่อ  มีปัญหาร้อยละ 38.9  ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ งบประมาณค่อนข้างน้อย 
เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานส่วนตําบล และความต้องการศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ  27.8  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 
  พนักงานส่วนตําบลมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจ ที่ ผู้บริหารควรนํามาพิจารณา
ประกอบการพัฒนาปรับปรุงองค์กร ดังนี้ 
   1.  ด้านการปฐมนิเทศ มีข้อเสนอแนะร้อยละ  93.3  ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศพนักงานส่วนตําบลที่บรรจุใหม่ คิดเป็นร้อยละ  53.3   
   2.  ด้านการศึกษาดูงาน  มีข้อเสนอแนะร้อยละ 33.3  ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ได้แก่ ควรไปศึกษา   ดูงาน
ในหน่วยงาน หรือสถานที่ที่สามารถนําความรู้มาปรับปรุงพัฒนางานได้ คิดเป็นร้อยละ  26.7 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
  1.1  หน่วยงานควรมีการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อ เพื่อจะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
  1.2  หน่วยงานควรมีการสํารวจความต้องการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานส่วนตําบลภายใน
องค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  หน่วยงานควรศึกษาหาแนวทางในการดําเนินการด้านการปฐมนิเทศภายในองค์การบริหาร  ส่วน
ตําบลให้บรรลุผล   
  2.2  หน่วยงานควรศึกษาหาแนวทางในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน  ส่วน
ตําบลในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามากําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดความสําเร็จของการพัฒนา 

เอกสารอ้างอิง 
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สุวรรณวัฒน์ วัลลีย.์ 2554. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปลาปาก        
   จังหวดันครพนม. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  ขอนแก่น: วิทยาลัย-  
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การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว 
COMPOSITION OF THE EFFECT ON TRAVEL WANG SUAN BANN KAEW 

นันทภัทร บุรขจรกุล, นิศารัตน์ แสงแข 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว และรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว 

คณะผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวังสวนบ้าน
แก้ว จังหวัดจันทบุรี จํานวนทั้งส้ิน 382 ตัวอย่าง โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามองค์ประกอบที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ที่มี
ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุดมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม องค์ประกอบ
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการจัดการการท่องเที่ยว ตามลําดับ และองค์ประกอบที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมากมีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านสาธารณูปโภค 
องค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ ยว และ
องค์ประกอบด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ตามลําดับ  

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสถานที่เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อบุคลากร และอันดับ
สาม คือ ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร  
คําสําคัญ : การตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ว วังสวนบ้านแก้ว 

Abstract 

The research Aims to:  1) study the elements that affect travel decisions, Wang Suan Bann Kaew, 
2) Collection problems, 3) Suggestions to guide the development of tourism. 

The research conducted by survey research. The sample is 382 Thai tourists who travel to Wang 
Suan Bann Kaew. The tool used in research is a questionnaire and using statistical analysis to calculate 
the percent of average and standard deviation. 

 The results showed that the elements that influence the decision to visit Wang Suan Bann Kaew. 
There are the most important in the three areas that are 1) historical and cultural elements,     2) 
Elements of the tourism resources, 3) The component of travel management. The result also showed 
four important area that affect tourist decisions which are 1) Elements of infrastructure, 2) elements of 
accessibility, 3) Element of tourist information, 4) Element of facilities. 

The tourist satisfaction about visit. The overall of sample, the most satisfaction in the place. 
Follow by satisfaction in people and the third place in information. 
Keyword : Travel decision, Wang Suan Bann Kaew 

บทนํา 

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั ้ง
ภูเขา ทะเล น้ําตก มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่น่าสนใจ จึงจัดได้ว่าจังหวัดจันทบุรี เป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ทําให้จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติน้ําตกพล้ิว หาดเจ้าหลาว หาดแหลมสิงห์ เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวทาง
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ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น ค่ายเนินวง วัดเขาสุกิม ตึกแดง คุกขี้ไก่ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล พระพุทธ
บาทพลวงชุมชนริมน้ําจันท์ วังสวนบ้านแก้ว ด้านเทศกาลงานประเพณี ได้แก่  งานเปิดโลกอัญมณี งานของดีเมืองจันท์วันผลไม้  
งานตากสินรําลึกและกาชาด จากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดจันทบุรี ปี 2550 และปี 2552 ของ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าในปี 2550 มีจํานวนนักท่องเที่ยว  1,174,835 คน และในปี 2552 
มีจํานวนนักท่องเที่ยว 1,268,884 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.01  ปี 2550 รายได้ 2,565.30 ล้านบาท ในปี 2552 รายได้ 
2,794.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.93 (กรมการท่องเที่ยว, 2554)     จะเห็นว่า จํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีในอัตราเพิ่มขึ้น มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรี
ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ําจันท์ ถนนคนเดิน
จันทบุรีในวันเสาร์อาทิตย์ การพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบเส้นทางหาด
เจ้าหลาว เป็นต้น รวมทั้งจังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองเล็กๆ มีความเงียบสงบ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับนักท่องเที่ยว 

เม่ือพิจารณาถึงวังสวนบ้านแก้ว แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเคยเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493-2511 รวม 18 ปี โดยสมเด็จพระ
นางเจ้ารําไพพรรณีทรงใช้ที่นี่เป็นที่ดําเนินงาน ทั้งเป็นที่ปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกรในพื้นที่นําไปใช้เป็น
ประโยชน์ต่อไป และพระองค์ทรงพระราชทานให้แก่รัฐบาลเพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ในปี พ .ศ. 2515 (วังสวนบ้านแก้ว, 
2554) ปัจจุบัน วันสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตําบลเขาไร่ยา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  และมีการพัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดย
มีส่ิงปลูกสร้างที่สําคัญ ประกอบไปด้วย พระตําหนักเทา พระตําหนักดอนแค เรือนเทา เรือนแดง เรือนเขียว ศาลาทรงเหล่ียม
ชื่อ Tea House of the August Moon โรงทอเส่ือ เล้าไก่ เป็นต้น แต่จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวังสวน
บ้านแก้วมีสัดส่วนน้อยมาก กล่าวคือ ในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมวังสวนบ้านแก้ว เป็นจํานวน 7,293 คน (สํานัก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ,2553) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด  ทั้งนี้อาจจะเพราะยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว หรือมีองค์ประกอบที่ไม่
เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

ดังนั้นการศึกษาองค์ประกอบที่ทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางเข้ามาเที่ยวในวังสวนบ้านแก้วจึงเป็นส่ิงที่น่าสนใจ 
เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการพัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และ
นําไปใช้จัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไป   

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1. ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว  
 2. เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว 

เครื่องมือและวิธีดําเนินการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นสร้างแบบสอบถามโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว โดยแบบสอบถามจะ
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ  
    ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ  
    ตอนที่ 4 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยววังสวนบ้าน
แก้ว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 จํานวน 382 คน โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ทําหนังสือไปยัง สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวังสวนบ้านแก้ว 
  ขั้นที่  2 ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม และวิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม และรับแบบสอบถามกลับคืน 
  ขั้นที ่3   นําแบบสอบถาม  มาตรวจดูความสมบูรณ์ในแต่ ละข้อ และนับจํานวนแบบสอบถามให้ครบตามจํานวนที่
ต้องการ ถ้าพบว่าแบบสอบถามชุดใดผู้ตอบแบบสอบถามทํา ไม่ครบทุกข้อ ก็จะทําการเก็บเพิ่มเติม เม่ือได้ข้อมูลครบแล้ว นํา
ข้อมูลแบบสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจัยนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  

สําหรับการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการอธิบายถึงความเป็นมา ลักษณะทั่วไป สภาพแวดล้อม บริเวณวังสวน
บ้านแก้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีการตัดสินใจ
เดินทางทอ่งเที่ยววังสวนบ้าน 

ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จาก แบบสอบถาม
มาทําการตรวจสอบ (Editing) เพื่อตัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก และทําการลงรหัส (Coding) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จํานวนร้อยละ (Percentage) ความถี่และค่าเฉล่ีย (Mean) 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบที่ทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางเข้ามาเที่ยวในวังสวนบ้านแก้ว 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ํากว่า 20 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน / นักศึกษา มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท และมี
ภูมิลําเนาอยู่ในภาคะวันออก การเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้วมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาความรู้ / ศึกษาดูงาน และการ
เข้าชมวังสวนบ้านแก้วในคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเดินทาง 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียววังสวนบ้านแก้ว  

ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ด้านคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มี
ค่าเฉล่ีย 4.61 อันดับที่สอง คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีค่าเฉล่ีย 4.60 อันดับที่สาม คือ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.59 อันดับที่ส่ี คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพ
ดั้งเดิม มีค่าเฉล่ีย 4.55 และอันดับที่ห้า คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์และสวยงามทางสถาปัตยกรรม มีค่าเฉล่ีย 
4.50 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดโดยรวมเห็นเท่ากับ 4.57 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว  ด้าน

ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระ
นางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 มีค่าเฉล่ีย 4.59 อันดับที่สอง คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดแสดงพระ
ราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 มีค่าเฉล่ีย 4.58 อันดับที่สาม คือ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี มีค่าเฉล่ีย 4.50 อันดับที่ส่ี คือ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดรูปแบบการจัดแสดงภายในอย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.49 อันดับที่ห้า คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัด
ภูมิทัศน์อย่างเหมาะสมและสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 4.47 อันดับที่หก คือ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบจัดหา การจัดเก็บ และการ
จัดแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดของส่ิงของที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ีย 4.43 และอันดับที่เจ็ด คือ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สถานที่และอาคารต่างๆ ให้ชมมากมาย มีค่าเฉล่ีย 4.36 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.50 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ด้านการ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อมีเส้นทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย 4.45 
และมีความเห็นด้วยมาก ในอันดับที่สอง คือ มีเคร่ืองหมาย ป้ายสัญญาณจราจรบอกเส้นทาง ป้ายบอกระยะทางถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ีย 4.18 อันดับที่สาม คือ สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้รถประจําทาง มีค่าเฉล่ีย 4.05 และ 
อันดับที่ส่ี คือ มีรถรับจ้างไม่ประจําทางให้บริการไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.03 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.18 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับมาก 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว  ด้านส่ิง

อํานวยความสะดวก มีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อมีบริการที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.26 อันดับที่สอง คือ มีห้อง
สุขาให้บริการอย่างเพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัย มีค่าเฉล่ีย 4.24 และมีความเห็นด้วยมาก ในอันดับที่สาม คือ มีพาหนะ
ให้บริการเดินทางระหว่างจุดต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น จักรยานให้เช่า รถนําชม เป็นต้น มีค่าเฉล่ีย 3.94 อันดับที่ส่ี คือ มี
บริการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม มีค่าเฉล่ีย และอันดับที่ห้า คือ มีร้านขายของที่ระลึกสําหรับบริการนักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ีย 
3.83 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.03 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับมาก 

ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ด้านการ

จัดการการท่องเที่ยว มีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อมีบุคลากรที่มีความรู้เร่ืองประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ีย 4.36 อันดับที่สอง คือ มีส่ือหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์ นิทรรศการ และภาษาที่ใช้ในส่ือมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉล่ีย 4.28 อันดับที่สาม คือ มีการจัดเส้นทาง
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ีย 4.24 อันดับที่ ส่ี คือ มี
ศูนย์บริการและมีเจ้าหน้าที่ประจําคอยให้บริการนักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ีย 4.21 และมีความเห็นมากเป็นอันดับที่ห้า คือ มีการ
เก็บค่าธรรมเนียมค่าชม ค่าบริการต่างๆ ที่เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.12 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 
4.24 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ด้านการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว มีความเห็นด้วยมากในข้อ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการแนะนําจากบุคคลที่เคย
ไป/บุคคลในครอบครัว/เพื่อน มีค่าเฉล่ีย 4.13 อันดับที่สอง คือ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร
ท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ีย 4.11 อันดับที่สาม คือ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.05 และ อันดับที่ส่ี คือ มีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแผ่นพับ/ใบปลิว มีค่าเฉล่ีย 4.05 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.10 ซึ่งจัดว่า
อยู่ในระดับมาก 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท่องเท่ียววังสวนบ้านแก้ว 

ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว มีความพึงพอใจมากที่สุดในภาพรวมของการ
เดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว มีค่าเฉล่ีย 4.53 อันดับที่สอง คือ ความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าเฉล่ีย 4.50 อันดับที่สาม คือ 
มีความพึงพอใจต่อบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.42 อันดับที่ส่ี คือ ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.32 อันดับที่ห้า คือ มี
ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการการท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ีย 4.31 อันดับที่หก คือ ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก มี
ค่าเฉล่ีย 4.23 และมีความพึงพอใจมากต่อสาธารณูปโภคเป็นอันดับที่เจ็ด มีค่าเฉล่ีย 4.12 ตามลําดับ 
ข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบท่ีมีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียววังสวนบ้านแก้ว 

ด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยากรที่บรรยายและนําเที่ยวมีความรู้ความสามารถ ให้บริการอย่างดี 
และมีความเป็นกันเอง 

ด้านสถานที่   กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า สถานที่มีความสวยงาม ดูดี ร่มร่ืน เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป แต่ก็มีกลุ่มตัวอย่างบางคนให้ข้อเสนอแนะว่าสถานที่ในบาง
จุดยังไม่สวยงามควรมีการปรับปรุงให้สวยงามและเหมาะสมมากกว่าที่เป็นอยู่ ตัวอาคารควรใชว้ัสดุที่คงทนสวยงามมากกว่านี้ 

ด้านการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ในเร่ืองของจุดจําหน่ายบัตรยังไม่ชัดเจนทําให้เข้า
มาแล้วไม่ทราบว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างในการเข้าชม 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

594
 

 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีร้านอาหารและเคร่ืองดื่มให้บริการมากกว่าที่มีอยู่ 
และควรมีรถพาชมบริเวณรอบๆ วังสวนบ้านแก้ว 

ด้านข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้วตามส่ือ
ต่างๆ ให้มากขึ้นกว่านี ้

สรุปผลและอภิปรายผล 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียววังสวนบ้านแก้ว 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ซึ่งในการศึกษา

นี้ได้แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 3) ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้านสาธารณูปโภค 5) ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 6) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว และ 7) ด้านการ
รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเทีย่ววังสวนบ้านแก้ว  
 องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ที่มีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม องค์ประกอบด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการจัดการการท่องเที่ยว ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ 4.57 ในระดับมากที่สุด โดยมีความเห็นด้วยมาก
ที่สุดในข้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ และอันดับที่สาม คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม  
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววัง
สวนบ้านแก้ว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ 4.50 ในระดับมากที่สุด โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมา คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ใน
รัชกาลที่ 7 และอันดับที่สาม คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี  

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววัง
สวนบ้านแก้ว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ 4.24 ในระดับมากที่สุด โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อมีบุคลากรที่
มีความรู้เร่ืองประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ มีส่ือหลากหลายประเภทใน
การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ และภาษาที่ใช้ในส่ือมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
อันดับสาม คอื  มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว  
 องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ที่มีความสําคัญอยู่ในมากมีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านสาธารณูปโภค องค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบด้านสาธารณูปโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้าน
แก้ว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ 4.20 ในระดับมาก โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มตัวอย่าง เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ มีจํานวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ
นักท่องเที่ยว และอันดับสามมีความเห็นด้วยมาก คือ มีการจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า น้ําประปา  

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
วังสวนบ้านแก้ว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ 4.18 ในระดับมาก โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อมีเส้นทางที่
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมามีความเห็นด้วยมาก คือ มีเคร่ืองหมาย ป้ายสัญญาณ
จราจรบอกเส้นทาง ป้ายบอกระยะทางถึงแหล่งท่องเที่ยว และอันดับสาม คือ สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้รถ
ประจําทาง  
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ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ 4.10 ในระดับมาก โดยมีความเห็นด้วย
มากในข้อ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการแนะนําจากบุคคลที่เคยไป/บุคคลในครอบครัว/เพื่อนเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ 
มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสารท่องเที่ยว และอันดับสาม คือ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ต  

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบด้านส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ 4.03 ในระดับมาก โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในข้อมี
บริการที่จอดรถอย่างเพียงพอเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ มีห้องสุขาให้บริการอย่างเพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัย และ
อันดับสามมีความเห็นด้วยมาก คือ มีพาหนะให้บริการเดินทางระหว่างจุดต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น จักรยานให้เช่า รถนํา
ชม เป็นต้น  
 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการท่องเท่ียววังสวนบ้านแก้ว 

สําหรับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว พบว่า มีระดับค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน
ภาพรวมคือ 4.53 ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสถานที่เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อ
บุคลากร และอันดับสาม คือ ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะต่อการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว ซึ่งมีทั้งส่วนที่ชื่นชม และ
ส่วนที่เสนอแนะให้ปรับปรุง ดังนี้  

ส่วนที่ได้รับความชื่นชม ได้แก่ ด้านบุคลากร กล่าวคือวิทยากรที่บรรยายและนําเที่ยวมีความรู้ความสามารถ 
ให้บริการอย่างดี และมีความเป็นกันเอง ด้านสถานที่ กล่าวคือสถานที่มีความสวยงาม ดูดี ร่มร่ืน เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป  

ส่วนที่เสนอแนะให้ปรับปรุง ได้แก่ ด้านสถานที่ กล่าวคือสถานที่ในบางจุดยังไม่สวยงามควรมีการปรับปรุงให้สวยงาม
และเหมาะสมมากกว่าที่เป็นอยู่ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว กล่าวคือ จุดจําหน่ายบัตรยังไม่ชัดเจน ด้านส่ิงอํานวยความ
สะดวก กล่าวคือ ควรมีร้านอาหารและเคร่ืองดื่มให้บริการมากกว่าที่มีอยู่ และควรมีรถพาชมบริเวณรอบๆ วังสวนบ้านแก้ว 
และด้านข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้วตามส่ือต่างๆ ให้มากขึ้น 
 จากการศึกษา พบว่า วังสวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ และมีความนิยม
ในอนาคตได้ เนื่องจาก วังสวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มีความเป็นเอกลักษณ์ ทรงคุณค่าทาง
วัฒนธรรม มีความสวยงามร่มร่ืน ซึ่งจะเห็นได้จากการความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับองค์ประกอบด้าน
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นอันดับที่หนึ่ง อีกทั้งวังสวนบ้านแก้วยังเป็นสถานที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอัน
ทรงคุณค่า เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 จึงมีการ
จัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี อีกทั้งยังมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ดังเห็นได้จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับองค์ประกอบด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่สอง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทางที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจาก
อยู่ติดกับถนนสุขุมวิท และอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 สําหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้วในปัจจุบัน ซึ่งสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบดูแล พบว่า องค์ประกอบด้านการจัดการการท่องเที่ยววังสวนบ้าน
แก้ว กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะวิทยากรบรรยาย ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นกันเอง
กับนักท่องเทียว มีการดูแลให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และส่ือที่นํามาใช้ในการจัดแสดงที่มีความหลากหลาย 
องค์ประกอบด้านสาธารณูปโภค พบว่า ระบบการรักษาความปลอดภัย จํานวนบุคลากร และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น 
ไฟฟ้า น้ําประปา มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
 แต่ส่ิงที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยม ได้แก่ การปรับปรุงส่ิงอํานวยความ
สะดวก และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยววังสวน
บ้านแก้วมีความสําคัญเป็นลําดับสุดท้าย กล่าวคือ ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า
ควรมีร้านอาหารและเคร่ืองดื่มมากกว่าที่มีอยู่ และควรมีการจัดรถนําชมสถานที่รอบๆบริเวณ ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้วส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวังสวนบ้านแก้วจากการแนะนําจาก
บุคคลที่เคยไป บุคคลในครอบครัว และเพื่อน แสดงว่าการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ ส่ือสารไปยัง
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กลุ่มเป้าหมายยังขาดประสิทธิภาพ ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้วตามส่ือต่างๆให้มากขึ้น นอกจากที่ได้
กล่าวมาแล้ว การจัดการการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้วที่ควรจะต้องปรับปรุงคือ จุดจําหน่ายบัตรที่ปัจจุบันยังไม่ชัดเจน ทําให้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในวังสวนบ้านแก้วเกิดความสับสน และบางคร้ังอาจทําให้ไม่ได้จัดเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยว
นําไปสู่การสูญเสียรายได ้
 ข้อเสนอแนะ 
 การจะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้วเพิ่มขึ้นนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับปรุง 
โดยเฉพาะด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักวังสวนบ้านแก้วมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภค ส่ิง
อํานวยความสะดวกที่ควรมีในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็น
แหล่งรายได้ที่สําคัญที่จะนํามาใช้ในการพัฒนา บํารุงรักษา วังสวนบา้นแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญต่อไปในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 การกําหนดเส้นทางการท่องเที่ยวภายในวังสวนบ้านแก้ว และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในวังสวนบ้านแก้ว 
เป็นหัวข้อหนึ่งที่ควรจะทําการศึกษา เพื่อพัฒนาให้วังสวนบ้านแก้วสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายหลาก และตรงต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในอนาคต 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อจํากัด เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ เดือน
มิถุนายน – เดือนกันยายน 2554 พระตําหนักเทา ซึ่งเป็นสถานที่หลักในวังสวนบ้านแก้วได้ปิดซ่อมปรับปรุง ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน – เดือนสิงหาคม ทําให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีจํานวนน้อย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทําให้ข้อมูลอาจคลาดเคล่ือนไปบ้าง หากมีการทําวิจัยในคร้ังต่อไป ต้องเก็บ
แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวโดยตรง  
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 พฤติกรรมการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณ ี

STUDENT BEHAVIOR OF FURTHUER STUDYING-GRADUATE LEVEL IN RAMBHAI 
BARNI RAJABHAT UNIVERSITY 

พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สําคัญ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจและปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจที่เลือกเข้า
ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี รวมทั้งเปรียบเทียบปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจของ
นักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ที่เลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4  ปี
การศึกษา 2546 – 2549 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการเรียงลําดับ 
 ผลที่ได้จากการศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของกลุ่มตัวอย่างที่พิจารณาพบว่า จะเป็น
การลงทุนเพื่อการศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างศักยภาพให้กับตนเอง และยัง
เป็นการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา และส่วนปัจจัยที่มีต่อหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์กับงานที่คาดว่าจะทําในอนาคต และนําไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทําอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มโอกาสใน
การหารายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ 
คําสําคัญ : พฤติกรรม 

Abstract 

 The important purposes of this research are to analyze the decision making behavior and the 
factors of continuing study decision making in bachelor degree at Rambhibarni Rajabhat University (RBRU). 
And to compare the factors influencing the decision of the general program students and the special 
program students who choose to attend the bachelor degree at RBRU. The example groups of the study 
are freshman, sophomore,  junior, and senior students who are studying in bachelor degree in 2546 – 
2549 academic years. The tool of the research is the questionnaire analyzed by calculating for the results 
of percentage, mean and ranking. 
 The result of the study the examples’ behavior in making decision on continuing study in 
bachelor degree at RBRU is investing on education for the important purposes which are increasing their 
knowledge,  improving and building their capability, and increasing the level of their academic degree. 
Most of the examples think that the factors influencing the decision is the usefulness of the academic 
program in their future occupations. Together, it could be applied with their present job. Furthermore, it 
would add more opportunity in increasing their income. Finally, it would be a guideline for their business 
practice. 
Keyward : Behavior 

บทนํา 

 การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของบุคลากรในประเทศ นับว่าเป็นแนวทางที่สําคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นรากฐานเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางสติปัญญา เพื่อที่นําออกไปสู่การประกอบวิชาชีพในทุกแขนง
และทุกๆระดับ และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร รัฐบาลได้ให้
ความสําคัญของการศึกษาในระดับนี้ ได้มีการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านต่างๆ ในสาขาที่ประเทศขาด
แคลนบุคลากรทางด้านนี้ เพื่อรองรับต่อความจําเป็นในการพัฒนาประเทศในอนาคต ในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 (ปี พ.ศ. 
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2540 – พ.ศ. 2544) รัฐบาลจึงได้มีการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มของจํานวนนักศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติในช่วงปี
การศึกษา 2540 – 2544 โดยการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2540 จนถึงปีการศึกษา 2544 
จํานวนเท่ากับ 1,063,500 1,164,600 1,261,100 และ 1,433,700 คนตามลําดับ มีจํานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงขึ้น
เร่ือยๆ ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2540 จนถึงปีการศึกษา 2544 มีอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.81 ดังในรูปภาพที่ 1.1 จาก
การที่ภาครัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทําให้อัตราการขยายตัวทางการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นผลทําให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจในการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุในหลายประการ เช่น เป็นการเสริมสร้างรากฐานทางการศึกษา เพื ่อมีโอกาส
ทางเลือกเข้าสู่ตลาดแรรงงานได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในการศึกษาระดับที่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี 
 ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญหลายประการ อาทิเช่น เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
มีทักษะพัฒนาความสามารถในสาขาเฉพาะ ให้เกิดความชํานาญมากขึ้น ความก้าวหน้าทางวิชาการและ ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ พร้อมทั้งยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อที่ได้เรียนรู้และที่สําคัญเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาด้วยตนเองได้ 
รูปภาพท่ี 1.1 เป้าหมายจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จํากัดรับและไม่จํากัดรับ) ปีการศึกษา 2540-2544 

 
ท่ีมา:  สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ(2540:11) 

 การศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น ประกอบไปด้วยหลายสาขาวิชา ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาจะเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เพื่อผู้ที่สนใจในแต่ละสาขาวิชาใด จะสามารถได้มีความถนัดในสาขาวิชานั้นมากขึ้น เช่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการศึกษา เป็นต้น ความรู้
ของวิชาแขนงเหล่านี้เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ ทําให้นักศึกษาที่
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จึงตระหนักถึงความสําคัญและให้ความสําคัญในทางด้านแขนงวิชาเหล่านี้มากขึ้น  เช่น 
การศึกษาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ทําให้ทราบถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ว่าที่ภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลงเกิดจาก
สาเหตุปัจจัยใดบ้าง นับว่าเป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งที่จะช่วยทําให้ผู้ที่เข้าศึกษาในสาขานี้ สามารถนําองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่และธุรกิจของตนเอง 
ในทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งที่ประเทศกําลังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้ ที่จะนําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
นําไปพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน เป็นต้น ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเหล่านี้ เพื่อที่จะได้เอาความรู้ของแขนงวิชา
เหล่านี้เข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ในการนําไปประยุกต์ใช้ ในสาขาแรงงานที่ตนเองมุ่งหวังที่คาดว่าจะได้
ทํางาน หรือนําเป็นพื้นฐานความรู้ที่จะนําไปศึกษาต่อ 
 ในช่วงที่ผ่านมาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงเป็นที่นิยม และได้รับความสนใจจากประชาชนในการที่จะเข้ามา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการกําหนดหลักสูตรที่มุ่งเน้นหลักสูตร
บุคลากรในสายงานวิชาการและมีความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น ให้สามารถนําความรู้ทางวิชาการที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับอาชีพให้
มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทําให้จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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รูปภาพท่ี 1.2 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี (ภาคปกติและภาค กศ.ปช) ปีการศึกษา 2546 – 

2548 

 
ท่ีมา: ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและการคํานวณ : 2548 

 จากรูปภาพที่ 1.2 แสดงถึงจํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2546 – 2548 โดยจํานวนนักศึกษาภาคปกติที่เข้าใหม่ในระดับปริญญาตรี ในการศึกษา 2546 จนถึงปีการศึกษา 
2548 จํานวนนักศึกษาภาคปกติเท่ากับ 847  1,409 และ 1,576 ตามลําดับ ในส่วนนักศึกษาภาคกศ.ปช ที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 จนถึงปีการศึกษา 2548 มีจํานวนนักศึกษาเท่ากับ 1,008  1,748 และ 958 คน ตามลําดับ 
จะเห็นได้ว่าจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ของนักศึกษาภาคปกติยังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ในส่วนของนักศึกษาภาคกศ.ปช ใน
การศึกษา 2548 กลับมีจํานวนลดลงจากปีการศึกษา 2547 จํานวน 790 คนคิดเป็นร้อยละ 45.19  และยอดรวมของนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีจํานวนลดลง 623 คน เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ที่จํานวน
นักศึกษาที่ลดลง อาจเนื่องมาจากมีการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา
ที่มีการแข่งอย่างเข้มข้นมากขึ้นในปัจจุบัน ทําให้นักศึกษามีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามความพึงพอใจ
ของตนเองได้หลากหลายมากขึ้น 
 ในการเปล่ียนแปลงตามวัฏจักรต่างๆ ท่ามกลางส่ิงท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่ิงที่ไม่สามารถปรับตัวได้มักจะถูก
ละเลยอยู่ข้างหลัง จะเส่ือมโทรมและหมดความหมายอย่างรวดเร็ว เม่ือโลกยังก้าวไปข้างหน้า ถ้าระบบการศึกษายังไม่มีการ
ปรับปรุง ก็จะยิ่งดูล้าหลังมากขึ้น การยอมรับย่อมน้อยลง เพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
 เพราะฉะนั้น ในการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมของนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับ
ส่ิงที่กําลังปรับเปล่ียนไปตามความก้าวหน้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยแต่ละคนอาจจะมีปัจจัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป 
ในการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อาทิเช่น สถานที่ตั้ง ระยะทางที่ห่างจากที่พัก ที่ทํางาน ศักยภาพทาง
วิชาการความมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งความอํานวยความ
สะดวกสบายทางด้านอื่นๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น่าจะเป็นปัจจัยที่รองรับความต้องการทางการศึกษา (Education Demand) 
ดังนั้นเป็นผลทําให้กลุ่มตัวอย่างจึงพิจารณาเลือกตัดสินใจที่ทําให้ตนเองได้รับความพอใจสูงสุดจากทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ขณะนั้น 
 สําหรับการศึกษานี้ ผู้วิจัยมีขอบเขตการศึกษาอยู่ที่นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือก จะใช้สะท้อนถึงการตัดสินใจภายใต้เง่ือนไขที่มีอยู ่ได้ดีกว่าการใช้
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันในปัจจุบัน โดยผลการวิจัยที่ได้ในคร้ังนี้จะเป็นการเสนอ
แนวทางช่วยให้ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ได้สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของ
นักศึกษาและ ความตั้งใจในการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อที่จะสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
ของสถาบันของตน ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของนักศึกษา ที่เลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
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 2. วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจ    ของนักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจของนักศึกษา ภาคปกติและภาคกศ.ปช. ที่เลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 4. เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาได้ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 400 
คน ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ 200 ตัวอย่าง และนักศึกษาภาค กศ.ปช. จํานวน 200 ตัวอย่างเท่านั้น กลุ่มตัวอย่างในการทํา
วิจัยคร้ังนี้ ได้มาจากการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างนักศึกษาภาคปกติต่อนักศึกษาภาคกศ .ปช. ในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในปีการศึกษา 2546 – 2548 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง จะเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในปัจจุบัน 
เพื่อที่จะสะท้อนถึงการตัดสินใจภายใต้ข้อจํากัด และสภาวะสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่าง  ที่ เป็นนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาไปแล้ว เพราะกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะส่งผลทําให้
ข้อสรุปที่ได้ นําไปใช้เป็นข้อเสนอแนะ อาจจะไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆ ในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยการตรวจสอบแก้ไขจากการ
สํารวจก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ การศึกษาต่อของนักศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
 คือ ก) ด้านเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาในระดับปริญญาตรี 
      ข) ด้านเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่กําลังทําการศึกษาอยู่ 
      ค) ด้านเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอบถามกําลังศึกษาอยู ่
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 นี้ เป็นการเรียงลําดับ (Ranking Scale) โดยกําหนดให้ ผู้ตอบเลือกตอบตามความคิดเห็นของ
ตนเอง และเรียงลําดับความสําคัญ 1 ถึง 5 อันดับดังนี้ 
 1. หมายถึง ให้ระดับความสําคัญมากที่สุด 
 2. หมายถึง ให้ระดับความสําคัญมาก 
 3. หมายถึง ให้ระดับความสําคัญปานกลาง 
 4. หมายถึง ใหร้ะดับความสําคัญน้อย 
 5. หมายถึง ให้ระดับความสําคัญน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 เป็นคําถามที่วัดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Rating Scale) ในด้านดังกล่าว เพื่อสามารถเรียงลําดับและ
ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของความพึงพอใจรวมได้ 

ผลการศึกษา 

 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 76 มีสถานภาพโสด กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช.ในจํานวนที่พอๆกัน 
 2. กําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาตรีของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยสําคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญ คือ ปัจจัยด้านความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้ความสําคัญมากที่สุดปัจจัยด้านความต้องการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาให้กับตนเอง ให้ความสําคัญรองลงมาปัจจัยด้านความต้องการให้ครอบครัวเกิดความภูมิใจ และปัจจัยทางด้านในการ 
เพิ่มโอกาสในการหางานทํา  
 3. ปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอันดับแรกๆ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ความสําคัญ จะเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพราะให้ความสําคัญกับการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเป็นการ
พัฒนาและสร้างศักยภาพให้กับตนเอง และยังเป็นการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับตนเองอีกทางหนึ่งด้วย สําหรับความสําคัญใน
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อันดับรองลงมา ได้แก่ ต้องการให้ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจ และต้องการการยอมรับจากสังคมและเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การหางานทําที่มากขึ้น 
 4. เหตุผลในการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์กับงานที่คาดว่าจะทําในอนาคต พร้อมทั้งนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้กับงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันและเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการ หารายได้เพิ่มขึ้นและเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ 
 5. การตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญกับ ปัจจัย
ด้านความสะดวกในการเดินทางเป็นสําคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา เนื่องจากค่าหน่วยกิตถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน 
นอกจากนี้คําแนะนําของผู้ปกครอง อาจารย์และเพื่อนก็ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา รวมถึงปัจจัยด้านชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคม 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี โดยนักศึกษาที่
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง และการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้คนเอง และเป็นสร้าง
โอกาสในการหางานทําเพื่อทําให้ครอบครัวมีความภาคภูมิใจ  
 การตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ได้เน้นถึงความสําคัญในการเดิน
ทางเข้ามาศึกษาที่มีความสะดวกสบายเป็นสําคัญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางการศึกษามีค่าหน่วยกิตกว่าภาคเอกชน และการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อก็มาจากคําชี้แนะของผู้ปกครอง อาจารย์และเพื่อนมีส่วนสําคัญอย่างมาก เพราะฉะนั้นการผลักดัน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกจึงเป็นกลยุทธ์แนวทางหนึ่งในการที่จะเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้กับทางสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในคร้ังนี้ ทําให้ทราบถึงลักษณะการตัดสินใจของ
นักศึกษาทางด้านความพึงพอใจ การศึกษาในคร้ังนี้บอกให้รู้ว่า การตัดสินใจของนักศึกษาสนใจในด้านเนื้อหาวิชา และแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ที่เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนั้นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับ
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่สามารถ นําไปประยุกต์ใช้กับงานและชีวิตประจําวันได้ ความพร้อมทางด้านคุณวุฒิคณาจารย์ รวมทั้ง
ความเป็นกันเองของคณาจารย์ผู้สอน 
 ข้อสังเกตประการหนึ่ง สรุปได้ว่า นักศึกษาที่เลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาใกล้เคียงกับสถานศึกษา เนื่องจากสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะ นักศึกษาภาค กศ.ปช. ซึ่งส่วนใหญ่
จะทํางานควบคู่ไปกับการเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์นั้น ส่วนใหญ่ปัญหาที่ทํางานซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนัก เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง 
 ดังนั้นในด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย จึงควรมีการทํา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับกลุ่ม นักเรียน หรือ กลุ่มคนทํางาน พนักงานบริษัท ซึ่งมีที่ตั้งสํานักงาน หรือ ภูมิลําเนาที่ไม่ไกลจาก
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมากนัก  

เอกสารอ้างอิง 

ทบวงมหาวิทยาลัย. สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. สํานักนายกรัฐมนตรี. 2540. เป้าหมายจํานวนนักเรียน  
 และนักศึกษาในแผนพัมนาการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544).กรุงเทพมหานคร:  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 2548.จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 
 (ภาคปกติและภาค กศ.ปช) ปีการศึกษา 2546 – 2548.(อัดสําเนา) 
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ต่อการรับรู้ข่าวสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
COMMUNICATION STRATEGIES IN MARKETING, PUBLIC RELATION RAMBHAI 
BARNI RAJABHAT UNIVERSITY PERCEPTIONS OF INFORMATION STUDENT’S 

HIGH SCHOOL, CHANTHABURI PROVINCE 
ฤดีวรรณ  ยิ่งยง, มาดิน  เฮงตระกูล, ศตวรรษ  ทิพโสต 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต่อการรับรู้
ข่าวสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณีใช้ในการประชาสัมพันธ์ 2)เพื่อศึกษาถึงรูปแบบกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการเลือกสถาบันอุดมศึกษา ประชากรเป้าหมายที่ได้ใช้ในการ
ทําวิจัยในคร้ังนี้ คือ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 จาก 5 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จาก
จํานวน1,796 คน  ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample  Random Sampling)  ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาและ 
ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้สูตรคํานวณของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง  327  คน 
            จากการวิจัย พบว่า  
 1. นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นหญิง กําลังศึกษาอยู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพเกษตรกรรม  นักเรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ นักเรียนเลือกสาขาดังกล่าวเพราะมีความต้องที่จะศึกษาต่อในสาขานี้อยู่แล้ว 
และอีกหนึ่งสาเหตุรองลงมาคือ จบแล้วมีงานทําแน่นอน 
 2. กลยุทธ์การส่ือสารโดยไม่ใช้บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีความน่าสนใจได้แก่ เว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีวี นิตยสาร/วารสาร ใบปลิว/แผ่นพับ ป้ายโฆษณา 
หรือ คัทเอาท์ต่าง ๆ การส่งเอกสารและจดหมาย 
 3. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดโดยใช้ส่ือบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผลการศึกษา พบว่ากลยุทธ์การ
ส่ือสารโดยใช้ส่ือบุคคลในด้านของการแนะแนวการศึกษาโดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์โดยรุ่นพี่หรือศิษย์เก่า 
และการจัดบูธตามโรงเรียนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก  
 ข้อเสนอแนะ 
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรทําการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือให้มีความหลากหลาย และทําส่ือให้มีความ
น่าสนใจ 
 2) การแนะแนวแต่ละคร้ังควรมีนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนนั้น ๆ ออกไปทําการประชาสัมพันธ์ด้วย เพื่อ
เป็นการสร้างความม่ันใจและอุ่นใจให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ 
 3) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง จึงทําให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายขาดข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจ 
 4) ควรมีการจัดทําเว็ปไซต์ให้มีความทันสมัยและตรงใจกับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด เนื่องจากเป็นส่ือที่นักเรียนให้ความ
สนใจมากที่สุด 
คําสําคัญ : กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด การรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Abstract 

 Marketing communications strategies for the promotion of the university.Rambhai Barni Rajabhat. 
The perception of students our school district, Chanthaburi province.Objectives: 1) to study the marketing 
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communication strategy Rampai University of malfunction in the release. 2) to study the forms of 
marketing communication strategy to influence the decisions of high school students in a university. 
 1. The students are mostly women. Studying at school.Living in urban districts. Chanthaburi. Most 
of the students, parents, business professionals and private farmers. Most students have a goal of 
undergraduate education. Faculty of Education. Branch said, because students are required to study in 
this field already. And one was a secondary cause. I already have a job, of ourse.                       
 2. Strategic communications without the use of personal media Rambhai Barni Rajabhat 
University. On the website of the university. Number one. Including newspapers, radio, cable TV, followed 
by magazines / journals. Flyers / brochures, billboards, or cut out various documents and letters.                         
 3. Strategic marketing communications, media personnel using University sunNi results. The 
communication strategies used by individuals in the fields of education by a teacher or guidance officer. 
Promoted by senior or alumni. And booths at schools. On many levels.   Suggestion                        
                   1) Rambhai Barni Rajabhat University. The media should promote diversity. And media, are 
very attractive.                        
                   2) The guidelines should provide each student with an alumnus of that school's out for 
publicity as well. In order to build confidence and peace of mind to students at community colleges                         
                   3) perceptions about the university through the media is still in mild to moderate. As a 
result, students lack the information to be used in decision making.                          
                   4) should be prepared to have the site up to date. And fits with most customers. As a 
student of media attention as possible. 
Keywords :  Marketing communication strategies , The perception , Public relations ,     
                  Rambhai Barni Rajabhat University 

บทนํา 

 การส่ือสารการตลาดจัดว่าเป็นเคร่ืองมือในการบริหารอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การทํางานเป็นไปด้วยความราบร่ืนทั้งใน
เร่ืองการทําตลาดตลอดจนนักธุรกิจอาศัยการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความศรัทธาความเชื่อม่ันน่าเชื่อถือตลอดจนสร้าง
ความเข้าใจที่ดีให้กับประชาชน หน่วยงานรัฐได้นําการประชาสัมพันธ์มาใช้ในหน่วยงานปรากฎว่าทุกหน่วยงานได้เห็น
ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์และเม่ือนําวิธีการประชาสัมพันธ์มาใช้แล้วปรากฎว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  
หน่วยงาน  องค์การ บริษัทธุรกิจ ห้างร้านและสมาคมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมนี ้
 การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดซึ่งนับว่าเป็นกลไกสําคัญต่อการเสริมสร้างการรับรู้ (จอย  ทอง
กล่อมศรี ,2550) ศรัทธาความเชื่อถือและภาพลักษณ์อันดีของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดขึ้น เป็นส่ิงจําเป็นและมีความสําคัญสําหรับ
การดําเนินธุรกิจทั่วไปทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพราะงานประชาสัมพันธ์เป็นการบอกกล่าวถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างองค์กร และกลุ่มเป้าหมาย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นมีบทบาทในการให้การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งพระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็น “สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” จาก
พัฒนาการเติบโตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากวิทยาลัยครู ปรับเปล่ียนมาเป็น สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามลําดับ  ต้องใช้ระยะเวลานานรับร้อยปี มีการปรับเปล่ียนหลายด้าน ทั้งเร่ืองการบริหาร  บุคลากร  หลักสูตร  ภาพลักษณ์  
และการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ. มีภาระหน้าที่หลักที่ต้อง
ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน คือ นักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์) และ นักศึกษาภาค
พิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) ของทุกปีจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ประกอบกับ ภารกิจ
การรับนิสิตเป็นหน่วยงานที่สังกัดกลุ่มงานการบริการการศึกษา  ในปัจจุบัน มีโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกและรับตรง ใน
พื้นที่ 15 จังหวัด นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจนั้นก็คือความต้องการ และ
ความประทับใจต่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี มีทั้งเร่ืองสาขาวิชา  ระบบบริหารจัดการ  สภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  
บุคลากร  ซึ่งส่ิงที่เราต้องตระหนัก  คือ  ผู้ต้องการศึกษาต่อเหล่านี้ได้มีโอกาสสัมผัสกับมหาวิทยาลัยเพียงเล็กน้อยก่อนตัดสินใจ
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เลือก  ส่ิงที่หาข้อมูลได้ ก็เพียงคําบอกเล่าจากผู้อื่นที่เคยอยู่ บ้าง  เอกสารประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย  ข้อมูลจากทาง
อินเตอร์เน็ท และข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยโดยตรง  ก็คือการจัดแนะแนวเชิงรุกของมหาวิทยาลัย เป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยในรูปแบบหนึ่ง  เป็นการส่ือสารโดยการ ให้ข้อมูลโดยตรงโดยการพบปะพูดคุยกับอาจารย์และนักเรียนของ
โรงเรียนต่าง ๆ และการแจกเอกสาร ข้อมูลของมหาวิทยาลัย  ทั้งการแนะแนวเชิงรุกและการรับตรง โดยเดินทางไปยังพื้นที่
โรงเรียนเอง เพื่อสนทนาการกับนักเรียน  เป็นต้น 
 ดังนั้น  การวิจัยคร้ังนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีต้องการที่จะทราบถึงกลยุทธ์การส่ือสาร
ตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์และรูปแบบงานประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ ไปยังกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
 2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการเลือกสถาบันอุดมศึกษา                  

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย  

1.ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

จํานวน  5  โรงเรียน จากจํานวนนักเรียน 1,796  คน ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample   Random 
Sampling)  เลือกพื้นที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้สูตรคํานวณของ 
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง  327 คน 
2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากหลักคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อส่งไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง  โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามทันที พร้อมขอรับคืนลับมาเม่ือตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 3. จํานวนแบบสอบถามที่แจก 327 ฉบับ ได้รับคืนเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนําไปวิเคราะห์ได้  คิดเป็น
ร้อยละ  100   

ผลการวิจัย 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีต่อการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า 
 ผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.1 และเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 37.9  มีอายุ 17 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 73.1 รองลงมาคือ อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2 กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนศรียานุสรณ์ คิดเป็นร้อยละ 34.6  
รองลงมาคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คิดเป็นร้อยละ 32.7  
 ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาอาศัยอยู่นอกเขตอําเภอเมืองจังหวัด
จันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 42.5 ผู้ปกครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 18.3 ครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ 38.2 ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.2 นักเรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 98.5 นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในสาขา
ครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29.36 รองลงมาคือสาขาสถาปัตยกรรม คิดเป็น ร้อยละ 5.50 นักเรียนส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจที่จะ
เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาตอบไม่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
รําไพพรรณี  คิดเป็นร้อยละ 23.9 และจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คิดเป็นร้อยละ 22.9 นักเรียนมีความต้อง
ที่จะศึกษาต่อในสาขานั้นอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 72.17 รองลงมาคือจบแล้วมีงานทําแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 37  
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 ผลการศึกษา กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีต่อการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีต่อนักเรียน รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอยู่ในระดับ
มาก ให้ความคิดเห็นในเร่ืองการออกแบบส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างน่าสนใจ  อยู่ในระดับมาก ให้ความคิดเห็นใน
เร่ืองโครงการแนะแนวเชิงรุกอยู่ในระดับปานกลาง ส่ือโบว์ชัวร์ อยู่ในประดับปานกลาง ส่ือโปสเตอร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง  
ส่ือวิทยุ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือเคเบลทีวี อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือแผ่นพับ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือเวปไซต์มหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือไวนิลและคัทเอาท์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือหนังสือพิมพ์ อยู่ในระดับน้อย และส่ือจดหมายและ
เอกสารทางไปรษณีย์ อยู่ในระดับน้อย    
ข้อมูลด้านข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผลการศึกษา พบว่าข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่นักเรียนให้ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ประกอบอาชีพหลังจากที่จบการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  อยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ตลอดปีการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงอํานวย
ความสะดวกในด้านห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง หอพักนักศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุนการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง อินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง  
ข้อมูลด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยไม่ใช้บุคคล 
 ผลการศึกษา  พบว่ากลยุทธ์การส่ือสารโดยไม่ใช้ส่ือบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้แก่ เว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ โปสเตอร์ อยู่ในระดับมาก หนังสือพิมพ์ อยู่ในระดับปานกลาง วิทยุ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เคเบิลทีวี อยู่ในระดับปานกลาง นิตยสาร/วารสารอยู่ในระดับ ปานกลาง ใบปลิว/แผ่นพับ อยู่ในระดับปานกลาง 
ป้ายโฆษณา หรือคัทเอาท์ต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเอกสาร/จดหมายแนะนํา อยู่ในระดับปานกลาง และไวนิล อยู่
ในดับปานกลาง  
ข้อมูลด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคล 

ผลการศึกษา  พบว่ากลยุทธ์การส่ือสารโดยใช้ส่ือบุคคลในด้านของการแนะแนวการศึกษาโดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ 
อยู่ในระดับมาก  การประชาสัมพนัธ์โดยรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าอยู่ในระดับมาก และการจัดบูธตามตามโรงเรียน อยู่ในระดับมาก  

สรุปและอภิปรายผล 
 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นหญิง กําลังศึกษาอยู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพเกษตรกรรม  นักเรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์  นักเรียนเลือกสาขาดังกล่าวเพราะมีความต้องที่จะศึกษาต่อในสาขานี้อยู่แล้ว 
และอีกหนึ่งสาเหตุรองลงมาคือ จบแล้วมีงานทําแน่นอน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีการใช้กลยทุธ์ 
 กลยุทธ์การส่ือสารโดยไม่ใช้บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้แก่ เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นอันดับ
หนึ่ง รองลงมาได้แก ่หนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีว ีนิตยสาร/วารสาร ใบปลิว/แผ่นพับ ป้ายโฆษณา หรือคัทเอาท์ต่าง ๆ การส่ง
เอกสารและจดหมาย 
 1. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดโดยใช้ส่ือบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้แก่ เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับมาก  รองลงมาได้แก่ โปสเตอร์หนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีวี นิตยสาร/วารสาร ใบปลิว/แผ่นพับ ป้ายโฆษณา 

หรือคัทเอาท์ต่าง ๆ อยู่ การส่งเอกสาร/จดหมายแนะนํา และไวนิล อยู่ในดับปานกลาง  
 2. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดโดยใช้ส่ือบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผลการศึกษา  พบว่ากลยุทธ์การ
ส่ือสารโดยใช้ส่ือบุคคลในด้านของการแนะแนวการศึกษาโดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์โดยรุ่นพี่หรือศิษย์เก่า 
และการจัดบูธตามโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรทําการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือให้มีความหลากหลาย และทําส่ือให้มีความ
น่าสนใจ 
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 2) การแนะแนวแต่ละคร้ังควรมีนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนนั้น ๆ ออกไปทําการประชาสัมพันธ์ด้วย เพื่อ
เป็นการสร้างความม่ันใจและอุน่ใจให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ 
 3) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง จึงทําให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายขาดข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจ 
 4) ควรมีการจัดทําเว็ปไซต์ให้มีความทันสมัยและตรงใจกับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด เนื่องจากเป็นส่ือที่นักเรียนให้ความ
สนใจมากที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 

จอย ทองกล่อมสี. 2550. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิริลักษณ์ วงษ์จันทร์หาญ. 2545. การบริหารงานแนะแนวตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูแนะแนวในโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ผลการศึกษา กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีต่อการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีต่อนักเรียน รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอยู่ในระดับ
มาก ให้ความคิดเห็นในเร่ืองการออกแบบส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างน่าสนใจ  อยู่ในระดับมาก ให้ความคิดเห็นใน
เร่ืองโครงการแนะแนวเชิงรุกอยู่ในระดับปานกลาง ส่ือโบว์ชัวร์ อยู่ในประดับปานกลาง ส่ือโปสเตอร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง  
ส่ือวิทยุ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือเคเบลทีวี อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือแผ่นพับ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือเวปไซต์มหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือไวนิลและคัทเอาท์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือหนังสือพิมพ์ อยู่ในระดับน้อย และส่ือจดหมายและ
เอกสารทางไปรษณีย์ อยู่ในระดับน้อย    
ข้อมูลด้านข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผลการศึกษา พบว่าข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่นักเรียนให้ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ประกอบอาชีพหลังจากที่จบการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  อยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ตลอดปีการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงอํานวย
ความสะดวกในด้านห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ส่ือการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง หอพักนักศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุนการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง อินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง  
ข้อมูลด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยไม่ใช้บุคคล 
 ผลการศึกษา  พบว่ากลยุทธ์การส่ือสารโดยไม่ใช้ส่ือบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้แก่ เว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ โปสเตอร์ อยู่ในระดับมาก หนังสือพิมพ์ อยู่ในระดับปานกลาง วิทยุ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เคเบิลทีวี อยู่ในระดับปานกลาง นิตยสาร/วารสารอยู่ในระดับ ปานกลาง ใบปลิว/แผ่นพับ อยู่ในระดับปานกลาง 
ป้ายโฆษณา หรือคัทเอาท์ต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเอกสาร/จดหมายแนะนํา อยู่ในระดับปานกลาง และไวนิล อยู่
ในดับปานกลาง  
ข้อมูลด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคล 

ผลการศึกษา  พบว่ากลยุทธ์การส่ือสารโดยใช้ส่ือบุคคลในด้านของการแนะแนวการศึกษาโดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ 
อยู่ในระดับมาก  การประชาสัมพนัธ์โดยรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าอยู่ในระดับมาก และการจัดบูธตามตามโรงเรียน อยู่ในระดับมาก  

สรุปและอภิปรายผล 
 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นหญิง กําลังศึกษาอยู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพเกษตรกรรม  นักเรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์  นักเรียนเลือกสาขาดังกล่าวเพราะมีความต้องที่จะศึกษาต่อในสาขานี้อยู่แล้ว 
และอีกหนึ่งสาเหตุรองลงมาคือ จบแล้วมีงานทําแน่นอน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีการใช้กลยทุธ์ 
 กลยุทธ์การส่ือสารโดยไม่ใช้บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้แก่ เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นอันดับ
หนึ่ง รองลงมาได้แก ่หนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีว ีนิตยสาร/วารสาร ใบปลิว/แผ่นพับ ป้ายโฆษณา หรือคัทเอาท์ต่าง ๆ การส่ง
เอกสารและจดหมาย 
 1. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดโดยใช้ส่ือบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้แก่ เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับมาก  รองลงมาได้แก่ โปสเตอร์หนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีวี นิตยสาร/วารสาร ใบปลิว/แผ่นพับ ป้ายโฆษณา 

หรือคัทเอาท์ต่าง ๆ อยู่ การส่งเอกสาร/จดหมายแนะนํา และไวนิล อยู่ในดับปานกลาง  
 2. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดโดยใช้ส่ือบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผลการศึกษา  พบว่ากลยุทธ์การ
ส่ือสารโดยใช้ส่ือบุคคลในด้านของการแนะแนวการศึกษาโดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์โดยรุ่นพี่หรือศิษย์เก่า 
และการจัดบูธตามโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรทําการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือให้มีความหลากหลาย และทําส่ือให้มีความ
น่าสนใจ 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

607
 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุร ี

FACTORS AFFECTING TO MORALE OF PERSONNEL IN RAMBHAI BARNI 
RAJABHAT UNIVERSITY IN CHANTHABURI 

อัมพวัน  ประเสริฐภักด์ิ , วรญา  ภูเสตวงษ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณ์การทํางานและกลุ่มบุคลากร กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี จํานวน 234 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับ
แรก คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความก้าวหน้า 
 2.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณ์การทํางานและกลุ่มบุคลากรพบว่า ด้านนโยบายและ
การบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านรายได้และสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
คําสําคัญ :  ขวัญกําลังใจ , บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Abstract 

 The objectives of this research were to study and compare the factors affecting to morale of 
personnel in  Rambhai Barni Rajabhat University in Chanthaburi as classified by sex, experiences and 
groups. The 234 samples, select by simple random sampling, included personnel in Rambhai Barni 
Rajabhat University in Chanthaburi. The data collecting instrument was a questionnaire with .96 reliability 
coefficient. Statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t – test. 
The research found that.  

1. The factors affecting to morale of personnel in Rambhai Barni Rajabhat University in 
Chanthaburi as a whole was high. When classified in different aspects according to factors, it was found 
that whole aspects were at high levels which 3 mean scores from highest to lowest : 1) type of job, 
interpersonal relations, and job advancement. 

2. Regarding results of hypothesis testing, it was found that the factors affecting to morale of 
personnel in Rambhai Barni Rajabhat University in Chanthaburi with different sex, experiences and groups 
were not significant differences. But, factors of personnel by groups were significant difference in policies 
advancement at .01. Also, factors of personnel by groups were significant differences in salary and 
benefits at .05 
Keywords  :  Morale , Personnel in Rambhai Barni Rajabhat University 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
1. สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
      บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นหญิงร้อยละ 62.39 และเป็น

ชายร้อยละ 37.61 มีประสบการณ์การทํางานน้อยร้อยละ 58.97 และมีประสบการณ์การทํางานมากร้อยละ 41.03 กลุ่ม
บุคลากรสายวิชาการร้อยละ 56.84 และบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 43.16 

2.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน ้อยสาม
ลําดับแรก คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความก้าวหน้า 
       เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จันทบุรี แต่ละด้านจําแนกเป็นรายข้อ ปรากฏผลดังนี้ 
       2.1 ด้านนโยบายและการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก คือ ผู้บริหารยึดระเบียบกฎเกณฑ์ในการบริหารงาน ผู้บริหารมี
นโยบายการบริหารงานชัดเจน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนรับทราบและกําหนดนโยบายการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
       2.2 ด้านรายได้และสวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก คือ เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โครงสร้าง
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่กําหนดมีความเหมาะสม และการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
       2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก คือ การได้รับความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน การได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน และการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน 
       2.4 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก คือ งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ งานที่ปฏิบัติทําให้มี
โอกาสได้ทํางานอย่าต่อเนื่อง และงานที่ปฏิบัติเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ 
       2.5 ด้านความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก คือ การได้รับการส่งเสริมให้ได้ฝึกอบรม ดูงานหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ในงาน งานที่ปฏิบัติทําให้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่สําคัญเพิ่มมากขึ้น และการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการทํางาน 

3.    การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จันทบุรี 

      การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จันทบุรี จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ปรากฏผลดังนี ้

      3.1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
       3.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
       3.3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
จําแนกตามกลุ่มบุคลากร โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านนโยบายและ
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การบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านรายได้และสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จันทบุรี มีประเด็นสําคัญที่สมควรนํามาอภิปราย ดังนี ้

1.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี มีความคิดเห็นว่า ปัจจัย
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติและด้านความก้าวหน้า เป็นปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการตามองค์ประกอบของความพึงพอใจ อันจะส่งผลต่อขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow. 1970 : 35 – 58) ที่กล่าวไว้ว่า 
มนุษย์จะมีความพึงพอใจเม่ือได้ส่ิงที่ต้องการสมความปรารถนา การที่จะมีความพอใจในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของตนได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด หากได้รับการตอบสนองมากก็จะมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานมาก หากได้รับการตอบสนองน้อย ความตั้งใจในการปฏิบัติงานก็จะลดน้อยลงไป ซึ่งมีอิทธิพลต่อขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน จึงทําให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พณิณญา นาตาแสง (2550 : 83) ที่พบว่า ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนที่มีความสําคัญต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุก
ด้าน อยู่ในระดับมาก 
       เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี ้

      1.1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
ด้านนโยบายและการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าขวัญกําลังใจของบุคคล เป็น
องค์ประกอบที่ทําให้การบริหารมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญดี (อุทัย หิรัญโต. 2543 : 181) โดย
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับผู้บริหาร ยึดระเบียบ
กฎเกณฑ์ในการบริหารงานเป็นอันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานชัดเจนเป็นอันดับรองลงมา ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้บริหารจะต้องมีความคิดกว้างไกล มีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถโยงสู่การปฏิบัติอันจะเกิดผลดีต่อส่วนรวม (สิปปนนท์ เก
ตุทัต. 2544 : 41) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ธงชัย สมบูรณ์ (2549 : 253) กล่าวว่า ความเป็นผู้นําของผู้บริหารมีส่วนสําคัญ
ในการสร้างขวัญที่ดีแก่บุคลากรในองค์การ ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถโน้มน้าว วางแผน แก้ไขปัญหาและความรับผิดชอบในการ
จัดการองค์กรให้ดําเนินไปอย่างราบร่ืน บรรลุผลสําเร็จตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ จากแนวคิดข้างต้น จึงทําให้ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงานอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประภาแก้ว เทพยรัตน์ (2551 : 110) ที่พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ด้านนโยบายและการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
       1.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
ด้านรายได้และสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
วิกฤตและการชลอตัวของเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงขึ้น ทําให้ภาวะทางเศรษฐกิจของบุคลากรเป็นเร่ืองสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ยงยุทธ เกษสาคร (2544 : 160) ที่กล่าวไว้ว่า ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรือรายได้ มีบทบาทสําคัญต่อขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคญั เพราะเป็นเคร่ืองมือที่จะใช้ในการที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการต่างๆ เช่น อาหาร เคร่ืองแต่งกาย 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สมพงษ์ เกษมสิน (2537 : 341) ที่กล่าวว่า การได้รับการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
เงินเดือนและค่าจ้างมีความสัมพันธ์กับการทํางานของคน โดยการให้เงินเดือน ค่าจ้างอย่างเป็นธรรม เป็นส่ิงจําเป็นและให้เกิด
ขวัญดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาแก้ว เทพยรัตน์ (2551 : 110) ที่พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านอัตราเงินเดือนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เกี่ยวกับมีความพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับเป็นอันดับหนึ่ง 
       1.3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี มีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับการได้รับความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรจากเพื่อนร่วมงานเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวิถีวัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอมจากสถาบันทางการศึกษาและแนวประพฤติปฏิบัติตนของการเป็นผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมถึงข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
และความร่วมมือในการปฏิบัติงาน จึงทําให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้ความร่วมมือและเต็มใจที่จะทํางานร่วมกัน สอดคล้องกับ กฤษณา ศักดิ์ศรี (2543 : 323) ที่กล่าวไว้ว่า การ
บริหารงานโดยมีกระบวนการที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันทํางานด้วยความสําเร็จ สามัคคีและ
มีความพยายามที่จะธํารงไว้ซึ่งการมีสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกัน  มีความมุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  คํากอง อามาตย์มนตรี (2540 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
ประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู สามารถร่วมกันทํานายขวัญกําลังใจของครูได้ร้อยละ 55.39 โดยมีปัจจัย 6 ปัจจัย ที่มี
อํานาจการทํานายจากสูงไปหาต่ํา เรียงตามลําดับ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ความร่วมมือ
ของผู้ปฏิบัติงาน สภาพความพอใจในงาน ความพึงพอใจของการทํางานเป็นกลุ่ม สภาพการปฏิบัติงานและความม่ันคง
ปลอดภัย 
       1.4  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ถ้าหากงาน
ใดอยู่ในความรับผิดชอบ ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองแล้ว โดยทั่วไปบุคคลย่อมจะพยายามปฏิบัติให้เกิดความสําเร็จ
อย่างเต็มที่ ซึ่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี มีโอกาสที่จะไต่เต้าไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นเร่ือยๆ ย่อมจะ
ภาคภูมิใจต่อผลสําเร็จของงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างยิ่ง  อันจะเป็นการสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการความสําเร็จของ 
แมคเคลแลนด์  (พิภพ  วชังเงิน. 2547 : 164 – 165; อ้างอิงจาก McClelland. 1962 : 99 – 112) ที่กล่าวว่า มนุษย์เรา
ต้องการทําส่ิงต่างๆให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ คนที่ปรารถนาความสําเร็จมักจะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย 
ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความชํานาญในการวางแผน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิณีย์ สังข์รัศมี (2544 : 78 – 82) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางาน และการออกจากงาน
ของคนในภาคอุตสาหกรรม พบว่า ขวัญและกําลังใจเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้คนอยากทํางาน กล่าวคือ ถ้าคนมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน คนก็เกิดความรู้สึกอยากทํางานต่อไป อัตราการลาออกก็มีในอัตราต่ํา ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนขาดขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน คนก็รู้สึกไม่อยากทํางาน อัตราการลาออกจากงานก็มีมาก 
       1.5  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับการได้รับการส่งเสริมให้ได้ฝึกอบรม ดูงานหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในงานเป็นอันดับ
หนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โอกาสจะก้าวหน้าในการทํางานเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่ทําให้คนทํางานมีขวัญกําลังใจสูงหรือต่ํา 
ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน มีโอกาสรับผิดชอบงานที่
สําคัญเพิ่มขึ้น มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการทํางานให้สูงขึ้น ทําให้มีกําลังใจที่จะทํางานต่างๆให้ประสบ
ความสําเร็จมากขึ้น สอดคล้องกับที่ อุทัย หิรัญโต (2543 : 182) ให้แนวทางในการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานว่า การให้โอกาสอันเท่าเทียมกันในอันที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามสัดส่วนแห่งผลการปฏิบัติงานและ
ความสามารถ ทุกคนที่ทํางานย่อมมุ่งหวังความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ด้วยกันทุกคน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดรัมสเตด (Dramstad. Online. 2005) ที่พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความเจริญก้าวหน้าใน
งาน และมีผลต่อประสิทธิภาพในงานของครูในนอร์เวย์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย เผือกสีทอง (2554 : 259) 
ที่พบว่า ความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ การปฏิบัติงานมีส่วนส่งเสริมให้มีประสบการณ์และความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ผู้บริหารสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามความ
สนใจ 
 2.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จันทบุรี มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้
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       2.1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ต้อง
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน ต่างได้รับมอบหมายงานและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา โดยมี
กรอบ มีระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยกําหนดไว้  ทําให้บุคลากร
เพศชายและเพศหญิงต้องปฏิบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆแบบเดียวกัน 
จึงทําให้มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เมตต์ เมตต์การุณจิต 
(2547 : 16) ที่กล่าวว่า การเข้ามามีส่วนร่วม จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี อีกทั้งจะกระตุ้นให้
ทุกฝ่ายได้สํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจะนําไปสู่ความพึงพอใจ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการวิจัยของ 
ปัญญา นามธรรม (2551 : 60) ที่พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
       2.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี ไม่
ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือมีประสบการณ์น้อย ต่างรับทราบหน้าที่ของตน จึงตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าศึกษาอบรม ดูงานและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ทําให้ตื่ นตัวและ
กระตือรือร้นที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีความคิดเห็นที่ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ มิลเลอร์ (Miller. 1987 : 112) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลานาน การเรียน
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานย่อมทําให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานคร้ังต่อไป นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธาทิพย์     บุญเสม (2550 : 42) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร     
อิ่มทรัพย์ (2544 : 63 – 64) ที่พบว่า ขวัญของครูสายผู้สอนวิชาช่างอุตสาหกรรมโรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์สูงกับประสบการณ์ต่ํา มีขวัญการทํางานไม่แตกต่างกัน 
       2.3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
จําแนกตามกลุ่มบุคลากร โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายและ
การบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านรายได้และสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จันทบุรี ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน และนํานโยบายที่กําหน ดโดย
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแนวในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน
เหมือนๆกัน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่างๆตามขอบข่ายและภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้ความสําคัญและ
การยอมรับทัดเทียมกัน จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่ างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539 : 38) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ให้บริการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ได้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ผู้บริหารที่วางนโยบายที่ดีย่อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ดี ทําให้เกิดความพึงพอใจง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงความสําคัญ จะแสดงพฤติกรรมการ
บริการและตอบสนองบริการที่ดี มีการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วย จิตสํานึกของการบริการ ส่วนการที่ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
นโยบายและการบริหารงานและด้านรายได้และสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
ตามลําดับ โดยบุคลากรสายวิชาการมีความเห็นด้วยมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรสายวิชาการ
เห็นว่า การจัดระบบการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้ 
เพราะการบริหารจัดการนั้นครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินการต่างๆทางการศึกษาได้หมด รวมทั้งด้านรายได้และสวัสดิการด้วย 
ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548 : 
29) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้
กระบวนการซึ่งเรียกว่า หน้าที่ วางแผน การจัดองค์กร การจัดกําลังคน การอํานวยการและการควบคุมทรัพยากร 
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STUDY OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING TO INCREASE THE EFFICIENCY OF 
THE ENTERPRISE COMMUNITY IN LAMSING DISTRICT AND KLUNG DISTRICT 

CHANTHABURI PROVINCE 
 ,                                                                       

   

 

  
      1)  
   2)  

 3)   4)   
      

    
    8     

  
   

 4   
         

      
  2- 3    

     
      

  
     

Abstract 

 A Study of development of accounting in order to enhance the operation of community 
enterprise. Lame Sing and Klung District Chanthaburi Province. Aims 1) to study the accounting community 
enterprise. Lame Sing and Klung District  Chanthaburi  Province, 2) to study  the problems and needs of 
entrepreneurs towards the development of the keeping of accounts, 3) to provide the guidelines for 
development, preparation of accounts, and 4) to increase the efficiency of accounting and enterprise. 
community Lame Sing and Klung District  Chanthaburi  Province.  
 This research is a participatory action research. Sample is. Members of community enterprises. 
Lame Sing Chanthaburi province Klung, 8 groups were found. For the accounting of the enterprise 
community. Most of the group. Or group of owners, operators who prepare them. And some members of 
the group assigned to prepare them. Some groups have representatives from other agencies to help the 
cause, because the newly established group. For the ability of some people who do graduate, only the 
fourth grade, and some degree. Each group will prepare an attack using a different channel, such as date 
and amount of money paid by states that are receiving or paying money to anyone. Have savings 
accounts with financial institutions such as banks, cooperatives, etc. In the name of the account owner or 
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group name. And a member of 2-3 people together, spending money The group will not be used to 
check the operation. A summary of results and preparation of financial reports and results of operations 
for the year for every member aware of the weaknesses that should be updated as it should have a 
control card item. Accounting documents, accounting books, reports, income statements and balance 
sheets, etc. 
Keywords :  Development,  Accountancy  and  Enterprise  community 

บทนํา 

 วิสาหกิจชุมชน (Enterprise  community) เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อดําเนินกิจการเร่ืองใด เร่ืองหนึ่ง  
เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน หรือระหว่าง
ชุมชนด้วยกัน  เม่ือมีการรวมตัวของเกษตรกรเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะดําเนินกิจกรรมใด ๆ จะต้องมีเร่ืองการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มดําเนินธุรกิจ  หรือดําเนินกิจกรรมที่เป็นโครงการรับการสนับสนุนจากรัฐหรือหน่วยงานใด ๆ การจัดการการเงิน
จะต้องทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ  การควบคุมการเงินโดยระบบบัญชีเป็นมาตรการหนึ่งที่กลุ่มต้องนํามาใช้ ระบบบัญชีเป็นส่ิงที่
แสดงรายการทางการเงิน  โดยกลุ่มต้องสามารถทําได้ด้วยตนเอง และต้องสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งบัญชีเงินสด  
รายรับ-รายจ่าย  แต่ละวัน  บัญชีลูกหนี้  เจ้าหนี้ สต็อกสินค้า รวมทั้งทรัพย์สิน ต่าง ๆ ที่กลุ่มมีอยู่ และในการจัดตั้งเป็นกลุ่ม  
แต่ละกลุ่มธุรกิจ  จะต้องมีการบริหารจัดการโดยมีผู้นําหรือหัวหน้ากลุ่ม  มีการจัดการงบประมาณ การจัดทําบัญชี  และการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน  ดังนั้นถ้ากลุ่มใดมีความเข้มแข็งในเร่ืองการเงิน บัญชี  ก็จะช่วยให้ระบบการบริหารการเงินโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  แต่ถ้าระบบการเงิน  บัญชีไม่สู้ดีนัก ก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ ซึ่งโดยปกติเกษตรกรที่มารวมตัวกันทําธุรกิจมักไม่มี
ความรู้เร่ืองการเงินบัญชี ทําให้เป็นจุดอ่อนของการบริหารธุรกิจ  ในที่สุดอาจต้องล้มเลิกไป  สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน
จังหวัดจันทบุรี เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งกันในทุกอําเภอของจังหวัดจันทุบรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอําเภอแหลมสิงห์ และอําเภอข
ลุงซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ข้อมูลจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแสดงรายงานการ
จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอําเภอแหลมสิงห์จํานวน 13 แห่ง และอําเภอขลุงจํานวน 59 แห่ง ซึ่งมีเพียงกลุ่มวิสาหกิจ
บางกลุ่มเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ แต่ยังมีบางกลุ่มที่การดําเนินธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร 
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากสมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการด้าน
การเงิน ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญอันจะทําให้วิสาหกิจชุมชนนั้นประสบผลสําเร็จ ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดจันทบุรี จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยหน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้องจะต้อง มีกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การค้นหาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยวิเคราะห์ จุดอ่อน    
จุดแข็ง   โอกาสและอุปสรรคของแต่ละวิสาหกิจชุมชน ในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการบริหารจัดการที่ด ีโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการเงิน มีการกําหนดแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน แบบบูรณาการ ซึ่งจะทําให้มีการบริหาร
จัดการที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการทําบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการเห็นความสําคัญและคุณค่าของการจัดทําบัญชี  
ทําให้เห็นสภาพการดําเนินงานของกลุ่ม รวมทั้งทราบผลการดําเนินงานว่ามีผลกําไร หรือขาดทุน หรือมีฐานะการเงินเป็น
อย่างไร ควรจะวางแผนการผลิต การขาย หรือการดําเนินงานในอนาคตอย่างไรจึงจะเจริญก้าวหน้าและบังเกิดผลดีมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการทําบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  อําเภอแหลมสิงห์ และอําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  
2.  เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อการพัฒนาการจัดทําบัญชี 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทําบัญชี 
4.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทําบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  อําเภอแหลมสิงห์ และอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  โดยมีขั้นตอนดังนี้  



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

616
 

 

 1. ลงพื้นที่ศึกษา สํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีในปัจจุบันของกลุ่ม 
 2. ลงพื้นที่ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดทําบัญชี  การเงิน  ตั้งแต่เอกสารหลักฐาน  การบันทึกบัญชี สมุด
บัญชี และการจัดทํารายงาน 
 3. จัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้ทําบัญชี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ในการทําบัญชี การเงินทีผ่่านมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีเพื่อ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 

ผลการวจัิย  

สภาพการจัดทําบัญชีในปัจจุบัน 
 1. หลายกลุ่มมีการจัดทําบัญชีเพียงคนเดียว  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไม่ทราบเร่ืองการจัดทําบัญช ี
 2. เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นแบบง่ายๆ  ยังไม่สมบูรณ์ บางคร้ังมีกระดาษจดบันทึกเพียงรายการ
ของและจํานวนเงินที่ รับหรือจ่าย 
 3. รายการค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่ได้นํามาลงบัญชี  เช่น ค่าจ้างจัดทําบัญชี ค่าพาหนะไปซื้อของมาผลิตหรือนํามา
ขาย  หรือค่าน้ํามันรถยนต์กรณีมีรถยนต์ส่วนตัว เป็นต้น 
 4. บางกลุ่มมีการผลิตสินค้า หรือแปรรูปสินค้าเพื่อขาย เม่ือผลิตหรือแปรรูปเสร็จ  ทางกลุ่มไม่จัดทําบัตรคุม   สินค้า  
ทําให้ไม่ทราบว่ามีสินค้าแต่ละชนิดคงเหลือจํานวนเท่าไร  ควรจะทําการผลิตเพิ่มเม่ือไร  จํานวนเท่าไร  หรือ บางคร้ังอาจมีของ
ที่ชํารุด เสียหาย  ขายไม่ได้รวมอยู่ด้วย  หรืออาจมีของสูญหายได้ 
 5. ในการจัดทําบัญชี ผู้ทําบัญชีของแต่ละกลุ่มยังขาดทักษะการทําบัญชี เช่นไม่ทราบว่าต้องเก็บรวบรวม หลักฐาน
เอกสาร ตามรายการที่เกิดขึน้และนํามาประกอบการบันทึกบัญชี และหลักฐานก็ควรมีรายละเอียดต่างๆ เช่นชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ
เงิน กรณีการรับเงิน หรือชื่อ ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน กรณีเป็นการจ่ายเงินให้ร้านค้าหรือบุคคล ภายนอก นอกจากนี้ยังควรมี
รายละเอียดของการรับหรือการจ่ายเงิน เช่น วัน เดือน ปี รายการ จํานวนเงิน เป็นต้น 
 6. การสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะทําการสรุปผลการดําเนินงานปีละ 1 คร้ัง และแจ้งให้สมาชิก
ทราบ 

      
ภาพท่ี  1   แสดงการระดมความคิดเห็นสภาพการจัดทําบัญชีในปัจจุบัน 

ปัญหาและความต้องการในการจัดทําบัญช ี
 1. หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน  เนื่องจากรายการซื้อของบางรายการผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินให้  
เช่น ซื้อทุเรียนดิบจากชาวสวนมาทําทุเรียนทอด  หรือซื้อมะพร้าวจากชาวสวนมาทําน้ํามันมะพร้าวกล่ันเย็น  หรือซื้อพริกสด 
พริกแห้งจากตลาดมาทําน้ําพริกแกง  เป็นต้น 
 2. สมาชิกในกลุ่มไม่อยากเรียนรู้เร่ืองการจัดทําบัญชี เนื่องจากมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อการทําบัญชี  โดยมองว่าเป็นเร่ือง
เกี่ยวข้องกับตัวเลข และเป็นเร่ืองยาก 
 3. ขาดความต่อเนื่องในการจัดทําบัญชี เนื่องจากไม่ได้จัดทําทุกวัน และในภาพรวมจัดทํารายงานเพียงปีละ  1 คร้ัง 
 4. ขาดแรงจูงใจในการจัดทําบัญชี เนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนดังนั้นภาระงานด้านการจัดทําบัญชีส่วนใหญ่
ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้รับภาระในการจัดทํา 
 5. เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่สนใจเร่ืองการจัดทําบัญชีของกลุ่ม ดังนั้นจึงไม่ทราบความเคล่ือนไหวทางการเงิน 
บัญชี ว่าขณะนี้มีเงินทุนเท่าไร  มีรายรับ รายจ่ายแต่ละเดือนเท่าไร  และผลการประกอบการเป็นอย่างไร รวมทั้งบางกลุ่มก็ไม่มี
การส่ือสารให้สมาชิกทราบด้วย 
ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการ 
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1. ผู้ขาย และผู้ผลิตเป็นคนเดียวกันและบางคร้ังเป็นผู้จัดทําบัญชีด้วย ทําให้สมาชิกไม่ทราบผลการประกอบการ  
เนื่องสมาชิกที่มารวมกลุ่มกันจะมาทํางานและรับค่าตอบแทนทันทีในวันนั้น  และจะรอรับเงินปันผลอีกคร้ังช่วงส้ินปี 

2. การดําเนินงานของกลุ่มในด้านการเงิน การบัญชี ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของกรรมการกลุ่มในการดําเนิน กิจกรรม   
สมาชิกของกลุ่มคนอื่น ๆ ยังขาดความเข้าใจในการทํางานเป็นกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม) 

3. เนื่องจากสมาชิกมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทําการผลิต หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์  เม่ือผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนําออก
ขาย ปัญหาที่พบมากคือทางกลุ่มยังขาดการวางแผนด้านการตลาด ผลิตเสร็จแล้วไม่รู้จะหาตลาด ได้อย่างไรอาจเกิดปัญหาผลิต
แล้วขายไม่ได ้

4. สมาชิกส่วนใหญ่ทําสวนผลไม้  ดังนั้นในฤดูผลไม้ สมาชิกจึงไม่สามารถเข้ามาทํางานกลุ่มได้จึงเป็น ข้อจํากัดของ
การทํางานในช่วงนี้  เพราะถึงแม้หาตลาดได้แต่ไม่สามารถผลิตสินค้าให้ได้ในที่สุดก็ต้องสูญเสียลูกค้าหรือตลาดไป 

แนวทางพัฒนาการจัดทําบัญช ี
 จากการจัดเวทีคร้ังนี้ทําให้คณะผู้วิจัยได้ทราบความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการจัดทําบัญชีของกลุ่มต่าง ๆ 
สรุปได้  ดังนี ้
 1. จากการดําเนินงานที่ผ่านมา ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มจะมีการสรุปผลการดําเนินงานและแจ้งให้สมาชิกทราบ ปี
ละ 1 คร้ัง จึงทําให้เกิดปัญหาสมาชิกไม่ทราบความเคล่ือนไหวทางการเงิน  บัญชีต่าง ๆ ทําให้เกิดความสงสัยและไม่ทราบว่า
ผลการทํางานเป็นอย่างไร  มีผลกําไร ขาดทุน  หรือมีสินทรัพย์ หนี้สินหรือไม่จํานวนเท่าไร จึงได้ขอให้มีการรายงานผลให้
ทราบอย่างน้อย ทุก 3 เดือน หรือทุก 6  เดือน 
 2. อยากให้การบริหารจัดการกลุ่ม หรือการจัดทําบัญชีมีระบบมากขึ้น  เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ
สมาชิกที่มาช่วยงานแต่ละคน  หรืออาจกําหนดค่าตอบแทนการทํางานให้ชัดเจน เป็นต้น 
 3. การดําเนินงานที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่ผู้จัดตั้งกลุ่มหรือประธานกลุ่มจะเป็นผู้จัดทําบัญชีและจัดทํารายงาน แต่เพียงผู้
เดียว  ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการทําบัญชีมากขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน  ในการดําเนินงาน 
 4. ควรมีการแจ้งข้อมูลด้านการบัญชีให้สมาชิกทุกคนทราบ เพื่อช่วยกันหนุนเสริมการดําเนินงาน หรือหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ขให้กลุ่มเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เช่น การปรับปรุงรูปแบบการขาย หรือหาช่องทางการจําหน่ายให้ หลากหลายขึ้น  
หรือมีการทบทวนการทํางานเป็นระยะ เป็นต้น 
 5. ควรมีการพัฒนาการทําบัญชีเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านการจัดทําบัญชีให้ผู้ทําบัญชีของกลุ่มได้เรียนรู้และนําไป
ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6. ควรจัดให้มีที่ปรึกษาทางด้านบัญชีของกลุ่มเพื่อให้คําแนะนําปรึกษากรณีที่พบปัญหาการทําบัญชีหรือการ
ตรวจสอบ 

                 
ภาพท่ี  2   แสดงการระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดทําบัญชี 

แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
 สําหรับด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  สมาชิกแต่ละคนเห็นว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้กลุ่มเจริญเติบโต ยิ่งขึ้น  
โดยควรมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ควรมีการประชุมกลุ่มและเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง   ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น 
 2. เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนผลไม้ ดังนั้นการประกอบการหรือการผลิตสินค้าในช่วงนั้นอาจหยุดชะงัก 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสูญเสียลูกค้าหรือตลาดอาจแก้ปัญหาโดยการจ้างพนักงานมาทํางานแทน 
 3. ควรมีการจัดแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
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ภาพ  3  แสดงการระดมความเห็นด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

โดยทั่วไปการประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนร่วมกันดําเนนิการผลิตสินค้า  
พัฒนาสินค้า การบริหารทรัพยากร  การบริหารงานด้านการตลาด โดยอาศัยภูมิปัญญาของสมาชิกในกลุ่มเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้
เพิ่มมากขึ้น  ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว  ลดปัญหาการกู้ยืมเงินหรือการเป็นหนี้  ซึ่งถือว่าเป็นการพึงพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (2546) ที่ระบุว่าวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ                                           

1. พึ่งตนเอง เป็นแนวทางของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 ประเภท ในระดับครอบครัวเป็นการพึ่งตนเองทั้งด้านอาหาร ของ
ใช้ ทุน ปัจจัยการผลิต การดูแลรักษาสุขภาพฯ                                                                                
 2. พอเพียง เป็นแนวทางวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 ประเภท ในระดับชุมชนและเครือข่าย เน้นความพอดี มีขอบเขต
ชัดเจน มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพด้านผลผลิต ทรัพยากร ภูมิปัญญา การตลาด และการจัดการ    

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 ประเภท ในระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์บนฐานศักยภาพ
ส่วนเกินของผลผลิตและทรัพยากร โดยภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวทางที่ตรงกับนโยบาย “หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ”์                                                                                                      

การประกอบการของกลุ่มจะมีรายการรับ – จ่าย  หรือการลงทุนซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการ และเพื่อให้
ทราบผลการประกอบการของกลุ่มหรือผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  รวมทั้งทราบว่าสินค้า  หรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ของกลุ่มคง
เหลืออยู่เป็นจํานวนเท่าไร  จึงควรต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในการจดบันทึกจําเป็นต้องมีหลักฐาน
อ้างอิงประกอบ  บัญชีจึงเป็นส่ิงที่สําคัญและจําเป็นต้องจัดทําในการประกอบการเพื่อให้กลุ่มรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มได้ทราบ
ความเป็นไปในการทํางาน หรือผลการทํางานที่เกิดขึ้นว่ามีรายรับ รายจ่าย มีสินค้า หรือสินทรัพย์ต่าง ๆ คงเหลือเป็นจํานวน
เท่าไร สอดคล้องกับสุรีย์พร แก้วชูเสน  (2548)  ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนให้มีความสามารถในการจัดทํา
บัญชีขั้นต้น พบว่า กลุ่มธุรกิจชุมชนจะให้ความสําคัญในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน ในส่วนที่เป็นตัวเงิน  ไม่ให้ความสนใจต่อ
การเก็บรวบรวมเอกสารการค้าที่นํามาใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน  ไม่มีการจดบันทึกสินทรัพย์  หนี้สิน 
และส่วนทุนอย่างเป็นระบบ จะใช้การจดจําแล้วบอกเล่าต่อไป และจากการศึกษาคณะผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
แต่ละกลุ่มจะมีประธานกลุ่ม  หรือเจ้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป็นผู้จัดทําบัญชีเอง มีเพียงบางกลุ่มที่มอบหมายให้สมาชิกกลุ่ม
เป็นผู้จัดทําบัญชีให้  และบางกลุ่มมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นมาช่วยจัดทําให้เนื่องจากเพิ่งมีการจัดตั้งกลุ่ม  สําหรับความรู้
ความสามารถของผู้จดัทําบัญชีบางคนจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และบางคนจบปริญญาตรี  กลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาจะมีการจัดทําบัญชีแค่เพียงการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
เท่านั้นไม่ได้มีวิธีการจัดทําบัญชีเป็นระบบตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมีการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นตามหลัก
สมการบัญชี  ที่ว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ รวมทั้งไม่ได้มีการจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ที่มีการลงบัญชี
สองด้านคือด้านเดบิตและด้านเครดิตแต่อย่างใด ในแต่ละกลุ่มจะมีการจัดทําบัญชีโดยใช้สมุดตีเป็นช่องต่าง ๆ ประกอบด้วย
ชอ่ง วันที่ รายการ และจํานวนเงิน  ระบุว่าเป็นการรับเงิน หรือการจ่ายเงินให้ใคร เม่ือไร และจํานวนเงินเท่าใด วิสาหกิจชุมชน
แต่ละกลุ่มจะมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานทางการเงินเป็นประทุก 
ๆ ปี พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินงานให้สมาชิกกลุ่มทราบทุก ๆ ปีและจะมี การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสถาบัน
การเงินต่าง ๆ  เช่น ธนาคาร กลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น โดยใช้ชื่อประธานกลุ่มเป็นเจ้าของบัญชีหรือชื่อกลุ่มและกําหนดให้สมาชิก 
2- 3 คน ร่วมกันเบิกจ่ายเงิน และทุกกลุ่มจะไม่มีการใช้เช็คใน การดําเนินการ สอดคล้องกับ วาสนา เขียวคํารพ (2548) ซึ่งได้
ทําการวิจัยและพัฒนาการติดตามและส่งเสริมการทําบัญชีกองทุนหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
ศึกษาเฉพาะกรณีกองทุนหมู่บ้านตําบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่ายุทธศาสตร์การติดตามและส่งเสริมการทําบัญชี



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

619

 

 

กองทุนหมู่บ้านสามารถพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบันและพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้การดําเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องอาศัยความมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชนทุก ๆ ระดับ ต้องมีการศึกษาเรียนรู้
วิธีการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ อํามร รอดคํา  
(2551) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร จังหวัดสงขลา พบว่าระดับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดสงขลาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสมาชิกชุมชน พบว่าอายุ รายได้ของ
ครอบครัว การรับข่าวสารเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนจากส่ือส่ิงพิมพ์  การอบรม ดูงาน ความรู้ความเข้าใจในหลักการวิสาหกิจ
ชุมชน การนับถือศาสนา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เพื่อพัฒนากลุ่มให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น  
ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจแต่ละกลุ่มควรมีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่มแต่ละคน เพื่อให้ทุกคน
เห็นความสําคัญของการทํางานร่วมกัน  และงานบางหน้าที่ที่ต้องจัดทําสมํ่าเสมอและมีความสําคัญ  เช่น การบันทึกบัญชีควรมี
การกําหนดค่าตอบแทนให้ผู้จัดทําเพื่อเป็นการจูงใจให้สมาชิกสนใจและเข้าร่วมการทํางานมากขึ้น  เป็นต้น 
 2. กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจควรมีการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นและจัดทํารายงานอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งสามารถ
นํามาใช้วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น  ใช้ในการวางแผนการดําเนินงานด้านการตลาดและด้านการผลิตว่าควรผลิตสินค้าใด
ซึ่งเป็นที่นิยมและมียอดขายสูง หรือสินค้าใดขายได้น้อย ขายยาก จะได้เตรียมการผลิตให้เพียงพอกับการขาย  ใช้ในการตั้ง
ราคาขายให้เหมาะสมโดยเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นกับรายได้หรือควรจะบวกกําไรเท่าใดเพื่อให้มีกําไรพอที่จะนํามาจ่ายเงิน
ปันผลให้สมาชิกได ้เป็นต้น  
 3. กรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานประกอบการจ่ายเงินได้กลุ่มผู้ประกอบการควรจัดทํา หลักฐาน
การจ่ายเงินเตรียมไว้  และเม่ือมีการจ่ายเงินก็นํามาให้ผู้รับเงินใช้เป็นหลักฐานจะได้ลดปัญหาไม่มีหลักฐาน ลงบัญช ี
 4. ถ้าได้มีการจดบันทึกรายละเอียดการรับ การจ่ายเงินทุกรายการที่เกิดขึ้นรวมทั้งรายการซื้อสินทรัพย์ต่างๆ และมี
การจัดทํารายงานทุก ๆ เดือนพร้อมทั้งแจ้งให้สมาชิกทราบ ก็จะทําให้เกิดผลดี เนื่องจากสมาชิกได้ทราบ ความเปล่ียนแปลง
และเห็นผลการทํางานของตัวเอง อาจทําให้เกิดแรงจูงใจช่วยกันทํางาน ช่วยกันผลิตสินค้ารวมทั้งช่วยกันขายสินค้าเพื่อจะได้ทํา
ให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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แนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
THE PROPOSED GUIDELINES OF MANAGEMENT COMMUNITY ENTERPRISE OF 

COTTON WEAING GROUP FOR BAN DEN WAU,  
WANG CHAO DISTRICT, TAK PROVINCE. 

สุภาพร  รักดี    
ภาควิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้าน เด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก วิธีการดําเนินการศึกษาการบริหารจัดกาวิสาหกิจชุมชน 
และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มทอ
ผ้า  25 คน และผู้เชี่ยวชาญ 17 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและความถี่ และนํามาวิพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ใน
ภาพรวม มีค่าความสําคัญความถี่อยู่ในระดับสูงและแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ควรมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการการจัดการผลิตภายในท้องถิ่นของตน และควรมีการจัดทําแผนธุรกิจการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า
ของกลุ่มสมาชิก       
คําสําคัญ : แนวทางการบริหารจัดการ /ระเบียบวิสาหกิจชุมชน /การปฏิบัติงาน /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Abstract 

 The objectives of this study were to study. Enterprise community management. to study 
proposed guidelines of management community enterprise of cotton weaing group for Ban Den 
Wau,Wang Chao District, Tak Province. approach to the study of enterprise community 
management. Efficient management of the home textile enterprises, community groups, Bull. The 
population of the study group was 25 people and weaving expert tool 17 people was used to collect the 
interview. The data were analyzed by content analysis and frequency. Mavis and descriptive content 
analysis results showed that the community as a whole enterprise management are important in high 
frequency. Management and enterprise communities. Should be managed effectively. The  management 
of their local production. And should have a business plan for the promotion and publicity of the product 
group.          
Keywords : Management, Community enterprise, Performance, Local governments 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างรายได้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
มีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชนไทย ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจ
ชุมชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการ
บริโภคอยา่งพอเพียงภายในชุมชน ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด พัฒนามาตรฐานสินค้า และการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549,หน้า 5)   
 กลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้
สามารถวิเคราะห์ วางแผนบริหารจัดการชุมชนของตนเอง และสามารถแก้ไขได้ตรงกับความต้องการ ของชุมชน ควบคู่กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (ปีพ.ศ.2550-2554) จนถึง ฉบับปัจจุบัน(ปี 2555-2559)  และการบริหาร
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จัดการที่ผ่านมากลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว ได้บริหารจัดการตาม กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายภารกิจให้
เป็นหน่วยงานหลัก ในการดําเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งยังมีปัญหาในการบริหาร
จัดการของกลุ่มในการปฏิบัติงานที่ยังไม่เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ได้เกิดปัญหาการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบตาม
โครงสร้างของการปฏิบัติงาน ยังไม่มีความรู้หรือความสามารถที่เพียงพอในการผลิตวัตถุดิบในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ขาดการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และชุมชนและประกอบกับกลุ่มทอผ้าหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายงานยังไม่สามารถนํา
การบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าได้อย่างครบถ้วนของกระบวนการบริหารจัดการงาน ซึ่ง
อาจจะเกิดจากขาดประสบการในการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบของกลุ่มที่ยังขาดบุคลากรเข้ามาเป็น
สมาชิกใหม่ การผลิตวัตถุดิบในพื้นที่ของตนเองเพื่อลดต้นทุนที่กลุ่มยังไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้เองรวมถึงการส่ังซื้อวัตถุดิบที่
นํามาผลิตสินค้าใช้ส่วนใหญ่จะมีราคาค่อนข้างสูงมาก การตลาดที่ยังขาดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และกลุ่มทอผ้าในการให้
ความรู้ความช่วยเหลือทางการสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สํานักงานเกษตรอําเภอวังเจ้า, ข้อมูล
แผนพัฒนาตําบลวิสาหกิจชุมชน, 2555) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการและปัญหาการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อนํามาหาแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
ของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้าจังหวัดตากให้มีความชัดเจน และนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีคุณภาพที่
ทันสมัยต่อการบริโภคในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้า บ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตากและเพื่อศึกษาหา
แนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้า บ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ศึกษาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ สมาชิกกลุ่ม ทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จํานวน 25 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็น เป็นแบบ
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และเป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านการตลาด การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ
ประสานความร่วมมือผ่านทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว ในการช่วยเหลือดําเนินการสัมภาษณ์และจัดเก็บแบบ
สัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) แล้วแจกแจงความถี่ แสดงจํานวนและหาค่าร้อยละ
(percentage) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นสําคัญต่างๆตาม จุดมุ่งหมายการวิจัย โดยการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

ผลการวิจัย 
แนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในภาพรวมพบว่า การ

บริหารจัดการอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าความสําคัญอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านที่มีค่า
ความสําคัญสูงสุด คือ ด้านการบริหารจดัการ รองลงมาคือ ด้านการตลาด และด้านการผลิต โดยปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
พบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้ายังขาดบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เนื่องจากสมาชิกเก่ามีปัญหาในเร่ืองของสุขภาพร่างกาย และมี
อายุมากขึ้น รองลงมา คือ กลุ่มทอผ้าต้องคัดเลือกบุคคลภายนอกให้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า เพราะเนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการผลิตโดยจําเป็นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานในด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะการทอผ้า และกลุ่มทอผ้ายังไม่มี
การควบคุมกระบวนการผลิตภายในกลุ่มของตนเอง ปัญหาด้านการผลิต วัตถุดิบที่ส่ังซื้อมาจากแหล่งภายนอกค่อนข้างมีราคา
ต้นทุนวัตถุดิบสูงมาก และวัตถุดิบภายในชุมชนที่ผลิตการทอผ้ามีไม่เพียงพอต่อการผลิต เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่จัดซื้อจัดหา
มาจากภายนอกชุมชน กลุ่มทอผ้าไม่มีการควบคุมดูแลการผลิตอย่างเป็นระบบ เพราะส่วนมากสมาชิกทอผ้าที่บ้านตนเอง 
ปัญหาด้านการตลาด พบว่า กลุ่มทอผ้ายังขาดหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มสมาชิก 
สมาชิกกลุ่มยังไม่มีการวางแผนการตลาดในการจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และการกําหนดราคาขายสินค้าที่
จําหน่าย ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจราคาจําหน่ายต่ํากว่าราคาต้นทุนของการผลิตผ้าที่มีราคาสูง   
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2. แนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ควรมีหน่วยงานราชการต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกํากับดูแลในการ

บริหารจัดการกําหนดคุณสมบัติคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่างครอบคลุมให้มากขึ้น จัดให้ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าใกล้เคียง หรือได้มีโอกาสไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มทอผ้าอื่นๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
ควรรับบุคคลผู้ที่มีความสนใจในการทอผ้าเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่โดยมีการฝึกอบรมและควบคุมสมาชิกกลุ่มทอผ้าในเร่ืองการ
ทอผ้าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อทําให้ผ้าที่ทอออกมามีความงดงามสมํ่าเสมอโดยตรวจสอบผ้าที่ทอให้ได้ตามมาตรฐาน ด้านการผลิต 
พบว่า ควรส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ามีการผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองให้มากที่สุด โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากที่อื่น
รวมทั้ง ควรจัดให้มีแหล่งพัฒนาความรู้และเทคนิคในการผลิตเพื่อให้การผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อช่วยลดต้นทุนที่ราคาสูง
จากการซื้อวัตถุดิบจากที่อื่น ควรมีการวางแผนและต้องเร่ิมตรวจสอบตั้งแต่วัตถุดิบเพื่อไม่ให้ไปมีปัญหาในขั้นตอนการผลิต ไป
จนถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นก่อนที่นําส่งออกไปจําหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อป้องกันเกิดการเสียหาย ด้าน
การตลาด พบว่า ควรมีการเรียนรู้เพิ่มเติมการส่งเสริมการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มจากหน่วยงานของราชการอย่างถูกต้องตาม
หลักการตลาด ควรพัฒนาและให้ความรู้รวมทั้งการส่งเสริมการจัดทําแผนธุรกิจ ควรใช้วิธีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า
ของสมาชิกนําสินค้าของกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมการแสดงสินค้าในงานต่างๆ และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มผ่านทางเว็บไซด์ 
แผ่นพับ วารสารของทางหน่วยงานราชการควรจัดให้มีการประชุมกับสมาชิกกลุ่มเพื่อทําข้อตกลงในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งการกําหนดราคากลางของผลิตภัณฑ ์ควรมีการกําหนดราคาสินค้าในการจําหน่ายสินค้าไม่สูงเกินไป และมีการตั้งราคา
ขายโดยพิจารณาจากต้นทุนและรูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยใช้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคา 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาการแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มี

ประเด็นที่น่าสนใจซึ่งควรนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในภาพรวมพบว่า การบริหาร

จัดการอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าความสําคัญอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านที่มีค่าความสําคัญ
สูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ด้านการตลาด และด้านการผลิต  

ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ใน
ด้านการบริหารจัดการ มีเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับสูง คือ สมาชิกกลุ่มทอผ้ายังขาดบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
เนื่องจากสมาชิกเก่ามีปัญหาในเร่ืองของสุขภาพร่างกาย และมีอายุมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อํานวย ภูวนาท 
(2529) ได้ศึกษาการวิจัยเร่ือง กระบวน การบริหารการผลิตหัตถกรรมทอผ้าศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหนองเขื่อนช้าง ตําบลท่า
สองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in – depth 
interview ) และสังเกตการทํางานขณะที่ลงภาคสนามและสัมภาษณ์ พบว่า คณะกรรมการกลุ่มทอผ้า มีกระบวนการบริหาร
การผลิตหัตถกรรมทอผ้าตามขั้นตอนต่างๆ ได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การส่ังการ และการ
ควบคุมตามลําดับ โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมและความเป็นกันเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะกรรมการก็ยังมีประสบการณ์ไม่
เพียงพอในด้านการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและเพื่อการผลิต เช่น การไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอนในการกําหนด
คุณภาพของผลผลิต การจัดคนเข้าทํางานคณะกรรมการไม่มีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน และไม่กําหนดกฎเกณฑ์และการ
ทดสอบไว้ประการใด โดยอาศัยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่างๆแต่ได้มีการจัดองค์การบริหารงาน และ
กําหนดรูปแบบความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ด้านการผลิต พบว่า การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว 
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในด้านการผลิต มีเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับสูง คือ วัตถุดิบที่ส่ังซื้อมาจากแหล่งภายนอกค่อนข้างมี
ราคาต้นทุนวัตถุดิบสูงมากและวัตถุดิบ   
 ภายในชุมชนที่ผลิตการทอผ้ามีไม่เพียงพอต่อการผลิต เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่จัดซื้อจัดหามาจากภายนอกชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คันธรส รองรัตนพันธุ์ (2547) กล่าวว่า วัตถุดิบในการผลิตมีปัญหา พอประมาณ ทั้งนี้ส่วนใหญ่
ต้องส่ังซื้อวัตถุดิบนอกชุมชนเนื่องจาก ผู้ผลิตคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง 
ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์สูงไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา ชื่นศิริกุลชัย (2542) ได้ศึกษาการศึกษาผ้าไหมยก
ดอกลําพูน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทําให้ผ้าไหมยกดอกลําพูนน้อยลงได้แก่ ปัญหาวัสดุที่มีทุนสูง การผลิต
ทําได้ช้าต้องใช้ความพยายาม ความอดทน อีกทั้งในเวลาในการทอนาน มีรูปแบบการนําไปใช้งานได้น้อยและมีราคาสูง ด้าน
การตลาดยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะดีด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ พบว่า
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การดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

THE OPERATION OF THE PAYMENT FOR OLD-AGE PENSION SUB-DISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, MUANG DISTRICT,KAMPHAENG PHET 

PROVINCE 
รจนา   แหน่นํ้า 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการดําเนินงาน
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  3) หาแนวทาง
พัฒนาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น  เจ้าหน้าที่อบต.ตอบแบบสอบถามจํานวน 26 คน ผู้สูงอายุตอบแบบสอบถาม
จํานวน  375  คน   และแบบสัมภาษณ์ จํานวน 17 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม คือ แบบเลือกตอบ 
แบบมาตราส่วนประมาณ และแบบปลายเปิด และ 2) แบบสัมภาษณ์ การวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ผลการวิจัย พบว่า 

1)  สภาพการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูง คือ ด้านการวางแผน   รองลงมาได้แก่ 
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล  และด้านการปรับปรุงแก้ไข  ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่  ด้านการนําแผนไปใช ้ 

2) ปัญหาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า  ด้านการวางแผน มีระยะเวลาในการลงทะเบียน รับขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาที่ส้ันเกินไป   ด้านการนําแผนไปใช้   
มายื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ทันเวลา ด้านการตรวจสอบและประเมินผล เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบการจัดทํา
ทะเบียนประวตัิผู้สูงอายุ  และด้านการปรับปรุงแก้ไข ญาติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไม่ยอมแจ้งการเสียชีวิตให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลทราบ 

3) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ด้านงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รองลงมาได้แก่ ด้านการตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ด้าน
การส้ินสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   และด้านขั้นตอนการยื่นคําขอ  ตามลําดับ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  ได้แก่ด้าน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  

4) แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ด้านการวางแผน ควรมีการขยายระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการวาง
แผนการรับขึ้นทะเบียน  ด้านการนําแผนไปใช้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่วงระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานในการขอขึ้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มาก ด้านการตรวจสอบและการประเมินผล ควรจัดทําทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ ตรวจสอบ
ทะเบียนรายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ด้านการปรับปรุงแก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน
ตรวจสอบ รายงานกรณีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  
คําสําคัญ :  การดําเนินงาน / เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ / แนวทางพัฒนา   

Abstract 

 The  purposes  of  this  research  were  1)  to  study  the  conditions  and  the  problems  of  the  
operation  of  the  payment  for old-age  pension  of  Sub-District  Administrative  Organization, Muang  
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District, Kamphaeng  Phet  Province  2)  to  study elders’  satisfaction  through  the  operation  of  the  
payment  for  old-age  pension  of  Sub-District  Administrative  Organization, Muang  District, Kamphaeng  
Phet  Province  3)  to  find  the  guidelines  to  develop  the  operation  of  the  payment  for  old-age  
pension  of  Sub-District  Administrative  Organization, Muang  District, Kamphaeng  Phet  Province. The  
samples  consisted of 26 officers of Sub-District  Administrative  Organization  375 elders  and 17  experts.  
The  research  instruments  were  1)  questionnaires  with  multiple  choices, rating  scale  and  opened  
2) an interview. The  data  were  analyzed  using  frequency, percentage  mean  and  standard  deviation. 
 The  research  findings  were  a  follow: 
 1) The condition of the operation of the payment for old-age pension of Sub-District  
Administrative Organization, Muang  District, Kamphaeng  Phet  Province  was  at  the  high  level.  When  
considering each aspect, it was found that the highest level were planning, evaluation  and  improvement  
respectively.  The  lowest  mean was  plan  implementation. 
 2) The problems of the operation of the payment for old-age pension of Sub-District  
Administrative  Organization, Muang District, Kamphaeng  Phet  Province  were  as  follows: For  planning  
it  was  found  that  the  time  of  registration  was  too  short.  For  plan  implementation  it  was  found  
that  the  elders  could  not  apply in time. For  the  evaluation  it  was  found  that  the officers  did  not  
check  elders’  register.  For the  improvement  it  was  found  that  elders’  cousin  did  not  tell  the  
organization  for  elders’ death. 
 3)  The  elders’ satisfaction  through the  operation  of  the  payment  for  old-age  pension  of  
Sub-District  Administrative  Organization, Muang  District, Kamphaeng  Phet  Province  was  at  the  high  
level.  When  considering  each  aspect, it was found  that  the  highest  mean were budget  the  method  
of  payment, registration, payment end  and  the  application  method respectively. The  lowest  mean  
was  the  qualification  of  elders. 
 4)  The  guidelines  to  develop  the  operation  of  the  payment  for  old-age  pension  of  Sub-
District  Administrative  Organization, Muang  District, Kamphaeng Phet  Province  was  as follows: For  
planning  it  was  found  that  the  time  for  registration  should  be  expended.  Registration  should  be  
well-organized.  For plan implementation  it  was  found  that  the  public  relation  for  register  should  
be  more.  For  evaluation  it  was  found  that  elders’  data  should  be  recorded.  The  officers  should  
check  elders’  register.  For  improvement  it  was found  that community leaders  should  be  appointed  
to  present  the  elders’  death  to  the  organization. 
Keywords:  The  operation/old-age  pension/elders’  satisfaction  guideline. 

บทนํา 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปี 2550 มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากจนเกือบจะเป็น
คร่ึงหนึ่งของประชากรวัยเด็ก ทําให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) “ผู้สูงอายุ” หมายถึงการ
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้น (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551, หน้า 6) รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน พ.ศ. 
2536 เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน เดือนละ 200 บาท นับเป็นจุดเร่ิมต้นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรม
ประชาสงเคราะห์เดิม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคือ ประการแรก คือ มี
ภูมิลําเนาในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการที่สองคือ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาด
ผู้อุปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหา
ซ้ําซ้อนหรือผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน ต่อมาจากมติ
คณะรัฐมนตรีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุอนุมัติเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2549 นั้น ได้ปรับเพิ่มเงิน
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สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุเป็นคนละ 500 บาทต่อเดือน อีกทั้งในทางปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
ทางการคลังสามารถเพิ่มจํานวนเงินต่อเดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อสภาวการณ์ดํารงชีพในปัจจุบัน 
หรืออาจเพิ่มจํานวนผู้รับเบี้ยยังชีพได้โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง (บาว นาคร, 2552, หน้า 69 - 71) 
 ในกรณีที่ ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของ
ผู้สูงอายุที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากข้อมูลทะเบียนราษฏร แล้วให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่อื่นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด ในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ให้จัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ให้อําเภอและจังหวัดทราบตามลําดับ และให้จังหวัดรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบต่อไป (เอื้อมพร สิงหกาญจน,์ 2554,หน้า 2-3) เช่นเดยวกันองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ก็มีหน้าที่ในการดําเนินงานเพื่อให้เป็นสวัสดิการในรูปแบบโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม ที่เข้ามาสนับสนุน
หรือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตให้ผู้สูงอายุมีรายได้หรือทรัพยากรด้านการเงิน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีพอยู่ได้
เช่นเดียวกับผู้สูงอายุคนอื่นๆ อันเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานที่ผ่าน
มายังพบปัญหาในการนํานโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพไปปฏิบัติ เช่น ขาดการบรูณาการของงานและความไม่ต่อเนื่อง มีความไม่
ชัดเจนในแนวคิดและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ มีระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพส้ันเกินไป ทําให้ยื่นขอรับเบี้ย
ยังชีพไม่ทันตามกําหนดระยะเวลา รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ การจัดบริการที่ภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วมทําให้ไม่ได้รับความร่วมมือ จํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
 จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร รวมทั้งความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุในการดําเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร สามารถดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร   
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  
 3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

              ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 14,638  คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) จํานวน 375 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจกเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จํานวน 26 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ สภาพ ปัญหา และความต้องการดําเนินงานการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

2) เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured  Interview) โดยสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านดําเนินงาน
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 17 คน   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  Interview) วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis ) ด้วยการแจกแจงความถี่  

ผลการวิจัย 

 1. สภาพการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูง คือ ด้านการวางแผน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล อยู่ในระดับมาก และด้านการปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ การนําแผนไปใช ้
 2. ปัญหาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า การวางแผน มีระยะเวลาในการลงทะเบียน รับขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาที่ส้ันเกินไป การนําแผนไป
ใช้ มายื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพไม่ทันเวลา การตรวจสอบและประเมินผล เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบการจัดทํา
ทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ การปรับปรุงแก้ไข ญาติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไม่ยอมแจ้งการเสียชีวิตให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ทราบ 
 3. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ด้านงบประมาณและ
วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองลงมาด้านการตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ด้านการสิ้นสุดการได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านขั้นตอนการยื่นคําขอ และค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

4. แนวการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร การวางแผน คือ 1) ควรมีการขยายระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวางแผนการรับขึ้น
ทะเบียน 2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแผนการลงพื้นที่ในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนในหมู่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น การ
นําแผนไปใช้ คือ 1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่วงระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้มากขึ้น 2) ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพที่ตามขั้นตอนที่กําหนดไม่ยุ่งยากซับซ้อน การ

ตรวจสอบและการประเมินผล คือ 1) จัดทําทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ 2) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามมติหมู่บ้านให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทราบ การปรับปรุงแก้ไข คือ  1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้านตรวจสอบ รายงานกรณีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ทราบ 2) เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ การขาดคุณสมบัติตามคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่จะได้รับให้ทราบทุก 3 เดือน 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. สภาพและปัญหาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับมาก การวางแผน การนําแผนไปใช้ การตรวจสอบและประเมินผล การ
ปรับปรุงแก้ไข พบว่า การวางแผนมีระยะเวลาในการลงทะเบียน รับขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาที่สั้นเกินไป ทั้งนี้อ าจเป็น
เพราะแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป พนักงานเจ้าหน้าที่อาจไม่มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของระยะเวลาในการ
ลงทะเบียน รับขึ้นทะเบียน สอดคล้องกับ ทองปาน โตอ่อน (2550) ได้ศึกษา การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความ
ต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมัญ อําเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไปให้ความรู้หรือสร้างความเข้าใจให้ก ับผู้สูงอายุเกี ่ยวกับเบี ้ยยังชีพ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ไม่สื ่อสารหรือชี้แจงให้กับผู้สูงอายุได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช่น ไม่มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน หรือเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพล่าช้าเกินไป การพิจารณาเบี้ยย ังชีพของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่เป็นรูปธรรมผู้สูงอายุยากจนจริงๆ 
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 2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
ด้านขั้นตอนการยื่นคําขอ ด้านการตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ด้านงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ด้านการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะผู้บริหารท้องถิ ่นและบุคลากรส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ให้ความสําคัญและดําเนินการเกี่ยวกับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อย่างจริงจัง ทําให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากองค์การบริหารส่วนตําบล ในการ
ดําเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ดําเนินการชี้แจงคุณสมบัติของผู้ม ีสิทธิจะได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพ การประชาสัมพันธ์เอกสาร และหลักฐานในการลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุ
ทราบ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยู่ต่อ อบต .ในการรับเบี้ยยังชีพ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีความ
รวดเร็วทันเวลาที่กําหนด รวมทั้งการแจ้งให้ทราบกรณีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสิ้นสุดลง สอดคล้องกับ วิภา ธูสรา
นนท์  (2550)  พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับพึงพอใจมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ นลินี โล่ชิงชัยฤทธิ์ (2549) ศึกษาการประเมินผลการ
ดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปประเด็น
สําคัญ พบว่า การดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก 
 3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า การวางแผน ควรมีการขยายระยะเวลาในการรับขึ ้นทะเบียนเบี ้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ การนําแผนไปใช้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่วงระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเง ิน
เบี ้ยย ังชีพผู ้สูงอายุให ้มากขึ ้น การตรวจสอบและประเมินผล แต่งตั ้งคณะกรรมการ หรือผู ้นําช ุมชน ผู้นําหมู่บ้าน
ตรวจสอบ รายงานกรณีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ การปรับปรุงแก้ไข จัดทําทะเบ ียน
ประวัติผู้สูงอายุ ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพ สอดคล้องกับ ฆอยเราะห์ อาแว (2553) ได้
ศึกษา แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุให้มากขึ้น โดยการประสานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้นําชุมชนสํารวจติดตามผู้ที่
ยังไม่ได้รับเบี ้ยยังชีพ และจัดเจ ้าหน้าที ่คอยให้คําแนะนําแก่ผู ้สูงอายุให้เพิ ่มมากขึ ้น รัฐบาลควรเพิ ่มระยะเวลาการ
ดําเนินงานและช่วยประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ และควรเพิ ่มเงินเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรมีการขยายระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 2. มีการวางแผนการรับขึ้นทะเบียน วางแผนการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแผนการลงพื้นที่ในการให้บริการรับขึ้น
ทะเบียนในหมู่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่วงระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้
มากขึ้น  
 4. ควรมีขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพที่ตามขั้นตอนที่กําหนดไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 5. ควรมีการจัดทําทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  
 6. ควรมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามมติหมู่บ้านให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทราบ 
 7. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้านตรวจสอบ รายงานกรณีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุให้
องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
 8. ควรมีเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ การขาดคุณสมบัติตาม
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่จะได้รับให้ทราบทุก 3 เดือน   

เอกสารอ้างอิง 

ฆอยเราะห์ อาแว. 2553. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ บริหารส่วนตําบล 
 ในเขตอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ทองปาน โตอ่อน. 2550. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการ 
 ดําเนินงานจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี. วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาโท สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
นลินี โล่ชิงชัยฤทธิ.์ 2549. การประเมินผลการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีศึกษา  
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บาว นาคร. 2552. การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุของ อปท. (2). สํานักงานกองทุนสนับสนุน  
 การสร้างเสริมสุขภาพ. 
วิภา ธูสรานนท.์ 2550. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การ 
 บริหารส่วนตําบลในเขตพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต. การศึกษาค้นคว้าอิสระ รป.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยของแก่น. 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2551. สรุปผลท่ีสําคัญการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยพ.ศ. 2550.  
 กรุงเทพฯ: สํานักสถิติพยากรณ์. 
เอื้อมพร สิงหกาญจน์. 2554. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายรัฐท่ียังไปไม่ถึงฝั่ง. แกะรอบนโยบายสาธารณะ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
ด้านขั้นตอนการยื่นคําขอ ด้านการตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ด้านงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ด้านการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะผู้บริหารท้องถิ ่นและบุคลากรส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ให้ความสําคัญและดําเนินการเกี่ยวกับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อย่างจริงจัง ทําให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากองค์การบริหารส่วนตําบล ในการ
ดําเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ดําเนินการชี้แจงคุณสมบัติของผู้ม ีสิทธิจะได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพ การประชาสัมพันธ์เอกสาร และหลักฐานในการลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุ
ทราบ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยู่ต่อ อบต .ในการรับเบี้ยยังชีพ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีความ
รวดเร็วทันเวลาที่กําหนด รวมทั้งการแจ้งให้ทราบกรณีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสิ้นสุดลง สอดคล้องกับ วิภา ธูสรา
นนท์  (2550)  พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับพึงพอใจมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ นลินี โล่ชิงชัยฤทธิ์ (2549) ศึกษาการประเมินผลการ
ดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปประเด็น
สําคัญ พบว่า การดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก 
 3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า การวางแผน ควรมีการขยายระยะเวลาในการรับขึ ้นทะเบียนเบี ้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ การนําแผนไปใช้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่วงระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเง ิน
เบี ้ยย ังชีพผู ้สูงอายุให ้มากขึ ้น การตรวจสอบและประเมินผล แต่งตั ้งคณะกรรมการ หรือผู ้นําช ุมชน ผู้นําหมู่บ้าน
ตรวจสอบ รายงานกรณีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ การปรับปรุงแก้ไข จัดทําทะเบ ียน
ประวัติผู้สูงอายุ ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพ สอดคล้องกับ ฆอยเราะห์ อาแว (2553) ได้
ศึกษา แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุให้มากขึ้น โดยการประสานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้นําชุมชนสํารวจติดตามผู้ที่
ยังไม่ได้รับเบี ้ยยังชีพ และจัดเจ ้าหน้าที ่คอยให้คําแนะนําแก่ผู ้สูงอายุให้เพิ ่มมากขึ ้น รัฐบาลควรเพิ ่มระยะเวลาการ
ดําเนินงานและช่วยประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ และควรเพิ ่มเงินเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรมีการขยายระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 2. มีการวางแผนการรับขึ้นทะเบียน วางแผนการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแผนการลงพื้นที่ในการให้บริการรับขึ้น
ทะเบียนในหมู่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่วงระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้
มากขึ้น  
 4. ควรมีขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพที่ตามขั้นตอนที่กําหนดไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 5. ควรมีการจัดทําทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  
 6. ควรมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามมติหมู่บ้านให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทราบ 
 7. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้านตรวจสอบ รายงานกรณีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุให้
องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
 8. ควรมีเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ การขาดคุณสมบัติตาม
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่จะได้รับให้ทราบทุก 3 เดือน   

เอกสารอ้างอิง 

ฆอยเราะห์ อาแว. 2553. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ บริหารส่วนตําบล 
 ในเขตอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
   ในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธาน ี
DEVELOPMENT STRATEGIES  OF PERSONNEL’S  QUALITY OF WORKING LIFE IN 

HEALT CENTER UDONTHANI MUNICIPALITY 
พร้อมพร  มุกดาม่วง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนํามาสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครอุดรธานี และนํายุทธศาสตร์ที่ได้มาประเมินความเหมาะสม ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธาน ีการดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะและมีผลการวิจัยดังนี้ 
 การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนคร
อุดรธานี กลุ่มประชากรเป้าหมาย  ได้แก่ บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานของกองการแพทย์ และบุคลากรสังกัดกอง
การแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานีจํานวน 85 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน ของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครอุดรธานี  โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยู่ในระดับปานกลาง และมีคะแนนค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  รองลงมาคือ ด้านสภาพ
การทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ   
 การวิจัยระยะที่ 2  เป็นการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริกาสาธารณสุข 
เทศบาลนครอุดรธานี ประชากรเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการระดมสมอง และเคร่ืองบันทึกภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมระดมสมอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา  
 ผลการศึกษาพบว่า  สามารถนําไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์การการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี  ได้ 2 ด้าน คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพึงพอใจด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ได้แก่  โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555  พร้อมทั้งชี้แจงเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสภาพการทํางาน
ให้มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่  โครงการการจัดซื้อ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน  โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกําหนด ในการปฏิบัติงาน และโครงการอบรมวิธีการ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 
การจัดการความเส่ียง และรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน  

ระยะที่ 3  ประเมินความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและการพยาบาลของเทศบาลนคร
อุดรธานี จํานวน 12 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินตามความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากร การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนตามความเหมาะสม ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป ถือว่ายุทธศาสตร์นั้นมีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้ 

ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาล
นครอุดรธานี  มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้
คําสําคัญ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  
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Abstract 

 This study aimed at studying the quality of working life of personnel in the health centers,Udon 
Thani Municipality, developing strategies to improve the quality of working life of personnel in the health 
centers, Udon Thani Municipality, and assessing the appropriateness of the strategies to improve the 
quality of working life of personnel in the health centers, Udon Thani Municipality. The research was 
divided into three phases and the results were as follows. 
 The first phase of this research was to study the level of the quality of working life of personnel 
in the health center, Udon Thani Municipality.The target population  in this study were 85 personnel 
involved in the work of the Medical Service Division, and personnel under the Medical Service Division in 
health centers, Udon Thani Municipality, obtained by using purposive sampling. The research instrument 
used in this phase was a 5-point rating scale questionnaire. Statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation. 
 The results of the questionnaire analysis indicated that the overall the quality of working life of 
personnel in health centers, Udon Thani Municipality was at the high level. However, when considering 
each aspect, it was found that two aspects were at the medium leve and had the least average points: 
adequate and fair compensation and safe and healthy working conditions. 
 The second phase of the study was to develop strategies to improve the quality of working life 
of personnel in the health centers, Udon Thani Municipality. Target population included 15 
administrators, heads of the divisions, and specialists. The research instruments used in this phase were 
brainstorming forms and a video recorder. Data were collected through brainstorming and content 
analysis. 
 The results led to the development of two strategies to improve the quality of working life of 
personnel in the health centers, Udon Thani Municipality. The first strategy was the development of 
satisfaction with adequate and fair compensation, including a project of meeting to inform about receiving 
temporary living expenses B.E. 2555 as well as compensation, performance evaluation, and promotion 
criteria for employees and personnel in local administration. The second strategy was the development 
of safe and healthy working conditions, including a project of purchasing office equipment and facilities, a 
training project on operational system and working regulations, and a training project on preventing 
accident procedures and measures as well as risk management and security in the workplace. 
 The third phase was to evaluate strategies to improve the quality of working life of personnel in 
the health centers, Udon Thani Municipality. Target population consisted of 12 public health and nursing 
specialists in Udon Thani Municipality. An evaluation form was used and rated by the specialists to 
evaluate the appropriateness of the strategies to improve the quality of working life of personnel.  
 The results showed that the strategies to improve the quality of working life of personnel in the 
health centers, Udon Thani Municipality were suitable and acceptable, based on rating of 80 percent 
criteria. 
Keywords : Development Strategies of Personnel’s Quality of Working Life 

บทนํา 

 คนหรือบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาระบบและเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององค์กร มีคํากล่าวของคน
ญ่ีปุ่นว่า “ คนในบริษัทเป็นอย่างไร บริษัทก็เป็นอย่างนั้น ” ( Shirou Fujita อ้างใน นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, 2549 : 99) 
บุคลากรในองค์กรทุกคนต้องการมีชีวิตการทํางานที่มีศักดิ์ศรี เหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ถูกเอา
เปรียบและสามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้ นั่นหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานนั่นเอง การพัฒนาองค์กร
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ต้องมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทํางานให้กับพนักงาน โดยการทําให้งานมีความน่าสนใจ และสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของพนักงานได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546 : 225) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศาสตราจารย์ Tatsuo 
Ikezawa แห่งมหาวิทยาลัย Waseda ที่ได้ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานพบว่า การที่พนักงานรู้สึกม่ันคงในงาน
และการได้อยู่ในบรรยากาศการทํางานที่น่าพึงพอใจ ท้ายที่สุดแล้วจะนําไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า (Shirou Fujita อ้างใน
นพเก้า ศิริพลไพบูลย,์ 2549 : 134)  
 คุณภาพชีวิตการทํางาน  มีความสําคัญต่อองค์กรและบุคลากร  กล่าวคือองค์กรต้องพึ่งพาบุคลากรในการทํางานให้
ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  บุคลากรต้องพึ่งองค์กรในการประกอบอาชีพของตนเอง  ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรจึงมีความสัมพันธ์  โดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในองค์กร (Casio , 1992) องค์กรที่ต้องการ
ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  ต้องเกิดจากสมาชิกในองค์กรมีความสุขในการทํางาน  มีส่วนร่วมในการทํางาน
และการบริหารงาน  มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการทํางาน  ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความสําเร็จของ
องค์กรได้  คือ  คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีของบุคลากรในองค์กร  ดังนั้นองค์กรในยุคใหม่จึงต้องพยายามแสวงหาวิธีการที่จะ
ทําให้สมาชิกขององค์กรมีความพึงพอใจในการทํางาน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันที่ต้องใช้สมรรถนะของบุคลากรในแต่ละงาน  พร้อมทั้ง
มีการจัดส่ิงแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกับการทํางาน  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน  การทํางานเป็นทีม  
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นการช่วยส่งเสริมการทํางานในองค์กรให้ดีขึ้น  ทําให้สมาชิกมีความสุขในการทํางานหรือการมีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดี  (Knox & Irving , 1997) และองค์กรใดหากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้สมาชิกมี
ความพึงพอใจ  มีแรงจูงใจ  ทุ่มเทการทํางานทั้งกายและใจ  มีความผูกพันยึดม่ันและเพิ่มผลผลิตต่อองค์กรมากขึ้น  และไม่ว่า
องค์กรจะประสบปัญหาในการทํางานเพียงใดสมาชิกขององค์กรพร้อมทุ่มเทกําลังกายและใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นจึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องศึกษาและแสวงหาวิธีการให้เกิดความสอดคล้องของความพึงพอใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานและองค์กร 
(ผจญ  เฉลิมสาร , 2549)  เพื่อให้องค์กรสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
 องค์กรของรัฐแตกต่างจากเอกชนเนื่องจากรูปแบบการบริหารระบบราชการซึ่งมีลักษณะของการใช้อํานาจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ การรับคําส่ัง และปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ระบบราชการยังมีลักษณะเป็นองค์กรใหญ่ไม่มีความคล่องตัว  
แต่สามารถอยู่ได้เพราะไม่มีองค์กรขนาดใหญ่ที่เท่าเทียมกันเข้ามาแข่งขัน (บุญทัน ดอกไธสงค์ อ้างใน  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546: 65) นอกจากนี้ Weber ยังได้ทําการศึกษาและพบข้อเสียในการบริหารระบบราชการดังนี้ 
1) องค์กรไม่มีความยืดหยุ่น และทําให้การตัดสินใจล่าช้า 2) เพิกเฉยต่อความสําคัญของคนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  3) 
การสะสมอํานาจสามารถทําให้เกิดการจัดการแบบใช้อํานาจ 4) กฏระเบียบต่างๆอาจกลายเป็นจุดจบของตัวมันเอง (แก้ไข
ไม่ได)้  5) ยากในการร้ือถอนเม่ือกําหนดขึ้นมาแล้ว  
 บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น การที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขจะรับผิดชอบงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อื่นได้นั้น สมควรต้องมี
พื้นฐานคือ จักต้องคํานึงถึงตนเองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเสียก่อน จึง
จะมีพละกําลังเพียงพอที่จะทํางานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้อื่นได้ (ฉัตรสุดา ปัทมะสุคนธ์, 2541: 1) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของขนิษฐา นันทบุตร และคณะ (2544, อ้างถึงในอุทัยวรรณ สุกิมานิล, 2548)  ที่ศึกษาความต้องการบริการปฐม
ภูมิ ตามมุมมองของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ทุกกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการให้พยาบาลทําหน้าที่หลักในการ
จัดบริการสุขภาพระดับต้น เพราะทําหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วและใกล้ชิดกับชุมชน แต่ในการจัดระบบบริการควรมีความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานของสถานบริการปฐมภูมิให้คิดเป็นอัตราส่วนของบุคลากรประเภทต่างๆ
ที่ทําหน้าที่เฉพาะบริการปฐมภูมิโดยแบ่งส่วนที่ต้องให้บริการระดับทุติยภูมิและที่สูงกว่าออกไปก่อน  แล้วคิดอัตราส่วนของ
บุคลากรต่อประชากรที่อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้ 
 1.  มีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อย่างน้อยบุคลากร/มีคุณวุฒิในระดับประกาศนียบัตรด้านสาธารณสุข) 
เป็นทีมให้บริการที่ต่อเนื่องในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1: 1,250 และในจํานวนนี้ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพ1 ใน 4 
 2.  อย่างน้อย 3 ใน 4 ของพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในข้อ 1 ต้องทํางานประจําในหน่วยบริการปฐมภูมิ
นั้นๆ 
 3.  มีแพทย์ในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือในเครือข่ายของบริการปฐมภูมิร่วมรับผิดชอบเป็นทีมสุขภาพในอัตราส่วน  1 
: 10,000  ในพื้นที่ทุรกันดาร  และ/หรือไม่สามารถหาแพทย์มาให้บริการได้  ให้ลดพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานแทนด้วย
อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพ 2 คนต่อแพทย์ 1 คน  เพิ่มเติมจากข้อ 1 แต่ทั้งนี้ต้องมีแพทย์ไม่น้อยกว่า 1 : 30,000 (แพทย์มี
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บทบาทรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกับทีมบุคลากรอื่นๆเป็นผู้กํากับดูคุณภาพการบริการ  ให้คําปรึกษาในการ
บริการ ส่วนบทบาทให้บริการโดยตรงขึ้นกับจํานวนแพทย์ที่มีและควรปรับให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยบริการที่มีใน
พื้นที่) 
 4.  มีทันตแพทย์ในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือในเครือข่ายของหน่วยบริการปฐมภูมิในอัตราส่วน 1 : 20,000  ในพื้นที่
ที่มีทันตแพทย์ไม่เพียงพอ  ให้มีทันตาภิบาลปฏิบัติงานแทน ด้วยอัตราส่วนทันตาภิบาล 2 คนต่อทันตแพทย์ 1 คน แต่ทั้งนี้ต้อง
มีทันตแพทย์ ร่วมกํากับดูแลไม่น้อยกว่า 1 : 40,000 คน 
 5.  มีเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือในเครือข่ายของบริการปฐมภูมิให้บริการและรับผิดชอบงานเภสัชกรรม
และการคุ้มครองผู้บริโภคในอัตราส่วน  1 : 15,000  ในพื้นที่ที่มีเภสัชกรไม่เพียงพอ ให้มีเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับการอบรมด้านเภสัชกรรมเบือ้งต้นปฏิบัติงานแทนอัตราส่วนเจ้าหน้าที่  2 คนต่อเภสัชกร 1 คน แต่ทั้งนี้ต้อง
มีเภสัชกรรมร่วมกํากับดูแลไม่น้อยกว่า 1 : 30,000 คน 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี มีขอบเขตความรับผิดชอบตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งในและนอกเวลาราชการ ภายใต้วิสัยทัศน์
ที่ว่า  ภายในปี 2555 เทศบาลนครอุดรธานีจะเป็นองค์กรชั้นนําด้านการจัดบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน ชุมชนพึงพอใจและ
เข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพอย่างม่ันใจ โดยมีหน่วยให้บริการ 4 หน่วย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
อุดรธานี ( ท.1 ) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม และศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน มี
จํานวนประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จํานวน 14,436 ครัวเรือน  ประชากรทั้งส้ิน 59,558 คน อัตราส่วนบุคลากรต่อ
ประชากรในปัจจุบัน ทันตแพทย์ 1:29,779  เภสัชกร 1:19,852  พยาบาลวิชาชีพ 1:8,508  จพง.ทันตสาธารณสุข  1:59,558  
ปัจจุบันยังไม่มีแพทย์ปฏิบัติงานเต็มเวลา ในปัจจุบันความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนมีเป็นจํานวนมาก ทําให้
หน่วยบริการสาธารณสุข จําเป็นต้องให้บริการประชาชนทั้งในเขตรับผิดชอบของตนเองและประชาชนทั่วไป บุคลากรใน
ศูนย์บริการด้านสาธารณสุขต้องรับผิดชอบปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีผู้มารับบริการที่มาจากหลากหลายปัญหาด้าน
สุขภาพ ประกอบกับศูนย์บริการสาธารณสุข มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และบุคลากรทางการแพทย์ที่จํากัด การให้บริการไม่สามารถ
สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันทีทันใด การทํางานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ตลอดจนความไม่เพียงพอและพร้อมของ
อัตรากําลังบุคลากรและเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสภาพแวดล้อมการทํางานส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดปัญหา อุปสรรค
ในการทํางาน ประกอบกับสวัสดิการ ค่าตอบแทนยังคงอยู่ในอัตราที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากร
ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความเบื่อหน่ายในงาน และอาจส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความจําเป็นที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล
นครอุดรธานี เพื่อนํามาสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทําให้เกิด
ขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความจงรักภักดีและคงอยู่กับองค์กร ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ีของประชาชนโดยรวมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี 
 2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนคร
อุดรธานี 
 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธาน ี

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยมุ่งศึกษาสภาพคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธาน ีผู้วิจัยได้กําหนดการวิจัยออกเป็น 3  ระยะ 
 การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี  โดย
เร่ิมจากศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึง กําหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย และประชากรเป้าหมาย 
ต่อมาจึงสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนํามา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS  
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 การวิจัย ระยะที่ 2  สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข  
เทศบาลนครอุดรธานีโดยนําผลวิเคราะห์ใน ระยะที่ 1 เข้าสู่การประชุมระดมสมองโดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้เชี่ยวชาญ  จํานวน 15 คนร่วมกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปและสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวิจัย ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานีนํายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จากการประชุมระดมสมองในระยะที่ 2  เข้าสู่การ
ประเมิน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 12 คนจากนั้นนํามาวิเคราะห์ข้อมูล เสนอผลการประเมินและปรับแก้ไข
ตามคําแนะนํา พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล
นครอุดรธานี โดยรวม 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ค่าเฉล่ีย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม   2.63 0.78 ปานกลาง 
2. ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
3. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน    

2.91 
3.64 

0.84 
0.83 

ปานกลาง 
ดีมาก 

4. ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง 3.89 0.76 ดีมาก 
5. ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์บุคคลอื่น 3.92 0.96 ดีมาก 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล      3.70 1.05 ดีมาก 
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทํางาน 4.05 0.90 ดีมาก 
8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.05 0.80 ดีมาก 

เฉล่ีย 3.60 0.55 ดีมาก 

 จากตารางที่ 1  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานีโดยรวม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก  (X  = 3.60)  ยกเว้น ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  (X  = 2.63)   และด้านสภาพการ
ทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  (X  = 2.91)   มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีคะแนนค่าเฉล่ียต่ําสุด 3 อันดับ เรียงจากน้อยไปหามาก ได้แก่ คุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม (X  = 2.63)  ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  (X  = 2.91)  ด้านความก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในงาน   (X   = 3.64)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครอุดรธานี ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

คุณภาพชีวิตการทํางาน  
ค่าเฉล่ีย 
(X ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม       
1.  ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงาน  2.74 0.96 ปานกลาง 
2.  ค่าตอบแทนคุ้มค่ากับความเส่ียงภัยในการทํางาน 2.75 0.93 ปานกลาง 
3.  ค่าตอบแทนเพียงพอกับการดํารงชีวิตอยู่ 2.45 0.95     ไม่ดี   (1) 
4.  ค่าตอบแทน เสมอภาค สําหรับปริมาณงาน 2.60 0.86 ปานกลาง(3) 
5.  ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสมีความเหมาะสม  2.50 0.89       ไม่ดี  (2) 
6.  สวัสดิการ มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับ
ความต้องการของบุคลากร  

2.75 0.98 ปานกลาง 

เฉล่ีย 2.63 0.78 ปานกลาง 

 จากตารางที่  2 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี  ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  โดยรวม ค่าเฉล่ียมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง   (X  = 2.63)  ทุกข้ออยู่
ในระดับปานกลาง ยกเว้น  ค่าตอบแทนเพียงพอกับการดํารงชีวิตอยู่ และ ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสมีความเหมาะสม 2 ข้อ
นี้มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับไม่ดี เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ข้อที่มีคะแนนค่าเฉล่ียต่ําสุด 3 ลําดับ 
เรียงจากน้อยไปหามาก ดังนี้ ค่าตอบแทนเพียงพอกับการดํารงชีวิตอยู่ (X  = 2.45) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสมีความ
เหมาะสม (X   = 2.50)  และค่าตอบแทน เสมอภาค สําหรับปริมาณงาน (X   = 2.60) ตามลําดับ 
ตารางท่ี  3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครอุดรธานี  ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  

คุณภาพชีวิตการทํางาน  
ค่าเฉลี่ย 
(X) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

แปลผล 

ด้านสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

   

1. การกําหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ทํางานเพื่อความปลอดภัย 

2.84 0.93 ปานกลาง(2) 

2. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่ทํางานมีการกําหนดอย่าง
ชัดเจน 

2.88 0.90 ปานกลาง(3) 

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสม 

2.97 1.03 ปานกลาง 

4. การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
ความปลอดภัย 

3.02 1.06 ปานกลาง 

5. เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานมีใช้อย่างเพียงพอ 

2.77 0.96 ปานกลาง(1) 

6. จํานวนบุคลากรเหมาะสมกับภาระงาน 2.98 1.08 ปานกลาง 
เฉลี่ย 2.91 0.84 ปานกลาง 

 จากตารางที่  3 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ด้านสภาพ
การทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โดยรวม ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  (X = 2.91)  ทุกข้อมีคุณภาพชีวิต
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การทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ข้อที่มีคะแนนค่าเฉล่ียต่ําสุด 3 ลําดับ เรียงจาก
น้อยไปหามาก ดังนี ้ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานมีใช้อย่างเพียงพอ  (X = 2.77)  การ
กําหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการทํางานเพื่อความปลอดภัย  (X  = 2.84)  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่ทํางานมีการกําหนดอย่างชัดเจน (X = 2.88) ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน ของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครอุดรธานี  โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยู่ในระดับปานกลาง และมีคะแนนค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  รองลงมาคือ ด้านสภาพ
การทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  สามารถนําไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี  ได้ 2 ด้าน คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพึง
พอใจด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ได้แก่  โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 2555 พร้อมทั้ง
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพการ
ทํางานให้มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่  โครงการการจัดซื้อ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน  โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกําหนด ในการปฏิบัติงาน และโครงการอบรมวิธีการ มาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ การจัดการความเส่ียง และรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาล
นครอุดรธานี  ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนตามความเหมาะสม ร้อยละ 80  ขึ้นไป จึงถือว่ายุทธศาสตร์มีความเหมาะสม
เป็นที่ยอมรับได้ 

สรุปและอภิปรายผล 

 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับดีมาก แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทํางานไม่ดีมี 
2 ด้าน ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และ ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
แสดงให้เห็นว่า ค่าตอบแทนและความปลอดภัยในร่างกายและจิตใจ เป็นส่ิงกระตุ้น หรือจูงใจในการทํางาน บุคคลากรที่เห็นว่า
คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านค่าตอบแทน และความปลอดภัยด้านสุขภาพ ร่างกาย ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงนั้น 
อาจเกิดจากบุคลากร เร่ิมไม่มีความเชื่อม่ัน หรือไม่ไว้วางใจในหน่วยงานของตน  ซึ่งเป็นส่ิงที่จําเป็นที่หน่วยงานจะต้องคํานึงถึง 
ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของผาณิต สกุลวัฒนะ (2537)  ที่ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนก
การพยาบาล ต่าง ๆ 9 แผนกของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยที่สนับสนุนของสมหวัง 
โอชารส  (2541) ที่ได้ทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทย์
ใหญ่ กรมตํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับ คุณภาพชีวิตการทํางาน และปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการ ทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงาน แพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ ผลการวิจัย พบว่าค่าเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน และ
งานวิจัยของอรุณี  สุมโนมหาอุดม (2542)  ที่ทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการ ทํางานของข้าราชการสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง และงานวิจัย
ของนลินี พงษ์ชวาล (2543) ซึ่งได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาลขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล วิชาชีพในโรงพยาบาลขอนแก่น 
และศึกษาปัจจัยการบริหารที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลขอนแก่น อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน สาเหตุที่ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขเป็นเช่นนี้ อาจเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน มีมากขึ้น ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทําให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขของรัฐ จําเป็นต้องให้บริการประชาชนทั้งในเขตรับผิดชอบของตนเองและประชาชนทั่วไป บุคลากรในหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพต้องมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้มารับบริการ มีปัญหาด้านสุขภาพที่หลากหลาย ประกอบกับ อุปกรณ์ 
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เคร่ืองมือ และบุคลากรทางการแพทย์ที่จํากัด การให้บริการไม่สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที 
การทํางานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดจนความไม่เพียงพอของอัตรากําลังบุคลากร  และสภาพแวดล้อมการทํางานส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเกิดปัญหา อุปสรรคในการทํางาน ประกอบกับสวัสดิการ ด้านค่าตอบแทนยังคงอยู่ในอัตราที่ไม่
สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความเบื่อหน่ายในงาน และ
อาจส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการทํางานดังที่ พิมลวรรณ  พงษ์สวัสดิ์ ( 2535: 8 ) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน   
หมายถึง การจัดการที่คํานึงถึงบุคคลที่ทํางานเป็นสําคัญ และเป็นความรู้สึกพึงพอใจที่แตกต่างกันไปตามการรับรู้ของแต่ละ
บุคคลซึ่งอาจเป็นลักษณะงาน  สภาพแวดล้อม  ค่าตอบแทน  ตลอดจนความก้าวหน้าในอนาคตของผู้ปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจหากได้รับการตอบสนองและสามารถทําให้บุคลากรในองค์กรนั้นดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศาสตราจารย์ Tatsuo Ikezawa แห่งมหาวิทยาลัย Waseda ที่ได้ทําการศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของพนักงานพบว่า การที่พนักงานรู้สึกม่ันคงในงานและการได้อยู่ในบรรยากาศการทํางานที่น่าพึงพอใจ ท้ายที่สุดแล้วจะ
นําไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า (Shirou Fujita อ้างในนพเก้า ศิริพลไพบูลย,์ 2549 : 134)  และดังที่วอลตัน (Walton, 1973) 
กล่าวถึง การประเมินองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน 2 ใน 8 ด้าน มีดังนี้ 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  คือส่ิง
ที่เป็นแรงกระตุ้นหรือจูงใจสําหรับคนทํางาน  2) สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ  หมายถึง  
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ ซึ่งการที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยจากส่ิงแวดล้อมในการทํางาน  
และองค์กรใดหากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้สมาชิกมีความพึงพอใจ  มีแรงจูงใจ  ทุ่มเทการทํางาน
ทั้งกายและใจ  มีความผูกพันยึดม่ันและเพิ่มผลผลิตต่อองค์กรมากขึ้น  และไม่ว่าองค์กรจะประสบปัญหาในการทํางานเพียงใด
สมาชิกขององค์กรพร้อมทุ่มเทกําลังกายและใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องศึกษาและแสวงหา
วิธีการให้เกิดความสอดคล้องของความพึงพอใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานและองค์กร (ผจญ เฉลิมสาร, 2549) เพื่อให้องค์กรสามารถ
ประสบความสําเร็จในการทํางานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว ้  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร  ในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนคร
อุดรธานี ในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ควรเน้นการสร้างขวัญและกําลังใจด้านค่าตอบแทนที่ดี และส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อมในการทํางานให้ดีขึ้นเพื่อ ให้เกิดแรงจูงใจในงาน นําไปสู่การปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จากผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ เป็นวิธีการและกลยุทธ์ที่จะช่วยแก้ปัญหา
คุณภาพชีวิตการทํางานให้ดียิ่งขึ้น หากสามารถผลักดันให้ยุทธศาสตร์นี้ไปสู่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง ควรนําไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม 
 จากผลการวิจัยระยะที่  3 พบว่า โครงการที่เกิดจากยุทธศาสตร์ อันได้แก่ โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนให้เพียงพอกับการดํารงชีวิตอยู่ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555 โครงการจัดซื้อ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน และ
โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกําหนด ในการปฏิบัติงาน  เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมยอมรับได้ ควรนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี และเทศบัญญัติประจําปี และดําเนินโครงการแบบต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
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Abstract 

  This study examines the outcomes of the Tambon Ubon Municipality’s policy to promote the 
handmade floral industry.  The researchers use the structured interview and focus-group discussion 
techniques to solicit information from 59 business owners and local government officials. Content analysis 
and descriptive statistics are employed in analyzing the results.  
 Based on our research findings, the municipality’s policy outcome is unsatisfactory due to the 
lack of sound budgetary and marketing plans. However, the municipality makes several attempts to 
brainstorm ideas from local citizens and all parties involved to improve the policy formulation and 
implementation processes. Ideas for future improvement include revising the policy to truly support the 
handmade floral industry and providing professional enhancement courses for local citizens, particularly 
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courses in marketing and packaging. Moreover, focus-group participants suggest that the municipal 
government should allow the public to participate more actively in formulating local economic 
development policies.   
Key words : Promotion , Occupation group 

บทนํา 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ส่วนใหญ่ ของประเทศซึ่งมีฐานะยากจน 
และรับทราบถึงปัญหาความต้องการต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงมีบทบาทสําคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับกฎหมายได้กําหนดอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลเช่น บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากนิของราษฎร 
 แต่ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญ  ในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนเท่าที่ควร    
โดยเปรียบเทียบจากตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานของมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นได้จัดทําตามตัวชี้วัดหรือไม่อย่างไร  ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านแผนงานโครงการและการบริหารจัดการ  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชน  ด้านการส่งเสริมด้าน
วิชาการ  
 นอกจากนี้ปัจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญในการส่งเสริมการทํางานด้าน การส่งเสริมอาชีพขององค์กรส่วนท้องถิ่นคือ ภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธ์ศาสตร์ของการส่งเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก
บนพื้นฐานข้อมูลความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนและสภาพที่เป็นจริงในแต่ละพื้นที่ เป็นองค์ประกอบของการ
ตัดสินใจในการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 
และสามารถพึ่งพาตนเองได ้ 
 กลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตําบลอุบลส่วนหนึ่ง  ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น โดยมีสมาชิกประมาณ  50  คน จด
ทะเบียนเม่ือปี  พ.ศ. 2548  ด้วยเงินทุน  20,000 บาท  และได้สนับสนุนงบประมาณ จากเทศบาลตําบลอุบล   ในด้านอาคาร
สถานที ่และเงินอุดหนุนกลุ่มทุกปี  โดยใช้ชื่อ กลุ่มสตรีเทศบาลตําบลอุบล  โดยมีการทําประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย จัดทําเป็น  
แจกันดอกไม้ตั้งโต๊ะ และช่อดอกไม้ติดหน้าอก  และของชําร่วยต่างๆ แต่การดําเนินงานของกลุ่มอยู่ในลักษณะที่ไม่มีความ
ม่ันคง และไม่มีผลกําไร  ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้า ให้เกิดความเข้มแข็งช่วยเหลือตนเอง และสังคมให้เกิดรายได้   
รวมทั้งไม่สามารถพัฒนาผลผลิต ให้ไปสู่ตลาดสินค้าในระดับ ห้าดาว ตามโครงการ OTOP ได้  จากการประชุมประชาคม และ
จากการประชุมกลุ่มผู้นําแต่ละชุมชนแต่ละเดือนพบว่ากลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย มีปัญหาการบริหารจัดการ  การ
ดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ ไม่ยั่งยืน ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้  สภาพปัญหาเหล่านี้ อาจเป็น
เพราะการบริหารจดัการของกลุ่ม  ขาดทักษะการผลิต ขาดการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติม หรือการบริหารจัดการในกลุ่มไม่ดี ขาด
การวางแผนดา้นการตลาด ขาดงบประมาณดําเนินการ  ส่ิงเหล่านี้อาจทําให้กลุ่มไม่ประสบผลสําเร็จ ในด้านการดําเนินการ  
ทําให้การรวมกลุ่มล้มเหลวมีผลทําให้สมาชิกส่วนหนึ่งขาดรายได้เสริม และก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากรายได้ไม่
เพียงพอ และปัญหาการว่างงาน ตามมา  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาในฐานะเป็นพนักงานเทศบาลตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจ   และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ให้คําแนะนํา
และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวมา อีกทั้งในเร่ืองนี้
ยังไม่มีผู้ใดได้ทําการศึกษามาก่อน  จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา การส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ของ
เทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจะได้นําผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นข้อมูล ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา การดําเนินการของกลุ่มอาชีพของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลอุบล  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเป็นข้อมูล
แก่ชุมชนในเขตอื่น ๆ  นําไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการวางแผนดําเนินงาน และนโยบายของกลุ่มอาชีพต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1.  เพื่อศึกษาการส่งเสริมกลุ่มอาชพีดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี   
จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินไทย ของเทศบาลตําบลอุบล  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลอุบล และสมาชิกกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย  
ของเทศบาลตําบลอุบล  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งส้ิน 59 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง(Structured Interview) และ การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group )  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการสัมภาษณ์(Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล ข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารวิชาการต่างๆ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผู้
ศึกษาได้นํามาวิเคราะห์เนื้อหาและทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเบื้องต้นแล้วนําเสนอข้อมูลในรูปความเรียง     

ผลการวิจัย 

ด้านแผนงานโครงการและบริหารจัดการ  พบว่า เทศบาลมีแผนงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ แต่ไม่
สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนได้เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในการดําเนินกิจกรรม เทศบาลตําบลอุบล ไม่ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย และไม่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทําแผนการ
ส่งเสริมอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และไม่มีการวางแผนด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์ เทศบาลตําบลอุบล มีหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ด้านการส่งเสริมอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย โดยการอุดหนุนงบประมาณดําเนินการ
ให้กับกลุ่ม ปีละ  20,000 บาท  

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม พบว่า เทศบาลตําบลอุบลได้บรรจุโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุ่มในแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่ได้สนับสนุนการรวมลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง  ไม่มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในพื้นที่  ไม่มีการส่งเสริมการตลาดและบรรจุภัณฑ์  ไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มจํานวนสมาชิกของ
กลุ่มอาชีพ 
   ด้านการส่งเสริมด้านวิชาการ พบว่ากลุ่ม อาชีพมีทักษะและฝีมือในการประดิษฐ์อยู่บ้าง แต่เทศบาลตําบลอุบลไม่มี
การสํารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาความรู้  ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่มีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ไม่มีการรวบรวม
ข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพ ไม่มีการจัดให้ไปศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอื่นที่ประสบความสําเร็จ  ไม่มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย   ไม่มีการสํารวจ และ/หรือ
รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยของประชาชนในท้องถิ่น แต่ไม่ได้ดําเนินการให้
เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ตามความต้องการของประชาชน 

สภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ของเทศบาลตําบล
อุบล  ในด้านต่างๆเม่ือวิเคราะห์เน้ือหาแล้ว ปรากฏผลการศึกษา ดังน้ี 

1) ด้านแผนงานโครงการและการบริหารจัดการ  ปัญหาและสาเหตุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาที่
สําคัญด้านนี้ไดแ้ก่ 

ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด  ดังคํากล่าวให้สัมภาษณ์ของนาง
พิมล พาชื่น ประธานกลุ่ม  กล่าวว่า “กลุ่มเราไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม  การวางแผนด้านการตลาดไม่มี
เราทําตามที่ลูกค้าส่ังเท่านั้น และผลิตเพื่อจําหน่ายหน้าร้าน” ยังมีผู้กล่าวเสริมอีกเช่น  นางทิพวรรณ นิลาศน์ ซึ่งเป็นรอง
ประธานกลุ่มอาชีพกล่าวว่า “เทศบาลตําบลอุบลไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย ไม่มีหลักเกณฑ์การ
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการส่งเสริมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย .และไม่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนการส่งเสริมอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน” 

ส่วนสาเหตุนั้นมาจากนโยบายผู้บริหารที่ไม่ให้ความสําคัญในด้านการส่งเสริมอาชีพอาจเป็นเพราะมีเร่ืองการเมืองเข้า
มาเกี่ยวข้อง  การไม่จริงใจในการบริหารงานและไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนะว่า  เทศบาลตําบลอุบลควร
กําหนดเป็นนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ ดังคํากล่าวให้สัมภาษณ์ที่ว่า “งบประมาณควรให้มากกว่านี้  ให้เทศบาลเข้ามา
ช่วยเหลือการดําเนินงาน ของกลุ่มอย่างชัดเจนและจริงใจ ให้มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ด้านการส่งเสริม
อาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  และควรให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนการส่งเสริมอาชีพดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินไทย” 
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2) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม ปัญหาและสาเหตุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาที่สําคัญ
ด้านนี้ ได้แก่เทศบาลตําบลอุบล ไม่มีการสนับสนุนการวมกลุ่มอาชีพ  ไม่มีส่วนในการส่งเสริมการตลาดและบรรจุภัณฑ์ และไม่
มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพ  

ส่วนสาเหตุนั้นมาจาก  มีในแผนแต่ไม่ดําเนินการตามแผน  และนโยบายของผู้บริหารไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสํารวจ
หรือจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพ เทศบาลไม่มีส่วนในการส่งเสริมการตลาดเพราะการตลาดและบรรจุภัณฑ์เป็นการดําเนินการเอง
ของกลุ่มเองซึ่งเทศบาลไม่ได้เข้ามาดูแลในส่วนนี ้ 

ส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนะว่า เทศบาลตําบลอุบล ควรจะมี
การกําหนดเป็นแผนลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการส่งเสริมการตลาดและบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มอาชีพ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้า
มาดูและช่วยเหลือและควรให้มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที ่

3) ด้านการส่งเสริมด้านวิชาการ  ปัญหาและสาเหตุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาที่สําคัญด้านนี้ได้แก่ 
เทศบาลตําบลอุบล  ไม่มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพ  ไม่มีการสํารวจข้อมูลความต้องการ พัฒนา
ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่มีการส่งสมาชิกของกลุ่มอาชพีไปศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอื่น ที่ประสบความสําเร็จและไม่มีการ
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับกลุ่ม 

ดังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ข้อมูลว่า  กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย ไม่เคยไปศึกษาดูงานที่อื่น สมาชิกมี
ความต้องการไปศึกษาดูงานแต่ขาดงบประมาณ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล  ดังคํากล่าวให้สัมภาษณ์ของนาง
วาสนา  อรสี สมาชิกในกลุ่มว่า “กลุ่มเราต้องการไปศึกษาดูงานที่อื่น ที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาเป็นแบบอย่างพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มให้ได้รับการยอมรับ และสามารถวางจําหน่ายได้ เทศบาลตําบลอุบลควรเข้ามาช่วยเหลือให้มากกว่านี้”  

ส่วนสาเหตุนั้นมาจากเทศบาลตําบลอุบลไม่มีการรวบรวมข้อมูล ความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพ ไม่มีผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการ และไม่ได้สอบถามความต้องการของประชาชน ไม่มีการสํารวจข้อมูลความต้องการพัฒนา
ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ เหตุผลเพราะผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญและเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาดําเนินการ และไม่ได้สอบถามความ
ต้องการของประชาชน  และเทศบาลตําบลอุบล ไม่มีการส่งสมาชิกของกลุ่มอาชีพ ไปศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพอื่นที่ประสบ
ความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนะว่า เทศบาลตําบลอุบล ควร
กําหนดนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งในด้านงบประมาณและด้านวิชาการ การสร้างงาน สร้างรายได้ การกระจายรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการ ฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพส่งเสริมและพัฒนา ให้กลุ่มอาชีพอย่าง
จริงจังและยั่งยืน รองลงมาเป็น ให้มีการสํารวจข้อมูล ความต้องการพัฒนาความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้
ทักษะในการทํางาน และให้มีการส่งสมาชิกของกลุ่มอาชีพไปศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพอื่นที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ด้านแผนงานโครงการและบริหารจัดการ ผลการศึกษา พบว่า ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม 
เทศบาลตําบลอุบลไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย และไม่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนการส่งเสริมอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย  เพราะนโยบายผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญในการ
ส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม นโยบายส่วนใหญ่เน้นไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  กลุ่มอาชีพไม่มีการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี 
เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการ สมาชิกขาดจิตสํานึกในการทํางานร่วมกันขาดความรับผิดชอบและวินัยในการ
ดําเนินการ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรี  ภู่ตระกูล (2546) เร่ือง การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากกกในเขต
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การผลิตไม่แน่นอนเนื่องจากใช้เวลาว่างจากการทํานามาผลิต สมาชิกหลายคนยังไม่มี
ความชํานาญในการผลิต การตลาดมีการนําไปขายเองและอาศัยพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ก็ให้สมาชิกไปออกร้านตามงาน
เทศกาลต่างๆ เป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วย ปัญหาอุปสรรคคือสมาชิกไม่มีความรู้เร่ืองการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
รูปแบบหลากหลาย รวมถึงการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน  สําหรับปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาชีพ
พบว่ากลุ่มไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน มีเงินทุนหมุนเวียนน้อยการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สมาชิกไม่มีความรู้เร่ืองการบริหาร ส่ิงที่กลุ่มต้องการได้แก่การสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียน การได้รับการอบรม
ให้มีความรู้ด้านการตลาด เทคนิคการผลิตที่มีมาตรฐานและการบริหารอย่างเป็นระบบ  หน่วยงานของรัฐและเอกชนควร
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตและการตลาด 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จาก
ดินไทย  ด้านแผนงานโครงการและบริหารจัดการ  พบว่ากลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยไม่มีความเข้มแข็งในการดําเนิน
กิจกรรม  การดําเนินงานมีผลกําไรน้อย  สินค้าเป็นสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย  ขาดการประสานงาน  ขาดงบประมาณดําเนิน
กิจกรรม  ขาดการพัฒนาตัวสินค้า สมาชิกไม่มีความสามัคคี  และมีการทุจริตเกิดขึ้น ข้อเสนอแนะคือ เทศบาลตําบลอุบลควร
เข้าไปดูแลและส่งเสริมให้มากกว่านี้  โดยเฉพาะด้านงบประมาณ  การบริหารงาน  การวางแผน  ควรกําหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มากกว่านี้ และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือดูแลเพิ่มขึ้น ที่ผลการศึกษาปรากฏออกมาเช่นนี้ทําให้เห็นว่าไม่สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสุมาลี  สังข์ศรี  (2542) ที่ศึกษากลุ่มส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมครัวเรือนจากผักตบชวา บ้านคลองนกกระทุง 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุงขึ้น มีการผลิต และ
จําหน่ายผลิตภัณฑด์้วยตนเอง มีผู้สนใจและสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จนถึง 76 คน การดําเนินงานของกลุ่มเป็นปึกแผ่น 
และมีฐานะการเงินที่ค่อนข้างม่ันคง การดําเนินงานของกลุ่มจัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร 10 คน เลือกตั้งทุก 2 ปี มี
ผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ปรึกษา กิจการของกลุ่มมีความก้าวหน้ามาโดยลําดับ มีการติดต่อหาตลาด การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับความต้องการของตลาด การฝึกอบรมสมาชิก และจัดจําหน่ายและแบ่งผลกําไรที่ยุติธรรม การมีระบบการดําเนินงานที่ดี 
และครบวงจร รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต การพัฒนารูปแบบและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การหาตลาด 
การจัดจําหน่าย และการจัดสรรรายได้ให้แก่สมาชิกและของกลุ่ม  

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยไม่มี
ความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรม  เทศบาลตําบลอุบลไม่มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ ไม่มีส่วนใน
การส่งเสริมการตลาดและบรรจุภัณฑ์  และไม่มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่   เนื่องจาก ขาดการ
สนับสนุนและส่งเสริมจากเทศบาลตําบลอุบลในเร่ืองงบประมาณดําเนินงานอย่างเพียงพอ ขาดการวางแผนด้านการตลาด ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการบรรจุภัณฑ ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา  จําปาวัลย์ (2553) ที่ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดข้าวปุ้น อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษาสนับสนุนเร่ืองนี้เด่นชัดใน
ประเด็น  ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดข้าวปุ้น ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดข้าวปุ้น อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
งบประมาณกลุ่มอาชีพ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและเหมาะสม  ไม่พอใจในการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ
ในท้องถิน่  และกลุ่มอาชีพไม่มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อบริหารงานอย่างเพียงพอ   

ส่วนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินไทย ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม ที่พบว่า เทศบาลตําบลอุบลไม่มีการสนับสนุนการรวมกลุ่ม
อาชีพ  ไม่มีส่วนในการส่งเสริมการตลาดและบรรจุภัณฑ์  และไม่มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพ ที่ผลการศึกษา
ปรากฏเช่นนี้เนื่องจากเทศบาลตําบลอุบลผู้บริหารไม่มีนโยบายในการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพที่ชัดเจน ไม่ให้ความสําคัญที่จะ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้ประสบผลสําเร็จอาจเป็นเพราะขาดการวางแผนหรือขาดบุคลากรที่จะดูแลด้านนี้โดยตรง ผู้บริหารควร
กําหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพมากกว่านี้ สํารวจความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่ม และจัดให้มีการ
รวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง  ควรจะมีการส่งเสริมการตลาดและบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มอาชีพโดยจัดให้มีเจ้าหน้าทีเข้ามาดูและช่วยเหลือ
และควรให้มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที ่

3. ด้านการส่งเสริมด้านวิชาการ ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลตําบลอุบลไม่มีการสํารวจข้อมูลความต้องการพัฒนา
ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่มีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ไม่มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของกลุ่ม
อาชีพ ไม่มีการจัดให้ไปศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอื่นที่ประสบความสําเร็จ  ไม่มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย  ไม่มีการจัดทําแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ  มีการ
สํารวจและ/หรือรวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยของประชาชน ในท้องถิ่นแต่
ไม่ได้ดําเนินการให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนตามความต้องการของประชาชน 
 เนื่องจาก นโยบายผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญเร่ืองการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพขาดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ  
และไม่เคยไปศึกษาดูงานที่อื่นที่ประสบความสําเร็จที่สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะของกลุ่มตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิภาภรณ์ ใจคํา (2551) ที่ศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มอาชีพ
แกะสลักช้างไม้ บ้านจ๊างนัก อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีการฝึกทักษะปฏิบัติโดยการสังเกตจาก
งานที่มีอยู่จากการเรียนและลงมือทํางานจริง ด้วยการบอกและทําให้ดูของผู้ถ่ายทอด  
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ส่วนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้าน การส่งเสริมด้านวิชาการ พบว่าไม่มีการ
สํารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่มีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไม่ มีการรวบรวมข้อมูล
ความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพ การศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอื่นที่ประสบความสําเร็จ ไม่มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย  มีการจัดทําแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ แต่ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ไม่มีการสํารวจและ/หรือรวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากนโยบายผู้บริหารเทศบาลตําบลอุบล ไม่ได้เน้นการ
ส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพเท่าที่ควร ขาดการนํานโยบายไปปฎิบัติที่ชัดเจน  สมาชิกขาดการอบรมเพิ่มทักษะ ขาดการไป
ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์ จึงกลายเป็นปัญหา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา  จําปาวัลย์ (2553) ที่ศึกษา
เร่ืองการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดข้าวปุ้น อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่าปัญหาการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดข้าวปุ้น อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  
จําแนกตามรายด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่า 1) ด้านการฝึกอบรม สถานที่ในการฝึกอบรมไม่เหมาะสม เพราะกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลมีการส่งเสริมตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม จึงมีความหลากหลายในการจัดตั้งกลุ่ม  เป็นเร่ืองยากที่จะจัดหาสถานที่ใน
การฝึกอบรมให้เหมาะสมกบัทุกกลุ่มอาชีพ  ในคราวเดียวได้ 2)  ด้านการศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพไม่ได้นําความรู้จากการศึกษาดู
งานมาใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  เพราะสมาชิกไม่ได้ร่วมในการจัดทําแผนการศึกษาดูงาน ทําให้ขาดความพร้อมในการศึกษา
ดูงาน ทั้งเร่ืองที่สนใจอยากรู้ หลักสูตร เวลา และสถานที่  จึงไม่มีความรู้มากพอทีจ่ะนํามาพัฒนากลุ่มอาชีพของตนได้ 3)  ด้าน
งบประมาณกลุ่มอาชีพ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและเหมาะสม  ไม่พอใจในการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ
ในท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพไม่มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อบริหารงานอย่างเพียงพอ  

ส่วนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารควรกําหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สํารวจความต้องการของกลุ่มที่จะฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มได้ศึกษาดูงานจากที่อื่นที่ประสบความสําเร็จในด้านนี้  โดยกระทําอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
1. เทศบาลตําบลอุบลควรกําหนดนโยบาย ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง และอุดหนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือดูแล
เพิ่มขึ้น  

2. เทศบาลตําบลอุบลควรสํารวจ ความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่ม และจัดให้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง 
โดยมีเทศบาลเป็นพี่เล้ียง  ควรจะมีการส่งเสริมการตลาดและบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มอาชีพ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าทีเข้ามาดูและ
ช่วยเหลือ และควรให้มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ 

3 เทศบาลตําบลอุบล ควรกําหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และสนับสนุน
ส่งเสริม ให้กลุ่มได้ศึกษาดูงานจากที่อื่น ที่ประสบความสําเร็จในด้านนี้  โดยกระทําอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

4. ในการกําหนดนโยบายตามข้อ 1 และข้อ 3 นั้น เทศบาลตําบลอุบล ควรมีมาตรการในการดําเนินกิจกรรมตาม
นโยบายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ให้ได้รับผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

เอกสารอ้างอิง 

จิตรี  ภู่ตระกูล . 2546. การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากกกในเขตพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยานิพนธ์  
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง . 
นิภาภรณ์  ใจคํา. 2551. กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มอาชีพแกะสลักช้างไม้.      
          รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา) 
สุมาลี  สังข์ศรี. 2542. กลุ่มส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมครัวเรือนจากผักตบชวา.  รายงานการวิจัยกรุงเทพมหานคร :  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.    
อุษา  จําปาวัลย.์ 2553. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลกุดข้าวปุ้น. รายงานการศึกษาอิสระ 
 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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การจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก   
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธาน ี

HUMAN  RESOURCE  MANAGEMENT OF KANGKOK SUB- DISTRICT 
 IN  SRIMUNGMAI DISTRICT IN UBONRATCHATHANI PROVINCE. 

ศิปาง  ทุมไมย, วิเชียร  วรพุทธพร 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาอิสระเร่ือง  การจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก  อําเภอศรีเมือง
ใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   ปัญหาการจัดการ
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแก้งกอก  อําเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธาน ีวิธีการดําเนินการศึกษาใช้การสัมภาษณ์  ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้าส่วนต่าง ๆ และพนักงานส่วนตําบล  รวมทั้งส้ิน  22  คน  แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์  โดย
การพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive  Analysis)  สรุปผลการศึกษาอิสระตามวัตถุประสงค์   
ผลการศึกษา 
 สภาพการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก  ยังไม่มีการบริหาร
จัดการที่ดีพอจะเห็นได้จาก  การที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ   การ
บริหารงานบุคคลเป็นอํานาจและดุลยพินิจของผู้บริหารเพียงผู้เดียว  และไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ทราบ  และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ทําให้การดําเนินงานด้านต่างๆ  ไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   ปัญหาการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ จากการศึกษา  พบว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรไม่มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการบริหารงาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทขององค์กรโดยแท้จริง  
เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนร่วมในการกําหนดความต้องการกําลังคนในแต่ละงาน  กระบวนการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกไม่มีความ
ยุติธรรม  ทําให้ได้คนไม่มีคุณภาพ  ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร  ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไม่มีการสํารวจความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน  การพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ  และไม่ทั่วถึงทุกส่วน  ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการและผลตอบแทน  รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบไม่มีความเที่ยงตรง  ไม่เป็น
ธรรม  และไม่ทั่วถึง  เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการไม่มีคุณภาพ ทําให้ผลการประเมินไม่เป็นที่ยอมรับ  และไม่นําผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใช้ในการวางแผน  ปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนางานในปีถัดไป  ในด้านการธํารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์  ผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมการเสริมสร้างความสามัคคี  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
เท่าที่ควร  การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไม่สะท้อนปัญหาและความต้องการของบุคลากร ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของเจ้าหนา้ที่ในด้านต่างๆ  รวมถึงความขัดแย้งภายในองค์กรได้  จึงทําให้กระบวนการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยังมีปัญหาอยู่  ไม่นําไปสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ไม่มีคําตอบในเร่ืองของความก้าวหน้าในอาชีพ  
และความโปร่งใสในกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กําหนดให้ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน   โดยนําหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ควรกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน  มีส่วนร่วมในการกําหนดความต้องการกําลังคนในแต่ละตําแหน่งเพื่อนํามาบรรจุลงใน
แผนอัตรากําลัง  และควรมีการวางแผนอัตรากําลังทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ชัดเจนครอบคลุมและเหมาะสมกับปริมาณงานของ
องค์กร  ด้านการสรรหาและคัดเลือกควรกําหนดมาตรฐานในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ  
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับงานและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ควร
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานในทุกๆ  ด้านตามความเหมาะสม  
ควรส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้นําความรู้ที่มีมาถ่ายทอด  ฝึกอบรม และนิเทศภายในหน่วยงาน  
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน  ด้านการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนและการพิจารณาความดีความชอบ  ควรยึดหลักคุณธรรมโดยเน้นคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  นําหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  เที่ยงตรง  และเป็นมาตรฐานเดียวกันมาใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างความสามัคคี  การสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน  มีกิจกรรมการพบปะสังสรรค์ตามโอกาสอันควร มุ่งการทํางานเป็นทีม มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ร่วมกัน  และการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ส่งเสริมการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรเพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจที่ดีในการทํางาน 
คําสําคัญ  :  การจัดการ,การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์

Abstract 

 This independent study aimed to find the condition of human resource management in the 
organization, human resource problems, and its solutions. Interview of a total of 22 sample representatives 
consisting of the organization administrators, permanent secretary, division managers, and officers was applied for 
data collection. Furthermore, Descriptive Analysis was employed for data analysis. The findings found in this study 
were demonstrated as follows: 
  The present condition of human resource management was not quite appropriate as the officers 
could not take participation to share opinions in management of the organization, human resource 
management totally relied on the single administrator, there were no public relations of needed information to 
people in the area, and the officers were not conscious on their responsibilities, leading to ineffective 
management.  
  There were some problems of the human resource management. For management part, the officers 
could not take participation to share opinions in management of the organization, human resource 
management planning was inconsistent with absolute needs and contexts of the organization, the officers did 
not have participatory opportunities to determine the number of officer required in each division, processes of 
personnel recruitment and selection were ambiguous. Regarding the training and development perspective, 
examinations of work training needs among the officers were not available, the human resource development 
was inefficient, and it was not provided to all divisions in the organization. In accordance with working 
evaluation, welfare and bonus allocation was not honestly, justly, and properly determined. Welfare and 
bonus consideration criteria of the committee were not qualified, resulting in unacceptable evaluation results. 
Working outputs of the officers were not employed for planning and improvement, essentially used for 
creation of the future performance plan. In view of human resource maintenance, the administrators did not 
give priority to harmony activity arrangement in the organization. Needed and problems of the officers were 
not reflected and their troubles could not be absolutely resolved contributing to some organizational conflicts. 
These may be implied that human resource management in the organization could not reach to Result-Based 
Management (RBM), explicit career progression path, and transparency in personnel recruitment and selection. 
The human resource management was not carried out subject to Local Personnel Administration B.E. 2542, 
significantly. 
  According to clarification of human resource problems, participatory activities for sharing perspectives, 
concerning human resource planning, of all officers should be determined. Good Governance should be 
considered for management and participation among all division managers, in processes of personnel 
recruitment and selection required for personnel planning, should be provided. The present and upcoming 
future personnel planning should be obvious, covered, and corresponded with the amount of works assigned 
to officers in the organization. The personnel recruitment and selection, consistent with job descriptions, 
should be appropriately qualified. For personnel training, there should be an assistance of human resource 
development to create knowledgeable, qualified, and skillful officers. They should have positive attitudes to 
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all tasks and train and impose knowledge to other officers in the organization. In addition, opportunities for 
opinion exchanges to obtain real problems and needs of each officer should be granted. Welfares and 
bonuses, importantly, ought to be relied on work quality and Result-Based Management. For working 
evaluation, the single standard criteria applied to every officer should be formed. Additionally, harmony 
activities, positive work environment, event parties, and teamwork orientation should be focused as they 
perform as a key part of the organization. Lastly, career progression paths should be developed to create 
working inspiration at work.  
Keywords : Management , Human  Resource  Management 

บทนํา 

 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรในการปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  และเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน  ดังนั้น  
กระบวนการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resources  
Managements) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  หากการจัดการงานบุคคลไม่ดี  องค์การจะได้คนไม่ดี  ขาดความรู้ความสามารถในการ
ทํางาน  สร้างปัญหาให้แก่ผู้บริหารและสร้างปัญหาให้แก่องค์การ  (สมคิด  บางโม,2551)  ซึ่งการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ควรดําเนินงานได้อย่างอิสระภายใต้มาตรฐานและระเบียบที่ถูกต้อง นอกจากนี้ในด้านกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ต้องก่อให้เกิดระบบการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ  การใช้ประโยชน์จากบุคลากร  การให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่  การพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน  รวมถึงการรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ
ไว้ ด้วยการจ่ายค่าตอบแทน  และจัดระบบเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข (สํานักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติประเทศไทย,ม.ป.ป.) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งบุคลากร มีความสนใจที่จะ
ศึกษาเร่ือง การจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก  อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์อันจะเป็นข้อ มูลสารสนเทศในการนําไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก   อําเภอศรี
เมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี   
 2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก   
อําเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี   

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  (Qualitative   Research) โดยใช้การสํารวจ  การสอบถาม  การ
สังเกตและการสัมภาษณ์  มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  (Key  Informant:  KI)ได้แก่คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และหัวหน้าส่วนทุกส่วน จํานวน  9  คน  และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  (Casual  Informant:  CI)  ได้แก่  
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  จํานวน  13  คน  จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิงพรรณนาหาข้อสรุปของปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

ผลการวิจัย 

 1.  สภาพการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก  อําเภอ ศรีเมืองใหม่  
จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้ง 7 ด้าน ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
พบว่า  การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์มีการวางแผนอัตรากําลังไว้อย่างชัดเจนแต่การวางแผนอัตรากําลังไม่

เหมาะสมกับปริมาณงาน บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรากําลัง ก่อนการหมดวาระการดํารงตําแหน่งจะมีแผนการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลังไว้  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และมีการกําหนดตําแหน่งที่ต้องการมาบรรจุไว้ในแผน
อัตรากําลังสามปีและแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างส่ีป ี
  ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์
  พบว่า  มีการดําเนินการตามระเบียบราชการและหนังสือส่ังการทุกขั้นตอน  แต่การสรรหาเป็นอํานาจและดุลยพินิจ
ของผู้บริหาร และมีการปกปิดข้อมูลข่าวสารด้านกรอบอัตรากําลังไม่มีการเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ แม้จะมี
ตําแหน่งว่างอยู่หลายตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังและขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ว่างแต่ไม่มีการดําเนินการ
สรรหาแทนตําแหน่งที่มีการโอนย้ายออก กระบวนการสรรหาเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น และพบปัญหาการดําเนินการสรรหายังมีความไม่เป็นธรรม  และทําให้เกิดการร้องเรียนว่าไม่โปร่งใส 
  ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์
 พบว่า การดําเนินการเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ทีก่ําหนด  ในการคัดเลือกบุคลากรไม่ว่าจะเป็นพนักงานขึ้นอยู่
กับความต้องการใช้กําลังคนและงบประมาณภายใต้ข้อจํากัดของภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้บริหารเป็นสําคัญ  ในกระบวนการคัดเลือกแม้จะมีการดําเนินการคัดเลือกอย่างเป็นขั้นตอนแต่พบว่าเป็นไปโดย
ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเช่นเดียวกับการสรรหาและทําให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดําเนินการคัดเลือกเกิดความลําบากใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พบว่า มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ  แต่ไม่มีการสํารวจวิเคราะห์ความต้องการ
ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร  และปัญหาข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทําให้ความต้องการในการ
พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรยังไม่ถูกนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งในปัจจุบันการเข้า
รับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการผู้บริหาร  ไม่ให้ความสําคัญในการวิเคราะห์
หลักสูตรว่าเหมาะสมและตรงกับงานตําแหน่งใด ทําให้ทักษะความรู้ที่ได้มาจึงไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรเท่าที่ควร  
การประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้น จะมีเฉพาะหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้
จัดเท่านั้น 
   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 พบว่า ไม่มีการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ล่วงหน้า การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบ เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน  และการเล่ือนระดับไม่มีความเที่ยงตรงและไม่มีความเป็นกลางทําให้ผลการ
ประเมินที่ ได้ไม่เป็นไปตามคุณภาพของงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  แม้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนที่ทําหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา  ไม่มีการแจ้งผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ  ผลการประเมินที่ได้จึงไม่เป็นที่ยอมรับ  ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการจัดสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน 

พบว่า  มีการพิจารณาความดีความชอบเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในรูปของคระกรรมการแต่ระบบการพิจารณา
ความดีความชอบนั้นยังเป็นระบบอุปถัมภ์ไม่มีความโปร่งใสยุติธรรมและไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากการมีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้รับการประเมิน ในกรณีการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)  เป็นอํานาจผู้บริหารท้องถิ่น
ในการอนุมัติ จึงมีเร่ืองของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง  ความไม่เป็นธรรมในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบในแต่ละด้าน ทําให้บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพราะผู้บริหารให้ความสําคัญกับ
ตัวเงินมากกว่าความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีในตัวบุคลากรแต่ละคน 

ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์
 พบว่า ไม่มีกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กรและระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร อยู่
กันเป็นกลุ่มแบ่งพรรค แบ่งพวก  มีความขัดแย้งภายใน  ขาดความร่วมมือที่ดี  ทําให้แต่ละปีงบประมาณมีการย้ายเข้าย้าย
ออกเป็นจํานวนมาก  บุคลากรให้ความสําคัญกับกระบวนการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ และมองเห็นความจําเป็นต่อการ
พัฒนาองค์กรและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพให้อยู่กับองค์กรได้นาน   
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  2.  ปัญหาการการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก  อําเภอศรีเมือง
ใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 พบว่า  มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (แผนอัตรากําลัง)  แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้บริหารไม่ให้
ความสําคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เท่าที่ควร ทําให้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
กําลังคนขององค์กรอย่างแท้จริง ทําให้การวางแผนไม่มีประสิทธิภาพเกิดการใช้จ่ายไม่คุ้มค่าและมีการปรับแผนบ่อยคร้ัง  ทําให้
ได้คนไม่ตรงกับงานและในบางตําแหน่งทําให้เกิดคนล้นงาน  มีการวางแผนอัตรากําลังไว้อย่างชดัเจนแต่ไม่มีการดําเนินการตาม
แผน การปรับปรุงแผนอัตรากําลังไม่นําตําแหน่งที่มีความต้องการและขาดแคลนบรรจุลงในแผนส่งผลให้ผลการดําเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์
  พบว่า  การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละตําแหน่งเป็นอํานาจและดุลยพินิจของผู้บริหาร  ซึ่งการดําเนินการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารเม่ือเห็นว่าเหมาะสมหรือมีความจําเป็นในแต่ละงาน  บุคลากรไม่มีส่วน
ร่วมในการกําหนดความต้องการกําลังคนซึ่งแม้จะมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการสรรหาที่มี
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลแต่ยังพบปัญหาการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ สรรหาที่ไม่โปร่งใสทําให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคล
ได้รับผลกระทบและลําบากใจในการปฏิบัติหนา้ที่ 
 ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 

พบว่า  กระบวนการดําเนินการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นไปตามระเบียบการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น แต่
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผู้บริหารจะเป็นผู้แต่งตั้งและคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริหารส่งผลให้เกิดปัญหาต่อขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการคัดเลือกที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดการ
ร้องเรียนเช่นเดียวกับกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาที่ เกิดขึ้นคือการได้คนไม่ตรงกับงาน   ไม่มีความรู้
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลเนื่องมาจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ของผู้บริหาร 
 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พบว่า มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน  การคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นความต้องการ
ของผู้บริหาร ไม่มีการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และยังพบปัญหาข้อจํากัดด้านงบประมาณ ไม่มี
การวิเคราะห์หลักสูตรเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและงานที่
ปฏิบัติ บางหลักสูตรยังพบว่ามีการอบรมซ้ําซ้อนกันและการพัฒนาบุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่ม  ผู้บริหารไม่รับทราบปัญหาของ
บุคลากรทําให้บุคลากรไม่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทํางานเท่าที่ควรทําให้ผลงานที่ได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ   ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สะท้อนให้เห็น
ความเป็นจริงแต่ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริหาร 
  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พบว่า ไม่มีความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการใช้ระบบอุปถัมภ์ ทําให้ผลการประเมินไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินได้รับทราบ  ไม่มีการติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน   การให้คะแนนในการประเมินไม่มีความสมํ่าเสมอ  
และไม่นําผลที่ได้ในการประเมินไปใช้ในแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรไม่ทราบแนวทาง
ปฏิบัติที่หน่วยงานต้องการ  ทําให้ขาดขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานมีน้อย และบุคลากร
เห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี   
 ด้านการจัดสวัสดิการและผลตอบแทน   
 พบว่า การจัดสิทธิประโยชน์  สวัสดิการ  ค่าตอบแทนเป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วน
บุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด แต่ปัญหาที่พบด้านการจัดสวัสดิการและผลตอบแทนส่วนใหญ่ไม่มีความยุติธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบ เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ  การเปล่ียนสายงาน และการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (โบนัส) เนือ่งจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ มีการเล่นพรรค เล่นพวก การมีอคติระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  
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การพิจารณาให้ความดีความชอบของผู้บริหารไม่ทั่วถึง ผู้บริหารไม่ให้อํานาจแก่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในการ
พิจารณาความดีความชอบอย่างเต็มที่   
 ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

พบว่า  ผู้บริหารไม่มีนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร  พบปัญหาในเร่ืองการ
ประสานงานซึ่งเกิดจากความขัดแย้งภายในการแบ่งพรรค  แบ่งพวก  และผู้บริหารหนุนหลังคนบางกลุ่ม  การทํางานเป็นทีมไม่
บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร  กระบวนการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไม่มีประสิทธิภาพไม่สะท้อนความต้องการของบุคลากร  จึง
ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้อยู่กับองค์กรได้  จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนในแต่ละด้านของบุคลากร
ภายในองค์กรได้ 
  3.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้ง
กอก  อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน ผลการศึกษาวิเคราะห์ตามแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ดังรายละเอียดจากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ 

แนะนําให้ทุกส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่มีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม  ควรวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้ชัดเจน ครอบคลุมและเหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคน ลดปัญหาการได้คนไม่ตรงกับงาน และปัญหาคนล้นงาน ทําให้ได้บุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เกิดความคุ้มค่าในด้านงบประมาณและไม่ต้องมีการปรับแผนอัตรากําลัง 
ส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนอัตรากําลังที่ว่างไว ้
 ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนะนําให้เจ้าหน้าทีใ่นองค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนในแต่ละส่วน  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ ให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง พร้อมทั้งนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
กระบวนการสรรหาบุคคล  ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติที่ต้องการ
อย่างยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้  และควรมีการใช้วิธีการสรรหาและคัดเลือกมากกว่าหนึ่งวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การ
สอบภาคปฏิบัติ หรือทดลองงานและการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น   
 ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 

แนะนําให้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษาระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ ให้เข้าใจและปฏิบัติ
หน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญโดยตรง มีการกําหนดวิธีการสอบ
คัดเลือกมากกว่าหนึ่งวิธี และควรมีการกําหนดมาตรฐานในการสัมภาษณ์อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ อันจะช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือแก่ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก  
 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  
 แนะนําให้มีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรอย่างทั่วถึง ควร
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  รวมไปถึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมและนิเทศภายในหน่วยงาน   
หัวหน้างานแต่ละงานควรเป็นผู้คัดเลือกหรือกําหนดตัวบุคลากรที่สมควรได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมในแต่ละด้านเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ควรมีการติดตามและประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควร
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แนะนําให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยต่อเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานควรกําหนดให้มีหัวหน้าส่วนแต่ละงานร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานควรยึดระบบคุณธรรมเน้นคุณภาพงานและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักและนําหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาใช้  ควรมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ และนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป 
 ด้านการจัดสวัสดิการและการบริหารผลตอบแทน 
 แนะนําให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณากล่ันกรองผลการปฏิบัติงานที่มาจากหัวหน้าส่วนของแต่ละงาน ควรมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจน การประเมินผลการปฏิบัติงานควรยึดระบบคุณธรรมโดยเน้นคุณภาพ
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และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสําคัญ ควรมีการสํารวจความต้องการของบุคลากรแต่ละส่วน และนําผลการสํารวจไปปรับปรุง
แก้ไข  ควรมีการนิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และแนะนําให้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
นําเสนอผลงานแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดีความชอบ   
 ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์   
  แนะนําให้มีการวางแผนการจัดกระบวนการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ และกําหนดให้มีกิจกรรมด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และเปิดโอกาสบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของ
บุคลากร  ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างเพียงพอ  ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร   

สรปุและอภิปรายผล 

 ข้อค้นพบปัญหาการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก  อําเภอศรีเมือง
ใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน  ผลการศึกษาวิเคราะห์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1)   ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  เจ้าหน้าที่ขององค์กรไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนขององค์กร 
 2)  ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์  เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  กําหนดความต้องการกําลังคนภายใน
องค์กร  กระบวนการดําเนินการสรรหาไม่มีความยุติธรรม ทําให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับงานและโครงสร้างของ
องค์กร 
 3)  ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการดําเนินการคัดเลือกไม่ยุติธรรม  ทําให้ได้คนที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรง
กับความต้องการขององค์กร 
 4)  ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ไม่มีการสํารวจความต้องการในการรับการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่ม  และขาดประสิทธิภาพ 
 5)  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม  ไม่นําผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานในปีถัดไป 
 6)  ด้านการจัดสวัสดิการและผลตอบแทน ระบบการพิจารณาความดี  ความชอบ ไม่มีความเป็นธรรม และไม่ทั่วถึง 
 7)  ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  
กระบวนการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่สะท้อนปัญหาและความต้องการของบุคลากร  ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งภายในองค์กร 
    ข้อค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้ง
กอก อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 1)   ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ควรกําหนดให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์  และควรมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ชัดเจน  ครอบคลุม  และเหมาะสมกับปริมาณงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 2)  ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์  ควรกําหนดให้บุคลากรทุกส่วนงาน  มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการ
กําลังคน  และนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นหลักในการสรรหาบุคคล   
 3)  ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นหลักในการคัดเลือกบุคคล เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และควรกําหนดมาตรฐานในการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 4)  ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ควรมีการสํารวจความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากร เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในทุกด้านอย่างเหมาะสม  
ส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อนําความรู้ที่ได้มานิเทศภายในหน่วยงาน และควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
 5)  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ควรยึดระบบคุณธรรมโดยเน้นคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน และใช้
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เที่ยงตรง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 6)  ด้านการจัดสวัสดิการและผลตอบแทน ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี  ความชอบที่ชัดเจน  
และเป็นธรรม  โดยพิจารณาจากปริมาณ คุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน  และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นําเสนอผลงาน
เพื่อขอรับการพิจารณาความดี  ความชอบอย่างเท่าเทียมกัน 
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 7)  ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  ควรมีการจัดกิจกรรมด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างขวัญ
และกําลังใจ  และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการ
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร 
อภิปรายผล 
 ข้อค้นพบตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งการศึกษาเร่ือง  “การจัดการการบริหารงานทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งกอก  อําเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี”  สามารถอภิปรายผลได้  ดังนี ้
 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์   
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก  การที่ผู้บริหารเป็นผู้กําหนดความต้องการกําลังคน  และช่วงระยะเวลาในการดําเนนิการสรร
หา  โดยพนักงานไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนอัตรากําลัง การวางแผนจึงไม่สอดคล้องหรือสะท้อนความ
ต้องการและบริบทขององค์กรอย่างแท้จริง  ทําให้การวางแผนอัตรากําลังไม่มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
บ่อยคร้ัง นําไปสู่ปัญหาด้านการจัดการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ ด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ  ฤกษ์ชัย  ใจ
คําปัน (2548) ได้สรุปว่า บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์  ทําให้การดําเนินการตามแผนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ บุคลากรไม่มีส่วน
ร่วมและขาดความรู้เร่ืองการวางแผน การวางแผนกรอบอัตรากําลังขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัด  และการวางแผนไม่สอดคล้อง
กับปัญหา 
 ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์   
 ปัญหาที่เกิดขึ้น  เกิดจากกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เป็นอํานาจและดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างเบ็ดเสร็จ   
บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ กําหนดความต้องการกําลังคนในแต่ละตําแหน่ง รวมทั้งไม่มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหป้ระชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเกิดจากความไม่เป็นธรรมในการสรรหาแม้จะมีกระบวนการ
สรรหาอย่างมีขั้นตอน  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด  แต่เนื่องจากผู้บริหารใช้ระบบอุปถัมภ์
ในการบริหารงานบุคคล  และผู้บริหารยังมองว่าการเมืองมีต้นทุนเสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ ธีรพงษศ์  บูรณวรศิลป์ 
(2553) ได้สรุปว่า  ถึงแม้จะมีการดําเนินการสรรหาอย่างเป็นขั้นตอน  แต่พบว่าการดําเนินการสรรหาบุคลากรมีข้อจํากัดใน
การเปิดเผยข้อมูลทําให้เกิดการร้องเรียนว่า  การสรรหาไม่โปร่งใส 
 ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์   
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก  กระบวนการคัดเลือกบุคคลเป็นอํานาจและดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกับ
กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คือ ถึงแม้จะมีการดําเนินการคัดเลือกอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด  แต่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดําเนินการคัดเลือกไม่ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
คัดเลือกบุคคล จึงทําให้เกิดการร้องเรียนว่าการคัดเลือกไม่บริสุทธิ์  ยุติธรรม  กระบวนการคัดเลือกไม่มีประสิทธิภาพ  ทําให้ได้
บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร ส่งผลให้การบริหารงานตามภารกิจ หน้าที่ขององค์กรไม่เกิด
ประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ ฤกษ์ชัย  ใจคําปัน (2548) ได้สรุปว่า  การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่มีความ
ยุติธรรม  ไม่ตรงกับความรู้  ความสามารถและความถนัด     
 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก  ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างน้อย ไม่
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้วางไว้  ไม่มีการสํารวจความต้องการของบุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรม  บุคลากรไม่
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การพัฒนาบุคลากรไม่ทั่วถึงทุกส่วน  การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับตําแหน่ง
หน้าที่ที่ปฏิบัติ  ไม่มีการถ่ายทอดและนิเทศงานของบุคลากร  การประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมไม่สะท้อนให้เห็นความ
เป็นจริงแต่ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริหารเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ ธีรพงษศ์  บูรณวรศิลป์ (2553) ได้สรุปว่า  
ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์สํารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร  แต่ไม่ได้นําข้อมูลที่ได้มา
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาบุคลากร  และความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้  ของบุคลากร  ในปัจจุบันยังเป็นความ
ต้องการส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่  ทําให้ในบางคร้ังทักษะ  ความรู้ที่ได้มาจึงไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร   
 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก  การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีความเที่ยงตรง และเป็นธรรม ถึงแม้จะมีตัวชี้วัดใน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแต่การประเมินของคณะกรรมการยังใช้ระบบอุปถัมภ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยไม่แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ  ไม่นําผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน
ในปีถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ ธีรพงษศ์  บูรณวรศิลป์ (2553) ได้สรุปว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
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พิจารณาความดีความชอบ  ควรพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานของบุคลากรแต่ละคน  เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากร  และถึงแม้จะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหัวหน้างานทําหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีตัวชี้วัด
ในหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างชัดเจน  แต่ยังพบปัญหาการไม่แจ้งผลการประเมินต่อผู้ถูกประเมินทําให้เกิดการ
ร้องเรียน  และกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง      
 ด้านการจัดสวัสดิการและผลตอบแทน   
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก  การพิจารณาความดี  ความชอบที่ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมของผู้บริหารและคณะกรรมการ
พิจารณาความดีความชอบ การให้สิทธิประโยชน์ ผลตอบแทน และสวัสดิการนั้น  เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบลกําหนดซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจให้บุคลากรทํางานให้กับองค์กร  การขอโอน-ย้าย  ยังมีการเรียกรับค่าตอบแทนเพราะ
ผู้บริหารมองว่าการเมืองมีต้นทุนเสมอ เช่นเดียวกับการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  ปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร
ภายในองค์กร  ทําให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ ฤกษ์ชัย  ใจ
คําปัน (2548) ได้สรุปว่า  การจัดสวัสดิการมีน้อยและไม่ทั่วถึง  และการพิจารณาความดี  ความชอบได้รับไม่ทั่วถึงกัน 
 ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์   
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก  ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรที่เป็นปัญหาสืบเนื่องจากการพิจารณาความดีความชอบที่
ไม่เป็นธรรม และไม่ทั่วถึง ของผู้บริหารและคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ  และไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้บริหารไม่มี
นโยบายด้านการจัดการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ขาดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ไม่มีการสํารวจความต้องการของบุคลากร องค์กรไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถให้อยู่กับองค์กร
ได้  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ  ธีรพงษศ์  บูรณวรศิลป์ (2553) ได้สรุปว่า การวางแผนเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถของหน่วยงาน  และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร พบว่า ปัญหาการย้ายเข้า  และย้าย
ออกของบุคลากรมีจํานวนมาก ด้วยเหตุผลทางราชการและส่วนตัว และถึงแม้จะมอบงานที่มีความสําคัญขององค์กร  แต่การ
ลาออกจากราชการของบุคลากรไปทํางานให้กับองค์กรเอกชน  ที่มีค่าตอบแทนในรูปตัวเงินสูงกว่า 
ข้อเสนอแนะ 

 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 เสนอแนะให้มีการกําหนดให้ทุกส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนและควรวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้ชัดเจน  
และควรจัดทําแผนอัตรากําลังให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับปริมาณงาน    
 ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์
 เสนอแนะให้มีการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนในแต่ละส่วน  ควรมี
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกศึกษาระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ ให้เข้าใจและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  พร้อมทั้งนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาบุคคล  ควรมีการใช้วิธีการสรรหาและคัดเลือกมากกว่า
หนึ่งวิธี  เช่น การสอบข้อเขียน  การสอบภาคปฏิบัติ หรือทดลองงานและการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น   
 ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์
 เสนอแนะให้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ศึกษาระเบียบและ
หนังสือส่ังการต่าง ๆ ให้เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มาใช้  ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญเกี่ยวกับงาน
โดยตรง  มีการกําหนดวิธีการสอบคัดเลือกมากกว่าหนึ่งวิธี และควรมีการกําหนดมาตรฐานในการสัมภาษณ์  มีระบบการจัดการที่ดี  
มีคุณภาพ มีความเป็นธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได ้
 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 เสนอแนะให้มีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ของบุคลากรอย่างทั่วถึง
และนําไปบรรจุลงในแผนพัฒนาบุคลากร  ควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  ควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและนิเทศภายในหน่วยงาน   หัวหน้างานแต่ละงานควรเป็นผู้คัดเลือกหรือกําหนดตัวบุคลากรที่สมควรได้รับการ
พัฒนาหรือฝึกอบรมในแต่ละด้าน ควรมีการติดตามและประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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เสนอแนะให้มีการวางแผนกําหนดขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ล่วงหน้า  ควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   มีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานควรกําหนดให้มีหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้างานแต่ละงานร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  การประเมินผลการปฏิบัติงานควรยึดระบบคุณธรรม  ควรมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ได้รับทราบ    และนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในปถีัดไป 
 ด้านการจัดสวัสดิการและผลตอบแทน 
 เสนอแนะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณากล่ันกรองผลการปฏิบัติงานที่มาจากหัวหน้าส่วน หรือหัวหน้างาน
ของแต่ละงานและควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ    ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ  ที่ชัดเจน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานควรยึดระบบคุณธรรมโดยเน้นคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสําคัญ  ควรมีการสํารวจความ
ต้องการของบุคลากรแต่ละส่วน และนําผลการสํารวจไปปรับปรุงแก้ไข  ควรมีการนิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นําเสนอผลงานแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดีความชอบ   
 ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์   
 เสนอแนะให้มีการวางแผนการจัดกระบวนการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  ผู้บริหารควรมีนโยบายในการจัดกิจกรรม
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร   และเปิดโอกาสบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ต้องการของบุคลากร  ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างเพียงพอ  ควรมี
กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากร ตามโอกาสอันควร  ควรจัดให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าเส้นทางสายอาชีพที่
เหมาะสม   

เอกสารอ้างอิง 
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พิจารณาความดีความชอบ  ควรพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานของบุคลากรแต่ละคน  เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากร  และถึงแม้จะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหัวหน้างานทําหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีตัวชี้วัด
ในหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างชัดเจน  แต่ยังพบปัญหาการไม่แจ้งผลการประเมินต่อผู้ถูกประเมินทําให้เกิดการ
ร้องเรียน  และกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง      
 ด้านการจัดสวัสดิการและผลตอบแทน   
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก  การพิจารณาความดี  ความชอบที่ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมของผู้บริหารและคณะกรรมการ
พิจารณาความดีความชอบ การให้สิทธิประโยชน์ ผลตอบแทน และสวัสดิการนั้น  เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบลกําหนดซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจให้บุคลากรทํางานให้กับองค์กร  การขอโอน-ย้าย  ยังมีการเรียกรับค่าตอบแทนเพราะ
ผู้บริหารมองว่าการเมืองมีต้นทุนเสมอ เช่นเดียวกับการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  ปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร
ภายในองค์กร  ทําให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ ฤกษ์ชัย  ใจ
คําปัน (2548) ได้สรุปว่า  การจัดสวัสดิการมีน้อยและไม่ทั่วถึง  และการพิจารณาความดี  ความชอบได้รับไม่ทั่วถึงกัน 
 ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์   
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก  ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรที่เป็นปัญหาสืบเนื่องจากการพิจารณาความดีความชอบที่
ไม่เป็นธรรม และไม่ทั่วถึง ของผู้บริหารและคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ  และไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้บริหารไม่มี
นโยบายด้านการจัดการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ขาดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ไม่มีการสํารวจความต้องการของบุคลากร องค์กรไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถให้อยู่กับองค์กร
ได้  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ  ธีรพงษศ์  บูรณวรศิลป์ (2553) ได้สรุปว่า การวางแผนเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถของหน่วยงาน  และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร พบว่า ปัญหาการย้ายเข้า  และย้าย
ออกของบุคลากรมีจํานวนมาก ด้วยเหตุผลทางราชการและส่วนตัว และถึงแม้จะมอบงานที่มีความสําคัญขององค์กร  แต่การ
ลาออกจากราชการของบุคลากรไปทํางานให้กับองค์กรเอกชน  ที่มีค่าตอบแทนในรูปตัวเงินสูงกว่า 
ข้อเสนอแนะ 

 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 เสนอแนะให้มีการกําหนดให้ทุกส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนและควรวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้ชัดเจน  
และควรจัดทําแผนอัตรากําลังให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับปริมาณงาน    
 ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์
 เสนอแนะให้มีการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนในแต่ละส่วน  ควรมี
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกศึกษาระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ ให้เข้าใจและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  พร้อมทั้งนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาบุคคล  ควรมีการใช้วิธีการสรรหาและคัดเลือกมากกว่า
หนึ่งวิธี  เช่น การสอบข้อเขียน  การสอบภาคปฏิบัติ หรือทดลองงานและการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น   
 ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์
 เสนอแนะให้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ศึกษาระเบียบและ
หนังสือส่ังการต่าง ๆ ให้เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มาใช้  ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญเกี่ยวกับงาน
โดยตรง  มีการกําหนดวิธีการสอบคัดเลือกมากกว่าหนึ่งวิธี และควรมีการกําหนดมาตรฐานในการสัมภาษณ์  มีระบบการจัดการที่ดี  
มีคุณภาพ มีความเป็นธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได ้
 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 เสนอแนะให้มีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ของบุคลากรอย่างทั่วถึง
และนําไปบรรจุลงในแผนพัฒนาบุคลากร  ควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  ควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและนิเทศภายในหน่วยงาน   หัวหน้างานแต่ละงานควรเป็นผู้คัดเลือกหรือกําหนดตัวบุคลากรที่สมควรได้รับการ
พัฒนาหรือฝึกอบรมในแต่ละด้าน ควรมีการติดตามและประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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THE STUDY ON THAI WORDS THAT MEAN SAYING 
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15)  16)  17)  18)  19)  20)   
21)  22)  23)  24)  25)  
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 3.     

    
   

:   

Abstract 
The purpose of this research were to collect and to study Thai verbs that mean “saying” given in 

B.E. 2542 Royal Institute’s Thai Dictionary. The analytical description was used to present the findings. 
The results were as follows: 
1. Types of verbs that mean “saying” found in B.E. 2542 Royal Institute’s Thai Dictionary, e.g. 

ancient words, words used in poetry, royal words, legal words idioms, and general words. 
2. Purposes of utterance, e.g. to inform, to request, to scold, to reprimand, to satirize, to 

divulge, to describe, to command, to question, to praise, to blame, to kid, to flatter, to spread, to 
dispute, to unburden, to court, to discuss, to frighten, to promise, to persuade, to advise, to lie, to incite, to 
comfort, to insult, to educate, to instruct, to warn, to boast, to respond or to answer, to greet, to apologize, to 
reject, to insist, to complain, to comment, to invite, to predict, to approach, to beatify, to make an excuse, to 
challenge, to thank, to say goodbye, to grant. 

3. Connotation particularly appeared in some verbs: to tell the speaking voice volume, the 
motion while to be speaking, the emotion or feeling of the speaker, the manner of speaking, the manner 
of the words, the speaking period of time and the number of the speaker. 
Key Word: Verb Speaking 
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ทั่วไป มีพระราชประสงค์ใหค้นไทยรักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานแก่
บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2502 ก็ทรงฝากให้
นิสิต บัณฑิตและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ดังความตอนหนึ่งว่า  
  ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า  ได้มีการใช้ถ้อยคําออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอัน 
           แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธ ีถ้าปล่อยให้เป็นดังนี ้ ภาษาของ 
           เราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใชเ้องเป็นส่ิงประเสริฐอยู ่แล้วเป็นมรดก 
           อันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิต 
           ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกัน 
             เพื่อความเจริญของประเทศชาต ิ
 ภาษาไทยเป็นภาษาในตระกูลภาษาคําโดด คําไทยแท้แต่ดั้งเดิมมีลักษณะเด่นหลายประการ เช่น คําส่วนมากเป็นคํา
พยางค์เดียว มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ไม่นิยมควบกลํ้า มีวิธีสร้างคําโดยวิธีการประสมคํา  คําเดียวกันอาจมีหลายความหมาย
และทําหน้าที่ได้หลายอย่าง  เช่น คําว่า “กก” ซึ่งปรากฏในหน้าแรกของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายถึง 7 

ความหมาย  มีทั้งที่เป็นคํานาม เป็นชื่อพืช  ชื่อนกเงือกชนิดหนึ่ง ชื่อมาตราตัวสะกด ส่วนของอวัยวะ คือกกหู และซอกด้านหลัง
ของบานประตูหรือหน้าต่าง เป็นคํากริยา  หมายถึงแนบไว้กับอก  และเป็นคําภาษาถิ่นพายัพ แปลว่า ตัดหรือบั่น (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 2546 : 1)  ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของภาษาไทย คือมีคําใช้ในภาษาอย่างหลากหลาย 

มีผู้กล่าวว่า ภาษาไทยมีคําใช้อย่างรุ่มรวย ซึ่งหมายความ รํ่ารวย หรือรวยมาก นั่นก็คือมีคําใช้ในภาษาอย่างมากมายนั่นเอง ไม่
ว่าจะเป็นคําวิเศษณ์หรือคํากริยา ทําให้สามารถส่ือความหมายถึงลักษณะของส่ิงต่าง ๆ หรือกริยาอาการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน  

เช่นคําที่บอกวิธีการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อน มีคําบอกวิธีการอย่างมากมายทําให้เห็นความแตกต่างของวิธีปรุงอาหารนั้น 

เช่น แกง คั่ว จี่ เจี๋ยน เจียว ต้ม  ตุ๋น  ทอด นึ่ง ปิ้ง ย่าง ผัด เผา หลน  ฯลฯ  คํากริยาที่มีความหมายว่า ทําให้ขาดหรือแยกเป็นชิ้น
ด้วยของมีคม ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ตัด บั่น รอน ลิด  หั่น สับ ฝาน เจี๋ยน ซอย ฯลฯ คําที่แปลว่า “ตาย” มีใช้มากมายหลายคํา 

ตามวัฒนธรรมและระดับการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน  อันได้แก่ ปรินิพพาน (พระพุทธเจ้า) นิพพาน นิรพาณ (พระอรหันต์) 
สวรรคต (พระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชินี) ทิวงคต (พระยุพราช หรือเจ้าฟ้า) ส้ินพระชนม์ (พระองค์เจ้า และสมเด็จ
พระสังฆราช) ส้ินชีพตักษัย ส้ินชีพิตักษัย (หม่อมเจ้า) พิราลัย (สมเด็จเจ้าพระยา) มรณภาพ (พระภิกษุ)  ถึงแก่อสัญกรรม 

(เจ้าพระยา) ถึงแก่อนิจกรรม (พระยา) ถึงแก่กรรม ส้ิน ส้ินกรรม ส้ินใจ ส้ินชีวิต ส้ินชีพ ส้ินบุญ ส้ินลม ส้ินลมปราณ ส้ินเวร  ส้ิน
กรรมส้ินเวร ส้ินเวรส้ินกรรม (คนทั่วไป) ส้ินอายุขัย (ผู้สูงอาย)ุ เสียชีวิต (ตายด้วยเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น เกิดอุบัติเหตุ) ตาย (ใช้
ทั่วไป) ล้ม (สัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ) และยังมีคําอื่น ๆ ที่ใช้แตกต่างกันออกไป เช่น ม้วย ม้วยมอด มอดม้วย มรณะ ฯลฯ ลักษณะ
ดังกล่าวนี้ เปล้ือง ณ นคร (2527 :1) ได้ยกตัวอย่างถึงกิริยาแห่งการไปว่า “เพียงแต่รู้คําว่า เดิน คําเดียวยังไม่พอที่จะแสดงกิริยา
ของการไปได ้เพราะมี ย่าง ก้าว คลาน กระดิบ นวยนาด เหล่านี ้ย่อมให้ภาพแห่งการไปต่างกันทั้งส้ิน” นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่าง
อื่น ๆ อีก เช่น กิริยาของการมอง มีคําว่า จ้อง ชายตา ชําเลือง มอง แลดู เหลือบ ฯลฯ    
 ผู้วิจัยได้สังเกตพบว่า คํากริยา ที่แสดงออกโดยเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา หรือกริยา “พูด” มีคําใช้อย่างหลากหลาย 

และอาจจะมีมากกว่าคํากริยากลุ่มอื่น ๆ  นอกจากคําว่า พูด บอก กล่าว ถาม ตอบ ฯลฯ ซึ่งเป็นคําที่ใช้โดยทั่วไปแล้ว ยังมี
คํากริยาอื่น ๆ อีกจํานวนมาก ซึ่งจากการรวบรวมเบื้องต้น พบว่ามีคํากลุ่มนี้มากมายนับร้อย ๆ คํา คําเหล่านั้นมีลักษณะที่
น่าสนใจและน่าที่จะศึกษา  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของ
การใช้ภาษาไทย ซึ่งผู้ใช้ภาษาควรจะได้เลือกสรรถ้อยคําเพื่อใช้ในการส่ือสารให้ถูกต้องตามความหมายและเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคล รูปแบบ ฯลฯ สามารถส่ือความหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัฒนธรรมในการใช้ภาษาของไทย ซึ่งเป็น
ภาษาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อรวบรวมคํากริยาที่แสดงออกโดยเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา 
 2  เพื่อศึกษาคํากริยาที่แสดงออกโดยเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  

1.1 คํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  
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1.2 คํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคําจากนวนิยาย ของ วิมล ศิริไพบูลย์ จํานวน 4 เร่ือง 
2. ข้ันตอนการเก็บข้อมูล 
2.1 รวบรวมคํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคําจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
2.2 รวบรวมตัวอย่างการใช้คํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา ในนวนิยายของ วิมล   ศิริไพบูลย์  ที่มีเนื้อหา

แตกต่างกัน จํานวน 4 เร่ือง ได้แก่ ดาวเรือง ตราบาป ร่มฉัตร และ มหาราน ี
3. การวิเคราะห์ข้อมูล นําคํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคําที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542 และตัวอย่างการใช้คําในนวนิยาของทมยันตีมาศึกษา ดังนี้ 
 3.1 ประเภทของคํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542 
 3.2 เจตนาในการเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา  
 3.3 ความหมายแฝงในคํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาคํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา  โดยศึกษาคําที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 และตัวอย่างการใช้คําในนวนิยายของ วิมล ศิริไพบูลย์ จํานวน 4 เร่ือง สรุปผลได้ดังนี ้

1.  ประเภทของคํากริยาท่ีเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา  
 ประเภทของคํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา จําแนกตามคําย่อที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฯ ได้แก่ คําโบราณ คํา
ที่ใช้ในร้อยกรอง คําราชาศัพท์ คําที่ใช้ในกฎหมาย สํานวน และคําทั่วไป (คําทั่วไปมิได้ระบุคําย่อไว้ในพจนานุกรมฯ) 

1.1 คําโบราณ (โบ) หมายถึงคําที่ไม่ใช้ส่ือสารในปัจจุบัน มักปรากฏอยู่ในหนังสือหรือเอกสารโบราณ เช่น ค้อน
ติง (ทักท้วง) จาบ (พูดล่วงเกิน) โจท (ฟ้อง) โจทเจ้า (เอาความผิดของเจ้าไปโพนทะนา) ฉิน (ติเตียน) “ติงทุเลา” ขัดข้อง 
หรือแย้งขอให้ระงับไว้ก่อน) ถะโกน (ตะโกน) แถลงคารม (แถลงการณ์ด้วยวาจา) บอกบัญชี (บอกศาลา คือประกาศไม่
รับผิดชอบ) บอกวัตร (บอกข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เม่ือทําวัตรเย็นเสร็จแล้ว) ฯลฯ 

1.2 คําที่ใช้ในบทร้อยกรอง (กลอน) เป็นคําที่ปรากฏในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น 
กรรดิ (ยกย่อง สรรเสริญ) กรรโหย (ครํ่าครวญ) กล่าวเกล้ียง (พูดเพราะ) กัลเว้า (พูดอ่อนหวาน พูดเอาใจ) เกลาะ หรือ เกราะ 
(พูดเลียบเคียง) เกล้ีย (ชักชวน) จรรจา (พูด หรือกล่าว) จรรโจษ (พูดกันเซ็งแซ่) เชื้อ (เชิญ) ซ้อง (ร้องสรรเสริญ) ตําเนียน         
(ติเตียน) ถั่งถ้อย (พูดพล่ัง ๆ ออกมา) ประภาษ (ตรัส บอก หรือ พูด) พรอก (บอกหรือพูด) พร้อง (พูด กล่าว หรือร้อง) พร้อง
เพรียก (ร้องเรียก) พรางพรอก (พูดลวง หรือแสร้งพูด) ว่าวอน (อ้อนวอน) พิลาป (ครํ่าครวญ) 

1.3 คําที่ใช้ในกฎหมาย (กฎ) เป็นภาษาแบบแผนที่ใช้ในกฎหมาย เชน่ ซักค้าน (ถามค้าน เป็นการที่คู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่งซักถามพยาน) “ถามค้าน” (การที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซักถามพยาน เม่ือคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานได้ซักถามพยานเสร็จ
แล้ว) ถามติง (คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานซักถามพยานอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งถามค้านพยานเสร็จแล้ว) ถามปากคํา 
(ซักถามเพื่อให้บุคคลให้การ โดยพนักงานสอบสวนหรือ พนักงานอัยการ) เบิกความ (ให้ถ้อยคําต่อศาลในฐานะพยาน) 
สอบปากคํา (ซักถามเพื่อให้บุคคลให้การโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ) มีบางคําเป็นทั้งคําที่ใช้ในกฎหมายและใช้
ส่ือสารทั่วไป เช่น ขู่เข็ญ  ซัดทอด ถามนํา ฯลฯ  

1.4 คําที่ใช้ในราชาศัพท์ (ราชา) เป็นกริยา “พูด” ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย คํากริยาราชาศัพท์ที่หมายถึง
การพูดมีไม่มากนัก แต่จะใช้คําอื่นมาประกอบเพื่อบอกเจตนาในหารพูดให้แตกต่างออกไป เช่น ตรัส ตรัสถาม ตรัสทัก มีพระ
ดํารัส มีพระราชดํารัส รับส่ัง มีพระราชปฏิสันถาร ฯลฯ 

1.5 คําที่ใช้เป็นสํานวน คําเหล่านี้นอกจากจะบอกเจตนาในการพูดแล้ว มักจะแฝงความหมายอื่น ๆ ด้วย เช่น กัด
หางตัวเอง แจงส่ีเบี้ย แฉโพย ชักใบเรือเสีย ชักแม่น้ําทั้งห้า แช่งชักหักกระดูก ติเรือทั้งโกลน ตีปลาหน้าไซ ถอนหงอก บอกเล่า
เก้าสิบ ยกเมฆ สาวไส้ สาวไส้ให้กากิน ฯลฯ 

1.6 คําที่ใช้ทั่วไป หมายถึงคํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคําที่ใช้ส่ือสารในทั่ว ๆ ไป ทั้งภาษาระดับแบบแผน 
กึ่งแบบแผน และภาษาปาก   

2. เจตนาของกริยาท่ีเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา 
 เจตนาในการเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา หรือกริยา “พูด” ไม่สามารถจําแนกได้เด็ดขาด เพราะในคําคําเดียวกัน 
อาจส่ือเจตนาได้หลายประการ เจตนาในการเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา มีดังต่อไปนี้ 
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2.1 บอกให้รู้หรือแจ้งให้ทราบ เป็นการพูดที่มีเจตนาให้ผู้ฟังได้รับรู้เร่ืองราวและข่าวสารต่าง ๆ เช่น พูด กล่าว 
บอก เล่า แจ้ง แจ้งความ แถลง แถลงข่าว รายงาน เอ่ย ฯลฯ 

2.2 ร้องขอเพื่อให้ได้ตามประสงค์ เช่น เซ้าซี้ กระเซ้ากระซี้ ขอ ขอร้อง วอน ว่าวอน วิงวอน ออด ออดอ้อน 
อ้อน อ้อนวอน ฯลฯ 

2.3 ว่าผู้อื่นด้วยความโกรธหรือไม่พอใจ เช่น ก่นโคตร ขนาบ โขกสับ จวก จ้วงจาบ จาบจ้วง จิก เฉ่ง ดุ ด่า ด่า
ทอ บริภาษ ล้งเล้ง เล่นงาน ว่ากล่าว สวด เอ็ด ฯลฯ 

2.4 ตําหนิติเตียน หรือกล่าวถึงความไม่ดีหรือความบกพร่องของผู้อื่น เช่น ขอดค่อน ค่อนขอด ค่อนแคะ แค่น
แคะ โจมตี ติ ตําหนิ ติเตียน ถากถาง ทับถม นินทา ประจาน โพนทะนา ฯลฯ  

2.5 ประชดประชัน เสียดสี หรือเหน็บแนม เช่น กระแนะกระแหน แขวะ แดก แดกดัน ตอด ประชด ประชด
ประชัน เสียดสี เหน็บ เหน็บแนม ฯลฯ 

2.6 เปิดเผยเร่ืองราวที่ปกปิดหรือเป็นความลับ เช่น กระโตกกระตาก ขยาย แฉ แฉโพย ตีแผ่ ปูด เปิดโปง 
เปิดเผย เปิดอก เผย แพร่งพราย แย้ม แย้มพราย สารภาพ  อึง  ฯลฯ 

2.7 อธิบายหรือชี้แจง เป็นการพูดที่มีเจตนาให้ผู้ฟังเข้าใจเร่ืองอย่างแจ่มแจ้ง เช่น ขยาย ไข จาระไน แจง แจก
แจง  ชี้แจง ชี้แจงแถลงไข แถลงการณ์ พรรณนา สาธยาย อธิบาย อรรถาธิบาย ฯลฯ 

2.8 ส่ังให้ปฏิบัติ เป็นการพูดที่มีเจตนาให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม เช่น กําชับ กําชับกําชา คาดคั้น บงการ บังคับ บัญชา 
ย้ํา เร่ง ส่ัง ส่ังเสีย สําทับ ฯลฯ  

2.9 พูดเพื่อรับคําตอบ เป็นการพูดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ กริยา “พูด” เพื่อให้ตอบ คือ กริยา “ถาม” ที่ถาม
แตกต่างกันในลักษณะต่าง ๆ เช่น ซัก ซักไซ้ ซักฟอก ถาม ถามไถ่ ไต่ถาม ไต่สวน สอบถาม ฯลฯ 

2.10  ยกย่องชื่นชมผู้อื่น เช่น ชม ชมเชย ชมเปาะ แซ่ซ้อง สดุดี สรรเสริญ ยอ ป้อยอ ยกยอ เยินยอ ยกยอปอ
ปั้น ฯลฯ 

2.11  กล่าวโทษผู้อื่นทั้งทีเ่ป็นจริงและไม่เป็นจริง เช่น กล่าวโทษ กล่าวหา ซัด ซัดทอด โทษ ปรักปรํา ฟ้อง ใส่
ความ หาความ ฯลฯ 

2.12  หยอกเย้า เช่น กระเซ้า เย้า ยั่วเย้า เย้าหยอก ล้อ ล้อเล่น ล้อเลียน สัพยอก หยอกเย้า หยอกเอิน ฯลฯ 
2.13  ประจบเอาใจ เช่น กะหลีกะหลอ ฉอเลาะ ฉะอ้อน ประจบ ประจบประแจง สอพลอ ปะเหลาะประจบ

สอพลอ ฯลฯ 
2.14  แพร่หรือกระจายข่าวสาร เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังจํานวนมากได้รับรู้ข่าวสารอย่างกว้างขวาง โดยผ่าน

ช่องทาง ส่ือ หรือโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น โจษ โจษจัน โจษขาน ป่าว ป่าวข่าว ป่าวประกาศ ป่าวร้อง ฯลฯ  
2.15   โต้แย้งหรือแสดงความคิดไม่เห็นด้วย เช่น ขัด ขัดคอ คัดค้าน คัดง้าง ค้าน งัดข้อ  โต้เถียง โต้แย้ง 

ถกเถียง ท้วง ท้วงติง ทักท้วง ทุ่มเถียง แย้ง ฯลฯ 
2.16   เล่าเร่ืองความทุกข์ เช่น ครวญ ครํ่าครวญ โอดครวญ ปรับทุกข์  ร้องทุกข์ ฯลฯ 
2.17  พูดให้รักในเชิงชู้สาว เช่น เกาะแกะ เกี้ยว เกี้ยวพาราสี เคาะแคะ จีบ เต๊าะ แทะโลม และเลียม ลดเล้ียวเกี้ยว

พา ฯลฯ 
2.18   แลกเปล่ียนความคิดเห็น การพูดลักษณะนี้ มีผู้พูดตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจเป็นการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกันแบบพูดคุย หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ เช่น คุย เจรจา ปรึกษา หารือ สนทนา ฯลฯ 
2.19  ขู่ให้กลัว เช่น กรรโชก ขู่ ขู่เข็ญ คาดโทษ ตวาด ตะคอก ฯลฯ 
2.20  ให้คําม่ันสัญญาหรือพูดยืนยันว่าจะปฏิบัติตามที่ได้พูดหรือกล่าวไว้ เช่นปฏิญาณ สัญญา สบถ สาบาน ล่ัน

ปาก ล่ันวาจา ฯลฯ 
2.21  จูงใจหรือโน้มน้าวใจ เป็นการพูดในลักษณะหว่านล้อมให้เห็นคล้อยตาม เชื่อตาม หรือปฏิบัติตาม โดยใช้

ถ้อยคํา เหตุผลที่จูงใจให้คล้อยตามได้ เช่น กล่อม เกล้ียกล่อม คะยั้นคะยอ ชวน ชักชวน ตะล่อม หว่านล้อม ฯลฯ  
2.22 แนะแนวทาง หรือช่องทางปฏิบัติ เช่น ชี้ช่อง ชี้นํา ชี้แนะ แนะ แนะนํา แนะแนว ฯลฯ  
2.23 พูดเร่ืองที่ไม่เป็นจริง เช่น กุ โกหก ตอแหล ปด โป้ปด ฯลฯ 
2.24 หนุนให้ทําในอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กระทุ้ง ยุ ยุยง ยุส่ง ยุแยง ยุแหย่ ยุแยงตะแคงแซะยุแยงตะแคงร่ัว  

ฯลฯ  
2.25 พูดให้สบายใจ เช่น ปลอบ ปลอบขวัญ ปลอบโยน ประโลม และ ประเล้าประโลม ฯลฯ 
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2.26 พูดดูหม่ิน เช่น ตราหน้า เย้ย เย้ยหยัน เยาะ เยาะเย้ย เยาะหยัน ไยไพ  สบประมาท ฯลฯ 
2.27    ให้ความรู้ เป็นการพูดที่มีเจตนาให้ผู้ฟังได้รับความรู้ มิใช่แค่เพียงการรับรู้เร่ืองราวหรือข่าวสาร เช่น 

ถ่ายทอด บรรยาย แสดงปาฐกถา สอน อบรม ฯลฯ 
2.28 ส่ังสอน อบรม หรือเตือนสติ เป็นการพูดเน้นการตักเตือน ให้สติ ปลูกฝัง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง

เหมาะสม เช่น จ้ําจี้จ้ําไช ตักเตือน เทศน์ สอน ส่ังสอน อบรม ฯลฯ 
2.29 กล่าวเตือนให้ระมัดระวัง เช่น เตือน เตือนสติ ทัก ปราม สะกิด ฯลฯ 
2.30 บอกข้อดีของตนในลักษณะโอ้อวด เช่น คุย โม้ โว อวด โอ้อวด ฯลฯ 
2.31   ตอบหรือตอบรับ เช่น ขาน ตอบ รับคํา ตกปากรับคํา ตกปากลงคํา ฯลฯ 
2.32 พูดแสดงไมตรี เช่น ทัก ทักทาย ปราศรัย โอภา โอภาปราศรัย ฯลฯ 
2.33 ขอให้ยกโทษให้ เช่น ขมา ขอขมา ขอโทษ ขออภัย ขออโหสิ ฯลฯ 
2.34 กล่าวไม่ยอมรับ เช่น บอกปัด บ่ายเบี่ยง เบี่ยงบ่าย แบ่งรับแบ่งสู้ ปฏิเสธ ฯลฯ  
2.35    กล่าวยืนยันคําพูด เช่น ย้ํา ยืนกราน ยืนคํา ยืนยัน ฯลฯ 
2.36 ตัดพ้อต่อว่า เช่น ต่อว่า ต่อว่าต่อขาน พ้อ ตัดพ้อ ตัดพ้อต่อว่า ฯลฯ 
2.37 แสดงความคิดเห็น เช่น ปรารภ วิจารณ์ วิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ 
2.38 กล่าวเชิญ เช่น เชิญ เชื้อเชิญ นิมนต์ อาราธนา ฯลฯ 
2.39    ทายหรือทํานายเร่ืองที่น่าจะเป็นในอนาคต เช่น แก้ฝัน ทาย ทํานาย พยากรณ์ ฯลฯ 
2.40 พูดเลียบเคียงหรือหยั่งเชิง เช่น ทาบทาม เลียบเคียง หยั่งเสียง ฯลฯ 
2.41 กล่าวให้พร เช่น ให้พร ให้ศีลให้พร ประสาทพร อวยพร ฯลฯ 
2.42 พูดแก้ตัวหรือออกตัว เช่น แก้เกี้ยว แก้ตัว ออกตัว ฯลฯ 
2.43 พูดท้าหรือท้าทาย เช่น ท้า ท้าทาย ฯลฯ 
2.44 กล่าวขอบคุณ เช่น ขอบคุณ  ขอบใจ ฯลฯ   
2.45 บอกลา เช่น ลา อําลา ฯลฯ 
2.46 พูดแสดงความยินยอม ได้แก่ อนุญาต  

3.  ความหมายแฝงในคํากริยาท่ีเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา  
 นอกจากจะบอกเจตนาในการพูดแล้ว คํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคําบางคํายังมีความหมายอื่นแฝงอยู่ใน
ถ้อยคํานั้นด้วย ได้แก่ ระดับเสียงในการพูด กริยาอาการในขณะที่พูด  อารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด ลักษณะของการพูด 
ถ้อยคําภาษาที่ใช้พูด จํานวนผู้พูด และ ช่วงเวลาของการพูด 

3.1 บอกระดับเสียงในการพูด  
 คํากริยา “พูด” บางคํา ไม่บอกระดับเสียงในการพูด ถ้าต้องการบอกระดับเสียงต้องมีคําบอกระดับเสียงประกอบ 
เช่น พูดเสียงดัง ถามเสียงเบา เป็นต้น แต่มีคํากริยา “พูด” บางคําที่บอกระดับเสียงในการพูด คือระดับเสียงดังกว่าปรกติ และ
ระดับเสียงเบากว่าปรกติ  

3.1.1 ระดับเสียงเบากว่าปรกติ เช่น กุ๊กกิ๊ก จุ๋งจิ๋ง จู๋จี๋ กระจุ๋งกระจิ๋ง กระจู๋กระจี๋ กระซิบ กระซาบ กระซิบ
กระซาบ ซุบซิบ กระซุบกระซิบ กระหมุบกระหมิบ พึมพํา ฯลฯ  

3.1.2 ระดับเสียงดังกว่าปรกติ เช่น กระแทก ตะโกน ถะโกน ตะเบ็ง โผงเผง ตวาด ตะคอก ตะเพิด ตีโพย
ตีพาย ร้องแรกแหกกระเชอ เล้ง ล้งเล้ง โวยวาย สําราก เอ็ด เอะอะเอ็ดตะโร เอะอะมะเทิ่ง ฯลฯ 

3.2 บอกกริยาอาการของผู้พูด   
คํากริยา “พูด” บางคํา บอกกริยาอาการในขณะที่พูด ได้แก่ 

3.2.1 แสดงกิริยาท่าทางและพูดจาประจบประแจง เอาอกเอาใจ เช่นกะหลีกะหลอ ฉอเลาะ ฉะอ้อน 
ออเซาะ ตะแหง่ว เต๊าะ พรํ่าพลอด พลอดรัก ประเล้าประโลม ฯลฯ 

3.2.2 บอกกิริยาอาการเอะอะโวยวาย เช่น ตีโพยตีพาย ล้งเล้ง โวยวาย เอะอะ เอะอะมะเทิ่ง เอะอะ
โวยวาย ฯลฯ 

3.3 บอกอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด คํากริยา “พูด” บางคํา จะบอกอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดขณะที่
พูด  ได้แก่ 
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3.3.1 พึงพอใจหรือมีความสุข เช่น กุ๊กกิ๊ก  กุ๊ก ๆ กิ๊ก ๆ จู๋จี๋ จุ๋งจิ๋ง กระจู๋กระจี๋ กระจุ๋งกระจิ๋ง พลอด 
พลอดรัก ฯลฯ 

3.3.2 โกรธหรือไม่พึงพอใจ เช่น ก่นโคตร จวก เฉ่ง แช่ง แช่งชักหักกระดูก เช่น ดุด่า ดุด่าว่ากล่าว ดุด่าว่า
ตี  แดกดัน ตะเพิด ตวาด ประชด ประชดประชัน ฯลฯ 

3.3.3 เศร้าโศกสะเทือนใจ เช่น ครวญ ครํ่าครวญ รําพัน โอดครวญ ฯลฯ 
3.4 บอกลักษณะของการพูด  

คํากริยา “พูด” บางคําจะบอกลักษณะของการพูด ได้แก่ 
3.4.1 พูดซ้ํา ๆ พูดบ่อย ๆ  พูดไม่หยุดหย่อน คําลักษณะนี้มีเป็นจํานวนมาก เช่น จู้จี้ จ้ําจี้จ้ําไช ต่อล้อต่อ

เถียง เทศน์ บ่น ฝอย พ่น พรํ่าเพ้อ พลอด พล่าม พิไร รํ่า รําพัน รํ่าร้ีรํ่าไร อ้อน โอดครวญ ฯลฯ 
3.4.2 พูดขัดจังหวะ หรือพูดแทรกขึ้นกลางคันขณะที่ผู้อื่นกําลังพูดอยู่ เช่น ขัดคอ ขัดจังหวะ ขัดบท ทะลุ

กลางปล้อง สอด ฯลฯ 
3.4.3 การพูดแบบใช้คารม เช่น ตีฝีปาก ตีสํานวน เล่นล้ิน เล่นสํานวน ฯลฯ  
3.4.4 พูดย้อนตอบทันที เช่น ย้อน ย้อนคํา สวน สวนควัน สวนทันควัน ฯลฯ 
3.4.5 พูดโต้ตอบด้วยอารมณ์ เช่น ต่อปากต่อคํา ต่อล้อต่อเถียง ถกเถียง ทุ่มเถียง ทะเลาะ ทะเลาะเบาะ

แว้ง  ฯลฯ 
3.5 บอกลักษณะของถ้อยคําภาษา  

คํากริยา “พูด” บางคํา จะบอกลักษณะของถ้อยคําว่า เป็นคําสุภาพไพเราะหรือเป็นคําหยาบ  
3.5.1 ถ้อยคําไพเราะอ่อนหวาน เช่น ฉอเลาะ ออเซาะ ออดอ้อน พลอด พลอดรัก ฯลฯ 
3.5.2 ถ้อยคําหยาบคาย เช่น ก่นโคตร ด่า ด่าทอ แช่งด่า ฯลฯ 

3.6 บอกช่วงเวลาของการพูด คําที่บอกช่วงเวลาในการพูด ได้แก่  
3.6.1 ช่วงเวลาเร่ิมต้นพูด เช่น เกร่ิน ทัก ทักทาย ปรารภ เปรย ออกตัว อารัมภบท เอ่ย เอื้อนอรรถ 

เอื้อนเอ่ย เอื้อนโอฐ เอื้อนวาจา ฯลฯ 
3.6.2 ช่วงเวลาท้าย เช่น สรุป ตัดบท ทิ้งท้าย ลงท้าย ส่งท้าย ฯลฯ 

3.7 บอกจํานวนผู้พูด  
 คํากริยา “พูด” บางคําบอกให้รู้ว่าผู้พูดมีเพียงหนึ่งคน หรือมากกว่าหนึ่งคน  

3.7.1 ผู้พูดคนเดียว คํากริยา “พูด” ที่มีผู้พูดเพียงคนเดียว มีเป็นจํานวนมาก เช่น พูด บอก กล่าว เล่า 
เปรย ฯลฯ 

3.7.2 ผู้พูดสองคนหรือมากกว่าสองคน เช่น กระจุ๋งกระจิ๋ง กระจู๋กระจี๋ คุย ถก โต้คารม    ประคารม ต่อ
ล้อต่อเถียง สนทนา อภิปราย ฯลฯ 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาคํากริยาที่หมายถึงการเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา หรือ “พูด” พบว่า คํากริยากลุ่มนี้ มีเป็นจํานวนมาก 
มีทั้งคําที่เป็นคําโบราณ คําที่ใช้ในบทร้อยกรอง คําที่ใช้ในกฎหมาย คําที่ใช้เป็นราชาศัพท์ ถ้อยคําที่เป็นสํานวน และคําทั่วไป 
คําโบราณนี้มีทั้งที่พจนานุกรมฯ ระบุไว้ในวงเล็บว่า (โบ) และมีอีกเป็นจํานวนมาก ที่พจนานุกรมฯ ไม่ได้ระบุว่าเป็นคําโบราณ 
แต่คําเหล่านั้นก็มิได้มีใช้ส่ือสารในปัจจุบัน  เช่นเดียวกับคําที่ใช้ในบทร้อยกรอง มีเป็นจํานวนมากที่พจนานุกรมฯ มิได้ระบุว่าใน
บทรอยกรอง แต่ยกตัวอย่างบทร้อยกรองที่ปรากฏในวรรณคดี และคําเหล่านี้ ก็มิได้มิใช้โดยทั่วไป ส่วนคําราชาศัพท์ 
พจนานุกรมฯ จะระบุเฉพาะคําหลัก ๆ ซึ่งคําเหล่านี้เม่ือนําไปใช้อาจจะประกอบกับคําอื่น ๆ ให้มีความแตกต่างออกไป ด้านคํา
ที่ใช้ในกฎหมายจะมีไม่มากนกั และมีบางคําที่เป็นทั้งภาษาในกฎหมายและใช้ทั่วไป แต่อาจจะมีความหมายแตกต่างกันบ้าง 
นอกจากนี้ก็มีถ้อยคําที่เป็นสํานวน ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา   
 ด้านเจตนาของของการพูด พบว่า มีหลากหลายมาก ซึ่งบางคําก็บ่งเจตนาได้หลายประการ เช่น “โพนทะนา” มี
เจตนาที่จะเปิดเผยความไม่ดีของผู้อื่น คํานี้มีเจตนาทั้งการเปิดเผยเร่ืองราว การกล่าวถึงผู้อื่นในทางไม่ดี และเจตนาจะให้
เร่ืองราวนี้เป็นที่ รู้กันโดยทั่วไป นอกจากนี้คํากริยาบางคําเม่ือนําไปใช้บ่งเจตนาที่แตกต่างกันไป เช่น “คุย” อาจหมายถึง
สนทนาหรือพูดโออ้วด “ว่า” อาจหมายถึงกล่าวหรือหมายถึงดุ เป็นต้น 
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นอกจากบอกเจตนาในการพูดแล้ว คํากริยา “พูด”หลายคํายังมีความหมายแฝงที่บอกเกี่ยวกับกริยา “พูด” นั้น 
ได้แก่ บอกระดับเสียงในการพูด บอกกริยาอาการขณะที่พูด บอกอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด บอกลักษณะของการพูด บอก
ช่วงเวลาในการพูด บอกลักษณะถ้อยคําภาษาที่ใช้พูด และบอกจํานวนผู้พูด แต่บางคําต้องใช้คําอื่นมาประกอบ จึงจะบ่งบอก
ลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น คําว่า พูด บอก กล่าว ถาม ฯลฯ ใช้คําอื่นมาประกอบได้หลากหลาย เช่น พูดเสียงดัง พูดปาว ๆ  พูดจ้อ 
พูดฉาดฉาน พูดเต็มเสียง พูดห้วน ๆ ถามเสียงส่ัน ถามเบา ๆ บอกเสียงอ่อย ๆ กล่าวเสียงเครียด ฯลฯ 

จากการศึกษาพบว่าคํากริยา “พูด” หลายคํา มีที่มาจากคําคําเดียวกัน โดยเปล่ียนรูปคําและเสียงของคํา ตาม
ลักษณะของการสร้างคํา ได้แก่ คําประสม คําซ้อน คําแผลง เป็นต้น เช่น คําที่มีที่มาจากคํา “ติ” ได้แก่ ติ ตําหนิ ดําหนิ 
ดําเนียน ตําเนยีน ติเตียน ติฉิน ติฉินนินทา และติเรือทั้งโกลน  คําที่มาจาก “ยุ” ได้แก่ ยุ ยุส่ง ยุยง ยุแยง ยุแหย่ ยุให้รําตําให้
ร่ัว และยุแยงตะแคงแส่  คําเหล่านี้อาจจะมีความหมายเหมือน ความหมายใกล้เคียง หรือแตกต่างจากคําหลัก    
 กล่าวโดยสรุป คํากริยาที่เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคําในภาษาไทย มีเป็นจํานวนมาก แตกต่างกันไป ทั้งประเภทของคํา 
เจตนาของการของการพูดหรือการส่ือสาร และลักษณะอื่น ๆ ที่แฝงอยู่ในคําเหล่านั้น แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยมีคําใช้อย่าง
หลากหลาย ทําส่ือความหมายได้ชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหา เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะสมกับบุคคล และเหมาะสม
รูปแบบของการส่ือสาร ซึ่งผู้ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองคํากริยาที่เปล่งเสียงอกมาเป็นถ้อยคํา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ลักษณะของภาษาไทยและการใช้
ภาษาไทยมีเร่ืองที่น่าสนใจ ควรจะนํามาศึกษาต่อไปดังนี้ 

1. ศึกษาภาษาที่ใชใ้นการบรรยายและรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
2. ศึกษาโวหารรักในเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง 
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ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)          
ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

THE NEEDS OF THE SOCIAL WELFARE AMONG THE ELDERLY IN THE 
CHANTHABURI LOCAL ADMINISTRATIOC ORGANIZATION (LAO) 

ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์, อาภากร  มินวงษ์, รัตนา เพ็ชรสูงเนิน 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุด้านการจัดสวัสดิการและบริการ
ทางสังคมที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุใน
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ที่อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ ทาโร ยามา
เน่ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า  1. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการด้านสวัสดิการ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.76 เม่ือเรียงลําดับความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุจํานวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ต้องการให้จัดบริการตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจโรคหัวใจ 
โรคมะเร็งและตรวจมูลกระดูกอย่างครอบคลุมและทั่วถึง กับต้องการให้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ที่รวดเร็ว ความต้องการ
รองลงมา คือ ต้องการเงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล และต้องการให้มีคลินิกสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน 2) ด้านสังคม ต้องการ
มากที่สุด คือต้องการสนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่า ของผู้สูงอายุอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมา คือ
ต้องการให้สนับสนุนกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ และต้องการให้จัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ 3) ด้านอาชีพและ
รายได้ ต้องการมากที่สุด คือ ต้องการเงินเดือนแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนเพิ่มเติมจากการรับเบี้ยยังชีพของรัฐบาล รองลงมา คือ 
ต้องการจัดให้มีกองทุนสวัสดิการในชุมชน และต้องการให้การสนับสนุนเงินทุนศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  2. ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุด้านการจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.67 ข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุในการจัดสวัสดิการและการ
บริการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีข้อเสนอเกี่ยวกับรายได้และ ด้าน
สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ คือ เสนอให้จัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลจัดให้ และการที่ผู้สูงอายุขอให้มีการจัดบริการ
ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร 
คําสําคัญ: สวัสดิการ ผู้สูงอาย ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Abstract 

The purposes of this research were to study the need of the elderly in receiving the social 
welfare services from Local Administrative Organization (LAO), Muang district, Chanthaburi province and to 
study the satisfaction of the elderly to the social welfare services Local Administrative Organization (LAO), 
Muang district, Chanthaburi province provided. 

The sample consisted of 370 elderly in Subdistrict Administrative Organization (SAO), Muang 
district, Chanthaburi province. The sample was selected by using systemic random sampling and the 
sample size was calculated by “Taro Yamane” (r=95). The data was collected by using questionnaires as a 
research tool and then it was analyzed by frequency, percentage, and content analysis. 
The findings of the research were as follows:  

1. Overall and in all three aspects; the need of the elderly in receiving the social welfare services 
was at a high level (67.76%). The aspect that the elderly needed at the highest level was public health 
and medical care followed by community aspect and job and income aspect.  
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For public health and medical care, the elderly need annual check-up programs, mobile medical 
care services, funds to support their payment for healthcare, and clinics for the elderly in the community. 

For community aspect, the elderly people need love and taking good care from people in their 
community. They need funeral support and setting up service centers for the elderly. 

For job and income aspect, the first thing the elderly people need is to provide them special 
monthly financial aids for poor elderly from the organization, although the elderly people receive 
financial aids for elderly from the government. The second thing is to set up a community foundation, 
and the third is to have funds to support residential care homes for the elderly.  

2. The satisfaction of the elderly to the social welfare services Local Administrative Organization 
(LAO), Muang district, Chanthaburi province provided was at a high level (58.67%). The elderly people 
suggested that they need financial aids for elderly and comprehensive health care for the elderly. 
Keywords: Social Welfare    elderly    Local Administration Organization (LAO) 

บทนํา 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยมีผลสืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ จากลักษณะสังคมดั้งเดิมไปสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมีความ
เจริญก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งแต่เดิมในอดีตที่ผ่านมาคนไทยมีการอยู่ร่วมกันเป็นระบบเครือญาติ เป็นระบบครอบครัวขยายและมีความสัมพันธ์กันอย่าง
แน่นแฟ้นก็ได้เปล่ียนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นตามความเจริญเติบโตของเมือง และจากการที่สมาชิกในครอบครัวได้ 
แยกย้ายไปประกอบอาชีพที่แตกต่างกันในต่างถิ่น ผลกระทบที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพัง มีการดําเนินชีวิต
ที่ด้อยคุณภาพ มีผลทําให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  นอกจากนี้บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชนยังขาด
ความสําคัญลงไปทําให้ผู้สูงอายุกลายเป็นภาระของสังคมที่จะต้องให้การดูแล 
  ปัจจุบันโครงสร้างทางประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากการคาด
ประมาณจํานวนประชากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติว่ามีจํานวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นจาก 5.733 ล้านคนในปี พ.ศ.
2543 เป็น 6.617 ล้านคน ในปี พ.ศ.2548 เพิ่มเป็น 7.639 ล้านคนในปี พ.ศ.2553 และ 9.104 ล้านคนในปี พ.ศ.2558 จนถึง 
10.776 ล้านคนในปี พ.ศ.2563 ตามลําดับ (ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, 2550) ซึ่งจากการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่
เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ได้นําไปสู่ภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอาย”ุ นอกจากจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว ผู้สูงอายุที่มีอายุ
มาก (Old-Old) ยังมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นความซับซ้อนของปัญหาและความต้องการระบบบริการด้าน
สวัสดิการจึงมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะ ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุของโกวิทย์ พวงงาม (2547) พบว่า 
ปัญหาที่สําคัญ ๆ มี 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ปัญหาด้านการดํารงชีพและรายได้ ประการที่ 2 ปัญหาด้านสุขภาพและการ
รักษาบริการ ประการที่ 3 คือปัญหาด้านจิตใจ ส่วนความต้องการด้านสวัสดิการ ของผู้สูงอายุมี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความ
ต้องการด้านอาชีพและรายได้ ส่วนที่ 2 ความต้องการด้านสุขภาพ และส่วนที่ 3 ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งในการ
จัดบริการสวัสดิการทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงต้องมีจุดหมายในการที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุ 
  ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างชัดเจน โดยได้มีการประกาศ ใช้แผนพัฒนาผู้สูงอายุ
แห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
แห่งชาติ  พ.ศ.2546 โดยในบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้กําหนดแนวนโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับการ
คุ้มครองการส่งเสริม และสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นสําคัญ  ซึ่งแนวทางและมาตรการที่สําคัญประการหนึ่งที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดีได้ คือ การจัดระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและดําเนินการดังกล่าว นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ซึ่งกําหนดไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการจากรัฐ มาตรา 53 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” แสดงให้เห็นว่า
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รัฐธรรมนูญมีเจตนาที่จะให้รัฐช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้และรัฐต้องจัดสวัสดิการให้
ผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได ้
  การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ มีหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งถึงแม้จะมีหน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม การคุ้มครอง การป้องกันและบําบัดฟื้นฟู รวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้สูงอายุแต่ก็ยังไม่
ชัดเจนและเพียงพอ โดยการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่รัฐได้ดําเนินการนั้นมักจะอยู่ในรูปของศูนย์บริการผู้สูงอายุ สถาน
สงเคราะห์คนชรา และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  โดยภาครัฐของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งพบว่า การให้บริการและการพัฒนายัง
ไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกปัญหา  
 ในการดําเนินงานด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนั้นมิได้มีเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีก เช่น 
องค์กรภาคเอกชน องค์กรในชุมชน องค์กรศาสนา รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมดําเนินการด้วย ซึ่งในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสําคัญในการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ โดยในบทบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับได้กําหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอํานาจหน้าที่ที่ต้องทํา คือ การส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ นอกจากนี้กฎหมายแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ยังได้กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส แต่การ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เท่าที่ควร โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลที่ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมุ่งพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการพัฒนาด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการงานด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและ
สุขภาพของชุมชน (โกวิทย์ พวงงาม และคณะ, 2544) 
   ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดสวัสดิการแทนภาครัฐ โดยการร่วมดําเนินงาน
โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด/มัสยิด ซึ่งมีความครอบคลุมกว่า 200 แห่งทั่วทั้ง 76 จังหวัด และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
ในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งมีความตระหนักถึงเร่ืองการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่สําคัญและมีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีภารกิจ มี
บทบาทที่สําคัญในการเข้ามาดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง (โกวิทย์ พวงงาม, 2547) เพื่อ
เป็นการแสวงหาทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับทิศทางการกระจายอํานาจ กล่าวได้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีข้อมูล มีความรอบรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางประชากรของ
ชุมชน และเป็นผู้รู้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และยังมีอํานาจอิสระในการกําหนดทิศทางการวางแผนและการตัดสินใจในการ
ที่จะสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทั้งนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้เป็น
อย่างดี ภายใต้การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้ศึกษาเห็นว่าการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมกันจัดสวัสดิการ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและสํารวจว่าความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอะไรบ้าง เพื่อเสนอให้รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ โดย
ผู้ศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ที่ใช้ใน
การศึกษาในประเด็นดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุด้านการจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 7 แห่ง โดยมีขนาดประชากรทั้งส้ิน 
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4,351 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายชื่ออยู่ในชมรมผู้สูงอายุจํานวน 11 ชมรม โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งส้ินจํานวน 370 คน 
  เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถามเป็นแบบเลือกตอบ ส่วนที่ 2 ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุซึ่ง
จําแนกออกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านสังคม และด้านอาชีพและรายได้ ลักษณะคําถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยสอบถามถึงความต้องการว่าต้องการหรือไม่ต้องการ ถ้ามีความต้องการ สามารถจัดลําดับ
ออกเป็น 3 ลําดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วไปลงรหัสและทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าความถี่ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60 - 94 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 60-70 
ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส สมาชิกในครัวเรือนอยู่ร่วมกัน 4-5 คน จํานวนบุตรของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่
ยังมีชีวิตอยู่ 3-4 คน แต่พบว่าผู้ที่ไม่บุตร มีถึงร้อยละ 10.27 การอาศัยอยู่ในครอบครัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลาน แต่ก็มี
ผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ลําพังคนเดียว ร้อยละ 5.95 ซึ่งก็เป็นส่วนน้อย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สายตาดีอ่านหนังสือได้สบายมาก 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่อยู่มาตั้งแต่เกิด ส่วนการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยและที่ดินส่วนมากมีเป็นของตนเอง ส่วน
ผู้ที่ที่ไม่มีที่พักอาศัยคิดเป็นร้อยละ 1.89 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีเงินฝากเงินออม แต่ก็ไม่มีหนี้สิน มีรายได้จากของตนเอง/บุคคลอื่นและเบี้ยยังชีพ ส่วนผู้ไม่มี
รายได้ คิดเป็นร้อยละ 5.68 ทางด้านสุขภาพและโรคประจําตัวของผู้สูงอายุ พบว่าไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็พอช่วยเหลือตัวเองได้ 
ซึ่งใกล้เคียงกับสุขภาพของผู้สูงอายุอีกกลุ่มที่มีความปกติแข็งแรงช่วยตัวเองได้ ส่วนของโรคประจําตัว ผู้สูงอายุระบุว่ามีโรค
ประจําตัว ร้อยละ 60.81 ซึ่งก็เป็นโรคของผู้สูงอายุทั่ว ๆ ไป 
 ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 84.01 ซึ่งมี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 67.76 ถ้าเรียงลําดับในแต่ละด้าน พบว่า  
 1) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบว่าลําดับความต้องการ 3 ลําดับ คือ มากที่สุด มีจํานวนสองด้าน ได้แก่ 
ต้องการให้จัดบริการตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจโรคหัวใจ โรคมะเร็งและตรวจมูลกระดูกอย่างครอบคลุมและทั่วถึง กับ 
ต้องการให้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ที่รวดเร็ว เม่ือพิจารณาระดับความต้องการที่ต้องการให้จัดบริการตรวจสุขภาพประจําปี 
ตรวจโรคหัวใจ โรคมะเร็งและตรวจมูลกระดูกอย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีระดับมากร้อยละ 85.19     ปานกลางร้อยละ 
10.34 และระดับน้อยร้อยละ 4.47 และต้องการจัดให้มีหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ที่รวดเร็ว มีระดับความต้องการมากร้อยละ 
77.94 ปานกลาง 15.36 และระดับน้อย ร้อยละ 6.70 ความต้องการรองลงมา คือต้องการเงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล คิด
เป็นร้อยละ 93.78 เม่ือพิจารณาระดับความต้องการเงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล มีระดับความต้องการมาก ร้อยละ 80.69 
ปานกลางร้อยละ 10.38 และระดับน้อย ร้อยละ 8.93 และต้องการจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุ  คิดเป็นร้อยละ 92.16 ซึ่งมีระดับ
ความต้องการมากร้อยละ 62.76 ปานกลางร้อยละ 23.46 และระดับน้อย  ร้อยละ 13.78  
 2) ด้านสังคม เม่ือเรียงลําดับความต้องการ 3 ลําดับ พบว่า มากที่สุด คือต้องการสนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุอย่างสมํ่าเสมอ  คิดเป็นร้อยละ 95.95 โดยมีระดับความต้องการมากร้อยละ 78.59 ปาน
กลางร้อยละ 12.11 และระดับน้อย ร้อยละ 9.30 รองลงมา คือต้องการสนับสนุนกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 94.59 โดยมีระดับความต้องการมาก ร้อยละ 68.86  ปานกลาง ร้อยละ 15.43 ระดับน้อย ร้อยละ 15.71 และ
ต้องการให้จัดตั้งศูนย์บริการทางสังคม แก่ผู้สูงอายุร้อยละ 93.24 โดยมีระดับความต้องการมาก ร้อยละ 68.70 ปานกลางร้อย
ละ 16.52 และระดับน้อยร้อยละ 14.78  
 3) ด้านอาชีพและรายได้ เม่ือเรียงลําดับความต้องการ 3 ลําดับ พบว่า  มากที่สุด คือ ต้องการเพิ่มเงินเดือนแก่
ผู้สูงอายุที่ยากจนเพิ่มเติมจากการรับเบี้ยยังชีพของรัฐบาล ร้อยละ 97.84 โดยมีระดับความต้องการมาก คิดเป็นร้อยละ 86.19 
ปานกลาง ร้อยละ 10.22 และระดับน้อย ร้อยละ 3.59 รองลงมา คือ ต้องการจัดให้มีกองทุนสวัสดิการในชุมชน ร้อยละ 95.14 
โดยมีระดับความต้องการมาก ร้อยละ 63.07 ปานกลาง ร้อยละ 19.32 และระดับน้อยร้อยละ 17.61 และต้องการการ
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สนับสนุนเงินทุนศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุร้อยละ 92.70 มีระดับความต้องการมาก ร้อยละ 56.85 ปานกลางร้อยละ 30.03 และ
ระดับน้อยร้อยละ 13.12  
 เม่ือพิจารณาความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในภาพรวมทั้งสามด้าน โดยเรียงลําดับความต้องการ 3 ลําดับ 
มากที่สุด ได้แก่ ต้องการเพิ่มเงินเดือนแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนเพิ่มเติมจากการรับเบี้ยยังชีพของรัฐบาล ร้อยละ 97.84 รองลงมา
ต้องการการบริการตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และตรวจมวลกระดูก อย่างครอบคลุมและทั่วถึง และ
ต้องการจัดให้มีหน่วยแพทย์เคล่ือนที่รวดเร็ว ร้อยละ 96.76 และต้องการให้ สนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณค่าของผู้สูงอายุอย่างสมํ่าเสมอ ร้อยละ 95.95 ตามลําดับ  
 ส่วนความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการบริการด้านสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 58.67 รองลงมา มีความ พึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 31.33 
และมีในส่วนที่ไม่พึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการบริการ ด้านสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 10.00 

สรุปและอภิปรายผล 

  1. ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามลําดับ คือ ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ต้องการให้เพิ่มเงินเดือนแก่
ผู้สูงอายุที่ยากจนเพิ่มเติมจากการรับเบี้ยยังชีพของรัฐบาล รองลงมาต้องการให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจโรคหัวใจ 
โรคมะเร็ง และตรวจ มวลกระดูก อย่างครอบคลุมและทั่วถึง และต้องการจัดให้มีหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ที่รวดเร็ว  รวมถึง
ต้องการให้สนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ มาลิน ีวงษ์สิทธิ์ และศิริวรรณ ศิริบุญ (2544) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ประชาสังคมกับการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาที่สําคัญของผู้สูงอายุคือ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ ส่วนความต้องการของผู้สูงอายุนั้น ต้องการความช่วยเหลือด้าน
การเงินและการรักษาพยาบาล และเป็นไปในทางเดียวกันกับ โกวิทย์  พวงงาม (2547) ที่ทําการศึกษา เร่ือง การจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงการและกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ และศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในการจัด
สวัสดิการสังคมที่มีต่อรัฐบาล โดยความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้สูงอายุยังต้องการ
บริการเบี้ยยังชพีแก่ผู้สูงอายุ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีความยากจน ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ เสรี ทอง
เลิศ (2550) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการและความพึงพอใจด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการ ผู้สูงอายุต้องการให้จัดพาหนะรับส่งผู้ที่มีโรค
ประจําตัวและผู้สูงอายุที่ต้องการไปพบแพทย์ รวมไปถึงต้องการให้จัดหาเคร่ืองอุปโภค บริโภคตามฤดูกาล ส่วนความพึงพอใจที่
มีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอตระการพืชผลในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ส่วน
ความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุอย่าง
สมํ่าเสมอที่มีมากถึงร้อยละ 95.95  นั้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริวรรณ  ศิริบุญ (2543) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ที่
กล่าวว่าผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมีปัญหาเร่ืองความเหงา ความว้าเหว่ นอกจากต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกิจและสุขภาพแล้ว ส่ิงทีผู้่สูงอายุต้องการคือ การพบปะสังสรรค์ หรือการมีองค์กรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมเพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความสําคัญและมีคุณค่า 
 2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุด้านการจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเสรี ทองเลิศ (2550) ที่ได้ศึกษา
เร่ือง ความต้องการและความพึงพอใจด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอตระการพืชผลในการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการใส่ใจเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาทั้งด้านสุขภาพ ด้านรายได้และการดํารงชีวิต ควรมีโครงการร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่าง 
ๆ ช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน เช่น โรงพยาบาลรัฐและเอกชน 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

667

 

 

และควรมีโครงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับผู้สูงอายุเพื่อสร้างความเอื้ออาทรและความเข้าใจกันระหว่างคนใน
ชุมชนกับผู้สูงอายุในชุมชนทั้งนี้เพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม 
 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผนงาน : ควรกําหนดนโยบายและแผนงานในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ด้านร่างกายและด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่และทําให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป : การทําวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาความต้องการด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีข้อจํากัดในด้านงบประมาณในการวิจัยจึงศึกษาได้
เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เพื่อทําการเปรียบเทียบ และควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ให้
ผู้สูงอายุและผู้บริหารท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม เพื่อจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและประจักษ ์
เอกสารอ้างอิง 
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การควบคุมความเสี่ยงทางการเงินของเทศบาลตําบลอุบล 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

THE CONTROL OF  THE  FINANCIAL RISK OF UBON SUBDISTRICT 
MUNICIPALITY, MUANG  DISTRICT, UBONRATCHATHANI  PROVINCE 

สุนี บ่งเทพ, คูณ  โทขันธ์  
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมความเส่ียงทางการเงินของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาการควบคุมความเส่ียงและ
ลดความเส่ียงทางการเงินของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเนื้อหาในการศึกษาและ
กรอบแนวคิดในการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆด้าน
กระบวนการหรือวิธีดําเนินงาน และด้านการใช้เทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตําบลอุบล รอง
นายกเทศมนตรีตําบลอุบล ปลัดเทศบาลตําบลอุบล ผู้อํานวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน รวม 9 คน  ใช้แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มในการเก็บและ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสรุปเป็นค่าร้อยละและการพรรณนาในประเด็นที่ศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า 
 ด้านวัฒนธรรมองค์กร  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกรงใจผู้บริหารและกังวลว่าจะกระทบต่อความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ด้านกระบวนการหรือวิธีดําเนินการหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ประสานงานและตรวจสอบ
งบประมาณกับหน่วยงานคลังก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และไม่สามารถแก้ไขเองได ้และเม่ือมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติแทนได้ ทําให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้า 
 ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมความเส่ียง และลดความเส่ียงทางการเงินของ
เทศบาลตําบลอุบล ด้านวัฒนธรรมองค์กรเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและระเบยีบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เทศบาลต้องสร้างความ
เข้าใจโดยจัดฝึก อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการทํางานที่ช่วยให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น ด้านกระบวนการ
หรือวิธีดําเนินการทางการเงิน ควรมีการชี้แจงและให้ความรู้แก่ข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําได้เข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนการใช้เทคโนโลยี  เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติที่ มี
ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้โปรแกรมที่มีไม่เพียงพอ จึงควรสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ และ
โปรแกรมทางการเงินอย่างสมํ่าเสมอ  
คําสําคัญ : การควบคุมความเส่ียง การลดความเส่ียง  การเงิน 

Abstract 

 The purposes of this study are to investigate the financial risk management techniques in the 
Tambon Ubon Municipality. The conceptual framework used in this study covers four aspects of public 
organizational management: organizational culture, management process, rules and regulations, and use 
of management information technology. The researchers use the in-depth interview and focus-group 
discussion techniques to gather information from local government officials involved in the financial risk 
management process.  
 In the organizational culture aspect, local government officials are disinclined to openly discuss 
management-related issues with the administrators due to the fear of demotion. With regard to the rules 
and regulations, there were several procurement cases in the past that did not conform to the 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

669
 

 

government legal procedures. Also, many local government officials did not properly follow the 
government policies and did not have sufficient knowledge about information technology.  
 The research findings reveal that organizational culture determines the effectiveness of financial 
risk management. Local government officials at all levels must be informed about the importance of risk 
management and embrace it as part of their work. They must be made aware of all related government 
rules and regulations, particularly those involving financial and budgetary matters.  
Keywords : Risk  Control.   Risk  Reduction.  Finance. 

บทนํา 

 ความเส่ียงทางการเงินเป็นอีกความเส่ียงหลักขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหลัก การแล้วความเส่ียงทาง
การเงิน คือ ความเส่ียงที่จะได้รับผลตอบแทนต่ํากว่าที่คาดหวังไว้ การบริหารความเส่ียงจึงเป็นเคร่ืองมือทางกลยุทธ์ที่สําคัญ
ตามหลักการกํากับดูแลที่ดีโดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์     
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆดําเนินไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งช่วยลดการสูญเสีย และโอกาสที่ทําให้เกิดความสูญเสียแกอ่งค์กร   
  สําหรับการควบคุมความเส่ียงทางการ เงินของเทศบาลตําบลอุบล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง   
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน  เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 
7 ชุมชน ใน 2 ตําบล คือ ตําบลขามใหญ่ และตําบลแจระแม การบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลอุบล  ใน ช่วงหลายปีที่
ผ่านมา มีปัญหาในการดําเนินการในหลายด้าน  ประกอบกับรัฐบาลมีการเปล่ียน แปลงนโยบาย  การวางโครงสร้างการบริหาร
และระเบียบต่างๆหลายคร้ังจึงทําให้การดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง และเส่ียงต่อการเกิดปัญหาในการบริหาร โดยเฉพาะ
ปัญหาทางด้านงบประมาณที่ไม่แน่นอน และไม่เพียงพอกับการกําหนดแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลอุบล ทําให้ขีด
ความสามารถในการพัฒนา และการบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและส่งผลสะท้อน  ไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลอุบล ไม่มีประสิทธิภาพไปดว้ย 

       ดังนั้น การบริหารงานการเงินจึงจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจโดยเฉพาะในการควบคุมความเส่ียงทางการเงิน
อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อจะได้วางแผนหรือลดความเส่ียงได้ การบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลอุบล  ผู้ศึกษาเห็น
ว่ายังมีความเส่ียงอันเกิดจากการได้มาที่ถูกกําหนดไว้หลายประการ อย่างไรก็ตาม  แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลอุบล จะ
มุ่ง เน้นที่การตอบสนองนโยบายรัฐ และการให้ บริการประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ศึกษาซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารรายรับราย จ่ายของเทศบาลตําบลอุบล จึงต้องการศึกษาการควบคุมความเส่ียงทางการเงินของเทศบาลตําบลอุบล     
เพื่อวางแผนและรองรับความสูญ เสียไว้ล่วงหน้าว่า เม่ือเกิดความสูญเสียขึ้นจะมีแนวทางดําเนินการอย่างไรให้องค์กร  
สามารถเดินหน้าต่อไปได้  แม้จะเป็นการดําเนินงานต่อ ไปเพียงบางส่วนก็ตาม โดยผู้ศึกษาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์สําคัญอย่าง
ยิ่งต่อการบริหารงานการเงินของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบล ราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการควบคุมความเส่ียงทางการ เงินของเทศบาลตําบลอุบล  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธาน ี  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนว ทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมความเส่ียงและลดความเส่ียงทางการเงิน
ของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

พื้นที่ดําเนินการศึกษา ได้แก่ เทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี    
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารและพนักงานเทศบาล รวม 9 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา มี 2 ประเภท คือ  แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการจัดการสนทนากลุ่ม  ผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล 

จํานวน 9 คน    เพื่อประเมินการควบคุมความเส่ียงทางการเงินของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี  
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การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม มาทําการแปรผล
การศึกษา ในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและสรุปผล โดยอาศัยความสอด คล้องและความเป็นเหตุเป็นผล 

ผลการวิจัย 

 1. การศึกษาการควบคุมความเส่ียงทางการ เงินของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบล ราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี มีผลการศึกษาในแต่ละด้านดังนี ้
 1.1 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
      วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตําบลอุบลในปัจจุบัน ยังมีการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ    
การจัดซื้อจัดจ้างเป็น ไปตามนโยบายของผู้บริหาร ทําให้การตรวจ สอบการควบคุมงานไม่ได้มาตรฐาน เพราะเจ้าหน้าที่ ผู้
ปฏิบัติเกรงใจผู้บริหาร และกังวลว่าจะกระทบต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ การเสนอขออนุมัติโครงการ ไม่มีการประสาน 
งานกับหน่วยงานที่ควบคุมงบประมาณว่ามีงบ ประมาณดําเนินการเพียงพอหรือไม่  
 1.2 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

      เทศบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็น ไปตามเทศบัญญัติที่ตั้งไว้ การใช้จ่ายโครงการไม่คุ้มค่า ส้ินเปลืองเพราะทํา
ตามใจผู้บริหาร ผู้บริหารส่ังให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ โดยหลีกเล่ียงระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ การควบคุมการก่อสร้างที่ไม่ได้
มาตรฐาน  การไม่คํานึงถึงสถานะการคลังในการรับโอนพนักงาน การไปทศันศึกษาที่ไม่เกิดความคุ้มค่า   

 1.3 ด้านกระบวนการหรือวิธีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลอุบล มีความเส่ียงในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ประสานงานตรวจสอบงบ ประมาณกับหน่วยงานคลังก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ถูกชี้นําโดยฝ่ายการ เมืองให้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเส่ียงต่อการทําผิดระเบียบ  
 1.4 ด้านการใช้เทคโนโลยี 

 เทศบาลตําบลอุบล ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญ และมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่มีความ สามารถเป็นเพียงผู้ใช้ แต่ไม่มีความรู้ที่จะสามารถแก้ไขได้ เม่ือเกิดปัญหากับระบบหรือโปรแกรม ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมและปรับปรุงให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง  
     2.การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการควบคุมความเส่ียงและลดความเส่ียงทางการเงิน  ของ
เทศบาลตําบลอุบล มีผลการศึกษาในแต่ละด้านดังนี ้
 2.1 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
 วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตําบลอุบลในปัจจุบัน ยังมีการปฏิบัติข้ามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ  การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็น ไปตามนโยบายของผู้บริหารและเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ทําให้การตรวจสอบ การควบคุมงานไม่ได้
มาตรฐาน เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติเกรงใจผู้บริหาร และกลัวว่าตนเองจะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ แนวทางการแก้ไขข้าราชการ
ทุกคนต้องเข้าใจในการบริหารงานราชการ โดยเฉพาะงานการเงินการคลังว่า ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและยึดระเบียบ
กฎหมาย หรือหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ควรมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีการตรวจติด ตามและประเมินผล
ทุกระยะและเปิดโอกาสให้ ประชาชนร่วมตรวจสอบด้วย   
 2.2 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ   

 การเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลอุบลไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติที่ตั้งไว้ การใช้จ่าย โครงการไม่คุ้มค่าและ
ส้ินเปลือง เพราะทําตามใจของผู้บริหาร และผู้บริหารส่ังให้ข้าราช การปฏิบัติราชการ โดยเล่ียงระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ ดังนั้น
แนวทางการแก้ไขจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องควบคุม หรือลดความเส่ียงนั้นโดยการสร้างความเข้าใจการจัดฝึกอบรม
ทักษะการปฏิบัติงาน การชี้แจงหรือให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดทําข้อมูลหรือคู่มือหรือขั้นตอนการทํางานที่ช่วยให้
สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น 
 2.3 ด้านกระบวนการหรือวิธีดําเนินงาน   
 เทศบาลตําบลอุบลมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ไม่
ประสานงานตรวจสอบงบ ประมาณกับหน่วยงานคลังก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ถูกชี้นําโดยฝ่ายการ เมือง    
ให้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเส่ียงต่อการทําผิดระเบียบ ดังนั้น  จึงควรมีการชี้แจงและให้ความรู้แก่ข้าราชการ  ทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจําได้เข้าใจและรู้ถึงกระบวนการหรือวิธีการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลให้ถูกต้อง รวมถึงการใช้
งบประมาณน้อยแต่ได้ประโยชน์สูงสุด การใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามโครงการ  จะควบคุมความเส่ียงทางการเงินได ้
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 2.4 ด้านการใช้เทคโนโลยี 
      ระบบการจัดการและระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบลอุบล ยังไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติเป็นเพียงแต่ผู้ ใช้ตามคู่มือที่กําหนดมาให้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และไม่สามารถแก้ไขเองได้เม่ือเกิดปัญหา
กับระบบหรือโปรแกรม โดย เฉพาะเม่ือมีโปรแกรมใหม่ๆซึ่งจัดทําจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น คลังจังหวัด หรือธนาคารที่รับจ่ายเงิน และเม่ือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติไม่อยู่หรือโอนย้ายไป เจ้าหน้าที่ที่เหลือก็
ไม่สามารถปฏิบัติทดแทนได้ เพราะไม่ได้รับการอบรมหรือฝึกฝนให้รู้จักการใช้โปรแกรม ทําให้การทํางานสะดุดเกิดความล่าช้า 
และมีผลต่อการควบคุมความเส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้  
 แนวทางการแก้ไข เทศบาลตําบลอุบลควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การใช้ระบบสารสนเทศ และ
โปรแกรมทางการเงินอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพราะโปรแกรมมีการพัฒนาตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ต้องรู้ทันและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัยด้วย 

สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง การควบคุมความเส่ียงทางการเงินของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธาน ีเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากผลการศึกษาที่กล่าวแล้ว ขอนํามาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
 1. การควบคุมความเส่ียงทางการเงินด้านวัฒนธรรมองค์กร ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตําบล
อุบลในปัจจุบัน มีการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ  การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารทํา
ให้การตรวจสอบการควบคุมงานไม่ได้มาตรฐาน การเสนอขออนุมัติโครงการไม่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่ควบคุม
งบประมาณว่ามีงบประมาณดําเนินการเพียงพอหรือไม่ ที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ เนื่องจาก หน่วยงานเทศบาลตําบลอุบล 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผู้บริหารมาจากประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล ประสบการณ์
การบริหารจึงแตกต่างกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็คอยแต่ยึดกฎหมายและระเบียบเป็นหลัก การระมัดระวังไม่ประพฤติ
นอกกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติที่ได้กําหนดไว้ เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกส่ังสมมา แต่ก็มีไม่น้อยที่ข้าราชการมักถูกส่ังการให้
เล่ียงกฎหมายหรือระเบียบ โดยมีอํานาจหรืออิทธิพลอยู่เบื้องหลัง จึงทําให้ข้าราชการหลายคนตกเป็นผู้กระทําผิดต่อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของราชการเสียอนาคตไปจํานวนไม่น้อย จึงไม่สอด คล้องกับผลการวิจัยของ ธงชัย สันติวงษ์ (2543) ที่ได้ให้
ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการบริหารที่เปิดโอกาส/จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กรได้มีส่วนร่วมใน
การบริหาร การร่วมวางแผน การร่วมรับผิดชอบ การร่วมตัดสินใจและการร่วมพัฒนา รวมทั้งเสนอแนะข้อคิด เห็นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ตลอดจนการให้โอกาสและ
อิสระในการตัดสินใจทํางาน ภายใต้เป้าหมายและนโยบายที่ได้รับมอบ หมาย ส่วนปัญหาสาเหตุและข้อเสนอแนะแนวคิดใน
การแก้ไขการควบคุมความเส่ียงทางการเงิน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ก็พบว่า ผู้บริหารมีการชี้นําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเล่ียงที่จะไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า ระเบียบขั้นตอนของทาง
ราชการมีความละเอียดและต้องมีระบบการตรวจสอบหลายขั้นตอน รวมถึงต้องมีผู้ร่วมรับผิดชอบในรูปแบบคณะกรรมการ
ด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มาริสา กาญจนะ(2552)ที่ได้อธิบายคํานิยามและเป้าหมายของวินัยทางการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หมายถึง กรอบแนวทางสําหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการดําเนินนโยบาย การคลัง การหารายได ้การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้ เงินสะสม และทรัพย์สินเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้   
  2. การควบคุมความเส่ียงทางการเงินด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทําให้การปฏิบัติงานการเงินมีกรอบและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เม่ือทุกฝ่ายร่วมมือกันทํา
ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์และคุ้มค่า สามารถควบคุมและลดความเส่ียงทางการเงินได้ 
ทั้งนี้ เนื่องจาก เทศบาลต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบก็จะถูกตรวจสอบจาก
หน่วยงานอื่นที่ทําหน้าที่ป้องกันการทุจริต สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง (2552) ได้กล่าวไว้ว่า  การ
บริหารความเส่ียงจัดเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน อันนํามาสู่ความเสียหาย ความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของหน่วยงาน  ส่วนปัญหา สาเหตุ และข้อเสนอแนะแนวคิดใน
การแก้ไขการควบคุมความเส่ียงทางการเงินด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆก็พบว่า การเล่ียงไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดจะถูกตรวจสอบจากหน่วยเหนือที่กํากับดูแล ทั้งนี้ เนื่องจาก
กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานทั่วไปของทุกส่วนราชการ เป็นความเส่ียงภายนอกที่อยู่นอกเหนืออํานาจ
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ขององค์กรจะแก้ไขเองได้ และทุกคนในองค์กรมีโอกาสปฏิบัติไม่ถูกต้อง แนวทางการแก้ไขจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้อง
ควบคุมหรือลดความเส่ียงนั้นโดยสร้างความเข้าใจ จัดฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน ชี้แจงหรือให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทํา
ข้อมูลหรือคู่มือหรือขั้นตอนการทํางานที่ช่วยให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล สอาดโฉม 
(2551) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการความเส่ียงจะต้องมีการดําเนินการเพื่อลดความเส่ียงโดยการฝึกอบรมบุคลากร หรือการจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 
 3. การควบคุมความเส่ียงทางการเงินด้านกระบวนการหรือวิธีดําเนินการ  ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลตําบลอุบลมี
ความเส่ียงในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่
ประสานงานตรวจสอบงบประมาณกับหน่วยงานคลังก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ถูกชี้นําโดยฝ่ายการเมืองให้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเส่ียงต่อการทําผิดระเบียบ ที่ผลการศึกษาปรากฎเช่นนี ้เนื่องจากกระบวนการหรือวิธีดําเนินการทางการ 
เงินมีขั้นตอนมากยุ่งยากซับซ้อนทําให้งานล่าช้า  การมีขั้นตอนมากไม่เป็นปัญหามากเท่ากับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบทางการเงิน  การให้ความรู้ความเข้าใจโดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เกิดทักษะจากการฝึกฝนอบรม จึงเป็นส่ิงที่ช่วย
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล สะอาดโฉม (2551) ที่กล่าวว่าการจัดการ
ความเส่ียงขององค์กรทําได้โดยการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และควบคุมให้รัดกุมขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการทํางาน
และการควบคุมต่างๆที่ดําเนินการมีการตอบสนองความเส่ียงอย่าง มีประสิทธิผล ส่วนปัญหา สาเหตุ และข้อเสนอแนะแนวคิด
ในการแก้ไขการควบคุมความเส่ียงทางการเงินด้านกระบวนการหรือวิธีดําเนินการ ก็พบว่า กระบวนการหรือวิธีดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการปฏิบัติงานทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความเส่ียงสูงต่อการทําผิด
ระเบียบที่จะส่งผลต่อการควบคุมและลดความเส่ียงได้ยากมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล สะอาดโฉม (2551) 
ที่อธิบายไว้ว่า กระบวนการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพทําให้เกิดการบันทึกข้อมูลทางการเงินผิดพลาด หากองค์กรขาดระบบ
การตรวจสอบที่ดี ความผิดพลาดเหล่านี้อาจนําไปสู่ความสูญเสียทางการเงินที่สูงมากต่อองค์กรได ้
 4. การควบคุมความเส่ียงทางการเงินด้านการใช้เทคโนโลยี ผลการศึกษา พบว่า การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
ระบบการรายงาน การบันทึกรายรับรายจ่ายประจําเดือน การจัดทําแผนที่ภาษีให้เกิดความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ทําให้มี
ข้อมูลด้านงบประมาณที่สามารถจะนํามาใช้ในการจัดทําโครงการและแผนงานที่ตั้งไว้ได้ทันที ผู้บริหารมีความจําเป็นต้องรู้
ข้อมูลสถานะการเงินของตนเองว่า มีฐานะการคลังเพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่ และในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่าง
ทันท่วงที ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารก็สามารถที่จะบริหารงบประมาณองค์กรและพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
นฤมล สะอาดโฉม (2551) ที่อธิบายไว้ว่า  ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการกําหนด  จัดเก็บ และส่ือสารตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ประโยชน์ได้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการจัดทํารายงานของการ
ดําเนินการ การเงิน และกฎระเบียบขององค์กร และยังสามารถส่ือสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกได้ด้วย ส่วนปัญหา สาเหตุ
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการควบคุมความเส่ียงทางการ เงิน ด้านการใช้เทคโนโลยี ก็พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมี
การประยุกต์ใช้และปรับปรุงระบบข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถใช้
เคร่ืองมือและโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและลดความเส่ียงทางการเงินได้อย่างมาก 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล สะอาดโฉม (2551) ที่กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการส่ือสารที่มีประสิทธิผลต้อง
เป็นการส่ือสารที่ทั่ว ถึงทั้งองค์กรคือจากระดับบนลงล่าง และจากระดับล่างไปบนตลอดจนระดับแนวราบ บุคลากรทุกคน
จะต้องได้รับทราบสารสนเทศจากผู้บริหารเกี่ยวกับการควบคุมที่สําคัญที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทของตนใน
ระบบการควบคุมภายใน  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง การควบคุมความเส่ียงทางการเงินของเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัด
อุบลราชธานี ในปัจจัยทั้ง 4 ด้านแล้วนั้น ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและถูกต้องเป็นแนวทางที่บุคลากรในองค์กรสามารถยึด ถือและปฏิบัติสืบต่อๆกัน
มาได้ แต่ในการปฏิบัติงานการเงินเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญและมีองค์ประกอบมากมาย ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ
กฎหมายหรือหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เทศบาลตําบลอุบลจึงควรที่จะต้องมีการวางมาตรการควบคุมภายในให้
ชัดเจนทุกกองฝ่าย รวมถึงต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมภายในตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
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ระบบงานและระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติให้แม่นยํา โดยถือเป็นหน้าที่ที่สําคัญในการสร้างความเข้าใจให้กองงานอื่นได้
ทราบด้วย 
            2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ  ทําให้การปฏิบัติงานการเงินมีกรอบและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
เทศบาลต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด    เพราะหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ก็จะถูกตรวจสอบจากหน่วยเหนือขึ้นไปที่กํากับดูแลอยู่    จึงเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องสร้างความเข้าใจ โดยจัดฝึกอบรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ชี้แจงหรือให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทําข้อมูลหรือคู่มือหรือขั้นตอนการทํางานที่ช่วยให้สามารถ
ทํางานได้ง่ายขึ้น 

3. กระบวนการหรือวิธีดําเนินการทางการเงินมีความเส่ียงสูงหากไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เทศบาลตําบลอุบลควรมีการชี้แจงและให้ความรู้แก่ข้าราชการทั้งฝ่ายการ เมืองและฝ่ายประจํา ได้เข้าใจและรู้ถึงกระบวนการ
หรือวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลให้ถูกต้อง รวมถึงการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามโครงการจะ
ควบคุมความเส่ียงทางการเงินได้ 

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบงานการเงิน มีความสําคัญและจําเป็นในทุกๆด้านของทุกกองงาน 
เพราะระบบสารสนเทศที่ดีและเป็นปัจจุบันมีประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารงาน การตรวจสอบฐานะการคลัง การรายงาน
สถานการณ์รายรับรายจ่าย การบันทึกรายรับราย จ่ายประจําเดือน การจัดทําแผนที่ภาษีให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ทําให้มี
ข้อมูลด้านงบประมาณที่สามารถจะนํามาใช้ในการจัดทําโครงการและแผนงานที่ตั้งไว้ได้ทันที แต่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้และสามารถปรับปรุงระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุม
ความเส่ียงและลดความเส่ียงทางการเงินได้อย่างมาก 
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การสร้างบทเรียน เรื่อง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
THE CONSTRUCTION OF LESSONS IN BOOLEAN ALGEBRA FOR STUDENTS IN 

MATHAYOM 4-6 
นัฐพล นพเก้า 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียน เร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตราษ
ตระการคุณ จังหวัดตราด จํานวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบคละความสามารถ เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบฝึกหัดระหว่างเรียน เร่ือง พีชคณิตบูลีน และแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง พีชคณิตบูลีน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย
และร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน คือ ร้อยละ 72.69 (E1) และ
ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน คือ ร้อยละ 70.56 (E2) จะได้ว่าบทเรียนเร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 72.69/70.56 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
คําสําคัญ: การสร้างบทเรียน/ พีชคณิตบูลีน/ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Abstract 

The purposes of this study were to construct lessons on Boolean Algebra for students in 
Mathayom 4 – 6, to find the efficiency level of the lessons constructed based on the 70/70 standard. 

The sample consisted of 30 students in Mathayom 4 at Trattrakarnkhun School in the academic 
year 2011. The sample was taught by the researcher using the constructed lessons. The instruments 
consisted of 13 exercises based on Boolean Algebra and a 30 – item posttest. Data were analyzed 
through the application of percentage and mean. 

The results of the study is the lessons constructed based on Boolean Algebra with the efficiency 
level of 72.69/70.56    
Keywords: Construction, Boolean algebra, Students in Mathayom 4 – 6 

บทนํา 

 ในปัจจุบันสังคมได้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดยั้ง จน
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้คนในสังคม โดยที่เทคโนโลยีเป็นการประยุกต์นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ กล่าวคือ เทคโนโลยีเป็นการนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ในการประดิษฐ์ส่ิงของต่างๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติส่วนรวมของมวลมนุษยชาติ มีการเผยแพร่โดยไม่มี
การซื้อขายแต่อย่างใด หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ ทั้งนี้
ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นลําดับ เช่น การตราพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าในปี พ.ศ. 2514 และจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 
2522 ให้ทําหน้าที่หลักในการเผยแพร่และพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิต ทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ การส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม 
วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การส่ือสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุ
ก่อสร้าง โลหะ เป็นต้น (http://th.wikipedia.org/wiki/เทคโนโลย ีเข้าถึงเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2554) นอกจากนี้แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในแผนฉบับที่ 11 (พ.ศ.2550 – 2559) ยังกล่าวถึงการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคล่ือนที่สําคัญสําหรับการพัฒนา
ประเทศ ในการปรับเปล่ียนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิเงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสู่การใช้ความรู้และ
ความชํานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น ทําให้ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นที่สนใจของคนทุกมุมโลกทุก
สาขา และเป็นที่แพร่หลาย สามารถนํามาใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน ทําให้การเรียนการศึกษาในสมัยนี้มีหลักสูตรที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย โดยเทคโนโลยีที่ลํ้าหน้าที่สุดที่คนทั่วโลกให้ความสําคัญ ก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะใน
ปัจจุบันอุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ อินเทอร์เน็ต PDA 
GPS ดาวเทียม และยังมีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าสังคม
ให้ความสําคัญแก่คอมพิวเตอร์ (http://th.wikipedia.org/ wiki/เทคโนโลยี เข้าถึงเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2554) ทั้งนี้การ
ทํางานต่างๆ ก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทแทบทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการงานเอกสาร การคํานวณ รวมถึงงานต่างๆ ในทุก
สาขาอาชีพ เช่น การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกร ระบบอุตสาหกรรมโรงงาน การแพทย์  เป็นต้น ต่างก็ต้องอาศัย
คอมพิวเตอร์ในการทํางานแทบทั้งส้ิน จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์มีความสําคัญกับคนทุกคนทุกและทุกสาขาอาชีพ 
 ในขณะที่เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเจริญรุดหน้าไป วงการศึกษาของไทยก็ได้มีการปฏิรูปวิธีการ
จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.) เป็นหน่วยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2515 และมีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ของครู และเยาวชนไทย (http://th.wikipedia.org/wiki/สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เข้าถึงเม่ือ
วันที่ 30 เมษายน 2554) ทําใหมี้การให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนต่างๆ มีการบรรจุ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรพื้นฐานสําหรับทุกชั้นเรียนไปแล้ว โดยเร่ิมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา   
 ในปีการศึกษา 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2552 และ
โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2553 โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552) กําหนดสาระหลักที่จําเป็นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับผู้เรียนทุกคน ดังนี ้ 
 1. จํานวนและการดําเนินการ  ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจํานวน ระบบจํานวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจํานวน
จริง การดําเนินการของจํานวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจํานวน และการใช้จํานวนในชีวิตจริง 
 2. การวัด ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การ
คาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนําความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 3. เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจําลองทาง
เรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) ในเร่ืองการเล่ือนขนาน 
(translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation) 
 4. พีชคณิต  แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดําเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ 
ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  การกําหนดประเด็น การเขียนข้อคําถาม การกําหนดวิธีการศึกษา การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนําเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการแปล
ความข้อมูล การสํารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น  การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์
ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร การ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 จากสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้ง 6 สาระดังกล่าว พีชคณิตถือว่าเป็นสาระที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐาน
สําคัญของความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ กล่าวคือพีชคณิตเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสัมพันธ์และจํานวน พีชคณิต
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พื้นฐานจะเร่ิมมีสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยศึกษาเกี่ยวกับการบวกลบคูณและหาร ยกกําลัง และการถอด
ราก พีชคณิตยังคงรวมไปถึงการศึกษาสัญลักษณ์ ตัวแปร และเซต (http://th.wikipedia.org/wiki/พีชคณิต  เข้าถึงเม่ือวันที่ 
30 เมษายน 2554)  
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของพีชคณิตว่าพีชคณิตเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้
สัญลักษณ์มาศึกษาการจําแนกประเภท คุณสมบตัิ และโครงสร้างของระบบจํานวนหรือระบบคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่เน้นในเร่ือง
โครงสร้างเป็นสําคัญ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเหล่านั้นด้วย และกําหนดให้ใช้คําว่า พีชคณิตบูลีน แทน 
Boolean algebra 
 นอกจากนี้ ขุนประสงค์จรรยา (2504) ยังได้สร้างสาระการเรียนรู้ด้านพีชคณิตลงในบทเรียนคณิตศาสตร์ วิชาเลข
คณิต-พีชคณิต เพื่อใช้เป็นบทเรียนสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) พ.ศ. 2504 รวมทั้งบริบูรณ์ เนาวประทีป และคณะ 
(2552) จัดทําโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์สําหรับเด็กในด้านพีชคณิต ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2549   โดยความ
ร่วมมือของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง อีกด้วย 
 ด้วยความสําคัญของพีชคณิตและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงจําเป็นต้องมีการวางรากฐานด้าน
การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์ และ
คณะ, 2545) ทั้งนี้พีชคณิตที่เป็นพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ พีชคณิตแบบบูล, พีชคณิตบูลีน 
หรือ แลตทิซแบบบูล ซึ่งเป็นโครงสร้างเชิงพีชคณิตที่รวบรวมแก่นความหมายของการดําเนินการทางตรรกศาสตร์ ทฤษฏีเซต 
โดยชื่อพีชคณิตแบบบูล นั้นตั้งตาม จอร์จ บูล ผู้พัฒนาพีชคณิตแบบนี้  (http://th.wikipedia.org/wiki/พีชคณิตแบบบูล   
เข้าถึงเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2554) เนื่องจากพีชคณิตบูลีนเป็นการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับการใช้งานด้าน
คอมพิวเตอร์ ทําให้พีชคณิตบูลีนใช้เป็นความรู้พื้นฐานสําคัญสําหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ในโปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ พีชคณิตบูลีนจึงเป็น
พีชคณิตรูปแบบหนึ่งที่เป็นรากฐานสําคัญ ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนัก เรียน เป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้   และจาก
ผลการประเมินระดับชาติ ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
และรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา สํานักงานสภาการศึกษา ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่นักการ
ศึกษาลงความเห็นตรงกันคือ ปัจจุบันครูไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้หลักสูตรเท่านั้น แต่จะเป็นผู้สร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูจะต้องเป็นนักคิด นักออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีอิสระในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของ
ตน (เกษร ทองแสน, 2551) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจการสร้างบทเรียนเร่ืองพีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ขึ้น เพื่อจัดการเรียนรู้เร่ืองพีชคณิตบูลีน และเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอืน่ ได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อสร้างบทเรียน เร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การสร้างบทเรียนเร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอนดังนี ้
 1.  ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวข้องกับพีชคณิต, จิตวิทยาการเรียนรู้ และหลักการสร้างบทเรียน 
 2.  สร้างบทเรียน เร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  2.1 แบ่งสาระการเรียนรู้ ดังนี ้
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บทที่ ชื่อบทเรียน 
0 บทนํา 
1 เซต {T, F} กับตัวดําเนินการ ∨ , ∧ 
2 เซต {U, Ø} กับตัวดําเนินการ ∪ , ∩  
3 เซต {1, 0} กับตัวดําเนินการ⊕ , ⊗  
4 พีชคณิตบูลีน 
5 รูปแบบปกติของฟังก์ชันบูลีน 
6 การลดรูปของฟังก์ชันบูลีน 
7 พีชคณิตวงจรไฟฟ้า 
8 รูปแบบปกติของวงจรไฟฟ้า 
9 วงจรไฟฟ้าในรูปอย่างง่าย 

  2.2 กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายของ
ผู้เรียน ดังนี้ 

 
บทท่ี ช่ือบทเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ 
0 บทนํา 1. บอกความเป็นมาของพีชคณิตบูลีนได้ 

2. บอกประโยชน์ของพีชคณิตบูลีนได้ 
1 เซต {T, F} กับ 

ตัวดําเนินการ ∨ , ∧ 
1. บอกบทนิยามของเซต {T, F} กับตัวดําเนินการ ∨ ,  ได้ 
2. พิสูจน์สมบัติต่างๆ ของเซต {T, F} กับตัวดําเนินการ ∨ ,  ได้ 

2 เซต {U, Ø} กับ 
ตัวดําเนินการ ∪ , ∩  

1. บอกบทนิยามของเซต {U, Ø} กับตัวดําเนินการ ,  ได้ 
2. พิสูจน์สมบัติต่างๆ ของเซต {U, Ø} กับตัวดําเนินการ ,  ได้ 

3 เซต {1, 0} กับ 
ตัวดําเนินการ⊕ , ⊗  

1. บอกบทนิยามของเซต {1, 0} กับตัวดําเนินการ ,  ได้ 
2. พิสูจน์สมบัติต่างๆ ของเซต {1, 0} กับตัวดําเนินการ , ได้ 

4 พีชคณิตบูลีน 1. บอกบทนิยามของพีชคณิตบูลีนได ้
2. พิสูจน์สมบัติต่างๆ ของพีชคณิตบูลีน โดยใช้นิยามและตารางได้ 

5 รูปแบบปกติของฟังก์ชันบูลีน 1. เขียนฟังก์ชันบูลีนในรูปแบบปกติที่มีตัวแปร 2 ตัวและ 3 ตัวได้ 
6 การลดรูปของฟังก์ชันบูลีน 1.ลดรูปของฟังก์ชันบูลีน โดยวิธีทางพีชคณิตบูลีนหรือแผนผัง 

คาร์โนหไ์ด้ 
7 พีชคณิตวงจรไฟฟ้า 1. เปล่ียนวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันบูลีน และเปล่ียนฟังก์ชันบูลีนให้อยู่

ในรูปของวงจรไฟฟ้าได้ 
2. หาค่าของวงจรไฟฟ้าได้ 

8 รูปแบบปกติของวงจรไฟฟ้า 1. เขียนวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบปกติ ได้ 
9 วงจรไฟฟ้าในรูปอย่างง่าย 1. เขียนวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ 

2. อธิบายการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรได้  
  
 3.  นําบทเรียนที่ผู้วิจัยเรียบเรียงขึ้น ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหา
ข้อบกพร่องและค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (I.O.C) 
 4. นําบทเรียนที่ได้รับการตรวจหาข้อบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ไปปรับปรุงแก้ไข   
 5. นําบทเรียนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
บกพร่องให้เรียบร้อยอีกคร้ัง ก่อนที่จะนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียน โดยนําบทเรียนไปทดลองจัดการเรียนรู้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ ปีการศึกษา 2554 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน ผู้วิจัยสังเกต
และบันทึกข้อบกพร่องในด้านความยากง่ายของเนื้อหา ภาษา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข  

∧
∧

∪ ∩
∪ ∩

⊕ ⊗
⊕ ⊗
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 6. นําบทเรียนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตราษ
ตระการคุณ ปีการศึกษา 2554 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน (งานวิจัยนี้ เป็นการสร้างบทเรียนใหม่สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นจึงไม่สามารถทดลองหาความยากง่ายและอํานาจจําแนกของข้อสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ ่ม
ตัวอย่างใดได้ ผู้วิจัยจึงไม่ใช้ความยากง่ายและอํานาจจําแนก ในการหาคุณภาพของข้อสอบที่สร้างขึ้น) 
การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน มีขั้นตอนดงันี้ 

1.  ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยศึกษาจากเนื้อหาในบทเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.  สร้างข้อคําถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ โดยมีจํานวนข้อจําแนกตามบทเรียน ดังนี้ 
 

บทท่ี จํานวนข้อ 

บทนํา 4 

1 6 

2 6 

3 6 

4 8 

5 6 

6 6 

7 6 

8 4 

9 8 

รวม 60 

 
3.  นําแบบทดสอบหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน 

ตรวจเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (I.O.C) 
4.  นําแบบทดสอบหลังเรียนที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ไปหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (I.O.C) ได้ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.33 – 1.00  
5.  เลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (I.O.C) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จํานวน 30 ข้อ     
6.  นําแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปทดสอบหลังจากที่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 

คน ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนครบทุกแบบฝึกหัดแล้ว  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทําข้อมูล 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.1  นําหนังสือจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ถึงผู้อํานวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราดเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.2  ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง พีชคณิตบูลีน เพื่อให้
ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 

1.3 นําบทเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง พีชคณิตบูลีนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปทดลองจัดการเรียนรู้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนของนักเรียนตามปกติ และผู้วิจัยเป็น
ผู้จัดการเรียนรู้เอง มีการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
 2.  การจัดกระทําข้อมูล  ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

2.1  ตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน 
2.2 นําผลคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายที่ต้องการศึกษา 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนปรากฏผลตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียนแต่ละคน ผู้วิจัยได้หาคะแนนรวม ค่าเฉล่ียและร้อยละ ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่  1  คะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของนักเรียนแต่ละคน  

คนที ่ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ร้อยละ คนที ่ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

1 103 7.923 79.23 16 82 6.308 63.08 

2 91 7.000 70.00 17 107 8.231 82.31 

3 80 6.154 61.54 18 101 7.769 77.69 

4 98 7.538 75.38 19 89 6.846 68.46 

5 88 6.769 67.69 20 92 7.077 70.77 

6 95 7.308 73.08 21 97 7.462 74.62 

7 97 7.462 74.62 22 89 6.846 68.46 

8 97 7.462 74.62 23 102 7.846 78.46 

9 105 8.077 80.77 24 88 6.769 67.69 

10 95 7.308 73.08 25 85 6.538 65.38 

11 91 7.000 70.00 26 96 7.385 73.85 

12 104 8.000 80.00 27 93 7.154 71.54 

13 98 7.538 75.38 28 98 7.538 75.38 

14 82 6.308 63.08 20 100 7.692 76.92 

15 91 7.000 70.00 30 101 7.769 77.69 

รวม 2, 835 7.269 72.69 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน คือ 7.269 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.69  
 ตอนที่ 2 คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคนผู้วิจัยได้หาค่าเฉล่ียและ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนแต่ละคน 

คนที ่
คะแนนจากการทํา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ร้อยละ คนที ่
คะแนนจากการทํา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ร้อยละ 

1 25 83.33 16 15 50.00 

2 17 56.67 17 26 86.67 

3 15 50.00 18 24 80.00 

4 18 60.00 19 17 56.67 

5 17 56.67 20 20 66.67 

6 23 76.67 21 21 70.00 

7 22 73.33 22 20 66.67 

8 23 76.67 23 26 86.67 

9 22 73.33 24 22 73.33 

10 19 63.33 25 17 56.67 

11 16 53.33 26 25 83.33 

12 27 90.00 27 22 73.33 

13 26 86.67 28 25 83.33 

14 15 50.00 20 24 80.00 

15 21 70.00 30 25 83.33 

X  21.17 70.56 SD 3.788  

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน คือ 21.17คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.56 
 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่า E1/E2 มีค่าเท่ากับ 72.69/70.56 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยได้ว่า  
1. จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของ

นักเรียน คือ 7.269 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.69 
2. จากการทดสอบหลังเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 

คือ 21.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.56 
3. จากค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน คือ ร้อยละ 72.69 (E1) และค่าเฉล่ียของ

คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน คือ ร้อยละ 70.56 (E2) จะได้ว่าบทเรียนเร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 72.69/70.56   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

 การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลการวิจัย ซึ่งพบว่า บทเรียนเร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 72.69/70.56 สอดคล้องกับการวิจัยของเสรี  ชิโนดม (2521, หน้า 82) ได้
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สร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง “ตรรกศาสตร์เบื้องต้น” สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
บทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ตรรกศาสตร์ที่สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ 96.90/82.88, สอดคล้องกับการวิจัย
ของสุภลักษณ์  สีใส (2546, หน้า 96) ได้สร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาสมการ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้บทเรียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า บทเรียนโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาสมการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 91.43/86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว,้  สอดคล้องกับการวิจัยของมาริณี มหาวงษ์ (2549, หน้า 69) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการเรียน เร่ือง ตรรกศาสตร์และพีชคณิตบูลลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สําหรับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา (พุทธศักราช 2546) พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการเรียน เร่ือง ตรรกศาสตร์และพีชคณิตบูลลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.97/82.21 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 80/80 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และ
สอดคล้องกับการวิจัยของอรอุมา กล่ินโลกัย (2549, หน้า 122) ได้สร้างบทเรียนสําหรับการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองความน่าจะ
เป็นโดยใช้สถานการณ์จําลองที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จําลองที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.10/75.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 70/70 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 เพื่อให้ผลการวิจัยนี้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างบทเรียนอื่นๆ ต่อไป ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนวทางในการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี ้

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ควรประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นระยะๆ และจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในกลุ่มปานกลาง

และกลุ่มอ่อน เพื่อลดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ควรมีตัวอย่างในบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาจากง่ายไปหายาก และมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนปฏิบัติเพื่อ

ตรวจสอบความรู้ของนักเรียนเป็นระยะ จะทําให้เกิดแรงจูงใจ และความม่ันใจของนักเรียนในการศึกษาด้วยตนเองได้เพิ่มเติม 
3. ควรนําเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิมที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนของนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ควรสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเร่ืองอื่นๆ เช่น  คณิตศาสตร์เต็ม
หน่วย, สํารวจเรขาคณิต, เรขาคณิตโปรเจคทีพ, คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ คณิตศาสตร์การเงิน เป็นต้น เพือ่ให้โรงเรียนมี
บทเรียนสําหรับรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนต่อไป 
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ตารางที่ 2 คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนแต่ละคน 

คนที ่
คะแนนจากการทํา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ร้อยละ คนที ่
คะแนนจากการทํา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ร้อยละ 

1 25 83.33 16 15 50.00 

2 17 56.67 17 26 86.67 

3 15 50.00 18 24 80.00 

4 18 60.00 19 17 56.67 

5 17 56.67 20 20 66.67 

6 23 76.67 21 21 70.00 

7 22 73.33 22 20 66.67 

8 23 76.67 23 26 86.67 

9 22 73.33 24 22 73.33 

10 19 63.33 25 17 56.67 

11 16 53.33 26 25 83.33 

12 27 90.00 27 22 73.33 

13 26 86.67 28 25 83.33 

14 15 50.00 20 24 80.00 

15 21 70.00 30 25 83.33 

X  21.17 70.56 SD 3.788  

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน คือ 21.17คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.56 
 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่า E1/E2 มีค่าเท่ากับ 72.69/70.56 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยได้ว่า  
1. จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของ

นักเรียน คือ 7.269 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.69 
2. จากการทดสอบหลังเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 

คือ 21.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.56 
3. จากค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน คือ ร้อยละ 72.69 (E1) และค่าเฉล่ียของ

คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน คือ ร้อยละ 70.56 (E2) จะได้ว่าบทเรียนเร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 72.69/70.56   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

 การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลการวิจัย ซึ่งพบว่า บทเรียนเร่ือง พีชคณิตบูลีน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 72.69/70.56 สอดคล้องกับการวิจัยของเสรี  ชิโนดม (2521, หน้า 82) ได้
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ผลของกะปิ เครื่องดื่มชูกําลังและวิตามินบ ี1 ต่อการเร่งรากกิ่งปักชํามะนาว 
USING SHRIMP PASTE, ENERGY DRINK AND VITAMIN B1 FOR PROMOTING  

ROOT GROWTH OF LEMON CUTTING 
นิวัฒน์  แก้วศรี, สุชาติ แก้วมี, คมสันต์  รัตนวรรณ, นิจพร  ณ  พัทลุง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของกะปิ เคร่ืองดื่มชูกําลังและวิตามินบี 1 ต่อการเร่งรากของกิ่งปักชํามะนาว โดยการใช้ขุยมะพร้าว
เป็นวัสดุปักชํา ดําเนินการวิจัยที่บ้านเลขที่ 435/48  หมู่บ้านจิระนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
ระหว่างวันที่  14 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD : Completely 
Randomized Design) จํานวน 5 วิธีการทดลอง จํานวน 20 ซ้ํา ดังนี้ 1) วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A 2) วิตามินบี 1 ยี่ห้อ B 3) 
เคร่ืองดื่มชูกําลัง (คาราบาวแดง) 4) การจุ่มในสารละลายกะปิ 5) การป้ายกะปิ บันทึกจํานวนรากและความยาวของราก หลัง
การปักชํากิ่งมะนาว 30 วัน จากนั้นทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี DMRT จากผลการทดลอง
พบว่าการใช้  วิตามินบี 1 ทั้งสองยี่ห้อ คาราบาวแดง และกะปิ ทําให้จํานวนรากและความยาวของรากของกิ่งปักชํามะนาว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยการใช้ วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A ทําให้รากของกิ่งปักชํามะนาวมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด ทั้งจํานวนรากและความยาวราก รองลงมาได้แก่ วิตามินบี 1 ยี่ห้อ B, การป้ายกะปิ, สารละลายกะปิ และ
การใช้คาราบาวแดง ตามลําดับ อย่างไรก็ตามพบว่าการเจริญเติบโตของรากกิ่งปักชํามะนาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
เม่ือใช้ วิตามินบี 1 ทั้งสองยี่ห้อและการใช้กะปิโดยวิธีการป้ายที่กิ่งปักชํานั้น อาจกล่าวได้ว่าสามารถใช้กะปิซึ่งมีราคาถูกกว่า
ทดแทนการใช้วิตามินบ ี1 ในการเร่งรากกิ่งปักชํามะนาวได้  
คําสําคัญ :  วิตามินบี 1, กะปิ, มะนาว, ปักชํา, สารเร่งราก 

Abstract 

 Study on using shrimp paste, energy drink and vitamin B1 for promoting root growth of lemon 
cutting was studied at 435/48 during the city village in Muang district, Buriram province 31000 during 
August, 14th to October, 31st 2012. The experimental design was CRD with five treatments and sampling 
for twenty replications namely 1) Vitamin B1 brand A 2) Vitamin B1 brand B 3) energy drink (Caraboa 
daeng) 4) shrimp paste soaking 5) shrimp paste smearing. Root number and root length of lemon cutting 
was analyzed for ANOVA and DMRT mean comparison. The result showed highly significant root number 
and root length of lemon cutting when using of Vitamin B1 brand A, Vitamin B1 brand B, energy drink, 
shrimp paste to promote root growth (p<0.01). Using of Vitamin B1 brand A showed the most number 
and root length of lemon cutting followed by using Vitamin B1 brand A, shrimp paste smearing shrimp 
paste soaking and energy drink respectively. However root growth of lemon cutting showed no 
significantly (p>0.05) when using of Vitamin B1 brand A, Vitamin B1 brand B and shrimp paste smearing. 
The result indicated that shrimp paste could be used as root growth promoting of lemon cutting but 
energy drink (Caraboa daeng) might not be used. 
Keywords :  Vitamin 1, Shrimp paste, Lemon, Cutting, Root growth 

บทนํา 

 การขยายพันธุ์มะนาวนั้นมีหลายวิธีด้วยกันอาทิเช่น การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปักชํา และการต่อยอด ส่วนมาก
จะนิยมขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งเป็นวิธีง่ายๆและเพิ่มปริมาณจํานวนต้นได้เร็ว ทั้งนี้การตอนกิ่งยังคงลักษณะพันธุ์ของมะนาว
พันธุ์เดิมไว้ตรงตามสายพันธุ์  ส่วนการเพาะเมล็ดนั้นทําได้และให้จํานวนต้นที่มากแต่ข้อเสียของการเพาะเมล็ดก็คือ อาจเกิด
การกลายพันธุ์ ซึ่งทําให้พันธุ์มะนาวมีผลผลิตไม่เหมือนต้นพันธุ์เดิม และวิธีที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้กันในการขยายพันธุ์
มะนาวก็คือการปักชํา เพราะอาจจะยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งขาดการศึกษาค้นคว้าการทดลองหรืออาจจะไม่แน่ใจ
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ว่ากิ่งพันธุ์จะออกรากและสามารถนําไปปลูกได ้ (นันทินา, 2542) ความต้องการกิ่งพันธุ์มะนาวมีความสัมพันธ์กับราคาผลผลิต
มะนาวตามท้องตลาด ซึ่งความต้องการกิ่งพันธุ์มะนาวจะเร่ิมตั้งแต่ช่วงที่ 1 เดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนเมษายน และช่วงที่ 2 
ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน  เทคนิคและวิธีการที่จะผลิตกิ่งพันธุ์มะนาวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง การปัก
ชํากิ่งมะนาวเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งให้ต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการและจะช่วยร่นระยะเวลาในการออกดอกติดผลให้
เร็วขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับการเพาะเมล็ด มะนาวที่ปลูกด้วยกิ่งปักชําใช้เวลา  2-3  ปี ก็จะให้ผลผลิต จึงเหมาะสําหรับการผลิต
มะนาวเชิงการค้า (สามารถและคณะ, 2555) ซึ่งในการผลิตกิ่งพันธุ์มะนาวนั้นจําเป็นต้องใช้สารเร่งรากเพื่อให้กิ่งปักชําออกราก
เร็ว และมีระบบรากที่แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี สารเร่งรากที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถในการเร่งราก คือ NAA และ IBA  
(บ้านเกษตรพอเพียง, 2555) น้ํายาเร่งราก สตาร์ท วิตามินบี 1 มีส่วนผสมของฮอร์โมน NAA เพื่อเร่งราก นอกจากนี้ยังมี กรด
ฟอสฟอริค วิตามิน B1 และธาตุเหล็กในรูปของคีเลตผสมอยู่ด้วย  โดย B1 ช่วยฟื้นฟู และบํารุงระบบราก พืชให้แข็งแรง ทําให้
ต้นไม้ที่ปลูกย้ายฟื้นตัวได้ไว ซึ่งมีจําหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด เกษตรกรนิยมนํามาใช้เป็นสารเร่งรากในการปักชําพืช           
(อู๋, 2555) กะปิมีแคลเซียม วิตามินบี 12 น้ํามันโอเมกา 3 จุลินทรีย์พวกโปรไบโอติกส์  (เดลินิวส์, 2555)  นอกจากนี้ยังมีสาร
ไคโตซานซึ่งได้จากเปลือกกุ้งเคย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของพืช (เกษตรออนไลน์, 2554) และกะปิมีไซโตไค
นิน ซึ่งมีความสามารถกระตุ้นการแบ่งเซลล์ (เกษตรลุงคิม, 2555)  จากการศึกษาพบว่าการใช้กะปิสามารถเร่งการเจริญเติบโต
ของรากพืชได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผักกาดภูหิน (ธีรดา, 2553) กิ่งตอนชมพู่ กิ่งตอนไทรยอดทอง และกิ่งตอนมะนาว  
(เกษตรพอเพียง, 2555) กิ่งตอนของพืช (ธนกรและคณะ, 2551) กิ่งตอนมะนาว (บ้านผักปลอดสารพิษ, 2554)  ส่วนเคร่ืองดื่ม
ชูกําลัง (คาราบาวแดง) มีวิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช  (คา
ราบาวตะวันแดง, 2555) และสามารถใช้ทดแทนสารเร่งรากในการปักชําได้  (ลุงไสว, 2555) อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงาน
เกี่ยวกับการใช้กะปิและคาราบาวแดงเป็นสารเร่งรากของกิ่งปักชํามะนาว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้กะปิและคาราบาวแดงซึ่ง
เป็นวัสดุที่นามาใช้ในกระบวนการตอนที่หาง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและอีกทั้งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้กะปิ คาราบาวแดงและวิตามินบี 1 ในการออกรากของปักชํามะนาวโดยใช้ขุย
มะพร้าวเป็นวัสดุปักชํา 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย   

วางแผนการทดลองแบบส่มุสมบรูณ์ (Completely Randomized. Design ; CRD)  แบ่งการทดลองเป็น 5 วิธีการ
ทดลอง จํานวน 20 ซ้ํา  ดังนี้   1)  วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A   2) วิตามินบี 1 ยี่ห้อ B  3) คาราบาวแดง  4) สารละลายกะปิ 5 กรัม
ต่อน้ํา 1 ลิตร  5) การป้ายกะปิที่โคนกิ่ง   

เตรียมวัสดุปักชําโดยนําขุยมะพร้าวแช่น้ําทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้อุ้มน้ําได้ดี จากนั้นทําการบรรจุลงในถุงขนาด 4x6 นิ้ว 
ใช้เชือกมัดปากให้แน่น (ควรกรองน้ําในขุยมะพร้าวออกก่อนเพื่อไม่ให้ความชื้นมีมากเกินไป) (ภาพที่ 1a)  เลือกกิ่งพันธุ์มะนาว
แป้นที่จะทําการตัดชํา โดยเลือกกิ่งที่ไม่เป็นโรคและเลือกกิ่งที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไป จากนั้นนํากิ่งพันธุ์ยาวประมาณ 6-8 นิ้ว 
ตัดหนามและเล็มใบออกบางส่วน (หากมียอดอ่อนก็ตัดออกด้วย) แล้วใช้มีดเฉือนโคนกิ่งให้เป็นรูปปากฉลาม (ควรเฉือนใต้ตา
ของกิ่งเพราะเป็นส่วนที่มีอาหารสะสมอยู่มาก) แล้วกรีดที่โคนในแนวตั้งยาวประมาณ 1 นิ้ว 3-4 รอย เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออ
กราก (ภาพที่ 1b) จากนั้นเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ IBA เคร่ืองดื่มชูกําลังคาราบาวแดง และกะปิ ตาม
วิธีการทดลองข้างต้น แล้วนํากิ้งพันธุ์ที่เตรียมไว้จุ่มในสารละลายต่างๆ ตามวิธีการทดลอง โดยจุ่มใน NAA, IBA คาราบาวแดง 
และกะปิละลายน้ํา เป็นเวลา 30 วินาที (ภาพที่ 1c.) ส่วนการป้ายกะปินั้น ทําการป้ายกะปิที่โคนกิ่ง ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นรอ
สักพักเพื่อให้บริเวณโคนกิ่งแห้ง แล้วนําขุยมะพร้าวบรรจุถุงที่เตรียมไว้ ผ่าถุงแล้วนํามาหุ้มบริเวณโคนกิ ่งที่ทําการจุ่มสาร
ประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นก็มัดให้แน่น (ภาพที่ 1d) แล้วนําไปบรรจุในถังพลาสติก จากนั้นนําถุงมาครอบ (ก่อนมัดปากถุงให้ฉีดน้ํา
พรม เพื่อให้มีความชื้นอยู่ภายใน) เสร็จแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นทําการแขวานไว้ ทําป้ายแต่ละวิธีการทดลองติดให้เรียบร้อย 
(ภาพที่ 1e, 1f)  เพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และหลีกเล่ียงรบกวนจากสัตว์ หลังจากปักชําเรียบร้อยแล้ว จะต้องหม่ัน
ตรวจดูระบบการให้น้ํา ถ้ากิ่งปักชําได้รับน้ําน้อยไปจะเกิดการเหี่ยวแห้ง หรือวัสดุปักชําแฉะเกินไปเนื่องจากมีการให้น้ํา
สมํ่าเสมอ แต่ระบบการระบายน้ําไม่ดี ทําให้วัสดุปักชําแฉะ กิ่งปักชําจะเกิดการเน่าเสียหายได้ กิ่งชําที่มีใบติดการให้น้ําควรให้
น้ําเป็นละอองบาง ๆ บ่อยคร้ังต่อวัน และทําการระบายอากาศทุกสัปดาห์ (ภาพที่ 1g) หลังการปักชํา 30 วัน สุ่มกิ่งปักชํา
มะนาววิธีการทดลองละ 12 กิ่ง ทําการเก็บข้อมูลโดยการนับจํานวนราก วัดความยาวราก เม่ือครบกําหนด 30 วัน แล้ว
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วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี DMRT การทดลองนี้ดําเนินการ ณ บ้านเลขที่ 435/48  หมู่บ้านจิระ
นคร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาผลของกะปิต่อการออกรากของกิ่งปักชํามะนาวโดยการใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปักชําโดยมีการควบคุม
ความชื้น  จํานวน 5 วิธีการทดลอง โดยทําการสุ่ม 4 ซ้ํา และ 12 ซ้ํา ดังนี้ 1)  วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A 5 ซีซีต่อน้ํา 1 ลิตร 2) 
วิตามินบี 1 ยี่ห้อ B 5 ซีซีต่อน้ํา 1 ลิตร  3) คาราบาวแดง  4) สารละลายกะปิ 5 กรัมต่อน้ํา 1 ลิตร  5) การป้ายกะปิที่โคนกิ่ง  
จากการทดลองพบว่าการใช้สารเร่งรากต่างชนิดกัน ได้แก่ วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A, วิตามินบี 1 ยี่ห้อ B, คาราบาวแดง กะปิละลาย
น้ํา และการป้ายกะปิ มีผลต่อการออกรากมะนาวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยการแช่วิตามินบี 1 
ยี่ห้อ A 5 30 วินาที ก่อนการปักชํา ทําให้กิ่งปักชํามะนาวออกรากดีที่สุด รองลงมาได้แก่การแช่วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A 30 วินาที, 
การป้ายกะปิที่โคนกิ่ง 10 นาท,ี การแช่ในสารละลายกะปิ 30 วินาที และการแช่ในคาราบาวแดง 30 วินาที ก่อนทําการปักชํา
ขุยมะพร้าวที่มีความชื้นพอเหมาะ (ตาราง 1) (ภาพที่ 2) 
 
ตาราง 1 จํานวนรากและความยาวรากของกิ่งปักชํามะนาวเม่ือใช้วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A, วิตามินบ ี1 ยี่ห้อ B, คาราบาวแดง, 

กะปิละลายน้ํา และการป้ายกะปิที่โคนกิ่ง  
วิธีการทดลอง 
 

จํานวนราก  
(ราก) 

รากยาวที่สุด 
(เซนติเมตร) 

ความยาวรากรวม
(เซนติเมตร) 

ความยาวรากเฉล่ีย 
(เซนติเมตร) 

วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A (T1)          
วิตามินบี 1 ยี่ห้อ B (T2)          
คาราบาวแดง (T3)    

 

กะปิละลายน้ํา (T4)   
 

การป้ายกะปิ (T5)          
 

5.00a 
4.33a 

1.33b 
3.33a 

3.33a 

3.77a 

3.86a 

0.96c 

2.35b 

3.06ab 

8.7a 
8.20ab 
2.30d 
5.68c 

6.40bc 

5.85a 

5.46ab 

1.53d 

3.78c 

4.26bc 

F-test           

C.V. (%)                      
** 
56.71 

** 
42.16 

** 
39.14 

** 
64.1 

   หมายเหตุ :  ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
                   **  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

ตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ตัวอักษรที่อักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน   

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผล 

สามารถใช้กะปิเป็นสารเร่งรากในการปักชํากิ่งมะนาวในขุยมะพร้าว ทั้งวิธีการจุ่มแบบเร็ว และการป้ายที่โคนกิ่ง  
ทดแทนการใช้วิตามินบี 1 ที่ขายตามท้องตลาด และสามารถใช้คาราบาวแดงในการเร่งรากกิ่งปักชํามะนาวได้เช่นเดียวกัน 
แม้ว่าจะมีการเจริญเติบโตของรากน้อยกว่าวิธีการอื่นๆ ซึ่งวิธีการปักชําแบบนี้ เป็นวิธีการผลิตกิ่งพันธุ์มะนาวที่ สะดวกและ
ประหยัด ซึ่งเกษตรกรสามารถนําความรู้นี้ไปสร้างอาชีพให้แก่ครัวเรือนและชุมชนได้ต่อไป 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้ พบว่าการใช้วิตามินบี 1 ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตรากกิ่งปักชํามะนาวมากกว่าการใช้กะปิ 
และคาราบาวแดง แต่พบว่าการใช้วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A ให้ผลดีกว่า ยี่ห้อ A และการป้ายกะปิที่โคนกิ่งก็ทําให้รากของกิ่งปักชํา
มะนาวเจริญเติบโตดีกว่าการจุ่มในสารละลายกะปิ  กิ่งปักชําพืชต่างชนิดกันจะออกรากได้ต่างกัน และตอบสนองต่อสารเร่งราก
ชนิดต่างๆ แตกต่างกันไป ดังนี้ ฉัตรชัย และคณะ (2554) พบว่าหูปลาช่อนจะมีจํานวนรากมากที่สุดรองลงมาได้แก่เทียนทอง 
และชบา และการใช้สารละลายกะปิ  คาราบาวแดง  และน้ํามะพร้าว  ทําให้พืชออกรากได้ดีกว่าการใช้น้ําเปล่า และวิตามินบี 
1  นอกจากนี้พืชต่างชนิดกันก็ตอบสนองต่อการใช้สารเร่งรากต่างชนิดกัน  ส่วนจตุรงค์และคณะ (2554) การจุ่มกิ่งปักชําใน
สารละลายกะปิทําให้รากของกิ่งปักชําเทียนทอง และเข็มสามสีมีการเจริญเติบโตมากที่สุด ส่วนการใช้วิตามินบี 1 ทําให้ราก
ของกิ่งปักชําชบาด่างมีการเจริญเติบโตมากที่สุด และการใช้น้ํามะพร้าวมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากกิ่งปักชําชาดัดมากที่สุด 
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และมีแนวโน้มว่าการแช่ในสารละลายกะปิที่มีความเข้มข้นมากขึ้นทําให้การเจริญเติบโตของรากกิ่งปักชําลดลง ธเนศ และคณะ 
(2554) พบว่าการใช้สารละลายกะปิมีผลต่อความยาวรากและจํานวนรากของกิ่งชําเข็ม กิ่งชําชาดัด และจํานวนรากของกิ่งชํา
เทียนทองแต่ไม่มีผลต่อความยาวรากของกิ่งชําเทียนทอง ขณะที่การใช้สารเร่งราก NAA จะทําให้ความยาวรากเทียนทองและ
จํานวนรากชาดัดมากที่สุด และการใช้น้ําเปล่านั้นจะทําให้ชาดัดมีความยาวรากมากที่สุด  และจากผลการทดลองในคร้ังนี้ 
พบว่าและการป้ายกะปิที่โคนกิ่งก็ทําให้รากของกิ่งปักชํามะนาวเจริญเติบโตดีกว่าการจุ่มในสารละลายกะปิ ขณะที่นรินทร์และ
พรลิขิต (2555) พบว่าการป้ายกะปิที่โคนกิ่งโกสนก่อนการปักชํา จะลดการเจริญเติบโตของรากโกสน ดังนั้นการใช้กะปิเป็น
สารเร่งรากพืชชนิดต่างๆ ให้ได้ผลดีนั้น ยังคงต้องค้นคว้าและศึกษาต่อไป ถึงวิธีการและปริมาณที่เหมาะสมในการใช้สําหรับพืช
แต่ละชนิด               
ข้อเสนอแนะ 
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการป้ายกะปิที่โคนกิ่งมะนาว ทําให้รากกิ่งปักชําเจริญเติบโตดีกว่าการแช่ใน
สารละลายกะปิ 5 กรัม ต่อน้ํา 1 ลิตร แสดงว่าความเข้มข้นของกะปิที่ใช้ย่อมมีผลต่อการออกรากของกิ่งปักชํามะนาว ซึ่งหาก
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกรากจําเป็นต้องค้นคว้าและศึกษาต่อไป ถึงวิธีการและปริมาณที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น
วัสดุที่ใช้ในการปักชํา ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป เนื่องจากกะปิมีราคาถูกและหาง่าย
ตามท้องตลาด 
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ภาพท่ี 2  รากมะนาวเม่ือปักชําใน ดังนี้ วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A (T1) วิตามินบี 1 ยี่ห้อ B (T2)          
คาราบาวแดง (T3) สารละลายกะป ิ(T4) การป้ายกะปิที่โคนกิ่ง (T5) 
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การศกึษาผลของน้ําหมักชีวภาพจากสะเดา ข่า ขิง  กระเทียม สาบเสือ และยาเส้น 
ต่อการกําจัดหนอนกระทู้หอมในผักคะน้า 

EFFECTS OF BIOEXTRACT FROM  AZADIRACHTA INDICA A. JUSS. VAR.  
SIAMENSIS  VALETON  ZINGIBER OFFICINALE  ROSCOE  ALPINIA  GALANGA (L.) 
WILLD. ALLIUM SATIVUM LINN.  CHROMOLAENA ODORATUM (L.)  NICOTIANA 
TABACUM  L  ON ELIMINATION OF SPODOPTERA LITURA AND KALE GROWTH 

ปภาดา  ชลพิมาย, ศุภลักษณ์  มาศรักษา, นิจพร ณ พัทลุง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของน้ําหมักสูตรจากสะเดา หัวข่า ขิง  กระเทียม  สาบเสือ  ยาเส้นอัตราต่างๆ ต่อการกําจัดหนอน
กระทู้หอมในผักคะน้า ดําเนินการทดลอง ณ บ้านพัฒนา ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 
23  กรกฎาคม ถึงวันที่ 15  กันยายน  2555 โดยปลูกผักคะน้า (ยอด) พันธุ์บิ๊ก 456 จํานวน 5  วิธี 3 ซ้ําดังนี้ 1) ไม่ใช้น้ําหมัก
ชีวภาพ  2) ใช้น้ําหมักชีวภาพอัตรา 0.5 ลิตร ต่อน้ํา 100  ลิตร  3) ใช้น้ําหมักชีวภาพอัตรา  0.75 ลิตร ต่อน้ํา 100 ลิตร 4) ใช้
น้ําหมักชีวภาพอัตรา 1 ลิตร ต่อน้ํา 100 ลิตร 5) ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน 5 ซีซีต่อน้ํา  20 ลิตร วิเคราะห์ความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (DMRT) ของการเข้าทําลายของหนอนกระทู้หอม ความสูง จํานวนใบ เม่ือผักคะน้าอายุ 45 วันหลังปลูก 
น้ําหนักสดและน้ําหนักแห้ง หลังทําการเกี่ยวอายุ 45 วัน จากผลการทดลองพบว่าการใช้น้ําหมักชีวภาพจากสะเดา หัวข่า ขิง 
กระเทียม สาบเสือ ยาเส้น มีผลต่อการเข้าทําลายของหนอนกระทู้หอมและจํานวนใบผักคะน้าอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
ขณะที่ไม่มีผลต่อความสูง น้ําหนักสดและ น้ําหนักแห้ง ของผักคะน้า (p>0.05) โดยการใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วน 0.75 
ลิตร ต่อน้ํา 100 ลิตร ลดการเข้าทําลายของหนอนกระทู้หอมได้ดีกว่าการใช้คาร์โบซัลแฟน 5 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร ดังนั้นสามารถ
นําน้ําหมักชีวภาพจากสะเดา หัวข่า ขิง กระเทียม สาบเสือ ยาเส้น มาใช้แทนสารเคมีเพื่อลดต้นทุนในการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม
การใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรนี้ ไม่มีผลในการช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักคะน้าแต่อย่างใด (p>0.05) ดังนั้นควรน้ําสกัด
สูตรนี้ร่วมกับปุ๋ยในการผลิตผักคะน้า 
คําสําคัญ : น้ําสกัดชีวภาพ, คะน้า, หนอน, สะเดา 

Abstract 
 Effects of Bioextract from Azadirachta indica A. Juss. var. Siamensis Valeton Zingiber 
officinale  Roscoe Alpinia  galanga (L.) Willd. Allium sativum Linn. Chromolaena  odoratum (L.) Nicotiana 
tabacum  L  on Elimination of Spodoptera  litura and Kale Growth was studied at Ban Pattanan Tambon 
Lam Amper Lam Plai Mat, Buriram province during 23thJuly 2555 to September 15 th, 2012. The 
experiment was designed into RCBD with five treatments and three replications namely 1) no bioextract 2) 
using 0.5 liters bioextract per 100 liters of water 3) using 0.75 liters bioextract per 100 liters of water 4) 
using 1.0 liters bioextract per 100 liters of water 5) using 5 cc carbosulfan per 20 liters of water. ANOVA 
and DMRT was analyzed for percentage of worm infestation, plant height, number of leaf, fresh weight 
and dry weight after 45 day Kale planting. The results showed that using of bioextract significantly 
decreased percentage of worm infestation (p<0.05) but showed non significant increased plant height, 
fresh weight, dry weight of Kale (p>0.05). Using 0.75 liters bioextract per 100 liters of water showed best 
concentration to eliminate of worm and more than 5 cc carbosulfan per 20 liters of water. Therefore we 
can use bioextract from Azadirachta indica A. Juss. var. Siamensis  Valeton  Zingiber officinale  Roscoe 
Alpinia  galanga  (L.) Willd. Allium sativum Linn.  Chromolaena  odoratum (L.)  Nicotiana tabacum  L on 
Elimination of Spodoptera  litura instead of carbosulfan to reduce the cost of Kale production.  
Keywords :  Bioextract, Kale, Worm, Neem 
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 ผักคะน้าเป็นผักที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกภาคทุกฤดู เจริญเติบโตได้ทั้งปี  
และเจริญเติบโตได้ทุกสภาพอากาศ คะน้าเป็นพืชล้มลุก ตระกูลเดียวกับกะหลํ่าลําต้นอวบ ชุ่มน้ํา ใบมีสีเขียวเข้ม ความ
ต้องการของผู้บริโภคผักคะน้า เทียบเท่ากับผักกาดขาวปลี และกะหลํ่า แถบเมดิเตอร์เรเนียมตะวันออกชาวจีนเป็นผู้ริเร่ิม
นําเอาผักคะน้าเข้ามาปลูกในประเทศไทย การผลิตผักคะน้าให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีนั้นจําเป็นต้องใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและสารกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากผักคะน้ามีด้วงหมอผัก หนอนกระทู้ผัก 
หนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหลํ่า หนอนกระทู้หอม ทําลายทําให้ผลผลิตลดลง (แสงแดด, 2548) ซึ่งในการปลูกผักคะน้าแต่
ละคร้ังมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก ใช้สารพาราไธออน ใช้พ่นทางใบ ในกรณีที่แมลงศัตรูพืชผักระบาด
รุนแรงมาก และก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสองสัปดาห์ อัตราที่ใช้ 180 กรัม/ไร่  ไดเมธโธเอท อัตราที่ใช้ 400  กรัม/ไร่ ไดบรอม
อัตราที่ใช้  270 กรัม/ไร่ เชวินอัตราที่ใช้  360 กรัม/ไร่ ดีลดรินอัตราที่ใช้  180 กรัม/ไร่ (ประยูร, 2517) น้ําสกัดชีวภาพ คือ 
สารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมัก เศษพืช หรือสัตว์ ซึ่งจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กากน้ําตาลเป็นแหล่งพลังงาน
ของ จุลินทรีย์ การหมักมี 2 แบบ คือ แบบต้องการ ออกซิเจน (แบบเปิดฝา) และแบบไม่ต้องการ ออกซิเจน (แบบปิดฝา) ถ้าได้
ผ่านการหมักที่ สมบูรณ์แล้ว จะพบสารประกอบพวกดาร์โบ-โอเดรท โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมน เอนไซม์ ในปริมาณที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ พืชหรือสัตว์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2555.) การใช้น้ําสกัดชีวภาพกับพืชผักใช้ฉีดพ่นในแปลง สูตร
กําจัดศัตรูพืชของผักคะน้าได้แก่ กระเทียม ข่าแก่ สะเดา  สาบเสือ ยาฉุน ขิงและ ต้นกล้วย โดยใช้น้ําสกัดชีวภาพ 1 ลิตร ต่อ
น้ํา 100 ลิตร (แสงแดด 2548) ซึ่งสารเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีมากเกิน
มาตรฐานที่กําหนดไว้  จึงเกิดการตกค้างกับต้นพืชที่ปลูก ตกค้างทางใบ ยอดผักคะน้า ก้านใบคะน้า ตกค้างอยู่ ได้นานใน
ส่ิงแวดล้อมในดิน น้ํา อากาศ ผักคะน้าก็เป็นผักชนิดนึ่งที่มีการตกค้างของสารเคมี รวมอยู่ด้วยแน่นอน (ประยูร, 2517) และ
จากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผักผลไม้ทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 
26 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2555 ทั้งหมด 1,987 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์ พบจํานวนตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ 69 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 3.47 แบ่งเป็นตัวอย่างผักผลไม้ที่สุ่มเก็บ จากตลาดสดที่ไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน 60 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.02 
โดยตัวอย่างผักสดที่สุ่มตรวจที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ 1. คะน้า 2. กะหลํ่าดอก 3. ต้นหอม และตัวอย่างที่สุ่มเก็บจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.45 โดยตัวอย่างผักสดที่สุ่มตรวจที่มีสารพิษตกค้างมาก
ที่สุด ได้แก่ 1. คะน้า 2. มะเขือพวง 3. พริกไทย (เดลินิวส์, 2555) จะเห็นได้ว่าการบริโภคผักคะน้าตามท้องตลาดมีความเส่ียง
ต่อสารพิษตกค้างอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้น้ําสกัดชีวภาพจากสมุนไพร
ท้องถิ่น ในการกําจัดศัตรูพืชในการปลูกคะน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป            

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรจากสะเดา ข่า ขิง กระเทียม สาบเสือ ยาเส้นต่อการกําจัดหนอนกระทู้
หอม และการเจริญเติบโตของผักคะน้า 
 2. เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ําหมักชีวภาพสูตรจากสะเดา ข่า ขิง กระเทียม สาบเสือ  ยาเส้นต่อการ
กําจัดหนอนกระทู้หอม และการเจริญเติบโตของผักคะน้า 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาผลของน้ําหมักสูตรจากสะเดา หัวข่า ขิง กระเทียม  สาบเสือ  ยาเส้นอัตราต่างๆ ต่อการกําจัดหนอนกระทู้
หอมในผักคะน้า วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD)  
ประกอบด้วย 5 วิธีการทดลอง  จํานวน 3 ซ้ํา รวมทั้งส้ิน 15  หน่วย ดังนี้ 1) ไม่ใช้น้ําหมักชีวภาพ 2) ใช้น้ําหมักชีวภาพ 0.5  
ลิตรต่อน้ํา 100 ลิตร  3) ใช้น้ําหมักชีวภาพ  0.75 ลิตรต่อน้ํา  100  ลิต 4) ใช้น้ําหมักชีวภาพ 1 ลิตรต่อน้ํา 100 ลิตร และ 5) 
ใช้สารเคมี คาร์โบซัลแฟน 5 ซีซีต่อน้ํา  20 ลิตร 
 เตรียมแปลงเพาะกล้า 1 แปลงและแปลงสําหรับย้ายกล้าผักลงปลูกอีก 15 แปลง ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร 
เตรียมดินเนื่องจากผักคะน้าเป็นผักที่มีระบบรากตื้น ดังนั้นในการเตรียมดินควรขุดดินควรขุดดินให้ลึกประมาณ 15 -20 
เซนติเมตร  แล้วทําการตากดินทิ้งไว้ประมาณ 5–7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 3 ตันต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากันดี แล้วทําการ
พรวนให้ดินละเอียด เม่ือตากดินครบ 7 วันแล้วรดน้ําแปลงปลูกให้พอชุ่มจากนั้นนําเมล็ดพันธุ์ผักคะน้ามาหว่านเนื่องจากเมล็ด
พันธุ์ผักคะน้ามีขนาดเล็ก ดังนั้นก่อนหว่านควรผสมกับทรายเสียก่อน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 1 ส่วนผสมกับทรายสะอาด 3 ส่วน  
แล้วหว่านให้กระจายทั่วแปลงสมํ่าเสมอแล้วหว่านกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหนาประมาณ 1 / 2 -1 เซนติเมตร หลังจากนั้น
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คลุมด้วยฟางข้าวบางๆเพื่อช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินเสร็จแล้วรดน้ําให้ชุ่มหลังจากงอกได้ประมาณ 20 วัน ควรทําการ
ถอนและย้ายกล้าลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ เม่ือกล้าผักคะน้ามีอายุได ้20 วันให้ย้ายกล้าผักลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ทั้ง 15 
โดยปลูกแปลงละ  3 แถวๆ ละ 10 ต้น  แต่ละต้นห่างกัน 15 ซ.ม รดน้ําให้ทั่งแปลง เนื่องจากผักคะน้าเป็นผักที่ต้องการน้ํามาก 
และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจะต้องให้น้ําอย่างพึงพอและสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง เช้า-เย็น โดยใช้สาย
ยางติดหัวฝักบัว อย่าให้ผักคะน้าขาดน้ําในระยะการเจริญเติบโต เพราะจะทําให้ผักคะน้าชะงักการเจริญเติบโตได้กําจัดวัชพืช  
โดยการถอนด้วยมือโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และใช้ควบคู่กับน้ําหมักชีวภาพ 
 การผลิตน้ําหมักชีวภาพ บดหรือสับโขกสมุนไพรทั้งหมดแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุในถังพลาสติกเติมกากน้ําตาล 
และสารเร่ง พด.7 ลงไปตามด้วยน้ําเปล่าเติมลงไปพอท่วมคนให้เข้ากันอีกคร้ัง กดให้จมตลอดเวลาเก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิห้อง  
คนหรือเขย่าบ่อยๆ หมักนาน 15 วัน ดังส่วนประกอบต่อไปนี้ 

1. สะเดา                      3         กิโลกรัม         
2. ข่า                          2         กิโลกรัม 
3. ขิง                          1         กิโลกรัม 
4. กระเทียม                  1         กิโลกรัม 
5. สาบเสือ                    1         กิโลกรัม 
6. ยาเส้น                     0.5       กิโลกรัม 
7. ต้นกล้วย                    4        กิโลกรัม 
8. กากน้ําตาล                  8        กิโลกรัม 
9. น้ําเปล่า 
10. สารเร่ง  พด.7 

 วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี DMRT ของการเจริญเติบโต และระดับการเข้าทําลายของ
หนอนกระทู้ ดังนี้ การเจริญเติบโตของคะน้า ได้แก่ ความสูง, จํานวนใบ, น้ําหนักสด และน้ําหนักแห้งของต้นผักคะน้าเม่ืออายุ 
35 วัน และทําการการประเมินระดับการเข้าทําลายของหนอนกระทู้ เม่ือผักคะน้าอายุได้ 35 วัน โดยการประเมินเป็น
เปอร์เซ็นต์  

 

 

 
ภาพท่ี  1 วัตถุดิบที่ใช้ในการทําน้ําหมักชีวภาพ 
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ภาพท่ี  2 ขั้นตอนการทําน้ําหมักชีวภาพ 

ผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองพบว่าการใช้น้ําหมักชีวภาพจากสะเดา ข่า ขิง กระเทียม สาบเสือและยาเส้นอัตราส่วนต่างกัน 
ได้แก่ 1)ไม่ใช้น้ําหมักชีวภาพ  2) ใช้น้ําหมัก 0.5  ลิตรต่อน้ํา  20 ลิตร  3) ใช้น้ําหมัก  0.75 ลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 4) ใช้น้ําหมัก 
1  ลิตรต่อน้ํา 20  ลิตรและ 5)  ใช้สารเคมีคาร์โบซันแฟน 5 ซีซี ต่อน้ํา 20 ลิตร มีผลต่อการกําจัดหนอนกระทู้หอมในผักคะน้า
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (0.01 < p < 0.05 ) โดยการไม่ใช้น้ําหมักชีวภาพจะมีการเข้าทําลายของหนอนกระทู้มากที่สุดคือ  
50.15%   รองลงมาได้แก่  ใช้น้ําหมักชีวภาพ  0.5  ลิตรต่อน้ํา 100  ลิตร  ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร ใช้น้ําหมัก 1  
ลิตร / น้ํา 100  ลิตร ใช้สารเคมีคาร์โบซันแฟน 5 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร ดังนี้ คือ  50.15  45.61 44.3 41.33 และ 30.73% 
ตามลําดับ  (ตารางที1่)  การใช้น้ําหมักชีวภาพอัตราต่างกันมีผลต่อจํานวนใบผักคะน้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.01 < p < 
0.05 ) โดยการใช้น้ําหมักชีวภาพ 0.75 ลิตรต่อน้ํา 100 ลิตรทําให้ผักคะน้ามีจํานวนใบมากสุดคือ 5.45 ใบ รองลงมาได้แก่ การ
ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน 5 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร  การใชน้้ําหมัก 1 ลิตรต่อน้ํา 100 ลิตร การไม่ใช้น้ําหมัก และการใช้น้ําหมัก0.5  
ลิตรต่อน้ํา  100 ลิตร ดังนี้คือ 5.23 5.02  4.27 และ 3.90  ใบ ตามลําดับ (ตารางที่2) การใช้น้ําหมักชีวภาพไม่มีผลต่อความ
สูงของผักคะน้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p > 0.05) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้น้ําหมัก 0.5 ลิตรต่อน้ํา 100 ลิตร  จะทํา
ให้ผักคะน้ามีความสูงมากสุดคือ 12.05  เซนติเมตร รองลงมาได้แก่การไม่ใช้น้ําหมักรด  การใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน 5 ซีซี 
ต่อน้ํา 20 ลิตร การใช้น้ําหมัก 0.75  ลิตรต่อน้ํา 100 ลิตร และการใช้น้ําหมัก 1 ลิตรต่อน้ํา 100  ลิตร ดังนี้คือ 11.99  11.27 
10.90  และ 9.97 เซนติเมตร  ตามลําดับ (ตารางที3่) การใช้น้ําหมักชีวภาพไม่มีผลต่อน้ําหนักสดของผักคะน้าอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  (p > 0.05) แต่อย่างไรก็ตามพบว่า การใช้น้ําหมักใช้น้ําหมัก 0.5  ลิตรต่อ น้ํา 100 ลิตร จะทําให้ผักคะน้ามีน้ําหนัก
สดมากสุดคือ 7.50 กรัม รองลงมาได้แก่ การใช้สารเคมี คาร์โบซันแฟน 5 ซีซี ต่อน้ํา 20 ลิตร การไม่ใช้น้ําหมักรด การใช้น้ํา
หมัก 0.75  ลิตรต่อ น้ํา 100 ลิตร และใช้น้ําหมัก 1  ลิตร ต่อ น้ํา 100 ลิตร ดังนี้คือ 6.26 6.16 5.80 และ 5.46 กรัม  
ตามลําดับ (ตารางที่4) การใช้น้ําหมักชีวภาพไม่มีผลต่อน้ําหนักแห้งของผักคะน้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน 5 ซีซี ต่อ น้ํา 20  ลิตร จะทําให้ผักคะน้ามีน้ําหนักแห้งมากที่สุด คือ 203 
กรัม รองลงมาได้แก่ การใช้ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร ต่อน้ํา 100  ลิตร การไม่ใช้น้ําหมัก การใช้ใช้น้ําหมัก 0.5  ลิตรต่อ น้ํา 100 ลิตร  
และ การใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตรต่อน้ํา 100 ลิตร  ดังนี้คือ  200  170  110 และ 100  กรัม  ตามลําดับ  (ตารางที่ 5)       
ตารางท่ี 1 ระดับการเข้าทําลายของหนอนผักคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ 
วิธีการทดลอง                                                                    ระดับการเข้าทําลายของหนอนกระทู้ (%) 

1. ใช้น้ําเปล่า                                                                                             50.2 a 
2. ใช้น้ําหมัก  0.5  ลิตร/  น้ํา  100 ลิตร                                                             44.3 a                                                  
3. ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร                                                             30.7  b                                                  
4. ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 100  ลิตร                                                                44.3  a                            
5. ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน                                                                            45.6  a  
F- test                                                                                                 6.74 * 
CV  ( % )                                                                                                11.33 
หมายเหตุ  * แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95%   
                ตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ อักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น  95  %    
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ตารางท่ี  2  จํานวนใบผักของคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ   
วิธีการทดลอง                                                                        จํานวนใบของผักคะน้า (เซนติเมตร) 

1. ใช้น้ําเปล่ารด                                                                                             4.27  bc      
2. ใช้น้ําหมัก  0.5  ลิตร/  น้ํา  100 ลิตร                                                                3.90  c                                                                             
3. ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร                                                                 5.45  a                         
4. ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 100  ลิตร                                                                    5.02  abc                         
5. ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน                                                                                5.23  ab                 

F- test                                                                                                     3.96*         
CV  ( % )                                                                                                     12.07               

หมายเหตุ *  แตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95%   
                ตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ อักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น  95%    

 
ตารางท่ี 3  ความสูงผักคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ 
วิธีการทดลอง                                                                               ความสูงของผักคะน้า (เซนติเมตร) 
1. ใช้น้ําเปล่ารด                                                                                             11.99 
2. ใช้น้ําหมัก  0.5  ลิตร/  น้ํา  100 ลิตร                                                                12.05 
3. ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร                                                                10.90 
4. ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 100  ลิตร                                                                     9.97   
5. ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน                                                                                11.27 
F- test                                                                                                     0.73 ns 
CV  ( % )                                                                                                     15.57 
หมายเหตุ  ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ        
                  ตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ อักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น  95%    

 
ตารางท่ี 4  น้ําหนักสดผักคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ 
วิธีการทดลอง                                                                            น้ําหนักสดของผักคะน้า (กิโลกรัม)                               
1. ใช้น้ําเปล่ารด                                                                                            6.16 
2. ใช้น้ําหมัก  0.5  ลิตร/  น้ํา  100 ลิตร                                                               7.50 
3. ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร                                                                5.80 
4. ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 100  ลิตร                                                                   5.46 
5. ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน                                                                               6.26 
F- test                                                                                                   1.66 ns  
CV  ( % )                                                                                                   16.6  
หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ        
                  ตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ อักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น  95%    

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5  น้ําหนักแห้งผักคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ 
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วิธีการทดลอง                                                                                     น้ําหนักแห้งผักคะน้า (กรัม) 

1. ใช้น้ําเปล่ารด                                                                                             170 
2. ใช้น้ําหมัก  0.5  ลิตร/  น้ํา  100 ลิตร                                                                110 
3. ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร                                                                100 
4. ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 100  ลิตร                                                                    200 
5. ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน                                                                                203   

F- test                                                                                                    0.525 ns    
CV  ( % )                                                                                                   74.8     

หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ        
                  ตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ อักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น  95%    

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผล 
 1. สามารถใช้น้ําหมักชีวภาพจากสะเดา หัวข่า ขิง กระเทียม สาบเสือ และยาเส้น เพื่อกําจัดหนอนกระทู้ ในผักคะน้า
ได้  
 2. น้ําหมักชีวภาพจากสะเดา หัวข่า ขิง กระเทียม สาบเสือ และยาเส้น อัตรา 0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร สามารถลด
การเข้าทําลายของหนอนกระทู้ ในผักคะน้าได้ดีที่สุด 
 3. อาจใช้น้ําหมักชีวภาพจากการหมักสะเดา หัวข่า ขิง กระเทียม  สาบเสือและ ยาเส้นทดแทนการใช้สารเคมี ช่วย
ลดต้นทุนจากการซื้อสารเคมีที่มีราคาแพง และเกษตรกรได้ผักปลอดสารพิษเพื่อใช้บริโภค       
อภิปรายผล 
 การที่น้ําหมักจากสะเดา ข่า ขิง กระเทียม สาบเสือ ยาเส้น มีผลต่อการกําจัดหนอนกระทู้ในผักคะน้าเทียบเท่าการใช้
สารเคมีคาร์โบซันแฟน 5 ซีซี/ น้ํา 20  ลิตร อาจเนื่องมาจากสาบเสือมีสารสําคญัคือ พีนีน,คูมาริน, เนบโธควิโนน,ลิโมนิน ยูพา
ทอล,ฟาโวน,คาไดอีน,แคมเฟอร์ ซึ่งสารเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่นเพล้ียอ่อน หนอนใยผัก 
หนอน กระทู้ หอ ม ป้ อ งกั น เชื้ อ ราและแบคที เ รี ย  ส ะ เด า มีส ารสํ าคัญคื อ มี สารพวก ไกล โค ไซด์  nimbasterin, 
bakayanin,  nimbecetin, nimbesterol, กรดไขมัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอน ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืช ยับยั้ง
การกัดกินหนอนกระทู้หอม  ยาสูบมีสารสําคัญคือ นิโคตินเป็นแอลคาลอยด์ชนิดน้ํา ใช้มากในทางเกษตรกรรม ปรุงเป็นยาฉีด
แมลงและเพล้ียต่างๆ ได้ผลดี หัวข่ามีสาระสําคัญคือ สารเคมี 1-acetoxychavicol acetate น้ํามันหอมระเหย ซึ่ง
ประกอบด้วย monoterene 2 - terpineol, terpenen 4 - ol, cineole, camphor, linalool, eugenol ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันแบคทีเรีย และเชื้อรา ส่วนขิงมีสารสําคัญคือ Gingerol Zingiberene, Zingiberone Zingiberonol, Shogoal, 
Fenchone, Camphene Cineol Citronellol และกระเทียมมีประสิทธิภาพในการฆ่าพยาธิ ฆ่าแมลง (นันทวันและ อรนุช, 
2543) ซึ่งน้ําหมักชีวภาพสูตรกําจัดหนอนกินใบและหนอนใยผัก มีมากมายหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรที่ได้จากใบสะเดา ตะไคร้
หอม ขม้ินชัน ข่าแก่ หัวกลอย หนอนตายหยาก เหล้าขาว ใบน้อยหน่า และสมุนไพรอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ในการกําจัดหนอนและแมลง
ก็ถูกนํามาใช้ (ศุภวรรณ, 2555) อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรนี้ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 
เช่นเดียวกับการใช้น้ําหมักชีวภาพจากสาบเสือ หนอนตายหยาก และหัวกลอยก็ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง แต่มี
ผลต่อการเข้าทําลายของหนอนกระทู้ (นิภาพร และคณะ, 2553)  
ข้อเสนอแนะ 
 อย่างไรก็ตามน้ําหมักจากสะเดา หัวข่า ขิง กระเทียม สาบเสือ ยาเส้น ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้เวลาหมักเพียง 15   
วัน และดินที่ใช้ปลูกคะน้าเป็นดินเหนียว นอกจากนี้ยังไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีใดๆ ซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการกําจัดหนอน
กระทู้หอม ดังนั้นซึ่งต้องทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของระยะการหมัก และการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ เพื่อเป็น
การเพิ่มผลผลิตผักคะน้าที่ปลอดภัยต่อไป  
 
 
 

 

 

ตารางท่ี  2  จํานวนใบผักของคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ   
วิธีการทดลอง                                                                        จํานวนใบของผักคะน้า (เซนติเมตร) 

1. ใช้น้ําเปล่ารด                                                                                             4.27  bc      
2. ใช้น้ําหมัก  0.5  ลิตร/  น้ํา  100 ลิตร                                                                3.90  c                                                                             
3. ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร                                                                 5.45  a                         
4. ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 100  ลิตร                                                                    5.02  abc                         
5. ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน                                                                                5.23  ab                 

F- test                                                                                                     3.96*         
CV  ( % )                                                                                                     12.07               

หมายเหตุ *  แตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95%   
                ตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ อักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น  95%    

 
ตารางท่ี 3  ความสูงผักคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ 
วิธีการทดลอง                                                                               ความสูงของผักคะน้า (เซนติเมตร) 
1. ใช้น้ําเปล่ารด                                                                                             11.99 
2. ใช้น้ําหมัก  0.5  ลิตร/  น้ํา  100 ลิตร                                                                12.05 
3. ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร                                                                10.90 
4. ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 100  ลิตร                                                                     9.97   
5. ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน                                                                                11.27 
F- test                                                                                                     0.73 ns 
CV  ( % )                                                                                                     15.57 
หมายเหตุ  ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ        
                  ตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ อักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น  95%    

 
ตารางท่ี 4  น้ําหนักสดผักคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ 
วิธีการทดลอง                                                                            น้ําหนักสดของผักคะน้า (กิโลกรัม)                               
1. ใช้น้ําเปล่ารด                                                                                            6.16 
2. ใช้น้ําหมัก  0.5  ลิตร/  น้ํา  100 ลิตร                                                               7.50 
3. ใช้น้ําหมัก  0.75  ลิตร/ น้ํา 100 ลิตร                                                                5.80 
4. ใช้น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 100  ลิตร                                                                   5.46 
5. ใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน                                                                               6.26 
F- test                                                                                                   1.66 ns  
CV  ( % )                                                                                                   16.6  
หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ        
                  ตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ อักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น  95%    

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5  น้ําหนักแห้งผักคะน้าเม่ือใช้น้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนต่างๆ 
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ปรสิตในปลาสลาดจากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย ์
PARASITES OF PLA SALAD (NOTOPTERUS NOTOPTERUS, PALLAS) FROM 

HUAJARAKE MARK RESERVIOR IN CHANGWAT BURIRAM 
ศุภมาศ  ศรีวงศ์พุก 

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

บทคัดย่อ 

 จากการตรวจหาปรสิตในปลาสลาดที่จับได้จากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก ตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จํานวน 120 ตัว พบปลาที่มีปรสิต 100 ตัว คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 83.33 ปรสิตที่ตรวจพบมี 4 ชนิด คือ ปรสิตเซลล์เดียว ชนิด Myxidium sp. ที่ซี่เหงือกในเดือนมกราคม, 
ปรสิตตัวแบนในกลุ่มโมโนจีเนียชนิด Malayanodiscoides bihamuli ที่ซี่เหงือกในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์, ปรสิต
หัวหนามชนิด Pallissentis nagpurensis (Bhalerao) พบในกระเพาะอาหารในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และ ปรสิตตัว
กลมชนิด Spinitectus sp. พบในกระเพาะอาหารในเดือนกุมภาพันธ์ 
คําสําคัญ: ปรสิต ปลาสลาด ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์  

Abstract 

 One hundred and twenty speciments of Pla Salad, Notopterus notopterus (Pallas) were taken 
from the natural water of Huajarake Mark Reservior in Tumbon Banbua, Amphoe Maung, Changwat 
Buriram, during December 2011 to February 2012. One hundred of them were infested by the parasites 
(83.33% incidence) There were only four parasites species observed, There were : Myxidium sp. a 
protozoa (sporozoa) on the gill filaments, found in January; Malayanodiscoides bihamuli a monogenetic 
trematode on the gill filaments, found in December to February; Pallissentis nagpurensis (Bhalerao) a 
spiny headed worm or an acanthocephala in stomach, infested in January and February and the last 
species was ; Spinitectus sp., a round worm in stomach in February. 
Keywords: parasites, Pla Salad, Notopterus notopterus, Huajarake Mark Reservior, Buriram 

บทนํา 
 ปลาสลาด (Notopterus notopterus, Pallas) มีชื่อสามัญว่า knife fish หรือ grey featherback เป็นปลาน้ําจืดที่
พบอยู่ทั่วไปตามแม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทั้งน้ํานิ่งและน้ําไหลทุกภาคของประเทศไทย มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น 
ปลาสลาดปลาฉลาด ปลาหางแพน ปลาวาง หรือปลาตอง นอกจากนี้ยังพบแพร่กระจายอยู่ในประเทศอินเดีย พม่า มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ปลาสลาดเป็นปลาที่มีขนาดเล็กที่สุดในสกุลปลากราย ในครอบครัว Notopteridae ลําตัวแบนข้างมาก ส่วน
หลังยกสูงเล็กน้อย มีความลึกของลําตัวมากมีเกล็ดขนาดเล็กละเอียดแบบ cycloid ลําตัวมีสีขาวเงินปนเทา สีบนส่วนหลัง
เหนือเส้นข้างลําตัวจะมีสีคลํ้ากว่าส่วนท้อง (สืบสิน  สนธิรัตน์ และคณะ, 2514) ปลาสลาดชอบอยู่กันเป็นฝูงตามบริเวณที่มีตอ
ไม้หรือก้อนหิน (วันเพ็ญ  มีนกาญจน์, 2528) ทั้งบริเวณน้ําลึกและน้ําตื้นหรือบริเวณกลางน้ําที่มีพรรณไม้น้ําจําพวกสาหร่าย
ชนิดต่างๆ (สมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์, 2516) เป็นปลากินเนื้อกินลูกปลา กุ้งฝอย ไส้เดือนน้ํา และแมลงต่างๆ จะผสมพันธุ์วางไข่
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน ไข่มีลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดใหญ่ สีเหลืองเข้ม เป็นประเภทไข่ติดวัตถุ (พงศ์เทพ  
จันทรชิต และแสงอรุณ  เนื่องสิทธ,ิ 2551) 
 ปลาสลาดเป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื้อมีรสชาติดี สามารถนํามาแปรรูปเป็นอาหารได้หลาย
ชนิด เช่นทําลูกชิ้น ทอดมัน ลาบปลา ปลาส้ม หรือปลากรอบ นอกจากนี้ยังนิยมนํามาเล้ียงเป็นปลาตู้สวยงามอีกด้วย (สืบสิน  
สนธิรัตน์ และคณะ, 2514) ในปัจจุบันปลาสลาดนับวันจะมีปริมาณลดลงอย่างมากเนื่องจากมีแต่การจับ ไม่มีการสงวนรักษา
พันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ อีกทั้งปัญหาการตายของปลาอันเนื่องมาจากถูกโรคและปรสิตเบียดเบียนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
ปริมาณปลาลดลง  
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 เนื่องจากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการชลประทาน 
การเกษตรกรรม การประมง และการท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และมีพันธุ์สัตว์น้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจหลาย
ชนิด โดยเฉพาะปลาสลาดก็นับว่าเป็นสัตว์น้ําชนิดที่มีจํานวนมากชนิดหนึ่งที่ประชาชนนิยมนํามาบริโภค ดังนั้น การศึกษาถึง
ชนิดของปรสิตในปลาสลาดจากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก การหาแนวทางป้องกัน แก้ไข และกําจัดปรสิตเหล่านั้นจึงเป็น
หนทางหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการตายหรือสูญเสียอันเนื่องมาจากถูกปรสิตเบียดเบียนได้ นอกจากนี้ ปรสิตจากสัตว์น้ําหลาย
ชนิดสามารถถ่ายทอดมาสู่คนผู้บริโภคได้ทําให้เกิดอันตราย บางคร้ังอาจร้ายแรงถึงชีวิต การศึกษาชนิดของปรสิตจากปลา
สลาดจักเป็นแนวทางในการป้องกัน และเพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคปลาสลาดและสัตว์น้ําชนิดอื่นๆ ที่เป็นอาหารของ
คนไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาชนิดและความชุกชุมของปรสิตในปลาสลาดจากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเผยแพร่และป้องกันโรคในปลาสลาด 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้ทําการเก็บตัวอย่างปลาสลาดสดจากแม่ค้าที่
บริเวณท่าขึ้นปลา อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนละ 40 ตัว รวมตัวอย่างปลาที่เก็บทั้งหมดจํานวน 120 ตัว 
นําตัวอย่างปลามาชั่งน้ําหนัก (กรัม) และวัดความยาว (เซนติเมตร) แล้วนํามาตรวจหาปรสิตภายนอก โดยดูบริเวณลําตัว ตา 
ปาก ช่องปาก ช่องจมูก ครีบต่างๆ ขูดเมือกบริเวณลําตัว ตัดซี่เหงือกใส่จานแก้วที่มีน้ําสะอาดแล้วนําไปตรวจหาปรสิตภายใต้
กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา เม่ือพบปรสิตนําไปทําให้คงสภาพ โดยปรสิตพวกโมโนจีเนียใช้น้ํายา Ammonium-picratum-
glycerine และตรวจหาปรสิตภายในโดยผ่าช่องท้อง ตรวจดูอวัยวะภายใน เยื่อบุช่องท้อง กล้ามเนื้อ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
กําลังขยาย 10 เท่า 40 เท่า 100 เท่าและ 400 เท่า โดยปรสิตหัวหนาม ปรสิตตัวกลม และครัสเตเซียน (โคพีพอด) ทําให้คง
สภาพและเก็บรักษาในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ เพื่อนํามาทําเป็นสไลด์ถาวร พร้อมทั้งบันทึกภาพ และทําการ
วิเคราะห์ชนิดของปรสิตโดยจําแนกตามกลุ่มของปรสิต คือ กลุ่มโปรโตซัวใช้เอกสารของประไพสิริ  สิริกาญจน (2546); ศุภมาศ  
เทียนหอม (2540); Bykhovskaya-Pavlovskaya และคณะ (1964) กลุ่มโมโนจีเนียใช้เอกสารของ Lim and Furtado 
(1986); Lim (1998); กลุ่มปรสิตหัวหนามใช้เอกสารของประไพสิริ  สิริกาญจน (2546) และกลุ่มปรสิตตัวกลมใช้เอกสารของ
ประไพสิริ  สิริกาญจน (2546); Yamaguti (1961)  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการเก็บตัวอย่างปลาสลาดจากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก ตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จํานวน 120 ตัว พบปลาที่มีปรสิต 100 ตัว คิดเป็นอัตราส่วนร้อย
ละ 83.33 ปรสิตที่ตรวจพบมี 4 ชนิด คือ ปรสิตเซลล์เดียว ชนิด Myxidium sp., ปรสิตตัวแบนในกลุ่ม โมโนจีเนียชนิด 
Malayanodiscoides bihamuli, ปรสิตหัวหนามชนิด Pallissentis nagpurensis และปรสิตตัวกลมชนิด Spinitectus sp.  
1. Myxidium sp. (ภาพที่ 1) 
 เป็นสปอร์โรซัว (sporozoa) สปอร์เป็นรูปแคปซูลยาวรูปกระสวย มีลักษณะคล้ายฝักถั่วลิสง ยาวประมาณ         
12-13 ไมครอน กว้างประมาณ 6 ไมครอน ตรงกลางเว้าเข้าหากันเล็กน้อย ประกอบด้วยฝา 2 ฝาประกบกัน ด้านหัวและด้าน
ท้ายค่อนข้างกลมมน ไม่มีอวัยวะช่วยในการเคล่ือนที่ มีโพลาร์ แคปซูล (polar capsule) ลักษณะกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 3 ไมครอน อยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน ด้านละ 1 อัน 
 จากการวิจัยพบ Myxidium sp. จํานวนมากเป็นกลุ่มโคโลนีไม่สามารถนับจํานวนได้ ที่บริเวณซี่เหงือกของปลาใน
เดือนมกราคม ซึ่งซี่เหงือกจะมีสีซีดต่างจากปลาปกติ นอกจากจะปรสิตชนิดนี้ในปลาสลาดแล้ว จากการรายงานยังพบปรสิต
ชนิดนี้ในถุงน้ําดีของปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidota, Van Hasselt) จากเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
(ทรงพรรณ  สุนทรสถิตย์, 2525) พบในถุงน้ําดีของปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus Bleeker) บริเวณใต้เขื่อน
เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท (สุปราณี ชินบุตร, 2527) และพบในถุงน้ําดีของปลากระมัง (Puntioplites proctozysron, 
Bleeker) จากเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (ศุภมาศ  เทียนหอม, 2540) 
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ภาพท่ี 1 Myxidium sp. (100x) 

2.  Malayanodiscoides bihamoli (ภาพที่ 2, 3) 
 เป็นปรสิตกลุ่มโมโนจีเนีย (monogenetic trematode) รูปร่างแบนบาง ลําตัวใส ผิวตัวเรียบ บางคร้ังเราจึงเรียกว่า
ปลิงใส  ลําตัวยาวประมาณ 0.4-0.6 มิลลิเมตร ด้านหน้าสุดมีลักษณะเป็นลอน (lope) 4 ลอนขนาดเท่า ๆ กัน มีจุดตา (eye 
spot) ลักษณะเป็นก้อนกลมรีขนาดเล็กหลายก้อนมารวมกันเป็นก้อนกลมใหญ่ จํานวน 2 คู่ วางอยู่คู่ขนานกัน ถัดลงมาเป็นคอ
หอย (pharynx) ลักษณะกลมรี ลําไส้ (intestinal caecum) แยกออกเป็น 2 แขนงทอดไปตามความยาวลําตัว และมาเชื่อม
ติดกันบริเวณท้ายตัว มีต่อมสร้างไข่แดง (vitellaria) เจริญดีมากกระจายอยู่ทั่วตัว ถัดลงมาเป็นอัณฑะรูปร่างกลมรี  รังไข่
รูปร่างกลมรีขนาดใหญ่กว่าอัณฑะเล็กน้อยอยู่ค่อนมาทางบริเวณกลางลําตัว พบโคพูลาทอรี ออร์แกน (copulatory organ) มี
ลักษณะคล้ายคันธนู ยาวประมาณ 0.04 มิลลิเมตร ส่วนท้ายของลําตัวมีโอพีสแฮพเตอร์ (opishapter) เป็นอวัยวะสําหรับยึด
เกาะ 1อัน มีลักษณะเป็นรูปถ้วยกลม ประกอบด้วยขอหนามขนาดใหญ่เป็นสมอ (anchor) ขนาดใกล้เคียงกันจํานวน 2 คู่ 
ลักษณะคล้ายรูปตัววาย (y) วางทอดขนานกัน โดยสมอคู่บน (dorsal anchor) จะมีขนาดใหญ่กว่าสมอคู่ล่าง (ventral 
anchor) เล็กน้อย สมอคู่บนมีความยาวด้านใน (inner length) 0.035 มิลลิเมตร ความยาวด้านนอก (outer length) 0.027 
มิลลิเมตร โคนรากด้านใน (inner root) ยาว 0.011 มิลลิเมตร โคนรากด้านนอก (outer root) 0.02 มิลลิเมตร ส่วนปลาย
ของสมอลักษณะยาวเรียว แหลมโค้งงอคล้ายตะขอ ทํามุมประมาณ 45 องศากับตัวสมอซึ่งส่วนนี้ยาวประมาณ 0.017 
มิลลิเมตร และมีฟิลาเม้นท์เส้นบาง ๆ ยื่นยาวออกมา สมอคู่ล่างมีความยาวด้านใน (inner length) 0.029 มิลลิเมตร ความ
ยาวด้านนอก (outer length) 0.019 มิลลิเมตร โคนรากด้านใน (inner root) ยาว 0.011 มิลลิเมตร โคนรากด้านนอก 
(outer root) 0.03 มิลลิเมตร ส่วนปลายของสมอลักษณะยาวเรียว แหลมโค้งงอคล้ายตะขอ ทํามุมประมาณ 45 องศากับตัว
สมอซึ่งส่วนนี้ยาวประมาณ 0.015 มิลลิเมตร และมีฟิลาเม้นท์เป็นเส้นบาง ๆ ยื่นยาวออกมาเช่นกัน ระหว่างสมอทั้ง 2 คู่ จะ
เชื่อมด้วยบาร์ 2 อันรูปตัววี (v-shape) ค่อนข้างตรงขนาดต่างกัน โดยบาร์ด้านบน (ขนาด 0.04x0.029 มิลลิเมตร) จะมีความ
หนาและส้ันกว่าบาร์ด้านล่าง (ขนาด 0.02x0.031 มิลลิเมตร) บริเวณรอบ ๆ สมอมีขอหนามขนาดเล็กหรือฮุคเล็ต (marginal 
hook หรือ hooklet) จํานวน 14 อันวางอยู่ด้านนอกโดยรอบ 
 จากการวิจัยพบ Malayanodiscoides bihamuli เกาะอยู่ที่บริเวณซี่เหงือกของปลาสลาดทุกเดือน จํานวน 8-10 
ตัวต่อปลา 1 ตัว พบในปลาสลาดจํานวน 100 ตัว ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 83.33 และมีขนาดใกล้เคียงกับที่ Lim and 
Furtado. (1986) พบในปลาสลาดจาก Tasek Bera และ Bukit Merah Reservior ในประเทศมาเลเซีย คาดว่าน่าจะเป็น
ชนิดใหม่ที่พบในประเทศไทย และ Lim (1998) ได้ระบุว่าปรสิตชนิดนี้พบได้เฉพาะในปลาสลาด (Notopterus notopterus) 
ในครอบครัว Notopteridae เท่านั้น    

    
                    ภาพท่ี 2 รูปร่างลักษณะของ opishapter               ภาพท่ี 3 รูปร่างลักษณะของ copultory organ    
                DA = dorsal anchor; VA = ventral anchor                 Ph = pharynx; Co = copulatory organ 
              DB = dorsal bar; VB = ventral bar; h = hooklet 
3.  Pallisentis nagpurensis (ภาพที่ 4-6) 
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 เป็นปรสิตหัวหนาม ลําตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว งวง (proboscis) ค่อนข้างกลม ส้ัน มีขอหนามเรียงทะแยง 10 
แถว แต่ละแถวมีขอหนาม 4 อัน ขอหนามค่อนข้างยาว และใหญ่ปลายแหลมโค้งงอชี้ลงไปทางด้านท้ายตัว ถุงเก็บงวง 
(proboscis receptacle) เป็นผนังหนาชั้นเดียว หลอดเลมนิสไซ (lemnisci) รูปทรงกระบอกยาวมีขนาดเท่ากันตลอดสาย
จํานวน 1 คู่ ตามผิวลําตัวมีขอหนาม (body spine) เรียงเป็นวงกลมรอบตัว และไม่ตลอดทั้งตัว หนาม (spine) จะมีเพียงส่วน
หน้าประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวตัวเท่านั้น ส่วนท้ายตัวเรียบไม่มีหนาม หนามตามบริเวณตัวนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนต้นที่ติดกับงวงจะมีแถวของหนามเรียงกันถี่ๆ ประมาณ 6-14 แถว แต่ละแถวมีขอหนาม 13-16 อัน ถัดออกไปแถวจะห่าง
ขึ้นมีอยู่ 20-40 แถว ส่วนท้ายตัวเรียบ ไม่มีขอหนาม ปลายหางโค้งมน ในปรสิตเพศผู้มีอัณฑะ (testis) รูปไข่ยาวรีจํานวน 2 
อัน อยู่บริเวณส่วนท้ายตัว ถัดลงมาคือ ซีเมนต์ แกลน (cement gland) หรือต่อมสร้างน้ําเชื้อ รูปร่างกลมรี ขนาดใกล้เคียงกับ
อัณฑะ ถัดลงมาทางด้านท้ายตัวพบอวัยวะที่ใช้สําหรับยึดเกาะเพศเมียขณะผสมพันธุ์ เป็นอวัยวะช่วยในการสืบพันธุ์หรือเบอร์
ซา (bursa) มีโกโนพอร์ (gonopore) อยู่ปลายสุดของส่วนหาง ส่วนปรสิตเพศเมียมีวูลว่า (vulva) ไข่เป็นรูปลูกลักบี้ มีเปลือก
บางหุ้ม 

 
      ภาพท่ี 4  Pallisentis nagpurensis (40x)     ภาพท่ี 5  หนามบริเวณลําตัว และไข่ของปรสิตเพศเมีย (40x) 
  P = proboscis; pr = proboscis receptacle                                  ts = trunk spine; e = egg 
                         Lc = lemnisci;  
 
 จากการวิจัยพบปรสิตชนิดนี้ทั้งเพศผู้ และเพศเมีย (ตัวเต็มวัย) ภายในกระเพาะอาหารของปลาสลาดจํานวน           
5 ตัว จากตัวอย่างปลาทั้งหมด 120 ตัว คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 4.16 นอกจากจะพบปรสิตชนิดนี้ในปลาสลาดแล้ว ยังมี
รายงานว่าพบปรสิตชนิดนี้ในปลาช่อนจากแหล่งน้ําธรรมชาติลําแม่ลาการ้อง จังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย (ประไพสิริ สิริกาญจน, 
2546) 

 
ภาพท่ี 6 ส่วนหางของ Pallisentis nagpurensis (40x)  

cg = cement gland; cb = copulatory bursa  
4. Spinitectus sp. (ภาพที่ 7-8) 
 เป็นปรสิตตัวกลม ลําตัวเรียวยาวสีใส มีส่วนหัวมน ส่วนท้ายตัวค่อนข้างเรียวแหลม ตัวมีขนาดยาวประมาณ 1.5-4.5 
มิลลิเมตร หลอดคอแบ่งเป็นส่วนกล้ามเนื้อ และส่วนของต่อม ปากอยู่ที่ส่วนปลายสุดหน้าตัวไม่มีริมฝีปาก ช่องปากเป็นหลอด
ตรง ส้ัน ส่วนหน้าแคบกว่าส่วนท้าย ความยาวของช่องปากพอๆ กับความกว้างของส่วนหัว ผิวตัวมีหนามแข็งแรง เรียงขวางตัว
เป็นวงแหวนรอบตัว วงหนามวงแรกอยู่ใกล้ส่วนปาก เร่ิมตรงบริเวณเหนือหลอดอาหารเล็กน้อย วงหนามที่เห็นเป็นวงรอบตัว
ชัดเจนทางส่วนหัวมี 9-11 แถว ส่วนวงถัดลงไปทางท้ายๆ เป็นหนามละเอียดเล็กๆ ไม่เห็นเป็นวงรอบตัวชัดอย่างวงต้นๆ ในเพศ
เมียมี 9-11 วง วงที่ 1 มีจํานวนหนาม 18-20 อัน ส่วนวงที่ 10-11 มี 50-58 อัน แต่ในตัวผู้มีวงหนามชัดเจน 9-10 วง วงที่ 1 

 

 

 
ภาพท่ี 1 Myxidium sp. (100x) 

2.  Malayanodiscoides bihamoli (ภาพที่ 2, 3) 
 เป็นปรสิตกลุ่มโมโนจีเนีย (monogenetic trematode) รูปร่างแบนบาง ลําตัวใส ผิวตัวเรียบ บางคร้ังเราจึงเรียกว่า
ปลิงใส  ลําตัวยาวประมาณ 0.4-0.6 มิลลิเมตร ด้านหน้าสุดมีลักษณะเป็นลอน (lope) 4 ลอนขนาดเท่า ๆ กัน มีจุดตา (eye 
spot) ลักษณะเป็นก้อนกลมรีขนาดเล็กหลายก้อนมารวมกันเป็นก้อนกลมใหญ่ จํานวน 2 คู่ วางอยู่คู่ขนานกัน ถัดลงมาเป็นคอ
หอย (pharynx) ลักษณะกลมรี ลําไส้ (intestinal caecum) แยกออกเป็น 2 แขนงทอดไปตามความยาวลําตัว และมาเชื่อม
ติดกันบริเวณท้ายตัว มีต่อมสร้างไข่แดง (vitellaria) เจริญดีมากกระจายอยู่ทั่วตัว ถัดลงมาเป็นอัณฑะรูปร่างกลมรี  รังไข่
รูปร่างกลมรีขนาดใหญ่กว่าอัณฑะเล็กน้อยอยู่ค่อนมาทางบริเวณกลางลําตัว พบโคพูลาทอรี ออร์แกน (copulatory organ) มี
ลักษณะคล้ายคันธนู ยาวประมาณ 0.04 มิลลิเมตร ส่วนท้ายของลําตัวมีโอพีสแฮพเตอร์ (opishapter) เป็นอวัยวะสําหรับยึด
เกาะ 1อัน มีลักษณะเป็นรูปถ้วยกลม ประกอบด้วยขอหนามขนาดใหญ่เป็นสมอ (anchor) ขนาดใกล้เคียงกันจํานวน 2 คู่ 
ลักษณะคล้ายรูปตัววาย (y) วางทอดขนานกัน โดยสมอคู่บน (dorsal anchor) จะมีขนาดใหญ่กว่าสมอคู่ล่าง (ventral 
anchor) เล็กน้อย สมอคู่บนมีความยาวด้านใน (inner length) 0.035 มิลลิเมตร ความยาวด้านนอก (outer length) 0.027 
มิลลิเมตร โคนรากด้านใน (inner root) ยาว 0.011 มิลลิเมตร โคนรากด้านนอก (outer root) 0.02 มิลลิเมตร ส่วนปลาย
ของสมอลักษณะยาวเรียว แหลมโค้งงอคล้ายตะขอ ทํามุมประมาณ 45 องศากับตัวสมอซึ่งส่วนนี้ยาวประมาณ 0.017 
มิลลิเมตร และมีฟิลาเม้นท์เส้นบาง ๆ ยื่นยาวออกมา สมอคู่ล่างมีความยาวด้านใน (inner length) 0.029 มิลลิเมตร ความ
ยาวด้านนอก (outer length) 0.019 มิลลิเมตร โคนรากด้านใน (inner root) ยาว 0.011 มิลลิเมตร โคนรากด้านนอก 
(outer root) 0.03 มิลลิเมตร ส่วนปลายของสมอลักษณะยาวเรียว แหลมโค้งงอคล้ายตะขอ ทํามุมประมาณ 45 องศากับตัว
สมอซึ่งส่วนนี้ยาวประมาณ 0.015 มิลลิเมตร และมีฟิลาเม้นท์เป็นเส้นบาง ๆ ยื่นยาวออกมาเช่นกัน ระหว่างสมอทั้ง 2 คู่ จะ
เชื่อมด้วยบาร์ 2 อันรูปตัววี (v-shape) ค่อนข้างตรงขนาดต่างกัน โดยบาร์ด้านบน (ขนาด 0.04x0.029 มิลลิเมตร) จะมีความ
หนาและส้ันกว่าบาร์ด้านล่าง (ขนาด 0.02x0.031 มิลลิเมตร) บริเวณรอบ ๆ สมอมีขอหนามขนาดเล็กหรือฮุคเล็ต (marginal 
hook หรือ hooklet) จํานวน 14 อันวางอยู่ด้านนอกโดยรอบ 
 จากการวิจัยพบ Malayanodiscoides bihamuli เกาะอยู่ที่บริเวณซี่เหงือกของปลาสลาดทุกเดือน จํานวน 8-10 
ตัวต่อปลา 1 ตัว พบในปลาสลาดจํานวน 100 ตัว ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 83.33 และมีขนาดใกล้เคียงกับที่ Lim and 
Furtado. (1986) พบในปลาสลาดจาก Tasek Bera และ Bukit Merah Reservior ในประเทศมาเลเซีย คาดว่าน่าจะเป็น
ชนิดใหม่ที่พบในประเทศไทย และ Lim (1998) ได้ระบุว่าปรสิตชนิดนี้พบได้เฉพาะในปลาสลาด (Notopterus notopterus) 
ในครอบครัว Notopteridae เท่านั้น    

    
                    ภาพท่ี 2 รูปร่างลักษณะของ opishapter               ภาพท่ี 3 รูปร่างลักษณะของ copultory organ    
                DA = dorsal anchor; VA = ventral anchor                 Ph = pharynx; Co = copulatory organ 
              DB = dorsal bar; VB = ventral bar; h = hooklet 
3.  Pallisentis nagpurensis (ภาพที่ 4-6) 
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มีจํานวนหนาม 18-20 อัน เช่นกัน และวงที่ 9-10 มีหนาม 48-50 อัน ในตัวเมียจะมีหนามตลอดทั้งตัวจนสุดปลายหาง ส่วนตัว
ผู้มีถึงกึ่งกลางตัวเท่านั้น ท้ายตัวเรียบไม่มีหนาม ในปรสิตเพศเมียจะมีส่วนปลายหางตรง ส่วนในเพศผู้ปลายหางจะโค้งงอกว่า 
 จากการวิจัยพบปรสิตชนิดนี้ทั้งเพศผู้ และเพศเมียภายในกระเพาะอาหารของปลาสลาดจํานวน 18 ตัวในเดือน
กุมภาพันธ์ จากตัวอย่างปลาทั้งหมด 120 ตัว คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 15 ประสิริ สิริกาญจน (2534) กล่าวถึง Spinitectus 
sp. ที่พบในกระเพาะปลาสลาดว่ามีขนาดตัวค่อนข้างเล็ก และป้อมส้ันกว่าที่พบในปลาช่อน ซึ่งมีช่องปากเป็นรูปทรงกระบอก
โค้งไม่ตรงเหมือนในปลาสลาด  

 
ภาพท่ี 7 ส่วนหัวของ Spinitectus sp. (40x) 

ts = trunk spine; me = muscular esophagus; ge = grandular esophagus 

 
ภาพท่ี 8 ส่วนหางของ Spinitectus sp. (40x) 

ซ้าย = เพศผู้ ; ขวา = เพศเมีย 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการตรวจหาปรสิตในปลาสลาดจากอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก ตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จํานวน 120 ตัว พบปลาที่มีปรสิต 100 ตัว คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 83.33 ปรสิตที่ตรวจพบมี 4 ชนิด คือปรสิตเซลล์เดียวชนิด Myxidium sp. ที่ซี่เหงือกในเดือนมกราคม, 
ปรสิตตัวแบนในกลุ่มโมโนจีเนียชนิด Malayanodiscoides bihamuli ที่ซี่เหงือกในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์, ปรสิต
หัวหนามชนิด Pallissentis nagpurensis (Bhalerao) พบในกระเพาะอาหารในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และ ปรสิตตัว
กลมชนิด Spinitectus sp. พบในกระเพาะอาหารในเดือนกุมภาพันธ์ 
 เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้ได้ทําการเก็บตัวอย่างเพียง 3 เดือนเท่านั้น ทําให้พบตัวอย่างความหลากหลายของปรสิต
ค่อนข้างน้อย ซึ่งจากรายงานพบว่ายังมีอีกหลายชนิดที่ไม่พบในการวิจัยคร้ังนี้ เช่น จากการรายงานของสุปราณี  ชินบุตร 
(2527) พบปรสิตภายนอกกลุ่มโปรโตซัวชนิด Myxobolus sp.; กลุ่มโมโนจีเนียชนิด Ancyrocephalus sp. ในปลาสลาด
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บริเวณใต้เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2524-มกราคม 2525 ส่วนปรสิตภายในของปลาสลาดที่มี
รายงานว่าเคยพบมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น กลุ่มปรสิตตัวแบน (digene) ชนิด Singhia thapari (Singh, 1953) หรือปัทมา  
คนซื่อ (2529) ได้รายงานว่าพบ Strongyloides sp. อยู่ภายในลําไส้ของปลาสลาดจากอ่างเก็บน้ํามาบประชัน ตําบลบ้านโป่ง 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 จะเห็นได้ว่าชนิดของปรสิตในปลาชนิดเดียวกันอาจพบมีไม่เหมือนกัน ปรสิตบางชนิดสามารถพบได้ในแหล่งน้ําหนึ่ง 
แต่ไม่พบในแหล่งน้ําของอีกจังหวัดหรืออีกภูมิภาคหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศของแหล่งน้ํานั้น ๆ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ได้พบปรสิตชนิดใหม่ที่คาดว่าน่าจะเป็นปรสิตชนิดใหม่ที่พบในประเทศไทย เช่น Malayanodiscoides 
bihamuli ซึ่งพบในซี่เหงือกปลาสลาดที่ประเทศมาเลเซีย จากการศึกษาของธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล (2542) ได้รายงานว่าปรสิต
ปลิงใสสามารถใช้เป็นเคร่ืองหมายทางชีวภาพ (biological tag) และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นตัวบ่งชี้เร่ืองราวต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับสัตว์น้ําหรือปลาเจ้าบ้าน (host) ได้ เนื่องจากมีความจําเพาะเจาะจงต่อปลาเจ้าบ้านสูง ซึ่ง Gussev (1976) กล่าวว่า 
ปลิงใสสามารถใช้ประโยชน์ในการบอกถึงการจําแนกชนิดของปรสิตและปลาเจ้าบ้านได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาทา
อนุกรมวิธานของปลาเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่ง นักปรสิตวิทยาเชื่อว่าเป็นวิวัฒนาการร่วม (co-evolution) ระหว่างกัน (Rhode, 
1993) ดังนั้น น่าที่จะมีการศึกษาปรสิตของปลาชนิดต่างๆ จากแหล่งน้ําทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลบอกให้ทราบว่า แหล่งน้ํา
ใด จังหวัดใดมีปรสิตชนิดใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันกําจัดปรสิตในปลาเพื่อไม่ให้ก่อความเสียหายแก่ผู้บริโภค ใน
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก น่าที่จะมีผลต่อการปรับตัววิวัฒนาการของปรสิตเช่นกัน เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคควรปรุงอาหารจากสัตว์น้ําให้สุกด้วยความร้อนก่อนการบริโภคทุกคร้ัง 
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การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องพ่นยาระหว่างการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและ 
เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง 

STUDY OF EFFICIENCY ON AIRBUS BETWEEN USING ELECTRICITY MOTOR AND 
SMALL GASOLINE ENGINE 

ไกรสร  รวยป้อม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาระหว่างการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง  เพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพ และอัตราการใช้พลังงานของเคร่ืองพ่นยาชนิดลูกสูบ โดยต้นกําลังใช้ในการทดสอบคือ มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 2 แรงม้า  และเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กแบบสูบเดียว ขนาด 5.2  แรงม้า  
 การทดสอบประสิทธิภาพโดยดารเปรียบเทียบระหว่าง  การใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้น
กําลัง  ส่งไปยังพูลเลย์เพื่อขับเคร่ืองพ่นยาให้ทํางาน โดยกําหนดความเร็วรอบการทํางานของเคร่ืองพ่นยาไว้ที่ 600 ,700 และ 
800 รอบต่อนาที ทําการปรับละอองหัวฉีดคงที ทําการบันทึกค่า ปริมาณการใช้พลังงาน และเวลาที่ใช้ในการทํางาน  
 การทดสอประสิทธิภาพการทํางานพบว่าที่ความเร็วรอบการทํางานของเคร่ืองพ่นยาที่ 700 รอบต่อนาที เป็น
ความเร็วรอบที่เหมาะสมที่สุด ทั้งการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง เนื่องจากมีขนาดละออง
ของหัวพ่นที่เหมาะสม มีปริมาณค่าใช้จ่ายอยู่ระดับกลางไม่ต่ําหรือสูงเกินไป โดยค่าปริมาณการใช้พลังงานของมอเตอร์เฉล่ียอยู่
ที่ 0.34 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 1.68 บาทต่อชั่วโมง  ค่าปริมาณการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงของเคร่ืองยนต์เบนซินขนาด
เล็กเฉล่ีย 0.8 ลิตรต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย  31.9 บาทต่อชั่วโมง  
คําสําคัญ :  เคร่ืองพ่นยา 

Abstract 
Study  of   Efficiency  on  airbus  between using Electricity  motor   and  small  Gasoline engine. 

To test the performance. And power consumption of a piston-type sprayer. By early in the test is being 
used. 2-horsepower electric motor and small gasoline engine single cylinder 5.2 hp. 
        Performance testing. Comparison between the use of a small electric motor with a gasoline engine 
as power. Send to a pool play to drive the sprayer to work. The speed of the sprayer at 600, 700 and 800 
revolutions per minute, adjust the spray nozzle constant. Be recorded. Power consumption. And time 
spent at work.  
               To test the performance of the sprayer. The speed of the sprayer device at 700 rpm speed is 
optimal. The use of electric motors and gasoline engines are so small. Due to the size of the spray nozzle 
at the right. High cost is not low or intermediate level is too high. By the average energy consumption of 
the motor is 0.34 kW per hour. The average cost 1.68 baht per hour. The fuel consumption of the average 
small gasoline engine, 0.8 liters per hour. 31.9 Average cost per hour. 
Keyword :  sprayer 

บทนํา 

 ในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดคือปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช ซึ่งเกษตรกรชาวสวน
จําเป็นต้องใช้เคร่ืองพ่นยาเพื่อกําจัดศัตรูพืชมีโดยชนิดของเคร่ืองพ่นยาที่ชาวสวนใช้มีด้วยกันหลักๆ 2 ประเภทคือแบบใช้รงคน
ในการโยกและแบบใช้เคร่ืองต้นกําลัง(จักรพงษ์,2528)  โดยต้นกําลังที่ใช้ในการขับเคร่ืองพ่นยามีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดใหญ่ คือใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า และใช้เคร่ืองยนต์เบนซินสูบเดียวเป็นต้นกําลังโดยใช้สายพานเป็นตัวถ่ายทอดกําลังเนื่องจากายพานส่งถ่ายแรง
ได้อย่างยืดหยุ่นดูดซับเสียงลัการส่ันสะเทือนได้ดี(วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน,2537)  การทีจะใช้ต้นกําลังเป็นชนิดใด
นั้นมีปัจจัยที่สําคัญอยู่ที่ราคาของน้ํามันและราคาของไฟฟ้า ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทดสอบหาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของ
เคร่ืองพ่นยาระหว่างการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังกับการใช้เคร่ืองยนต์เบนซินสูบเดียวเป็นต้นกําลัง เพื่อหาความเหมาะสม
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ทั้งด้านแรงงานและราคาค้าใช้จ่าย เพื่อเป็นแนวทางเลือกที่จะใช้ต้นกําลังประเภทใดถึงจะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการทํางานทั้งด้านเวลาและด้านค้าใช้จ่าย คุณภาพที่ดีขึ้น                

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเคร่ืองพ่นยาระหว่างใช้มอเตอร์กับเคร่ืองยนต์เบนซินสูบ เดียวเป็นต้นกําลัง   
 2. เพื่อเปรียบเทียบหาอัตราความส้ินเปลืองของพลังงาน ทั้ง 2 ชนิด   
 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ 

 1. เคร่ืองยนต์เบนซินเล็ก   ยี่ห้อ Honda รุ่น G200  ขนาด 5.2 แรงม้า   1  เคร่ือง 
 2. มอเตอร์ไฟฟ้า  Mitsubishi  single phase induction motor ขนาด 2 แรงม้า  1  เคร่ือง 
 3. ปั๊มพ่นยาแบบลูกสูบ (3ลูกสูบ) ยี่ห้อ Whale รุ่น Whale LS-30    1  เคร่ือง 
 4. เคร่ืองปรับความเร็วรอบของมอเตอร์       1  เคร่ือง 
 5. หัวฉีดพ่นยาแบบปรับละอองได้       1  หัว 
 6. ถังบรรจุน้ําขนาด 200 ลิตร           1  ถัง 
 7.  บิ๊กเกอร์ ขนาด 1000 มิลลิลิตร       1  อัน 
 8.  เคร่ืองวัดความเร็วรอบเพลา ยี่ห้อ Daiichi รุ่นDT-536TP    1  เคร่ือง 
 9.  มัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ Kyoritsu       1  เคร่ือง 

 10. เคร่ืองวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า         1  ตัว 
 11. นาฬิกาจับเวลา         1  เคร่ือง 

2. วิธีการทดลอง 
การทดลองในงานวิจัยคร้ังนี้    ได้ทําการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยา  โดยดําเนินการทดสอบแบ่งเป็น 2 ชนิด 

คือการทดสอบโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟสเป็นต้นกําลัง และการทดสอบโดยใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กชนิด 1 สูบเป็นต้น
กําลัง โดยทดสอบที่ความเร็วรอบการทํางานต่างๆ ของเคร่ืองพ่นยา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ต้นกําลังที่ใช้กับเคร่ืองพ่น
ยาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการลดความส้ินเปลืองด้านพลังงานและค่าใช้จ่าย โดยแบ่งวิธีการทดสอบได้ 2 ประเภท 
1. การทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส เป็นต้นกําลัง  
    1.1 นํามอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 2  แรงม้าเป็นต้นกําลัง  ส่งกําลังผ่านสายพานไปยังเคร่ืองพ่นยา ชนิดลูกสูบ 

    
ภาพท่ี 1  การใช้มอเตอร์ 1 เฟส ขนาด 2 แรงม้าเป็นต้นกําลัง ภาพท่ี 2   ถังบรรจุน้ําขนาด 200 ลิตร 

 

 1.2 ความเร็วรอบเพลาของปั๊มเคร่ืองพ่นยาที่ทําการทดสอบคือ 600, 700 และ 800 รอบต่อนาทีโดยใช้อัตราทด 
ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับปั๊มเคร่ืองพ่นยา 1 ต่อ 2 
 1.3 ปรับตั้งความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้เคร่ืองปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เพื่อให้ความเร็วรอบเพลาของ
ปั๊มเคร่ืองพ่นยามีความเร็วรอบ 600 รอบต่อนาที 
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ภาพท่ี 3 เคร่ืองปรับความเร็วรอบของมอเตอร์  ภาพท่ี 4  การปรับตั้งการฉีดละอองของหัวฉีด 

 

 1.4 ปรับตั้งการฉีดละอองของหัวฉีดให้เหมาะสม จากนั้นล๊อคหัวฉีดละออง เพื่อใช้ในการทดสอบที่ 600, 700  และ 
800 รอบต่อนาที ซึ่งใช้ทดสอบการทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส เป็นต้นกําลัง และการ
ทดสอบโดยใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง (โดยไม่มีการปรับตั้งหวัฉีดละอองอีก) 
 1.5 ทําการทดลองที่ความเร็วรอบปั๊มเคร่ืองพ่นยา 600 รอบต่อนาที. โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 1 ชั่วโมง  ทํา
การวัดการใช้กระแสไฟฟ้าโดยเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าและวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เคร่ืองวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมทั้ง
วัดอัตราการไหลที่ออกจากหัวฉีดละออง 
 1.6 ทําการทดลองที่ความเร็วรอบปั๊มเคร่ืองพ่นยา 700 รอบต่อนาที.และ 800 รอบต่อนาที โดยทําการวัดเหมือนกับ 
ข้อ 1.5 
 1.7 คํานวณอัตราการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต่างๆเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 

    
 ภาพท่ี 5  เคร่ืองวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า   ภาพท่ี 6  มัลติมิเตอร์ 

 

2. การทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาโดยใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง 

 2.1 นําเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กชนิดสูบเดียว  ขนาด 5.2 แรงม้าเป็นต้นกําลัง ส่งกําลังผ่านทางสายพานไปยังปั๊ม  

เคร่ืองพ่นยาแบบลูกสูบ 

   
 ภาพท่ี 7 การใช้เคร่ืองยนต์เบนซินสูบเดียว    ภาพท่ี 8  การวัดความเร็วรอบเพลาเคร่ืองเคร่ืองพ่นยา 
   ขนาด 2 แรงม้าเป็นต้นกําลัง 

 

    2.2 ความเร็วรอบของปั๊มเคร่ืองพ่นยาที่ทําการทดสอบคือ 600, 700  และ 800 รอบต่อนาที.โดยใช้อัตราทด 
ระหว่างเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กกับปั๊มเคร่ืองพ่นยา 1 ต่อ 2 
 2.3 ปรับตั้งความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็ก โดยปรับความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กที่
คันเร่ง เพื่อให้ปั๊มเคร่ืองพ่นยามีรอบการทํางาน 600 รอบต่อนาที 
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    2.4 ทําการทดลองที่ความเร็วรอบปั๊มเคร่ืองพ่นยา 600 รอบต่อนาที. โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 1 ชั่วโมง โดย
การบันทึกค่าอัตราการไหลที่ออกจากหัวฉีดละอองและวัดการส้ินเปลืองน้ํามันหลังจากทดลองเสร็จโดยใช้บิ๊กเกอร์ 
 2.5 ทําการทดลองที่ความเร็วรอบการทํางาน ปั๊มเคร่ืองพ่นยา 700 รอบต่อนาที.และ 800 รอบต่อนาที. โดยทําการ
วัดเหมือนกับ ข้อ 1.5 
 2.6 คํานวณอัตราการส้ินเปลืองพลังงานน้ํามันที่ความเร็วรอบต่างๆเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 

ผลการวิจัย 

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส เป็นต้นกําลัง และ 
การทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาโดยใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง โดยทําการวัดการใช้ปริมาณพลังงาน 
เพื่อนํามาคํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้ระหว่างการทํางาน ของต้นกําลังทั้ง 2 ประเภท  

 
ภาพท่ี 9   ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ียของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
ภาพท่ี 10   ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ียของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
ภาพท่ี 11  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเฉล่ียของเคร่ืองยนต์ 
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ภาพท่ี 12  ค่าการใช้เชื้อเพลิงเฉล่ียของเคร่ืองยนต์ 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. การทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาโดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟสและเคร่ืองยนต์
เบนซินขนาดเล็กเป็นต้น โดยทดสอบที่ความเร็วรอบตั่งแต่ 600 – 700 รอบต่อนาที  โดยเปรียบเตรียมปริมาณการใช้พลังงาน
ของต้นกําลังทั้ง 2 ชนิด จะเห็นว่าเม่ือความเร็วรอบของเคร่ืองสูบน้ําเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้พลังงานก็จะสูงตามไปด้วย โดย
ที่ความเร็วรอบ 700 รอบต่อนาที เป็นความเร็วรอบที่เหมาะสมที่ทําให้การฉีดพ่นกระจายได้ดีและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ไม่สูงหรือต่ําจนเกินไป 

2. ด้านการใช้พลังงานจะเห็นได้ว่าอัตราการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบของเคร่ืองพ่นยา โดยปริมาณการ
ใช้พลังงานเฉล่ียของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ 0.34 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 1.68 บาทต่อชั่วโมง ค่าการใช้ปริมาณ
เชื่อเพลิงของเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กอ 0.8 ลิตรต่อชั่วโม คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 31.9 บาทต่อชั่วโมง  
ข้อเสนอแนะ 
 1. การที่จะเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพ
พื้นที่เนื่องจากบางสถานที่ไม่มีไฟฟ้าก็จําเป็นต้องใช้ต้นกําลังที่เป็นเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กแทน 
 2. ควรมีการทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นยาโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์หลายๆยี่ห้อหรือเคร่ืองยนต์
เบนซินหลายๆยี่ห้อ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้งาน 

เอกสารอ้างอิง 

จักรพงศ์  พิริยพล.  2528.  เคร่ืองพ่นสารขนาดเล็ก แบบสูบโยกสะพายหลัง. กรุงเทพฯ, 20 หน้า  
วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน. 2537. การออกแบบเคร่ืองจักรกล. ซีเอ็ดยูเคชั่นจํากัด, กรุงเทพฯ. 385  น. 
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การศึกษาตู้อบแสงอาทิตย์และตู้อบแผงระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ 
THE STUDY SOLAR OVEN AND HEAT OVEN PANELS, AIR CONDITIONING 

ไกรสร  รวยป้อม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และตู้อบแบบแผงระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศ โดยทั้ง 2 ตู้ มี
โครงสร้างมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง  52 x 92 x 37 เซนติเมตร และตู้อบแบบแผงระบายความร้อนมีท่อส่งลมร้อนขนาดกว้าง 
x ยาว x สูง  40 x 30 x 20  เซนติเมตร ทั้ง 2 ตู้  ใช้แผ่นโฟมเป็นฉนวนความร้อน 
 ทําการทดสอบโดยน้ําตู้อบพลังงานแสงอาทิตตั้งในสถานที่โล่ง โดยหันหน้าตู้อบไปทางทิศเหนือ เพื่อให้สามารถรับ
แสงแดดได้ดี  ส่วนตู้อบแบบแผงระบายความร้อน ติดตั้งบริเวณพัดลมระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 13,000 
Btu  พัดลมระบายความร้อนมีความเร็วลมเท่ากับ 5.5 เมตร / วินาที ใส่กล้วยในตู้อบทั้ง 2 ตู้ อย่างละ 1 กิโลกรัม และทําการ
บันทึกค่าอุณหภูมิภายนอกและภายใน ความชื้น และการระเหยของวัตถุดิบภายในตู้ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 
17.00 น.      
 จากการทดสอบพบว่าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มีอุณหภูมิเฉล่ียภายในตู้อยู่ที่ 48.26 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
เฉล่ีย 63.52 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิภายนอกเฉล่ียอยู่ที่ 30.8 องศาเซลเซียส  อัตราการระเหยของวัตถุดิบอยู่ที่  2.19 
เปอร์เซ็นต์ / ชั่วโมง และใช้เวลาในการอบประมาณ 3 วัน ซึ่งตู้อบแบบแผงระบายความร้อนจะมีอุณหภูมิภายในตู้เฉล่ียอยู่ที่ 
50.06 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ที่ 29.62 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิภายนอกเฉล่ียอยู่ที่ 30.8 อัตราการระเหย
ของวัตถุดิบอยู่ที่ 1.76 เปอร์เซ็นต์ / ชั่วโมง และใช้เวลาในการอบประมาณ  4  วัน 
คําสําคัญ: แผงระบายความร้อน,  อบแห้ง 

Abstract 

 The study solar oven and heat oven panels, air conditioningthrough the second container 
structure with a width x length x height 52 x 90 x 37 cm and oven panel heat pipe to heat scale. 
 W x L x D  40 x 20 x 30 cm  and 2 cabinets for foam insulation, heat  
 Tested by a solar oven installed in a place such as outdoors. The oven is facing north. To be able 
to get good sun.  A panel of the oven heat.   Mounted cooling fan for cooling and 13,000 Btu cooling fan 
with a wind speed of 5.5 m/s  put bananas in the oven, and two containers for each 1 kg and record the 
outside temperature and inside humidity and evaporation. material inside the cabinet every 2 hours from 
09.00 am - 17.00 pm  
 The test showed that the solar oven. The average temperature inside the cabinet is at 48.26 
degrees Celsius, relative humidity averaged 63.52 percent and the temperature averaged at 30.8 degrees 
Celsius, the rate of evaporation of the material is at 2.19 per cent / hour and take in the oven for about 3 
days, oven panel cooling. The average summer temperature inside the cabinet is at 50.06 degrees Celsius, 
relative humidity, evaporation rate, averaged at 29.62 percent to 1.76 percent of the raw materials / hour  
and take the time to bake for about 4 days. 
Keyword :  Condenser , dryer 

บทนํา 

            การทําแห้ง  คือการลดความชื้นของอาหารจนถึงระดับที่สามารถระงับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ทําให้อาหาร
สามารถเก็บอาหารไว้ได้นาน (Remeo, T.T.  ,1990) ส่ิงที่ควรระมัดระวังคือการเกิดลักษณะแข็งตามผิวหน้าอาหาร เนื่องจาก
การใช้อุณหภูมิสูงเกินไปในระยะเร่ิมต้น(ศิริลักษณ์, 2522) ในปัจจุบันการอบผลผลิตทางเกษตรนั้น   ส่วนมากจะใช้พลังงาน
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ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์ ในการอบผลทางการเกษตร และซึ่งการอบแห้งโดยใช้พลังงานไฟฟ้าทําให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูง 
           พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางธรรมชาติสามารถนําพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ซึ ่งการอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่ง่ายใช้
เทคโนโลยีราคาถูกในเร่ืองค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
           ส่วนพลังงานความร้อนที่ได้จากแผงระบายความร้อนหรือจากเคร่ืองปรับอากาศจากแอร์ เป็นพลังงานที่
ระบายทิ้งจากปั๊มระบายสู่บรรยากาศ จึงมีแนวความความคิดที่นําพลังงานที่ เหลือใช้คือลมร้อนมาใช้ประโยชน์ใน
การอบผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อทดสอบหาความสามารถของตู้อบผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ความร้อนจากแผงระบายความร้อนเคร่ืองปรับอากาศ 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
อุปกรณ์ 

1.  เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้น    1 เคร่ือง 
2.  เคร่ืองตรวจวัดความชื้นแบบอินฟราเลต   1  เคร่ือง 
3.  เคร่ืองชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล    1          เคร่ือง 

วิธีการ 
 1.  ออกแบบโครงสร้างของตู้อบ  
                1.1  สร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โครงทําจากเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว และมีขนาดตู้ กว้าง x ยาว x สูง  52 x 
90 x 37  เซนติเมตร  และสร้างตู้อบแบบแผงระบายความร้อนให้มีขนาดเท่ากับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และทําช่องลมโดยใช้
สังกะสีทําเป็นกล่องส่ีเหล่ียมมีขนาด  กว้าง x ยาว x สูง 40 x 20 x 30  เซนติเมตร  และฝาครอบมีขนาด  กว้าง x ยาว x สูง  
50 x 20 x 50  เซนติเมตร   

 
ภาพท่ี 1  การสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
  1.2  สร้างฝาครอบมีขนาด  กว้าง x ยาว x สูง  50 x 30 x 50  เซนติเมตร และช่องทําช่องลมโดยใช้สังกะสีทําเป็น

กล่องส่ีเหล่ียมมีขนาด  กว้าง x ยาว x สูง  40 x 20 x 30  เซนติเมตร     
   1.3  กระจกใสมีขนาด  58 x 90  เซนติเมตร  มีความหนา 3  มิลลิเมตรซึ่งจํานวน 1 แผ่นใช้สําหรับเป็นตัวรับ
แสงอาทิตย์และป้องกันการสูญเสียความร้อน อันเนื่องจากการแผ่รังสีและการพาความร้อนแล้ว ยังช่วยป้องกันฝุ่นละออง
ส่ิงเจือปนต่างๆที่จะเข้าไปยังตัวรับรังสีซึ่งจะปิดอยู่ด้านหน้าของตู้อบและตู้อบแบบแผงระบายความร้อนใช้ไม้อัดหนา 5  
มิลลิเมตรใช้ทําเป็นประตูเปิด – ปิด  เก็บวัตถุดิบ 

 
ภาพท่ี  2  ตู้อบแบบแผงระบายความร้อน 
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   1.4  ฉนวนกันความร้อน ที่ใช้ในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และตู้อบแบบแผงระบายความร้อนแอร์ใช้โฟม หนา 10 
มิลลิเมตร  และปิดทับด้วยแผ่นสังกะสีอีกชั้นแล้วทาสีดําทับข้างในตู้  

   1.5  เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล  เป็นตัววัดอุณหภูมิ  และวัดความชื้นภายในตู้และภายนอกตู ้
2.  วิธีการทดสอบ 
            2.1  เลือกสถานที่ทําการทดสอบ 
             2.2  การทดสอบนําตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มาตั้งกลางแดดในที่โล่งแจ้งแล้วหันหน้าแผงรับแสงไปทางทิศเหนือ
เพื่อให้ได้รับแสงตลอดทั้งวันและนําตู้อบแบบแผงระบายความร้อนไปตั้งบริเวณแผงระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศ  

     
 ภาพท่ี  3  ติดตั้งตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์       ภาพท่ี 4  ติดตั้งตู้อบแบบแผงระบายความร้อน 

 
                2.3  นําวัตถุดิบมาชั่งน้ําหนัก  และวัตถุดิบที่เรานํามาทดสอบจะเป็นกล้วยน้ําว้าสุก   หนัก  2  กิโลกรัม และแบ่ง
ออกเป็น  1  กิโลกรัม  ก่อนที่จะนําเข้าตู้อบทั้งสองชนิด โดยตู้อบทั้ง  2  ตู้จะต้องมีกล้วยหนัก  1 กิโลกรัม 

 
ภาพท่ี 5  การชั่งวัตถุดิบ 

       
   2.4  นํากล้วยที่ชั่งเสร็จแล้วนําเข้าตู้อบทั้ง  2  ตู้ 
   2.5  บันทึกการทดสอบของตู้อบทั้งสองตู้และทําการบันทึกค่าความชื้นโดยทําการชั่งน้ําหนักของวัตถุดิบและวัด
อุณหภูมิภายนอกและภายในตู้อบทั้งสองชนิดทุกๆ 2 ชั่วโมง  ตั้งแต่  09.00 น.- 17.00 น. ทําการบันทึกค่าที่ได้แล้วนํามา
วิเคราะห์และแสดงเป็นกราฟ 

ผลการวิจัย 

 
ภาพท่ี 6  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียอุณหภูมิภายในและภายนอกของตู้อบทั้ง 2 ชนิด 
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จากกราฟจะเห็นได้ว่าค่าอุณหภูมิภายในตู้อบแบบแผงระบายอากาศเฉล่ียอยู่ที่  50.55 องศาเซลเซียส ที่เวลา 11.00 
น. – 13.00 น.  และอุณหภูมิภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เฉล่ียอยู่ที่  61.53 องศาเซลเซียส ที่เวลา  09.00 น. – 11.00 น. 
ขณะที่อุณหภูมิภายนอกเฉล่ียอยู่ที่ 33.77 องศาเซลเซียส  ที่เวลา 09.00 น. – 11.00 น. จะสังเกตเห็นความแตกต่างได้ว่า 
อุณหภูมิภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงกว่าสูงกว่าอุณหภูมิภายในตู้อบแบบแผงระบายความร้อน 

 
ภาพท่ี 7  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความชื้นของตู้อบทั้ง 2 ชนิด 

 
 จากกราฟแสดงค่าเปรียบเทียบความชื้นของตู้อบทั้ง 2 ชนิด พบว่าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มีความชื้นเฉล่ียอยู่ที่  
52.75  เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการระเหยอยู่ที่ 2.19 เปอร์เซ็นต์  โดยที่ตู้อบแบบแผงระบายความร้อนมีความชื้นเฉล่ียอยู่ที่ 
56.46 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการระเหยอยู่ที่  1.76  เปอร์เซ็นต์   

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการออกแบบตู้อบทั้ง 2 ตู้ โดยที่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และตู้อบแบบแผงระบายความร้อนมีโครงสร้างขนาด  
กว้าง x ยาว x สูง 52 x 92 x 37  เซนติเมตร และตู้อบแบบแผงระบายความร้อนมีช่องลมขนาด กว้าง x ยาว x สูง 40 x 30 x 
20 เซนติเมตร และฝาครอบมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง  50 x 20 x 50  เซนติเมตร ทั้ง 2 ตู้ ใช้แผ่นโฟมเป็นฉนวนความร้อน 

ผลการทดลองพบว่าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มีอุณหภูมิเฉล่ียภายในตู้อยู่ที่ 48.26  องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
เฉล่ียอยู่ที่  63.52 เปอร์เซ็นต์ อัตราการระเหยของวัตถุดิบอยู่ที่ 2.19 เปอร์เซ็นต์ / ชั่วโมง ซึ่งตู้อบแบบแผงระบายความร้อน
จะมีอุณหภูมิภายในตู้เฉล่ียอยู่ที่ 50.06 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียต่ําสุดอยู่ที่ 29.62 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการระเหย
อยู่ที่ 1.76 เปอร์เซ็นต์ / ชั่วโมง  
 ดังนั้นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิ ความชื้น การะเหยของวัตถุดิบได้ดีกว่าตู้อบแบบแผงระบายความร้อน
และกล้วยที่อบในตู้อบแบบแผงระบายความร้อนจะมีสีน้ําตาลทอง มีกล่ินหอม และมีรสชาติหวาน ไม่เหนียวติดฟัน ส่วนกล้วย
ที่อบในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จะมีสีน้ําตาลทอง  สีเข้มกว่า มีรสชาติหวาน ไม่เหนียวติดฟัน 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรทําการสร้างตู้อบพลังแสงอาทิตย์ให้มีรูปทรง ให้รับแสงได้ทั้ง 2 ด้าน เพื่อทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
 2.  ไม่ควรทําการทดสอบในฤดูฝนเพราะอยากต่อการเก็บผลการทดสอบ  สืบเนื่องจากเกิดฝนตกลงมา 
 3.  ตู้อบแบบแผงระบายความร้อนอบได้ทั้งอาหารและเมล็ดธัญพืช  แต่ต้องทํากรองเพื่อดักฝุ่นละอองปนมากับ  
                อากาศด้วย 

เอกสารอ้างอิง 

ศิริลักษณ์ สันธวาลัย. 2522. ทฤษฏีอาหาร หลักการถนอมอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร. กรุงเทพฯ. 
Remeo,  T.T.  1990.  Fundamentals  food  of  Process  Engineering.  Van  Nostrand  Rcinhold   
 New  york.  249 p. 
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โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชย ด้วยป่าแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
A PROJECT OF RESEARCH AND INNOVATION FOR TECHNOLOGY TRANSFER TO 

GRASS ROOT COMMUNITY : A CASE STUDY OF CONSERVATION AND 
RESTORATION OF NATURAL RESOURCES THROUGH COPPICE AT BANGKACHAI 
BAY FOCUSED ON PRINCIPLES OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY AND 

LOCAL INTELLECT 
ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์1, วิรัช  สมัครสมาน2, สวัสดิ์  ฟูคณะ2 

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2นักวิจัยท้องถิ่นชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชย ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)ศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการลดลงของป่าชายเลน อ่าวบางกะไชย 2)เพื่อ
ศึกษารูปแบบวิธีการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแสมของอ่าวบางกะไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน  3)เพื่อ
ศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไชยและองค์การบริหารส่วนตําบลตะกาดเง้ากับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ  4) เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองค์กรชุมชนโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อค้นพบที่สําคัญได้แก่  ชาวบ้านกับป่าชายเลนสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันโดยชาวบ้านได้อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งหาอาหารสมุนไพรขณะเดียวกันป่าชายเลนก็ได้อาศัยชาวบ้านดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  2) ข้อค้นพบต่อไปคือชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เกิดแนวคิดที่จะริเร่ิมการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนํามาใช้เป็นฐานคิดในการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้ตรงกับสภาพการณ์ที่แท้จริงของ
ปัญหา  3)ข้อค้นพบเร่ืองการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นสร้างจิตสํานึกให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยวิธีบอกปากต่อปากและ 4) ข้อค้นพบประการสุดท้ายได้แก่ ป่าแสมคือ
เทคโนโลยีที่ธรรมชาติสร้างมาให้เป็นกําแพงป้องกันการกัดเซาะริมตล่ิง  
 ข้อเสนอแนะ 1) ควรส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดํารงอยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับ
ป่าชายเลนของชุมชน  เป็นการเข้าไปทํามาหากินในป่าชายเลนแบบพอเพียง  ส่วนชาวบ้านสามารถเป็นผู้ดูแลรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชายเลนไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทเป็นแกนนํา ในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าที่จะรอให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาชี้นํา  เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นคนในพื้นที่จะทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้ชัดเจน 3) รัฐบาลควรผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  5) และรัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับพลังมวลชนในการนํานโยบาย ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ พัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงกับภาคประชาชน รัฐบาลควรส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) อย่างเป็นระบบเพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาเป็นระบบเพื่อให้สามารถนําความรู้นั้นออกมาใช้พัฒนาตนเองชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  
คําสําคัญ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
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Abstract 
 The main purposes of this research project were: (1) to investigate the cause and impact of 
declined mangrove forests at Bangkachai Bay, (2) to study patterns of technology transfers to grass root 
community suitable to create community participatory learning for coppice conservation and restoration 
at Bangkachai Bay in accordance with the philosophy of sufficiency economy and folk wisdom, (3) to 
study ways to increase capacity of Bangkachai and Takardngow Subdistrict Administrative Organizations 
concerning  their natural resource and environment management, (4) to study the policy implementation 
of community organizations focused on philosophy of sufficiency economy and folk wisdom. The PAR 
procedure was employed for the research design.    
 The major results were revealed. One, villagers and mangrove forests share their dependent 
combination. That is, mangrove forests become resources as food and herb while people help conserve 
and restore the mangrove forests to enhance their resourcefulness. Two, villagers and local administrative 
organizations initiate a project to collect data systematically used as a base for their community problem 
solutions. Three, development of democracy process was done to raise villagers’ awareness in order to 
increase their participation in natural resource and environment conservation. Five, the coppice forest is 
natural technology constructed as walls to protect riverbank erosion.   
 It is recommended that the philosophy of sufficiency economy and folk wisdom be promoted as 
a cohabitation principle between the villagers and community mangrove forests. The people make their 
living through the self efficiency at mangrove forests. At the same time, they help maintain the natural 
abundance of mangrove forests for younger generations. The local administrative organizations should 
take a leadership role for conserving and restoring natural resources rather than waiting for suggestions 
made by the outsiders. This is because they are local residents who know their own problems and 
suitable ways of solutions. The government sector should push country development strategies into 
practice based upon biological varieties as well as  natural resource and environment stability. In addition 
to the government performance, important issues include applying public power on policy and strategy, 
maintaining resources and ecosystem balance, creating good environment to enhance life quality and 
sustainable development. The government sector should promote knowledge management 
systematically in order to collect local intellect scattered in individuals and documents for individual and 
community suitable development.   
Keyword : Conservation and Restoration of Natural Resources,Policy Implementation   

บทนํา  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  และพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยพื้นที่ตําบลบางกะไชยมีทั้งส้ิน 
29.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,625 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเล พื้นดินจะเป็นที่ลุ่มหรือหล่มดินทรายและป่า
ชายเลนน้ําเค็ม ในอดีตใช้เป็นที่นาข้าว ปัจจุบันเป็นนากุ้ง บ่อปลาเก๋า  
 เพชรรัตน์ เจริญศร (2549) ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนและนากุ้งบริเวณชายฝ่ังทะเลของจังหวัด
จันทบุรี โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2534 – 2549 พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนและนากุ้งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ เม่ือพื้นที่นากุ้งเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง พื้นที่ป่าชายเลนบางกะไชย
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ได้ประกาศตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2502 เป็นป่าสงวนแห่งชาติจํานวน 9,187.50 ไร่ หรือ
คร่ึงหนึ่งของพื้นที่ตําบลบางกะไชย  
 สืบเนื่องจากปี 2548 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนจนเพื่อแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการ กรณีศึกษา 
ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ดําเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา การดําเนินโครงการวิจัยนี้ดําเนินการบนพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ คิดร่วมกันระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ การตระหนักถึงการร่อยหรอของ
ทรัพยากรสัตว์น้ําส่ิงแวดล้อมถูกทําลาย วิถีชีวิตเคยอาศัยการทําอาชีพประมงชายฝ่ังแบบพออยู่พอกินเร่ิมเปลี่ยนแปลงเป็น
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการ ทํานากุ้งซึ่งลงทุนระยะส้ันได้ผลตอบแทนเร็ว การประมงเรือพาณิชย์ กลุ่มชาวประมง
พื้นบ้านที่มองเห็นปัญหาและเดือดร้อนจากการเปล่ียนแปลงร่วมกับนักวิจัยจึงได้ผลักดันให้เกิดการทํากิจกรรมร่วมกัน คือ 
ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชยซึ่งจากการศึกษาดูงานกลับมาได้ทํากิจกรรมอนุรักษ์ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านคือบ้านปลา
และซั้ง บ้านปลาทําด้วยลูกยางรถยนต์ใส่ปูนซีเมนต์ซั้งทําจากไม้ไผ่มาทําเป็นทุ่น บ้านปลาและซั้งได้นําไปทิ้งในท้องทะเล ตาม
จุดที่กําหนดไว้เพื่อให้ปลาเล็กปลาน้อยมาหลบอาศัยอยู่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้อ่าวบางกะไชยได้ในระดับหนึง่  
 จากการปรึกษาหารือกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไชย องค์การบริหารส่วนตําบลตะกาดเง้าและชมรมอนุรักษ์
และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชยได้เห็นพ้องต้องกันว่าการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยได้อย่างแท้จริง
และยั่งยืนนั้น สมควรที่จะกลับมาพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนโดยเฉพาะป่าแสม องค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไชยและองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะกาดเง้าจะได้กําแพงธรรมชาติที่จะลดการกัดเซาะพังทลายของดินริมตล่ิง ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบาง
กะไชยและชาวบ้านมองเห็นถึงการทํามาหากินริมชายฝ่ังที่จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องออกเรือไปหากินไกล ๆ อันจะนําไปสู่
การเพิม่คุณภาพชีวิตสร้างความอบอุ่นใจของสมาชิกในครอบครัว  
 ปัญหาการลดลงของป่าชายเลนอ่าวบางกะไชยหากมิได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วจะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศในภาพรวมได้ เพราะป่าชายเลนมีมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย  
 สุวลักษณ์ นาทีกาญจนลาภ (2534) ชี้ว่า ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศชายฝ่ังที่มีคุณค่ามหาศาล เป็นบริเวณที่อยู่อาศัย
ของส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นานาชนิด ป่าชายเลนจึงให้ประโยชน์แก่มนุษย์มากมายทั้งในด้านพลังงานและทรัพยากรใช้สอย 
ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่สําคัญ เนื่องจากป่าชายเลนเป็นที่วางไข่ แหล่งอาหารและเจริญเติบโตของสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจนานาชนิด นอกจากนั้นการที่ป่าชายเลนปรากฏอยู่ตามที่ราบชายฝ่ังทะเลและปากแม่น้ําแนวป่าชายเลน  จะช่วย
บรรเทาความเร็วของกระแสน้ําลง ทําให้ตะกอนดินที่พัดมากับกระแสน้ําตกตะกอนทับถมเกิดแผ่นดินงอกงามออกมา จึงอาจ
กล่าวได้ว่าป่าชายเลนช่วยเพิ่มพื้นที่ชายฝ่ังทะเล  
 ดังนั้น การกลับมาทบทวนให้ชุมชนตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของป่าชายเลนทําอย่างไรที่จะให้ป่าชายเลน 
โดยเฉพาะป่าแสมยังคงอยู่และเพิ่มปริมาณ ทําอย่างไรที่จะทําให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด ้วยจิต
สาธารณะหรือจติอาสาโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ตามคํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 29 ธันวาคม 2551 นโยบายที่ 5 
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากร
น้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้กําหนดปรัชญาไว้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาสากลเพื่อการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน การที่นโยบายคุ้มครองและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้นั้นนอกจากกฎหมายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้ว 
ความร่วมมือจากชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านยังมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นประเด็นสําคัญ
ของโครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยป่าแสม คือ การทําอย่างไรที่จะให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของป่าชายเลน
อันจะนําไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการลดลงของป่าชายเลนอ่าวบางกะไชย  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแสมของอ่าว บางกะไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไชยและองค์การบริหารส่วนตําบลตะกาดเง้า
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 4. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองค์กรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ชาวบา้น 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยป่าแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน อาศัยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยมีกระบวนการดําเนินการเร่ิมต้นจนจบขั้นตอนสุดท้ายที่
ใช้ปฏิบัติการวิจัย  ดังนี้เร่ิมด้วยขั้นตอนแรกคือ  
 1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาของชุมชนที่อาศัยรอบบางกะไชยเพื่อนําไปสู่
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน นักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชน โดยผ่านเวที
พบปะแลกเปล่ียนเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการวิจัยและส่ิงที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย รวมทั้งการ
ค้นหาวางตัวนักวิจัยชุมชน บทบาทนักวิจัยที่ต้องทํางานร่วมกันซึ่งเป็นการปรับแนวคิด กระบวนการในการทํางานเบื้องต้น 
ประชุมคณะนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและและนักวิจัยชุมชนเพื่อวางแผนเชิญชวนชาวบ้านและผู้สนใจมา
เข้าร่วมกับโครงการวิจัยคณะนักวิจัยลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านรอบอ่าวบางกะไชยเพื่อชี้แจงโครงการวิจัย จากนั้นทําการเปิดตัว
โครงการวิจัยอย่างเป็นทางการ ทีมวิจัยร่วมคัดเลือก รวบรวมข้อมูลเดิมของชุมชนที่มีอยู่และยังมีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน  
 2) ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของชุมชน แกนนําที่เป็นตัวแทนของแต่
ละชุมชนและเป็นนักวิจัยร่วมกัน จัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่จํานวนครัวเรือนที่ทํามาหากินแถบชายฝ่ัง ข้อมูลหนี้สิน รูปแบบการใช้
ชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปเม่ือป่าชายเลนถูกรุกราน กลายเป็นนากุ้ง สําหรับใช้เป็นข้อมูลกลุ่มในการสร้างพลังข้อมูลเพื่อขับเคล่ือน
กิจกรรมต่อไป การรวบรวมกลุ่มสมาชิกสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและเครือข่ายการมีส่วนร่วม โดยเน้น
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยป่าแสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ค้นหาศักยภาพของภูมิปัญญาและการจัดการองค์ความรู้ของภูมิปัญญาในการนํามาประยุกต์ใช้อนุ รักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวบางกะไชย นําภูมิปัญญาชาวบ้านที่ค้นหาและมีศักยภาพมาสร้างกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกตั้งแต่เร่ิม คือ เร่ิมค้นหาและเร่ิมปฏิบัติการทําการร่วมกัน บันทึกผลของการใช้ภูมิปัญญาเพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาต่อไป  
 3) ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีฐานราก เตรียมความพร้อมของชุมชน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ทีมงาน 
โครงการฝึกอบรมความรู้และประโยชน์ของป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลนเพื่อลดโลกร้อน ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยการปลูก
แสมและเก็บขยะ ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25 มิถุนายน 2554 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยการปลูกแสม ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2555 ณ บริเวณพื้นที่ชายฝ่ัง ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ประชุม สนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูล เวทีคืน
ข้อมูลสู่ชุมชน (1)   
 4) การประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของโครงการวิจัย การจัดเวทีเสวนาเร่ืองการประเมินผลสัมฤทธิ์และ
ผลกระทบโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยป่าแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดเวทีคืนข้อมูลการ
วิจัยให้ชุมชน (2) 
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ผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินงานโครงการวิจัยสามารถตอบวตัถุประสงค์และโจทย์การวิจัยได้ดังนี้  
 1) สาเหตุและผลกระทบการลดลงของป่าชายเลนอ่าวบางกะไชย พบว่า มีสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ การกัดเซาะ
พังของตล่ิงกับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทํานากุ้ง บ่อปลา ทําให้ป่าชายเลนลดลง ผลกระทบที่สําคัญคือทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตจากชาวประมงพื้นบ้านมาเป็นเจ้าของบ่อกุ้งบ่อปลาหรือบางส่วนมาเป็นลูกจ้างรับจ้างทํางานรายวัน ขณะเดียวกันยังมี
ชาวบ้านบางส่วนยังยึดถืออาชีพชาวประมงพื้นบ้านอยู่เป็นหลักและมีชาวบ้านบางส่วนเร่ิมขยับขยายหันมาทําอาชีพบริการที่
เกิดจากการแปรสภาพพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ตากอากาศผลกระทบจากการลดลงของป่าชายเลนยัง
ส่งผลต่อสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝ่ัง เกิดการเปล่ียนแปลงของจํานวนกุ้ง หอย ปู ปลา ประกอบกับราคา
น้ํามันที่สูงขึ้นทําให้ต้นทุนของอาชีพประมงชายฝ่ังเพิ่มสูงขึ้น ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงหันมาสนใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา
โดยการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชย เม่ือคณะวิจัยติดต่อประสานงานขอความ
ร่วมมือในการดําเนินการวิจัยจึงได้รับการตอบรับด้วยความเต็มใจเพราะเขาเร่ิมเห็นแล้วว่าเม่ือมีโครงการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเข้ามาในพื้นที่ทําให้เขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชนของเขาเองได้ กล่าวอีกนัย
หนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจที่ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่เผชิญกับค่าครองชีพที่
สูงขึ้น    มองในแง่บวกก็จะสะท้อนกลับมาให้ชาวบ้านในพื้นที่อ่าวบางกะไชยมองเห็นถึงผลกระทบของการลดลงของป่าชาย
เลนบางกะไชยที่คร้ังหนึ่งเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของพวกเขา ถ้าภาวะเศรษฐกิจดีก็ยากจะทําให้เขาเห็นความสําคัญของการลดลง
ของป่าชายเลน   
 2) รูปแบบวิธีการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแสมของอ่าวบางกะไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
พบว่า การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มอาชีพที่สําคัญเช่น ทํานากุ้ง บ่อเล้ียงปลา ลูกจ้าง 2) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อมา เช่น พืชสมุนไพร อาหาร ขนม จากป่าชายเลน  
 3) วิธีการอนุรักษ์ป่าชายเลนหรือการปลูกป่าชายเลนเทียมด้วยแนวความคิดของภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งคณะนักวิจัย
พบว่า การที่จะรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนไม่กระจัดกระจายรวมอยู่ในที่เดียวกัน นําไปสู่แนวคิดในการ
ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากต่อไปในอนาคต 3)แนวทางเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางกะไชยและองค์การบริหารส่วนตําบลตะกาดเง้ากับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจําปี 2554 – 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไชยยังกล่าวถึงปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมของตําบลบางกะไชยน้อย โครงการวิจัยคร้ังนี้ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสําคัญของการบรรจุ
สถานการณ์สภาพแวดล้อมของตําบลบางกะไชยในส่วนของปัญหาการกัดเซาะพังของตล่ิงกับปัญหาการลดลงของป่าชายเลน
ซึ่งตรงจุดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลควรทําประชาคมระดมความคิดเห็นของปัญหาและแนวทางการแก้ไขจากชาวบ้านให้
มากที่สุด เพราะเม่ือขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกับโครงการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นี้ก็จะได้รับความร่วมมือด้วยดี ลดแรงต่อต้านลงและสลายกระแสแบ่งพรรคแบ่งพวก   
 4) ลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองค์กรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า 
องค์กรชุมชนสามารถรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์ได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน จากโครงการวิจัยพบว่าแนวคิดสําคัญที่ทําให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนได้นั้นจะต้องให้
ชาวบ้านเข้าไปทํามาหากินจับสัตว์น้ํา กุ้ง หอย ปู ปลา หาพืชสมุนไพรหรือไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือนได้ตามที่เขาเคยทํามาแต่คร้ัง
ปู่ย่าตายาย ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น เม่ือชาวบ้านเข้าไปหาปูแสมเพื่อนําไปขายหรือนําไปบริโภคควรจับ
อย่างพอสมควรไม่จับมากจนเกินไปและไม่จับปูแสมตัวเล็กตัวน้อยและไม่จับสัตว์ในช่วงฤดูวางไข่รวมถึงการจับปูแสมอย่างถูก
วิธีที่จะไม่ให้รากของต้นแสมขาดเพื่อให้สัตว์ได้มีการขยายพันธุ์และเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่ง
คณะวิจัยมองเห็นว่าถ้ามีการขีดเส้นแบ่งแยกระหว่างป่าชายเลนอนุรักษ์กับชาวบ้านที่เข้าไปทํามาหากินในลักษณะหาเช้ากินค่ํา 
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จะทําให้เกิดการแปลกแยกระหว่างป่าชายเลนกับชาวบ้านชุมชนชาวบ้านชุมชนกับป่าชายเลนควรจะมีความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอัน
เดียวกันเกิดความหวงแหนในทรัพยากรป่าชายเลนของตนและทําให้เกิดการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยชุมชนได้อย่างแท้จริง  
 5) จากโจทย์การวิจัยที่ว่าการทําอย่างไรที่จะให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของป่าชายเลนอันจะนําไปสู่การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พบว่าชาวบ้านและ
ชุมชนจะต้องตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของป่าชายเลนด้วยตนเองเม่ือชาวบ้านและชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของปัญหาการลดลงของป่าชายเลนแล้ว การทํากิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาของ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการวิจัยจะสามารถทําได้เม่ือป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตต่อไป  
 6) กระบวนการ PAR คณะวิจัยได้ดําเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านแกนนําชมรม
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชย ชาวบ้านและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยการสร้างเวที
ชาวบ้านและจัดกิจกรรมผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในกระบวนการนี้ทําให้เกิดทัศนคติอันดีทั้งจากชาวบ้านและ
นักศึกษา ชาวบ้านได้เห็นนักศึกษาซึ่งเป็นลูกหลานของพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง ขณะที่นักศึกษาได้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนรับทราบสถานการณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงและสามารถเรียนรู้การ
ทํางานกับชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โครงการวิจัยได้สร้างกระบวนการให้ชาวบ้านเกิดแนวความคิด ความรู้
การใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ผ่านโครงการฝึกอบรมความรู้และประโยชน์ของป่าชายเลนและปลูกป่าชายเลนเพื่อลดโลกร้อน 
ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อ่าวบางกะไชยด้วยการปลูกแสมและเก็บขยะ ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25 มิถุนายน 2554 
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยการปลูกแสม ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณพื้นที่ชายฝ่ัง ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลตอบรับจาก
การจัดเวทีและทํากิจกรรมทําให้ชาวบ้านสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของป่าชายเลนมากขึ้น  
 7) การประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยป่าแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการปลูกป่าทดแทนสาธิตของโครงการวิจัยอัตราการรอดของต้นกล้าแสมประมาณร้อยละ 
10 ผลกระทบของโครงการวิจัยเกิดผลในทางบวกในส่วนของชาวบ้านชุมชนต่อการสร้างจิตสํานึกการตระหนักถึงความสําคัญ
ของความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนอ่าวบางกะไชย แนวโน้มในอนาคตคาดว่าป่าชายเลนอ่าวบางกะไชยจะขยายเนื้อที่และ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของครัวเรือนโดยเม่ือป่าชายเลนมีความอุดมมาก
ขึ้นส่งผลให้ทรัพยากรชายฝ่ังมีปริมาณมากขึ้น กุ้ง หอย ปู ปลามีจํานวนมากขึ้นในตําบลบางกะไชยและตําบลตะกาดเง้า (พื้นที่
โค้งอ่าวเดียวกัน) ดีขึ้น 

สรุปและอภิปรายผล   

 อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชย ด้วยป่าแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน จากการศึกษาได้ข้อค้นพบดังต่อไปนี้  
 1) ข้อค้นพบเร่ือง ชาวบ้านชุมชนกับป่าชายเลนสามารถอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านได้อาศัยป่า
ชายเลนเป็นที่หาอาหาร สมุนไพร รวมถึงสินค้าออกไปจําหน่าย แลกเปล่ียนกับสินค้าต่างชุมชน ขณะเดียวกันการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนให้สําเร็จ ป่าชายเลนก็ต้องอาศัยชาวบ้านในการดูแลรักษาให้ป่าชายเลนคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มิให้ธุรกิจท่องเที่ยว
มาทําลาย  ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ซึ่งคณะวิจัยเห็นว่าแนวทางนี้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า การ
ปรับวิถีชีวิตการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนตามหลักความพอประมาณความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวซึ่งสอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของแกนนําชาวบ้าน ที่เสนอให้มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่หาอาหารเพื่อยังชีพและเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมแต่ต้องอยู่ภายใต้กติกาความพอประมาณ
ทําให้ทรัพยากรสัตว์น้ํามีกินมีใช้ตลอดไป  
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 2) ข้อค้นพบเร่ือง การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจากการวิจัยพบว่าชาวบ้านและผู้นําชุมชนเร่ิมเห็นความสําคัญ
ของการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ เนื่องจากในชุมชนมีข้อมูลต่าง ๆ เป็นจํานวนมากทางคณะผู้วิจัยจึงพยายามจําแนกได้
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ หนึ่งกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มอาชีพที่สําคัญ 
เช่น ทํานากุ้ง บ่อเล้ียงปลา สองกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อมา เช่น พืชสมุนไพร อาหาร ขนมจากป่า
ชายเลนและสามกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์ป่าชายเลนหรือการปลูกป่าชายเลนเทียมด้วยแนวความคิดของภูมิปัญญา
ชาวบ้านซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับการเสนอของ นันทวัฒน์ บรมนันท์และแก้วคํา ไกรสรพงษ์ (2544) ได้เสนอบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไว้ว่าธรรมชาติของปัญหาเป็นปัจจัย
สําคัญในการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมฐานความคิดในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบเดิมซึ่งมีรูปแบบที่รัฐเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการโดยเป็นเอกภาพมาเป็นการ
เน้นการกระจายอํานาจบริหารจัดการด้วยความยั่งยืนและการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเป็นการ
ให้ความสําคัญต่อบทบาทของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็น
แหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งท้องถิ่นสามารถใช้เป็นฐานสนับสนุนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  
 3) ข้อค้นพบเร่ือง การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยโดยการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้าง
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านมุ่งเน้นให้ชาวบ้านสนใจตื่นตัวด้วยตนเอและบอกปากต่อปากให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับนันทวัฒน์ บรมนันท์และแก้วคํา ไกรสรพงษ์ (2544) ที่กล่าวไว้
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่ต้องส่งเสริมกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย การกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวความคิดเกี่ยวพันกับแรงผลักดันที่จะส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยบริการซึ่งวัดที่ผลผลิตหรือหน่วยส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งดูจาก
กระบวนการในการดําเนินการจะเป็นส่วนสําคัญที่กําหนดภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วน
ร่วมขององค์กรประชาชนและประชาชนว่าจะกว้างขวางครอบคลุมและมีพัฒนาการไปในทิศทางใด  
 4) ข้อค้นพบเร่ือง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นคณะผู้วิจัยเสนอให้มีการ
ดึงประชาชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 3 ปีและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นปัญหาสําคัญประเด็นสถานการณ์ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมซึ่งในเขต
พื้นที่ตําบลบางกะไชยและตําบลตะกาดเง้าซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่รอบอ่าวบางกะไชยมีปัญหาสําคัญสองเร่ืองคือพื้นที่ชายฝ่ังลดลง
เนื่องจากการกัดเซาะพังของตล่ิงและพื้นที่ป่าชายเลนลดลงเนื่องจากการทํานากุ้ง ทําบ่อกุ้ง บ่อปลา ซึ่งสอดคล้องกับการเสนอ
ของ นันทวัฒน์ บรมนันท์และแก้วคํา ไกรสรพงษ์ (2544) ที่เสนอว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมียุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแปลงความหมายมาเป็นความรับผิดชอบในการ
บริการและการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นคือการกําหนดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ความมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมคือการกําหนดลําดับความสําคัญสําหรับการดําเนินการที่อยู่
บนฐานทางความเห็นของท้องถิ่นว่าอะไรคือส่ิงสําคัญและควรได้รับความสนใจและควรเป็นความเห็นจากองค์กรชุมชนและ
ประชาชน  
 5) ข้อค้นพบเร่ือง ป่าชายเลนหรือป่าแสมคือเทคโนโลยีที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้อย่างวิเศษเป็นกําแพงกันการกัด
เซาะริมตล่ิง เป็นแหล่งอาหารเป็นที่พักอาศัยตัวอ่อนของสัตว์น้ําริมฝ่ังเช่นกุ้ง หอย ปู ปลาซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับแกนนําชาวบ้านที่เสนอให้ป่าชายเลน ควรเป็นแหล่งทํามาหากินของชาวบ้านโดยการหากุ้ง หอย ปู ปลา มีการหา
หอยนางรมเป็นรายได้เสริมโดยหอยนางรมมาจับที่รากของโกงกางเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนพรัตน์ บํารุง
รักษ์ (2535) ได้สรุปประโยชน์ของป่าชายเลนไว้ดังนี้ ป่าชายเลนเป็นฉากกําบังภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันลมพายุมรสุมต่อการ
พังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลป่าชายเลนช่วยป้องกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษรากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่งอกออกมา
เหนือพื้นดินจะทําหน้าที่คล้ายตะแกรงธรรมชาติคอยกล่ันกรองส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ ที่มากับกระแสน้ําทําให้น้ําในแม่น้ําลําคลองและ
ชายฝ่ังทะเลสะอาดขึ้นป่าชายเลนช่วยทําให้พื้นดินบริเวณชายฝ่ังทะเลงอกขยายออกไปในทะเล รากของต้นไม้ในป่าชายเลน
นอกจากจะช่วยป้องกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษแล้วยังช่วยทําให้ตะกอนแขวนลอยมากับน้ําทับถมกันเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่เม่ือ
ระยะเวลานานผ่านไปก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลนอันเหมาะแก่การเกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. รัฐบาลจะต้องปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติให้เกิดขึ้นจริง  
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 2. รัฐบาลจะต้องส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับชาวบ้านหรือในระดับรากหญ้า โดยเฉพาะประเด็น
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลควรส่งเสริมการเคล่ือนไหวของพลังมวลชนที่จะผลักดันการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนไม่ให้อํานาจมืด มาบั่นทอนทําลาย  
 3. รัฐบาลควรผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ความสําคัญกับพลังมวลชนในการนํานโยบาย
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงกับภาคประชาชน               
 4. รัฐบาลควรส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบเพื่อการรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ (Knowledge Management) 
เพื่อให้สามารถนําความรู้นั้นออกมาใช้พัฒนาตนเองชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  
 5. รัฐบาลควรเพิ่มบุคลากรและงบประมาณทางด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นตามสภาพ
ปัญหาที่นับวันจะรุนแรงขึ้น 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านองค์กรชุมชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา 3 ปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมุ่งเน้นในประเด็นปัญหาสภาพแวดล้อมการลดลงของทรัพยากรชายฝ่ังซึ่งโดย
สภาพภูมิประเทศของตําบลบางกะไชยและตําบลตะกาดเง้า คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเพื่อที่จะได้กําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นว่าอะไรคือส่ิงสําคัญและควรได้รับความสนใจและได้รับความเห็นจากชาวบ้านและองค์กรชุมชน  
 2. ควรส่งเสริมการดํารงชีวิตด้วยหลักศีลห้าซึ่งจะทําให้เกิดสภาพเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขจิตใจสงบเกิดศีลสมาธิปัญญา
สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และทําประโยชน์ ให้กับชุมชนท้องถิ่น ได้โดยเฉพาะใน เร่ืองของการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ป่าชายเลน   
 3. ควรส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดํารงอยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับป่าชายเลนของ
ชุมชนเป็นการเข้าไปทํามาหากินในป่าชายเลนแบบพอเพียงส่วนชาวบ้านสามารถเป็นผู้ดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชาย
เลนไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทเป็นแกนนําในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าที่จะรอ
ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาชี้นําเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนในพื้นที่จะทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้
ชัดเจน  
 5. ควรมีการศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณ์แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกันเพื่อนําแนวทางที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนและภาค
ประชาชน 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
 1. ควรเพิ่มพื้นที่การวิจัยที่มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกันโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้
ครอบคลุมทั้งจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด  
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมประเด็นคุณภาพชีวิตในเชิงการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่มีลักษณะปัญหา
ความลดลงของป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด 

เอกสารอ้างอิง 

ชลพรรณ ออสปอนพันธ์และคณะ. 2547.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการบูรณาการบริหารจัดการพัฒนา   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน :  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน  
 ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี : ชุดโครงการบูรณาการการบริหารจัดการ 
 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  สนับสนุนโดยสํานักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์และคณะ. 2548. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนจนเพื่อ 
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 แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี. 
 จันทบุรี : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนจนเพื่อแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการ  สนับสนุนโดย
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
นพรัตน์  บํารุงรักษ์. 2535. การปลูกป่าชายเลน.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
นันทวัฒน์ บรมนันท์และแก้วคํา ไกรสรพงษ์. 2544. การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
เพชรรัตน์  เจริญศร. 2549. การสํารวจการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนและนากุ้งบริเวณชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี โดย 
 ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM . วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล :  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 
สุวลักษณ์ นาทีกาญจนลาภ. 2534. ป่าชายเลน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2. รัฐบาลจะต้องส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับชาวบ้านหรือในระดับรากหญ้า โดยเฉพาะประเด็น
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลควรส่งเสริมการเคล่ือนไหวของพลังมวลชนที่จะผลักดันการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนไม่ให้อํานาจมืด มาบั่นทอนทําลาย  
 3. รัฐบาลควรผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ความสําคัญกับพลังมวลชนในการนํานโยบาย
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงกับภาคประชาชน               
 4. รัฐบาลควรส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบเพื่อการรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ (Knowledge Management) 
เพื่อให้สามารถนําความรู้นั้นออกมาใช้พัฒนาตนเองชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  
 5. รัฐบาลควรเพิ่มบุคลากรและงบประมาณทางด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นตามสภาพ
ปัญหาที่นับวันจะรุนแรงขึ้น 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านองค์กรชุมชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา 3 ปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมุ่งเน้นในประเด็นปัญหาสภาพแวดล้อมการลดลงของทรัพยากรชายฝ่ังซึ่งโดย
สภาพภูมิประเทศของตําบลบางกะไชยและตําบลตะกาดเง้า คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเพื่อที่จะได้กําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นว่าอะไรคือส่ิงสําคัญและควรได้รับความสนใจและได้รับความเห็นจากชาวบ้านและองค์กรชุมชน  
 2. ควรส่งเสริมการดํารงชีวิตด้วยหลักศีลห้าซึ่งจะทําให้เกิดสภาพเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขจิตใจสงบเกิดศีลสมาธิปัญญา
สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และทําประโยชน์ ให้กับชุมชนท้องถิ่น ได้โดยเฉพาะใน เร่ืองของการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ป่าชายเลน   
 3. ควรส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดํารงอยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับป่าชายเลนของ
ชุมชนเป็นการเข้าไปทํามาหากินในป่าชายเลนแบบพอเพียงส่วนชาวบ้านสามารถเป็นผู้ดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชาย
เลนไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทเป็นแกนนําในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าที่จะรอ
ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาชี้นําเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนในพื้นที่จะทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้
ชัดเจน  
 5. ควรมีการศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณ์แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกันเพื่อนําแนวทางที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนและภาค
ประชาชน 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
 1. ควรเพิ่มพื้นที่การวิจัยที่มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกันโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้
ครอบคลุมทั้งจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด  
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมประเด็นคุณภาพชีวิตในเชิงการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่มีลักษณะปัญหา
ความลดลงของป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด 
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ระบบสรางแผนที่ภาพถายทางอากาศแบบกึ่งอัตโนมัติ 

โดยใชอากาศยานไรคนขับสําหรับการทําแผนที่ชุมชน 

Semi-Automatic Aerial Photo Mapping Systems using  

Unmanned Aerial Vehicle for Community Mapping 

 

วิชาญ ทุมทอง   คัมภรี ธีระเวช   วีระศักดิ์ ปรึกษา 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้กลาวถึงฮารดแวรเพื่อชวยสําหรับการสรางแผนที่ชุมชนจากภาพถายทางอากาศ ซึ่งปจจุบันอากาศ

ยานไรคนขับเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญ และอํานวยความสะดวกในการถายภาพมุมสูง ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชงาน

ไดในสถานการณตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได ดังตัวอยาง เชน ใชเปนระบบการตรวจการณลาดตระเวน

รักษาความปลอดภัย หรือใชเปนสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาอื่น

ในหัวขอเกี่ยวกับการทําแผนที่หรือการสํารวจทางอากาศ ซึ่งหนวยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยเพื่อนําระบบที่เสนอไปใชในการสนับสนุนการตัดสินใจและการแกปญหาในบางสถานการณฉุกเฉินเชน ภัย

พิบัติ สํารวจพ้ืนท่ีน้ําทวม ภัยแลง ไฟไหมอาคารสูง เปนตน  

นอกจากน้ันแลวระบบยังสามารถสรางแผนท่ีภาพถายทางอากาศแบบก่ึงอัตโนมัติ ที่สามารถนําไปสรางเปนแผน

ที่มาตราสวนใหญไดโดยมีขอมูลที่เปนปจจุบันและการปรับปรุงขอมูลภาพถายนั้นทําไดโดยใชระยะเวลาและงบประมาณ

นอยกวาการใชเครื่องบิน ซึ่งแผนที่ที่ไดสามารถนําไปใชงานดานอื่น ๆ ได เชน การทําแผนที่ก ารใชประโยชนที่ดิน การ

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาพื้นที่หวงหาม การทําแผนที่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนการกัดเซาะตลิ่งของทะเล 

หรือใชเปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบสภาพการจราจร  

ซึ่งหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถลดการใชกําลังคน งบประมาณ เวลา 

และทรัพยากร ในการดําเนินการจัดทําแผนที่ชุมชน จากการใชงานเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น และสามารถนําเอาขอมูลไปใช

ในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
 

This paper presents you about the hardware to help for creating community mapping from 

aerial photo. Currently, Unmanned Aerial Vehicle is an important tool, can be shooting for aerial 

photo and applied in many mission both within and outside of the university. For example, used as a 

surveillance system for security or used as an instruction media for geoinformatics student, 

engineering survey, or other fields in the aerial photo mapping. And other communities organizations 

can be collaborate with our university to bring the proposed system to be used to support the 

mission for decision. And problem solving in emergency situations such as floods, disasters, drought 

or fire building. 
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Moreover, the system can also crate semi-automatic aerial photo map ability to create a 

large scale map with current information, less time and a budget of less than a plane, the aerial 

photo mapping can be used for other field. The example, the mapping of land use, the intrusion 

detection area, restricted area, mapping the erosion of the banks of the sea or used as a tool for 

monitoring traffic conditions. 
 And other community organizations, related such as local government can reduce of 

manpower, budget, time and resources to create the community mapping by using our developed 

tool, and can be used to manage the information more effectively. 
 

บทนํา 
 

การสํารวจหรือการรังวัดดวยภาพถายจากดาวเทียมเปนศาสตรหนึ่งที่เปนรากฐานสําคัญในการทําแผนที่ดาน

ตางๆ  และเนื่องจากภาพถายจากดาวเทียมนั้นครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวางจึงสามารถนําไปประยุกตทําแผนที่พ้ืนฐาน

ที่สําคัญ เชน การผลิตแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนเล็กไปจนถึงมาตราสวนใหญ ซึ่งในระดับนานาชาติมีการใหบริการ

ภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูงอยูหลายดวง และประเทศไทยก็มีดาวเทียมเพื่อการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติธีออส 

(THEOS) ที่สามารถบันทึกภาพแพนโครมาติกความระเอียดสูงได  แตภาพถายดาวเทียมและภาพถายทางอากาศจาก

เครื่องบิน ยังมีขอจํากัดบางประการ นั่นคือระยะเวลาในการบันทึกภาพและงบประมาณที่ใชในการถายภาพนั้นคอนขาง

สูง ทําใหมีอุปสรรคและมีผลตอความถูกตองของขอมูลในการดําเนินการสํารวจเชิงพื้นที่ นอกจากนั้นภาพถายที่มีอยูใน

ปจจุบันก็ไมสามารถแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ไดอยางเปนปจจุบันไดทันกับความตองการใชงานของผูใช เนื่องจากขอมูลทาง

กายภาพหรือขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน การสรางถนนใหม  การสรางอาคารใหม เปน

ตน จึงไมสามารถนําภาพถายดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศที่มีอยูไปใชเปนขอมูลอางอิงในพื้นที่จริงในการบริหาร

จัดการตามแตละสถานการณได อีกทั้งการจัดทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศในแตละครั้ง อาจตองอาศัยเจาหนาที่ที่มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน หรืองบประมาณจํานวนมาก และอาจทําใหเสียเวลาและขอมูลอาจคลาดเคลื่อนไมตรง

ขอเท็จจริงเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นการสรางแผนที่ภาพถายทางอากาศโดยใชอากาศยานไรคนขับ (unmanned aerial vehicle) จึงเปน

เครื่องมืออีกทางเลือกหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการประยุกตใชการควบคุม

ยานสํารวจขนาดเล็กโดยใชคลื่นวิทยุในการบังคับจากระยะไกลเพื่อการถายภาพแทนการถายภาพทางอากาศโดย

เครื่องบินจริง ซึ่งอากาศยานไรคนขับนั้นจะเสียคาใชจายในการดําเนินการนอย สะดวก รวดเร็ว และนําผลที่ไดนั้น

สามารถนํามาวิเคราะหและใชเปนขอมูลเพื่อใชในการจัดทําแผนที่เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบัน ซึ่งจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระดับตอไป  นอกจากนั้นแลวในบางสถานการณอาจจําเปนตองใชขอมูลแบบเวลา

จริง (real time) เชนในการลาดตระเวน หรือขอมูลที่เปนปจจุบันเพื่อชวยในการตัดสินใจและแกปญหาบางสถานการณ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย หรือ อัคคีภัย เปนตน นอกจากนั้นแลวเรายังสามารถใชอากาศยานไร

คนขับเพื่อการสํารวจขอมูลการใชงานประโยชนที่ดิน การสํารวจขอมูลและติดตามความกาวหนาของการเพาะปลูก การ

ติดตามการแพรกระจายของน้ํา การบุกรุกของที่ดิน หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลน การสํารวจอางน้ําขนาดเล็ก 

รวมไปถึงการติดตามสถานการณความเสียหาย การแพรระบาดของโรคและแมลง รวมไปถึงการสํารวจอาคารจากภาพมุม

สูง การตรวจสภาพอากาศและสภาพการจราจร ซึ่งการแกไขปญหาวิกฤตการณตางๆ ก็จําเปนตองอาศัยภาพจากมุมสูงใน

การวิเคราะห ซึ่งสถานการณตางๆ เหลานี้สามารถจัดการไดโดยใชอากาศยานไรคนขับชวยเพื่อใหไดขอมูลที่ทันตอการใช

งาน ประหยัดงบประมาณ  บุคลากร และเวลาในการดําเนินการ 
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Moreover, the system can also crate semi-automatic aerial photo map ability to create a 

large scale map with current information, less time and a budget of less than a plane, the aerial 

photo mapping can be used for other field. The example, the mapping of land use, the intrusion 

detection area, restricted area, mapping the erosion of the banks of the sea or used as a tool for 

monitoring traffic conditions. 
 And other community organizations, related such as local government can reduce of 

manpower, budget, time and resources to create the community mapping by using our developed 

tool, and can be used to manage the information more effectively. 
 

บทนํา 
 

การสํารวจหรือการรังวัดดวยภาพถายจากดาวเทียมเปนศาสตรหนึ่งที่เปนรากฐานสําคัญในการทําแผนที่ดาน

ตางๆ  และเนื่องจากภาพถายจากดาวเทียมนั้นครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวางจึงสามารถนําไปประยุกตทําแผนที่พ้ืนฐาน

ที่สําคัญ เชน การผลิตแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนเล็กไปจนถึงมาตราสวนใหญ ซึ่งในระดับนานาชาติมีการใหบริการ

ภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูงอยูหลายดวง และประเทศไทยก็มีดาวเทียมเพื่อการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติธีออส 

(THEOS) ที่สามารถบันทึกภาพแพนโครมาติกความระเอียดสูงได  แตภาพถายดาวเทียมและภาพถายทางอากาศจาก

เครื่องบิน ยังมีขอจํากัดบางประการ นั่นคือระยะเวลาในการบันทึกภาพและงบประมาณที่ใชในการถายภาพนั้นคอนขาง

สูง ทําใหมีอุปสรรคและมีผลตอความถูกตองของขอมูลในการดําเนินการสํารวจเชิงพื้นที่ นอกจากนั้นภาพถายที่มีอยูใน

ปจจุบันก็ไมสามารถแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ไดอยางเปนปจจุบันไดทันกับความตองการใชงานของผูใช เนื่องจากขอมูลทาง

กายภาพหรือขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน การสรางถนนใหม  การสรางอาคารใหม เปน

ตน จึงไมสามารถนําภาพถายดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศที่มีอยูไปใชเปนขอมูลอางอิงในพื้นที่จริงในการบริหาร

จัดการตามแตละสถานการณได อีกทั้งการจัดทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศในแตละครั้ง อาจตองอาศัยเจาหนาที่ที่มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน หรืองบประมาณจํานวนมาก และอาจทําใหเสียเวลาและขอมูลอาจคลาดเคลื่อนไมตรง

ขอเท็จจริงเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นการสรางแผนที่ภาพถายทางอากาศโดยใชอากาศยานไรคนขับ (unmanned aerial vehicle) จึงเปน

เครื่องมืออีกทางเลือกหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการประยุกตใชการควบคุม

ยานสํารวจขนาดเล็กโดยใชคลื่นวิทยุในการบังคับจากระยะไกลเพื่อการถายภาพแทนการถายภาพทางอากาศโดย

เครื่องบินจริง ซึ่งอากาศยานไรคนขับนั้นจะเสียคาใชจายในการดําเนินการนอย สะดวก รวดเร็ว และนําผลที่ไดนั้น

สามารถนํามาวิเคราะหและใชเปนขอมูลเพื่อใชในการจัดทําแผนที่เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบัน ซึ่งจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระดับตอไป  นอกจากนั้นแลวในบางสถานการณอาจจําเปนตองใชขอมูลแบบเวลา

จริง (real time) เชนในการลาดตระเวน หรือขอมูลที่เปนปจจุบันเพื่อชวยในการตัดสินใจและแกปญหาบางสถานการณ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย หรือ อัคคีภัย เปนตน นอกจากนั้นแลวเรายังสามารถใชอากาศยานไร

คนขับเพื่อการสํารวจขอมูลการใชงานประโยชนที่ดิน การสํารวจขอมูลและติดตามความกาวหนาของการเพาะปลูก การ

ติดตามการแพรกระจายของน้ํา การบุกรุกของที่ดิน หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลน การสํารวจอางน้ําขนาดเล็ก 

รวมไปถึงการติดตามสถานการณความเสียหาย การแพรระบาดของโรคและแมลง รวมไปถึงการสํารวจอาคารจากภาพมุม

สูง การตรวจสภาพอากาศและสภาพการจราจร ซึ่งการแกไขปญหาวิกฤตการณตางๆ ก็จําเปนตองอาศัยภาพจากมุมสูงใน

การวิเคราะห ซึ่งสถานการณตางๆ เหลานี้สามารถจัดการไดโดยใชอากาศยานไรคนขับชวยเพื่อใหไดขอมูลที่ทันตอการใช

งาน ประหยัดงบประมาณ  บุคลากร และเวลาในการดําเนินการ 

จากปญหาและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดทํายานสํารวจขนาดเล็กที่ใชคลื่นวิทยุในการ

ควบคุมจากระยะไกลเพื่อใชในการสรางแผนที่ถายภาพทางอากาศสําหรับใหบริการแกหนวยงานในระดับจังหวัดหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ เพื่อใหหนวยงานเหลานี้มีเครื่องมือหรือทางเลือกในการสรางขอมูลหรือสารสนเทศเชิง

พื้นที่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองไดอยางเปนปจจุบันดังประโยชนที่กลาวมา 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

1) เพื่อสรางอากาศยานไรคนขับพรอมระบบควบคุมจากระยะไกล 

2) เพื่อพัฒนาระบบการทําแผนที่ภาพถายทางอากาศแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใชขอมูลภาพถายทางอากาศจาก

อากาศยานไรคนขับ 

3) เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีระบบสําหรับการบริการทําแผนที่ชุมชนใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและหนวยงามอ่ืนท่ีเกี่ยวของสําหรับใชในการทําแผนที่ชุมชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1) ศึกษาขอมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

2) ดําเนินการสรางอากาศยานไรคนขับ โดยออกแบบและพัฒนาอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํายาน

สํารวจ เชนโครงสราง โมดูลรับสัญญาณจีพีเอส ไมโครคอนโทรเลอร กลองถายภาพนิ่งดิจิทัล และกลองถายภาพวีดีโอ

ดิจิทัล เปนตน  

3) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับการควบคุมการบินและการควบคุมการถายภาพจากระยะไกล 

4) ทดสอบและแกไขระบบควบคุมการบินจากระยะไกล ระบบถายภาพ และ ระบบการสรางภาพตอ โดยขอ

ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกรชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อทดสอบเครื่องมือท่ีพัฒนา 

5) เก็บตัวอยางการถายภาพทางอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาเพื่อนํามาประเมินความถูกตองและแมนยําของ

ภาพถายท่ีได 

6) สรุปและอภิปรายผลการดําเนินงาน 

7) จัดนิทรรศการในงานวิชาการ และเชิญหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามารับฟง และสาธิต

การทํางานของเครื่องมือท่ีพัฒนา พรอมลงพื้นที่สาธิตการใชงานเครื่องมือ  
 

ผลการวิจัย 
 

ระบบงานท่ีเสนอประกอบดวยสวนการทํางานท่ีสําคัญสองสวน คือ สวนยานสํารวจและสวนควบคุมภาคพื้นดิน 

ในสวนของยานสํารวจจะเปนแบบอากาศยานไรคนขับซึ่งจะบรรทุกอุปกรณที่สําคัญสําหรับการทํางาน ประกอบดวย 

กลองถายภาพดิจิทัล, กลองวีดีโอ, จีพีเอส, ไอเอ็มยู (inertial measurement unit) หรือ ไอเอ็นเอส (inertial 

navigation system), ไมโครคอนโทรเลอร และอุปกรณสื่อสารขอมูลไรสาย โดยจะใชกลองถายภาพนิ่งดิจิทัลในการ

บันทึกภาพถายทางอากาศเก็บไวในกลอง และใชไมโครคอนโทรเลอรในการอานขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนจากเซ็นเซอรและ

บันทึกไวในอุปกรณบันทึกขอมูลบนยานสํารวจ  ในขณะเดียวกันไมโครคอนโทรลเลอรจะนําขอมูลภาพจากกลอ งวีดีโอ

รวมถึงคาจากเซ็นเซอรตาง ๆ ท่ีจําเปนกลับมายังหนวยควบคุมภาคพื้นดินผานทางอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายระยะไกล  
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ทั้งนี้การควบคุมการบินและการถายภาพของยานสํารวจจะกระทําผานหนวยควบคุมภาคพื้นดินทั้งหมด และภาพถาย

ทั้งหมดจะถูกเก็บอยูที่ยานสํารวจจนกวาจะกลับไปยังหนวยควบคุมภาคพื้นดินเพื่อนําไปประมวลผลตอไป 

 

 
ภาพที่ 1 อากาศยานไรคนขับ 

 

สําหรับสวนของหนวยควบคุมภาคพื้นดินจะประกอบดวยอุปกรณสื่อสารขอมูลไรสายเพื่อทําหนาที่รับภาพและ

ขอมูลจากยานสํารวจเพื่อใหผูควบคุมใชตัดสินใจในการควบคุมยานสํารวจ รวมทั้งทําหนาที่สงขอมูลการควบคุมการบิน

และการถายภาพกลับไปยังยานสํารวจดวย  ขอมูลบางสวนนั้นจะไดจากผูใช ในขณะที่บางสวนจะมาจากคอมพิวเตอร

ควบคุมการทํางานซึ่งจะประกอบดวย 1) โปรแกรมสําหรับการควบคุมการบินจากระยะไกลที่จะทําหนาที่รับและ

ประมวลผลขอมูลการการควบคุมบินจากผูใชและสงสัญญาณควบคุมไปยังยานสํารวจ และ 2) โปรแกรมสําหรับการ

ควบคุมการถายภาพ โดยการควบคุมการถายภาพนั้นเปนแบบทําดวยมือ ผูใชจะกําหนดใหตองปอนขอมูลพิกัดหรือนําเขา

ขอมูลพิกัดจากแฟมขอมูลที่ตองการถายภาพเขาสูระบบ จากนั้นโปรแกรมสวนควบคุมการถายภาพจะทํางานรวมกั บ

โปรแกรมสวนควบคุมการบินเพื่อตรวจสอบตําแหนงที่จะถายภาพ เมื่อยานสํารวจอยูในรัศมีใกลกับพิกัดที่กําหนดก็จะสง

สัญญาณการกดชัตเตอรไปยังยานสํารวจโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นแลวผูใชยังจะสามารถสงสัญญาณการถายภาพ ณ 

ตําแหนงใดๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวลางหนาไดตลอดเวลา 

 

 
ภาพที ่2 ตัวอยางหนาจอโปรแกรมควบคุมการบินแบบอัตโนมัต ิ
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ทั้งนี้การควบคุมการบินและการถายภาพของยานสํารวจจะกระทําผานหนวยควบคุมภาคพื้นดินทั้งหมด และภาพถาย

ทั้งหมดจะถูกเก็บอยูที่ยานสํารวจจนกวาจะกลับไปยังหนวยควบคุมภาคพื้นดินเพื่อนําไปประมวลผลตอไป 

 

 
ภาพที่ 1 อากาศยานไรคนขับ 

 

สําหรับสวนของหนวยควบคุมภาคพื้นดินจะประกอบดวยอุปกรณสื่อสารขอมูลไรสายเพื่อทําหนาที่รับภาพและ

ขอมูลจากยานสํารวจเพื่อใหผูควบคุมใชตัดสินใจในการควบคุมยานสํารวจ รวมทั้งทําหนาที่สงขอมูลการควบคุมการบิน

และการถายภาพกลับไปยังยานสํารวจดวย  ขอมูลบางสวนนั้นจะไดจากผูใช ในขณะที่บางสวนจะมาจากคอมพิวเตอร

ควบคุมการทํางานซึ่งจะประกอบดวย 1) โปรแกรมสําหรับการควบคุมการบินจากระยะไกลที่จะทําหนาที่รับและ

ประมวลผลขอมูลการการควบคุมบินจากผูใชและสงสัญญาณควบคุมไปยังยานสํารวจ และ 2) โปรแกรมสําหรับการ

ควบคุมการถายภาพ โดยการควบคุมการถายภาพนั้นเปนแบบทําดวยมือ ผูใชจะกําหนดใหตองปอนขอมูลพิกัดหรือนําเขา

ขอมูลพิกัดจากแฟมขอมูลที่ตองการถายภาพเขาสูระบบ จากนั้นโปรแกรมสวนควบคุมการถายภาพจะทํางานรวมกั บ

โปรแกรมสวนควบคุมการบินเพื่อตรวจสอบตําแหนงที่จะถายภาพ เมื่อยานสํารวจอยูในรัศมีใกลกับพิกัดที่กําหนดก็จะสง

สัญญาณการกดชัตเตอรไปยังยานสํารวจโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นแลวผูใชยังจะสามารถสงสัญญาณการถายภาพ ณ 

ตําแหนงใดๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวลางหนาไดตลอดเวลา 

 

 
ภาพที ่2 ตัวอยางหนาจอโปรแกรมควบคุมการบินแบบอัตโนมัต ิ

 

เมื่อยานสํารวจกับมายังพื้นดิน ผูใชจะโหลดภาพถายจากลองถายภาพนิ่งดิจิทัลเขาสูคอมพิวเตอรเพื่อนํามา

ประมวลผลในโปรแกรม  โดยขอเสนอโครงการนี้จะพัฒนาโปรแกรมประยุกตในการสรางภาพตอจากภาพนิ่งเพื่อการทํา

แผนที่ภาพถายทางอากาศแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใชหลักการทางโฟโตแกรมเมตรีและคอมพิวเตอรวิชันในการประมวลผล  

โดยโปรแกรมจะคํานวณพารามิเตอรภายนอก (extrinsic parameters) ของแตละภาพซึ่งจะประกอบดวย พิกัด (X, Y, 

Z) ที่ไดจากจีพีเอส และทิศทาง (ω, φ, κ) ที่ไดจากไอเอ็มยู เมื่อไดพารามิเตอรภายนอกของกลองทั้งหมดแลว จะนํา

คาพารามิเตอรภายใน (intrinsic parameters) ของกลองประกอบดวย ความยาวโพกัส (f) จุดมุขยสําคัญ (Cx, Cy) และ

อัตราสวนพิกเซล (α) ซึ่งจะไดจากการคํานวณไวลวงหนามารวมกับพารามิเตอรภายนอกเพื่อคํานวณสรางภาพตอจาก

ภาพนิ่งทั้งหมดเปนลําดับตอไป  

 

 
ภาพที่ 3 จัดงานประชุมวิชาการถายทอดงานวิจัย 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 

 ในปจจุบันเราอาจจะจําแนกอากาศยานไรคนขับออกไดเปนสองประเภทหลักคือ กลุมที่ใชมนุษยควบคุมการบิน

จากระยะไกล และกลุมของยานบินอัตโนมัติโดยสมบูรณ ซึ่งขอเสนองานวิจัยช้ินนี้สนใจกลุมของการควบคุมจากระยะไกล

ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนระบบใหมสําหรับการทําแผนที่อัตโนมัติ ซึ่งไดอาศัยขอไดเปรียบหลายประการเมื่อเทียบกับการทํา

แผนที่โดยใชขอมูลจากดาวเทียมหรือเครื่องบิน ประเด็นสําคัญคือการสํารวจดวยดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติเชิง

พานิชยที่เปนที่นิยม เชน IKONOS หรือ QuickBird แมจะใหความละเอียดภาพภาคพื้นดินสูงในระดับ 0.7 – 1.0 เมตร 

แตก็ยังมีปญหาเรื่องความเปนปจจุบันของภาพและราคาที่ใชในการดําเนินงาน รวมถึงปญหาการถายภาพจากชวงคลื่นที่

ตามองเห็นไดจากอวกาศนั้นยังขึ้นอยูกับปจจัยดานสภาพอากาศเปนสําคัญ  

 ดังนั้นอากาศยานไรคนขับจึงเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ และอํานวยความสะดวกในการถายภาพมุมสูง  ซึ่ง

สามารถนําไปประยุกตใชงานไดในสถานการณตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดดังตัวอยาง เชน ใชเปนระบบ

การตรวจการณลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย หรือใชเปนสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ 

วิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาอื่นในหัวขอเกี่ยวกับการทําแผนที่หรือการสํารวจทางอากาศ ซึ่งหนวยงานอื่นๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัยสามารถรวมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อนําระบบท่ีเสนอไปใชในการสนับสนุนการตัดสินใจและการแกปญหาใน

บางสถานการณฉุกเฉินเชน ภัยพิบัติ สํารวจพ้ืนท่ีน้ําทวม ภัยแลง ไฟไหมอาคารสูง เปนตน 

 นอกจากน้ันแลวระบบยังสามารถสรางแผนที่ภาพถายทางอากาศแบบก่ึงอัตโนมัติ ที่สามารถนําไปสรางเปนแผน

ที่มาตราสวนใหญไดโดยมีขอมูลที่เปนปจจุบัน และการปรับปรุงขอมูลภาพถายนั้นทําไดโดยใชระยะเวลาและงบประมาณ
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นอยกวาการใชเครื่องบิน ซึ่งแผนที่ที่ไดสามารถนําไปใชงานดานอื่น ๆ ได เชน การทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน การ

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาพื้นที่หวงหาม การทําแผนที่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนการกัดเซาะตลิ่ งของทะเล 

หรือใชเปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบสภาพการจราจร  

ซึ่งหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถลดการใชกําลังคน งบประมาณ เวลา 

และทรัพยากร ในการดําเนินการจัดทําแผนที่ชุมชน จากการใชงานเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น และสามารถนําเอาขอมูลไปใช

ในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความหลากหลายของพันธุ์ปาล์มน้ํามันที่ปลูกในดินเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มยังขาดข้อมูลในเร่ืองความเหมาะสมการเลือกสายพันธุ์ ผลผลิต และวิธีการจัดการสวน
ปาล์มที่เหมาะสม  การศึกษาพันธุ์ปาล์มน้ํามัน การจัดการสวนปาล์มและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตได้ดําเนินการ ในเขต
พื้นที่ดินเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา การดําเนินงานวิจัยประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยการสํารวจข้อมูลใน
พื้นที่ดินเปร้ียวที่มีการปลูกปาล์ม การจัดการผลผลิต ปริมาณปาล์มสด และคุณภาพปาล์มน้ํามันจากโรงหีบโดยวัดคุณภาพ
น้ํามันด้วยค่า Free Fatty Acid (FFA) 
 ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ปลูกปาล์มรวม 8,927 ไร่ ในอําเภอพนมสารคาม ราชสาส์น(pH 2-4) 
จํานวน 200 60 ไร่  ในอําเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ แปลงยาว พนมสารคาม และอําเภอเมือง(pH 4-6)  จํานวน 220, 
4,029, 112, 105, 50 ไร่ ซึ่งพบว่าอําเภอสนามชัยเขต แปลงยาว เป็นพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มโดยมีพื้นที่ 
จํานวน 2,531 1,620 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.35 18.15 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันทั้งหมด มีการปลูกปาล์ม 6 สายพันธุ์ได้แก่ 
พันธุ์ยูวีจํานวน 8,036 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.02 พันธุ์เทเนอร่า เดลิลาเม่  สุราษฎ์ธานี เดลิคอมแพ็ค และหนองเป็ด มีพื้นที่ปลูก 
694 60 62 75 และ30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.77 0.67 0.69 0.84 และ 0.33 ตามลําดับ ส่วนพันธุ์ที่มีผลผลิตปาล์มน้ํามันสูงสุด 
ในพื้นที่ดินเปร้ียว(pH < 6) คือ พันธุ์ยูวี เฉล่ีย 632 กิโลกรัมต่อไร่ต่อคร้ัง เทเนอร่า ดิลิคอมแพ็ค มีผลผลิต 430 520 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อคร้ัง ตามลําดับ  
คําสําคัญ:  พันธุ์ปาล์มน้ํามัน ดินเปร้ียว  

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ปาล์มน้ํามันในพื้นที่ดินเปร้ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอบเขตการวิจัย  
 ศึกษาพันธุ์ปาล์ม และการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ํามันในพื้นที่ดินเปร้ียว และสภาพแวดล้อมการปลูกที่ส่งผลต่อ
คุณภาพน้ํามันที่ได้จากผลปาล์มสด พร้อมทั้งศึกษาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มในพื้นที่ดินเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทราที่เหมาะสม 
ซึ่งศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์เกษตรกร และสํารวจสภาพสวนปาล์มจากพื้นที่จริง โดยทําการศึกษา ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2555 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ ใช้วิธีการทดลองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
เกษตรกรผู้ปาล์มในจังหวัดฉะเชิงเทรา เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเชิงปริมาณได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณปาล์มสด และคุณภาพน้ํามัน
จาก บริษัทสุขสมบูรณ์น้ํามันปาล์ม จํากัดโดยแยกตามสวนปาล์มที่ปลูกในสภาพดินเปร้ียวจัด (pH < 4.0) มีความเหมาะสมใน
การปลูกปาล์มน้ํามันต่ํา และสภาพดินปกต ิ(pH  4.0-5.0) ที่มีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ํามันสูง(ธีระพงศ์,2553) เพื่อ
นํามาวิเคราะห์ค่า Free Fatty Acid (analysis method :AOCS Ca 5a-40) (สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2551) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม - เดือนธันวาคม 2554 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ปลูกปาล์มรวม 8,927 ไร่ มีความหลากหลายของพันธุ์ปาล์มจํานวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่พันธุ์
ยูวีจํานวน 8,036 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.02 พันธุ์เทเนอร่า เดลิลาเม่ สุราษฎร์ธานี เดลิคอมแพ็ค และหนองเป็ด มีพื้นที่ปลูก 
694 60 62 75 และ30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.77 0.67 0.69 0.84 และ 0.33 ตามลําดับ โดยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงในดินเปร้ียวคือ 
พันธุ์ยูวี เท่ากับ 632 กิโลกรัมต่อไร่ เทเนอร่า และดิลิคอมแพ็ค 430 และ 520 กิโลกรัมต่อไร่ตามลําดับ จากการที่แต่ละพันธุ์ให้
ผลผลิตต่างกันเนื่องจากต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูกเกิดจากลูกผสมในชั่ว F1 ของพันธุ์ ดูรา และพันธุ์ฟิซิเฟอรา จากแหล่งพันธุ์ต่างๆ ซึ่ง

นอยกวาการใชเครื่องบิน ซึ่งแผนที่ที่ไดสามารถนําไปใชงานดานอื่น ๆ ได เชน การทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน การ

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาพื้นที่หวงหาม การทําแผนที่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนการกัดเซาะตลิ่ งของทะเล 

หรือใชเปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบสภาพการจราจร  

ซึ่งหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถลดการใชกําลังคน งบประมาณ เวลา 

และทรัพยากร ในการดําเนินการจัดทําแผนที่ชุมชน จากการใชงานเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น และสามารถนําเอาขอมูลไปใช

ในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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จะให้ลูกผสมที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มจึงควรมีการศึกษาถึงสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ   
 ค่าเฉล่ียของเปอร์เซนต์ความเป็นกรด หรือค่า Free Fatty Acid (%FFA) ของพันธุ์ยูนิวานิช (ยูวี) เทเนอร่า(DxP) 
และดิลิxคอมแพ็ค พบว่า อยู่ระหว่าง 3-4  ใน Crude Palm Oil (CPO)แสดงว่าน้ํามันหลังจากการหีบแล้วมีคุณภาพสูง โดย
เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตน้ํามันของโรงานกล่ันน้ํามันไบโอดีเซลของกระทรวงพลังงานและมาตรฐานคุณภาพน้ํามันจาก
กรมการค้าภายในประเทศไทย (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550) ซึ่งความเป็นกรดในดินไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ํามัน
ที่ผลิตได้ โดยพบว่าพันธุ์ ยูนิวานิช(ยูวี) มีคุณภาพ Free Fatty Acid (FFA) เฉล่ีย 3.59 รองลงมาคือ ดิลิxคอมแพ็ค และเทเนอ
ร่า(DxP) คือ 3.65 3.72 ตามลําดับ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มของ FFA ได้แก่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วก่อน 15-20 วัน (สุรกิตติ
,2539) ฤดูแล้งปาล์มขาดน้ํา และความกระทบกระเทือนในช่วงการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เป็นต้น ค่าความเป็นกรด (Free Fatty 
Acid) ของน้ํามันปาล์มที่ปลูกในดินเปร้ียวของทั้ง 3 พันธุ์ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นหากมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องในการจัด
สภาพแวดล้อมของสวนปาล์ม (ธีระพงษ์,2555) การเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนําไปจําหน่ายก็สามารถรักษาคุณภาพน้ํามันให้มี
เปอร์เซ็นต์น้ํามันสูงและมี FFA ต่ํา  ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลอีกทางหนึ่ง 

สรุปผลการวิจัย 

 1. จังหวัดฉะเชิงเทรามีการปลูกปาล์ม 6 สายพันธุ์ได้แก่  พันธุ์ยูวีจํานวน 8,036 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.02 พันธุ์เทเนอ
ร่า เดลิลาเม่ สุราษฎ์ธานี เดลิคอมแพ็ค และหนองเป็ด มีพื้นที่ปลูก 694 60 62 75 และ 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.77 0.67 
0.69 0.84 และ 0.33 ตามลําดับ  
 2. พันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตในพื้นที่ดินเปร้ียว (pH < 6) สูงสุด คือ พันธุ์ยูวี เฉล่ีย 632 กิโลกรัมต่อไร่ต่อคร้ัง ส่วน พันธุ์
เทเนอร่า และดิลิคอมแพ็ค มีผลผลิต 430 520 กิโลกรัมต่อไร่ต่อคร้ัง ตามลําดับ 
 3. จังหวัดฉะเชิงเทรามีแนวโน้มการปลูกปาล์มน้ํามันสูงขึ้น โดยมีปาล์มน้ํามันอายุเฉล่ีย 11.5 ปี อายุต่ํากว่า 4 ปี 
จํานวน 3,913 ไร่ อายุ 4-8 ปี 2,843 ไร่ อายุ 8-15 ปี จํานวน 1,866 ไร่ และปาล์มอายุมากกว่า 15 ปี จํานวน 200 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 43.83 31.84 20.92 และ 2.24 ตามลําดับ  

แนวทางการนําผลการดําเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ 

 1.  ใช้เป็นแนวทางในตัดสินใจในการวางแผนการผลิตปาล์มน้ํามัน ส่งเสริมและขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันในพื้น
ที่ดินเปร้ียวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นต้นแบบสําหรับการเปล่ียนพื้นที่นาร้างดินเปรี้ยวมาปลูกปาล์มน้ํามัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่นาร้างมากกว่า 20,926 ไร่ ถ้าภาครัฐมีการ
ส่งเสริมการปลูกอย่างในพื้นที่รกร้างและดินเปร้ียว (pH 2-4)  โดยใช้พันธุ์ ยูนิวานิช(ยูวี) ซึ่งมีผลผลิตเฉล่ีย 332 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อคร้ัง จะทําให้สามารถป้อนผลปาล์มสดเข้าระบบการผลิตได้ถึง 6,947,432 กิโลกรัมต่อคร้ัง  ซึ่งมีมูลค่ากว่า 62,932,560.04 
บาท (ราคาหน้าโรงหีบปาล์มน้ํามันบริษัทสุขสมบูรณ์น้ํามันปาล์มจํากัด เดือน สิงหาคม 2555 เฉล่ีย 4.70 บาท) 
ตารางท่ี 1 การตรวจสอบค่า pH ของดินจากสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
  ตารางท่ี 2 การสํารวจพันธุ์ปาล์มแยกตามพื้นที่เขตอําเภอ ตําบล ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพท่ี 1 แสดงจํานวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันในจังหวัดฉะเชิงเทราแยกตามอายุ < 4 ปี 4-8 ปี 8-15 ปี และมากกว่า 15 ปี 
 
ตารางท่ี 3 แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มในพื้นที่ดินเปร้ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต่อ 15-20 วัน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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กรมการค้าภายในประเทศไทย (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550) ซึ่งความเป็นกรดในดินไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ํามัน
ที่ผลิตได้ โดยพบว่าพันธุ์ ยูนิวานิช(ยูวี) มีคุณภาพ Free Fatty Acid (FFA) เฉล่ีย 3.59 รองลงมาคือ ดิลิxคอมแพ็ค และเทเนอ
ร่า(DxP) คือ 3.65 3.72 ตามลําดับ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มของ FFA ได้แก่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วก่อน 15-20 วัน (สุรกิตติ
,2539) ฤดูแล้งปาล์มขาดน้ํา และความกระทบกระเทือนในช่วงการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เป็นต้น ค่าความเป็นกรด (Free Fatty 
Acid) ของน้ํามันปาล์มที่ปลูกในดินเปร้ียวของทั้ง 3 พันธุ์ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นหากมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องในการจัด
สภาพแวดล้อมของสวนปาล์ม (ธีระพงษ์,2555) การเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนําไปจําหน่ายก็สามารถรักษาคุณภาพน้ํามันให้มี
เปอร์เซ็นต์น้ํามันสูงและมี FFA ต่ํา  ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลอีกทางหนึ่ง 
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ร่า เดลิลาเม่ สุราษฎ์ธานี เดลิคอมแพ็ค และหนองเป็ด มีพื้นที่ปลูก 694 60 62 75 และ 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.77 0.67 
0.69 0.84 และ 0.33 ตามลําดับ  
 2. พันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตในพื้นที่ดินเปร้ียว (pH < 6) สูงสุด คือ พันธุ์ยูวี เฉล่ีย 632 กิโลกรัมต่อไร่ต่อคร้ัง ส่วน พันธุ์
เทเนอร่า และดิลิคอมแพ็ค มีผลผลิต 430 520 กิโลกรัมต่อไร่ต่อคร้ัง ตามลําดับ 
 3. จังหวัดฉะเชิงเทรามีแนวโน้มการปลูกปาล์มน้ํามันสูงขึ้น โดยมีปาล์มน้ํามันอายุเฉล่ีย 11.5 ปี อายุต่ํากว่า 4 ปี 
จํานวน 3,913 ไร่ อายุ 4-8 ปี 2,843 ไร่ อายุ 8-15 ปี จํานวน 1,866 ไร่ และปาล์มอายุมากกว่า 15 ปี จํานวน 200 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 43.83 31.84 20.92 และ 2.24 ตามลําดับ  
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ภาพท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียของค่าความเป็นกรด (%FFA) ของน้ํามันปาล์มในพื้นที่ดินเปร้ียวในจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่เดือน  
 มิถุนายน – สิงหาคม 2555 

เอกสารอ้างอิง 

ชิต ล่ิมวรพันธุ์ และคณะ. 2545. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกําลังผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานกล่ันนํ้ามันปาล์ม 
 บริสุทธิ์ขนาดเล็ก. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. บรรยายวิชาการ พันธุ์ การสร้างสวน และการบริหารจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน. 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555. คู่มือ(ฉบับเกษตรกร)เร่ืองน่ารู้ปาล์มนํ้ามัน การจัดการสวนท่ีเหมาะสม ใส่ปุ๋ยอย่างมี 
 ประสิทธิภาพศัตรูและโรคปาล์มนํ้ามัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์. 2554. การผลิตข้าวชีวภาพในดินเปร้ียวและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน.รายงานการวิจัยฉบับ 
 สมบูรณ์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.     
สถาบันวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม. 2545.  โครงการเร่งรัดการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มนํ้ามัน 
 ลูกผสมเทเนอร่า (DXP). 
สุรกิตติ ศรีกุล อรพิน อินทร์แก้ว และชาย โฆรวิส. 2539.  มาตรฐานการสุกแก่และระยะเวลาการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม 
 นํ้ามัน.  
รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2539. ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. 
สุรกิตติ ศรีกุล. 2547. เอกสารวิชาการปาล์มนํ้ามัน. ศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตรกร.  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2550. ไบโอดีเซล. บริษัท กราฟิคคัล จํากัด. 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2554. ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนเพื่ออนาคตคนไทย. 2 หน้า. 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552. สถิติการเกษตรของไทยปี 2552. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร. 
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง. 2553. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนํ้ามันปาล์ม  
 ภาคตะวันออก. (ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ.2553). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

733
 

 

การเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดแก่เกษตรกร 
ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 

SUSTAINABILITY AND TRANSFERRING TECHNIQUE OF MUSHROOM PLANT AND 
MUSHROOM PROCUCTS TO FARMERS IN TAMBOL SAMED-TAI BANGKLA 

DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 
สถาพร  ดียิ่ง, ทสพล  รวมฉิมพลี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงบริบทและปัญหาของผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ 
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  2) เสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะ
เห็ด ตําบล  เสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะ
เห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพาะและ
แปรรูปเห็ดที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติเป็นกิจวัตรของเกษตรกรผู้เพาะเห็ด  ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้ศึกษาลงพื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้นําชุมชน ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ขั้นตอนที่ 3 ร่วมวางแผนกับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้นําชุมชน ในการเสริมสร้างและถ่ายทอด
เทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ด แก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ขั้นตอนที่ 4 
ดําเนินเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร โดยการร่วมกันศึกษา ทดลอง ฝึก
ปฏิบัติ  พัฒนา ด้านต่างๆ  รวมถึงการสร้างและปรับรูปแบบโรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ด เพื่อเป็นโรงเรือนต้นแบบในการ
เรียนรู้ของเกษตรกร  ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมคืนข้อมูลด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดกลับคืนสู่เกษตรกร โดยการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล และเสริมหนุนการดําเนินงานของเกษตรกรต่อเนื่อง  
 ผลการศึกษา พบว่า 1) บริบทและปัญหาของผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เกษตรกรผู้เพาะและแปรรูปเห็ด ได้ปรับเปล่ียนการประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพทําสวนมะม่วง และ
เกิดภาวะขาดทุน เนื่องจากผลผลิตที่ล้นตลาดและพ่อค้าคนกลางกดราคา รวมทั้งต้นทุนการผลิตสูง เช่น สารเคมี ปุ๋ย จึง
จําเป็นต้องสร้างอาชีพเสริม จึงได้หันมาเพาะเห็ดเพื่อจําหน่าย แต่ในช่วงแรกเกิดปัญหาหลายประการ ซึ่งจากการเสริมสร้าง
และถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ทําให้เกิดความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพ
ของตนเองและการเผชิญปัญหามากขึ้น  2) ผลการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 2.1) เกิดการเสริมหนุนความรู้เชิงวิชาการด้าน
กระบวนการเพาะเห็ด  การแลกเปล่ียนความรู้ทางการปฏิบัติของเกษตรกร และการจําหน่ายผลผลิตเห็ดของเกษตรกร 2.2) ได้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดกระบวนการเพาะเห็ดได้อย่างเป็นรูปธรรม 2.3)  ได้โรงเรือนต้นแบบเพื่อการผลิตเห็ดในช่วงฤดูร้อน 
2.4) ได้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตเห็ด 2.5)  ได้วิธีการจําหน่ายผลผลิตเห็ดที่ได้กําไรเพิ่มมากขึ้น  2.6) ได้เทคนิควิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและราคาของผลผลิต และ 2.7) ได้นําส่วนของวัตถุดิบกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
และแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ และ 3) ผลการถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด 
ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรได้แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ คือ  เห็ดหยอง แหนม
เห็ด เห็ดสวรรค์ และน้ําเห็ด 3 อย่างเพื่อสุขภาพ  

บทนํา 

เห็ดถือว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเห็ดนั้นสามารถนํามาประกอบอาหาร
ได้หลายชนิด การเพาะเห็ดในปัจจุบันนี้ได้มีการพยายามนําเอาวัสดุเหลือใช้จากการทํานาที่ถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทย   
โดยการเพาะเห็ดยังถือว่าเป็นการหารายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัวหลังที่ว่างจากการทํานา  และยังเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิด
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ประโยชน์ ไม่เผาทําลาย(ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์ และ กิตติพงษ์  ศิริวานิชกุล, 2538) การเพาะเห็ดถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสําคัญ
ต่อเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ของประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2546 คาดว่าประเทศไทยมีผลผลิตเห็ดประมาณ 121,900 ตัน มูลค่า
กว่า 6,116 ล้านบาท ในปี พ.ศ.  2544 ประเทศไทยมีการส่งออกเห็ดในรูปเห็ดสด เห็ดแห้ง เห็ดบรรจุกระป๋อง ประมาณ 
3,436 ตัน มูลค่า 242.9 ล้านบาท มีการนําเข้าปริมาณ 1,328 ตัน มูลค่า 121.2 ล้านบาท แต่ยังมีเห็ดที่มีการนําเข้าโดยไม่
เจตนา เช่น การซื้อเห็ดหอม  เห็ดแปรรูปต่างๆ จากต่างประเทศเป็นของฝาก การนําเข้าตามสิทธิ์ และการนําเข้าตามแนว
ชายแดนอีกปีหนึ่งไม่ต่ํากว่า 500 ล้านบาท (ชาญยุทธ์  ภาณุฑัต, 2546) ซึ่งในกระบวนการเพาะเห็ดนั้น เกษตรกรจะต้องมีการ
พิจารณาในเร่ืองปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น  ต้นทุนการผลิต  ผลตอบแทนในการเพาะเห็ด  ราคาของผลผลิต
เห็ดที่จะขายได้  ตลาดซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิตของเห็ด และปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเห็ด ซึ่งเร่ืองดังกล่าวถือว่าเป็นส่ิง
สําคญัที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาให้ดีเพื่อลดปัญหาในการดําเนินงานเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ 

ในพื้นที่หมู่ 6 ตําบลเสม็ดใต้  อําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรประกอบอาชีพเพาะเห็ด โดยมีผู้นํากลุ่ม
ที่คอยให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งด้านความรู้และวัสดุอุปกรณ์  จนเกษตรกรในพื้นที่หลายรายสามารถ
ดําเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดเพื่อจําหน่ายเป็นสินค้าของชุมชนได้โดยได้ดําเนินการผลิตเห็ดเพื่อจําหน่ายมาได้ระยะเวลาหนึ่ง  
ปัจจุบันการดําเนินงานของเกษตรกรที่เพาะเห็ด ไม่มีการจัดตั้งเป็นรูปของกลุ่ม แต่เกษตรกรที่ดําเนินการอยู่แล้ว คือ นาย
สมศักดิ์สี และครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และน้องชายได้ดําเนินการเพาะเห็ดขายแบบครบวงจร จนเป็นที่รู้จักและชื่น
ชมของคนในชุมชน ประกอบกับชุมชนมองเห็นความสําเร็จของการประกอบอาชีพของครอบครัวของสมศักดิ์สี จึงได้มาเรียนรู้
และนําความรู้กลับไปทําเอง และที่ครอบครัวของสมศักดิ์สีเองก็ยังเป็นแหล่งจําหน่ายวัตถุดิบเพื่อการเพาะดอกเห็ดให้กับ
เกษตรกรรายอื่นๆ ด้วย แรกๆ ก็เป็นที่รู้จักในชุมชนก่อน จนประทั่งปัจจุบันนี้สมศักดิ์สี เป็นที่รู้จักของเกษตรกรจากที่อื่น และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กลุ่มบุคคลจากหลายพื้นที่มาศึกษาดูงาน  ได้ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งด้าน
ความรู้และวัสดุอุปกรณ์  จนเกษตรกรในพื้นที่หลายรายสามารถดําเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดเพื่อจําหน่ายเป็นสินค้าของชุมชน
ได้  จากการเพาะเห็ดที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พบว่า เกษตรกรต้องการขยายพื้นที่และกลุ่มผู้ผลิตให้มีจํานวนมากขึ้น 
เพราะเนื่องจากเห็ดสามารถจําหน่ายผลผลิตได้ในตลาดทั่วไป มีผู้นิยมบริโภคจํานวนมาก แต่สภาพการผลิตของเกษตรกรใน
พื้นที่ที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตเห็ดหลายประการ เช่น ปัญหาของการนําความรู้เร่ือง
การเพาะเห็ดไปปฏิบตัิของเกษตรกรรายอื่นที่อาจจะไม่ได้ดําเนินการตามความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปไม่ครบทุกกระบวนการ
และทุกขั้นตอน  ปัญหาเร่ืองผลผลิตที่จําหน่ายได้ราคาต่ําในบางช่วง  ปัญหาการจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางที่ถูกตัดเร่ือง
ราคา   จากปัญหาที่เกิดขึ้น สมศักดิ์ศรีจึงมีแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ดใน
ชุมชน  จึงมีแนวคิดที่จะให้มีการถอดบทเรียนในเร่ืองเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้
เกษตรกรในพื้นที่นําผลขององค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  รวมไปถึงต้องการ
แก้ปัญหาผลผลิตเห็ดที่ขายได้ในราคาต่ํา  จึงต้องการที่จะนําผลผลิตของเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากเห็ด
สามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ได้หลายผลิตภัณฑ ์และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

จากสภาพปัญหาการประกอบอาชีพและความต้องการของชุมชน คณะผู้ศึกษาจึงได้ร่วมกับชุมชนในการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และร่วมกันพัฒนา โดยการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้า  เห็ด
นางนวล และเห็ดเป๋าฮื้อ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตําบลเสม็ดใต้  อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดที่ถูกต้อง และนําไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดผลต่อการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อศึกษาถึงบริบทและปัญหาของผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบล เสม็ดใต้ 

อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

การเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดแก่เกษตรกร 
ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 

SUSTAINABILITY AND TRANSFERRING TECHNIQUE OF MUSHROOM PLANT AND 
MUSHROOM PROCUCTS TO FARMERS IN TAMBOL SAMED-TAI BANGKLA 

DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 
สถาพร  ดียิ่ง, ทสพล  รวมฉิมพลี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 

 การเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงบริบทและปัญหาของผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ 
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  2) เสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะ
เห็ด ตําบล  เสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะ
เห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพาะและ
แปรรูปเห็ดที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติเป็นกิจวัตรของเกษตรกรผู้เพาะเห็ด  ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้ศึกษาลงพื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้นําชุมชน ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ขั้นตอนที่ 3 ร่วมวางแผนกับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้นําชุมชน ในการเสริมสร้างและถ่ายทอด
เทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ด แก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ขั้นตอนที่ 4 
ดําเนินเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร โดยการร่วมกันศึกษา ทดลอง ฝึก
ปฏิบัติ  พัฒนา ด้านต่างๆ  รวมถึงการสร้างและปรับรูปแบบโรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ด เพื่อเป็นโรงเรือนต้นแบบในการ
เรียนรู้ของเกษตรกร  ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมคืนข้อมูลด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดกลับคืนสู่เกษตรกร โดยการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล และเสริมหนุนการดําเนินงานของเกษตรกรต่อเนื่อง  
 ผลการศึกษา พบว่า 1) บริบทและปัญหาของผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เกษตรกรผู้เพาะและแปรรูปเห็ด ได้ปรับเปล่ียนการประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพทําสวนมะม่วง และ
เกิดภาวะขาดทุน เนื่องจากผลผลิตที่ล้นตลาดและพ่อค้าคนกลางกดราคา รวมทั้งต้นทุนการผลิตสูง เช่น สารเคมี ปุ๋ย จึง
จําเป็นต้องสร้างอาชีพเสริม จึงได้หันมาเพาะเห็ดเพื่อจําหน่าย แต่ในช่วงแรกเกิดปัญหาหลายประการ ซึ่งจากการเสริมสร้าง
และถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ทําให้เกิดความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพ
ของตนเองและการเผชิญปัญหามากขึ้น  2) ผลการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 2.1) เกิดการเสริมหนุนความรู้เชิงวิชาการด้าน
กระบวนการเพาะเห็ด  การแลกเปล่ียนความรู้ทางการปฏิบัติของเกษตรกร และการจําหน่ายผลผลิตเห็ดของเกษตรกร 2.2) ได้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดกระบวนการเพาะเห็ดได้อย่างเป็นรูปธรรม 2.3)  ได้โรงเรือนต้นแบบเพื่อการผลิตเห็ดในช่วงฤดูร้อน 
2.4) ได้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตเห็ด 2.5)  ได้วิธีการจําหน่ายผลผลิตเห็ดที่ได้กําไรเพิ่มมากขึ้น  2.6) ได้เทคนิควิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและราคาของผลผลิต และ 2.7) ได้นําส่วนของวัตถุดิบกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
และแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ และ 3) ผลการถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด 
ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรได้แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ คือ  เห็ดหยอง แหนม
เห็ด เห็ดสวรรค์ และน้ําเห็ด 3 อย่างเพื่อสุขภาพ  

บทนํา 

เห็ดถือว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเห็ดนั้นสามารถนํามาประกอบอาหาร
ได้หลายชนิด การเพาะเห็ดในปัจจุบันนี้ได้มีการพยายามนําเอาวัสดุเหลือใช้จากการทํานาที่ถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทย   
โดยการเพาะเห็ดยังถือว่าเป็นการหารายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัวหลังที่ว่างจากการทํานา  และยังเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิด
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพาะและแปรรูปเห็ดที่สัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติเป็นกิจวัตรของเกษตรกรผู้เพาะเห็ด  ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้ศึกษาลงพื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้นําชุมชน ตําบลเสม็ด
ใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมวางแผนกับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้นําชุมชน ในการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและ
แปรรูปเห็ด แก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร โดยการ
ร่วมกันศึกษา  ทดลอง ฝึกปฏิบัติ  พัฒนา ด้านต่างๆ  รวมถึงการสร้างและปรับรูปแบบโรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ด เพื่อเป็น
โรงเรือนต้นแบบในการเรียนรู้ของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมคืนข้อมูลด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดกลับคืนสู่เกษตรกร โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล และเสริมหนุนการดําเนินงานของเกษตรกรต่อเนื่อง 

ผลการศึกษา 

 ผลการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดแก่เกษตรกร ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอ บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า สภาพการผลิตของเกษตรกรที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตเห็ด
หลายประการ คือ ปัญหาเร่ืองคุณภาพของก้อนเชื้อที่ไม่คงที่ ซึ่งส่งผลต่อผลผลิต ปัญหาเร่ืองผลผลิตทีจ่ําหน่ายได้ราคาต่ําในช่วง
หน้าฝน ปัญหาการจําหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางที่ถูกตัดเร่ืองราคา จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งจากการที่คณะผู้ศึกษาได้เข้า
ไปร่วมเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคกับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ทําให้เห็นพัฒนาการของการดําเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถตอบ
จุดประสงค์ของโครงการที่ทําให้เห็นการพัฒนาของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดได้ดังนี ้

1. ผลการศึกษาบริบทและปัญหาของผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
2. ผลการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบล  เสม็ดใต้ 

อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการเข้าไปเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิค รวมถึงการเรียนรู้ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และได้เข้าไปศึกษา
ข้อมูลที่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะเห็ด ฐานะนักวิชาการ ผู้วิจัย และครูผู้สอน ทําให้เกิดการเสริมหนุนกับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด 
ด้านต่างๆ ดังนี ้
  1. การเสริมหนุนความรู้เชิงวิชาการด้านกระบวนการเพาะเห็ด  การแลกเปล่ียนความรู้ทางการปฏิบัติของ
เกษตรกร  และการจําหน่ายผลผลิตเห็ดของเกษตรกร  
  2. ร่วมกับเกษตรกรแก้ไขปัญหาที่เกิดกระบวนการทําก้อนเชื้อเห็ด  เช่น ปัญหาการจัดการภายในโรงเรือน
ในช่วงฤดูร้อน  ปัญหาไรที่สร้างความเสียหายให้แก่ก้อนเชื้อเห็ด   

 

 

ประโยชน์ ไม่เผาทําลาย(ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์ และ กิตติพงษ์  ศิริวานิชกุล, 2538) การเพาะเห็ดถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสําคัญ
ต่อเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ของประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2546 คาดว่าประเทศไทยมีผลผลิตเห็ดประมาณ 121,900 ตัน มูลค่า
กว่า 6,116 ล้านบาท ในปี พ.ศ.  2544 ประเทศไทยมีการส่งออกเห็ดในรูปเห็ดสด เห็ดแห้ง เห็ดบรรจุกระป๋อง ประมาณ 
3,436 ตัน มูลค่า 242.9 ล้านบาท มีการนําเข้าปริมาณ 1,328 ตัน มูลค่า 121.2 ล้านบาท แต่ยังมีเห็ดที่มีการนําเข้าโดยไม่
เจตนา เช่น การซื้อเห็ดหอม  เห็ดแปรรูปต่างๆ จากต่างประเทศเป็นของฝาก การนําเข้าตามสิทธิ์ และการนําเข้าตามแนว
ชายแดนอีกปีหนึ่งไม่ต่ํากว่า 500 ล้านบาท (ชาญยุทธ์  ภาณุฑัต, 2546) ซึ่งในกระบวนการเพาะเห็ดนั้น เกษตรกรจะต้องมีการ
พิจารณาในเร่ืองปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น  ต้นทุนการผลิต  ผลตอบแทนในการเพาะเห็ด  ราคาของผลผลิต
เห็ดที่จะขายได้  ตลาดซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิตของเห็ด และปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเห็ด ซึ่งเร่ืองดังกล่าวถือว่าเป็นส่ิง
สําคญัที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาให้ดีเพื่อลดปัญหาในการดําเนินงานเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ 

ในพื้นที่หมู่ 6 ตําบลเสม็ดใต้  อําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรประกอบอาชีพเพาะเห็ด โดยมีผู้นํากลุ่ม
ที่คอยให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งด้านความรู้และวัสดุอุปกรณ์  จนเกษตรกรในพื้นที่หลายรายสามารถ
ดําเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดเพื่อจําหน่ายเป็นสินค้าของชุมชนได้โดยได้ดําเนินการผลิตเห็ดเพื่อจําหน่ายมาได้ระยะเวลาหนึ่ง  
ปัจจุบันการดําเนินงานของเกษตรกรที่เพาะเห็ด ไม่มีการจัดตั้งเป็นรูปของกลุ่ม แต่เกษตรกรที่ดําเนินการอยู่แล้ว คือ นาย
สมศักดิ์สี และครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และน้องชายได้ดําเนินการเพาะเห็ดขายแบบครบวงจร จนเป็นที่รู้จักและชื่น
ชมของคนในชุมชน ประกอบกับชุมชนมองเห็นความสําเร็จของการประกอบอาชีพของครอบครัวของสมศักดิ์สี จึงได้มาเรียนรู้
และนําความรู้กลับไปทําเอง และที่ครอบครัวของสมศักดิ์สีเองก็ยังเป็นแหล่งจําหน่ายวัตถุดิบเพื่อการเพาะดอกเห็ดให้กับ
เกษตรกรรายอื่นๆ ด้วย แรกๆ ก็เป็นที่รู้จักในชุมชนก่อน จนประทั่งปัจจุบันนี้สมศักดิ์สี เป็นที่รู้จักของเกษตรกรจากที่อื่น และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กลุ่มบุคคลจากหลายพื้นที่มาศึกษาดูงาน  ได้ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งด้าน
ความรู้และวัสดุอุปกรณ์  จนเกษตรกรในพื้นที่หลายรายสามารถดําเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดเพื่อจําหน่ายเป็นสินค้าของชุมชน
ได้  จากการเพาะเห็ดที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พบว่า เกษตรกรต้องการขยายพื้นที่และกลุ่มผู้ผลิตให้มีจํานวนมากขึ้น 
เพราะเนื่องจากเห็ดสามารถจําหน่ายผลผลิตได้ในตลาดทั่วไป มีผู้นิยมบริโภคจํานวนมาก แต่สภาพการผลิตของเกษตรกรใน
พื้นที่ที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตเห็ดหลายประการ เช่น ปัญหาของการนําความรู้เร่ือง
การเพาะเห็ดไปปฏิบตัิของเกษตรกรรายอื่นที่อาจจะไม่ได้ดําเนินการตามความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปไม่ครบทุกกระบวนการ
และทุกขั้นตอน  ปัญหาเร่ืองผลผลิตที่จําหน่ายได้ราคาต่ําในบางช่วง  ปัญหาการจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางที่ถูกตัดเร่ือง
ราคา   จากปัญหาที่เกิดขึ้น สมศักดิ์ศรีจึงมีแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ดใน
ชุมชน  จึงมีแนวคิดที่จะให้มีการถอดบทเรียนในเร่ืองเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้
เกษตรกรในพื้นที่นําผลขององค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  รวมไปถึงต้องการ
แก้ปัญหาผลผลิตเห็ดที่ขายได้ในราคาต่ํา  จึงต้องการที่จะนําผลผลิตของเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากเห็ด
สามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ได้หลายผลิตภัณฑ ์และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

จากสภาพปัญหาการประกอบอาชีพและความต้องการของชุมชน คณะผู้ศึกษาจึงได้ร่วมกับชุมชนในการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และร่วมกันพัฒนา โดยการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้า  เห็ด
นางนวล และเห็ดเป๋าฮื้อ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตําบลเสม็ดใต้  อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดที่ถูกต้อง และนําไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดผลต่อการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อศึกษาถึงบริบทและปัญหาของผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบล เสม็ดใต้ 

อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
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  3. ร่วมกันออกแบบและสร้างโรงเรือนต้นแบบเพื่อการผลิตเห็ดในช่วงฤดูร้อน เป็นโรงเรือนที่สามารถผลิต
เห็ดได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูร้อน ที่มีสภาพอากาศที่อบอ้าว  
  4. ร่วมกับเกษตรกรส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเห็ด โดยการทดลองจัดเห็ดใส่กล่องเพื่อจําหน่าย ทั้ง
ปลีกและส่ง ซึ่งได้ราคาสูงกว่าการขายส่งเป็นแบบกิโลกรัม สามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มกําไรให้กับเกษตรกร และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 
  5. ร่วมกับเกษตรกร ออกแบบสติกเกอร์ “เห็ด 3 ชนิดเพื่อสุขภาพ” เพื่อปิดบนกล่องผลิตภัณฑ์เห็ด และ
เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่จะนําสติกเกอร์ไปติดบนกล่องเห็ด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้วย 
  6. นําก้อนเชื้อเห็ดที่เปิดดอกจนหมดอายุแล้ว กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ  
      6.1 นํากลับมาตีให้ป่นและใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมทําก้อนเชื้อใหม่ 
      6.2 นําไปใช้เล้ียงไส้เดือน (สายพันธุ์อเมริกัน) เพื่อให้ไส้เดือนย่อยสลายจนได้น้ําจากไส้เดือน และส่วน
ของมูลที่ไส้เดือนถ่ายออกมา สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการผสมกับก้อนเชื้อเห็ด ทําให้สามารถผลิตดอกเห็ดที่ มีคุณภาพ  
ดอกใหญ่ และให้ปริมาณผลผลิตต่อถุงมากขึ้น 
      6.3 นําไปทํากระถางจากก้อนเชื้อเห็ดที่ย่อยสลายได้  เพื่อใช้เพาะและปลูกต้นไม้ และกระถางก็
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ   

3. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ผลการเข้าไปเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนคิการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เกิดผลกับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด พบว่า ผล
การทดลอง และฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรได้แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ คือ  เห็ดหยอง แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ และน้ําเห็ด 3 
อย่างเพื่อสุขภาพ ผลปรากฏว่า จากการทดลอง ฝึกปฏิบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเห็ด นั้น เกษตรกรสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์จากเห็ดในช่วงที่ผลผลิตจากเห็ดมีราคาถูก  โดยการนําเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี  เห็ดนางนวล และเห็ดขอนขาว มา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดชนิดต่างๆ  
 ผลจากการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบล  เสม็ดใต้ 
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  สามารถเขียนสรุปได้ดังภาพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 การเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดแก่เกษตรกร 

ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบล เสม็ดใต้ 
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลการดําเนินการของโครงการได้ดังนี ้

1. บริบทและปัญหาของผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เกษตรกรผู้เพาะและแปรรูปเห็ด ได้ปรับเปล่ียนการประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพทําสวนมะม่วง 

และเกิดภาวะขาดทุน เนื่องจากผลผลิตที่ล้นตลาดและพ่อค้าคนกลางกดราคา รวมทั้งต้นทุนการผลิตสูง เช่น สารเคมี ปุ๋ย จึง
จําเป็นต้องสร้างอาชีพเสริม จึงได้หันมาเพาะเห็ดเพื่อจําหน่าย แต่ในช่วงแรกเกิดปัญหาหลายประการ ซึ่งจากการเสริมสร้าง
และถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ทําให้เกิดความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพ
ของตนเองและการเผชิญปัญหามากขึ้น   

2. ผลการเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะเห็ดของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบล เสม็ดใต้ 
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลการดําเนินการของโครงการได้ดังนี ้
  2.1 เกิดการเสริมหนุนความรู้เชงิวิชาการด้านกระบวนการเพาะเห็ด การแลกเปล่ียนความรู้ทางการปฏิบัติ
ของเกษตรกร  และการจําหน่ายผลผลิตเห็ดของเกษตรกร  
  2.2 เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดกระบวนการเห็ดได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ
เพาะเห็ด 
  2.3 ได้โรงเรือนต้นแบบเพื่อการผลิตเห็ดในช่วงฤดูร้อน 
  2.4 ได้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตเห็ด 
  2.5 ได้ตัวอย่างวิธีการจําหน่ายผลผลิตเห็ดที่ได้กําไรเพิ่มมากขึ้น 
  2.6 ได้เทคนิควิธีการในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเห็ด ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและราคาของผลผลิต 
  2.7 มีการนําส่วนของวัตถุดิบกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได ้

3. ผลการถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปเห็ดแก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลการดําเนินการของโครงการได้ดังนี้  

เกษตรกรได้แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ คือ เห็ดหยอง แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ และน้ําเห็ด 3 อย่างเพื่อสุขภาพ  

เอกสารอ้างอิง 

ปัญญา  โพธิ์ฐิติรัตน์  และ กิตติพงษ์  ศิริวานิชกุล. 2538. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด. กรุงเทพฯ :ร้ัวเขียว.   
ชาญยุทธ์ ภาณุทัต. 2546. สถานการณ์การผลิตและการตลาดเห็ดในประเทศไทย ในการสัมมนาเจ้าหน้าท่ี 
 และเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเพาะเห็ดเพื่อเป็นการค้า ระหว่างวันที่ 
 27-29 สิงหาคม 2546  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร. 
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การพัฒนาดินหนองเสือเพือ่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
THE DEVELOPMENT OF ‘NONG SUEA’CLAY FOR THE PRODUCTION OF A POTTERY 

กฤตยชญ์ คําม่ิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

บทคัดย่อ 

 โครงการพัฒนาดินหนองเสือมาใช้ในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาได้มีวัตถุประสงค์ที่เน้นถึงการศึกษาอัตราส่วนผสมของ
ดินหนองเสือมาใช้ในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา รวมทั้งการทดลองคุณสมบัติทางกายภาพของดินหนองเสือ และเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของเนื้อดินท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน และรักษาเอกลักษณ์เคร่ืองปั้นดินเผา อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้กับนักศึกษา
ในการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยการพัฒนาดินหนองเสือที่เผาในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน (OF) และบรรยากาศแบบรีดักชัน (RF) 
พบว่าเนื้อดินส่วนใหญ่มีลักษณะที่สามารถนํามาใช้ในการขึ้นรูปได้ แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกนําเนื้อดินในสูตรที่ 9 มาใช้ ซึ่งเนื้อดินมี
สีน้ําตาลอ่อน มีอัตราส่วนผสมของเนื้อดินหนองเสือร้อยละ 50 ซิลิการ้อยละ 10 และดินขาวร้อยละ 40 มีการหดตัวหลังเผา
ร้อยละ 12 ในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน การหดตัวหลังเผาร้อยละ 14 ในบรรยากาศแบบรีดักชัน และการดูดซึมน้ํา ร้อยละ 
7.5 ในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน การดูดซึมน้ํา ร้อยละ 7 ในบรรยากาศแบบรีดักชัน  

ผลการพัฒนาเดินหนองเสือเพื่อใช้ในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา สามารถได้เนื้อดิน จํานวน 21 สูตร ซึ่งในแต่ละสูตรจะ
มีลักษณะสีสันที่แตกต่างกัน และสามารถนําไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนําไปใช้งานซึ่งสีของเนื้อดินจะมีความ
แตกต่างขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสม และสามารถนํามาใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
คําสําคัญ : เนื้อดิน 

Abstract 

 This project is the development of clay ‘Nong Suea’ to be used in production of pottery, which 
have objectives are focus study the ratio of clay ‘Nong Suea’ to used in production of pottery and 
include experiment the Physical properties of clay ‘Nong Suea’ , and  make value added of clay for 
increase career of community. Moreover, that is conservation unique pottery. It is also a way for students 
to research.   
 The research and development of clay ‘Nong Suea’ and burn in Oxidation Firing (OF) and 
Reduction Firing (RF) showed that soil has characteristic can be used in forming products. Researcher 
selected clay is number 9 to be use, which it is light brown clay. It have ratio are 50% of clay ‘Nong 
Suea’, 10 % of silica and 40%of kaolin, then have shrink is 12 %  and 14 % after burn in Oxidation Firing 
and Reduction Firing respectively. The water absorption is 7.5% and 7% in Oxidation Firing and Reduction 
Firing respectively.   
 The results of development of clay 'Nong Suea' use in the production of pottery, which have 21 
formulas for new formula. In each formula have different color and can use forming the products, and 
color of clay depends on the ratio of ingredients. That can be use in forming products as well and meet 
to the objective.  
Keywords: Clay 

บทนํา 

 ปั จ จุ บั น  อุ ต ส าหก รรมก ารผ ลิ ต เค ร่ือ งปั้ น ดิ น เผ า ใน ประ เทศไทยประสบปัญห าซบ เซ าอ ย่ างม าก                          
ส่งผลให้เกิดปัญหาประการหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลต่อผู้ประกอบการ และมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาของประเทศไทยในอนาคต คือ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อีกทั้งยังขาดเนื้อดินที่มีคุณภาพที่
ค่อนข้างมีจํานวนจํากัด 
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 อําเภอหนองเสือ เป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ บริเวณคลอง 8 ตําบลบึงชําอ้อ อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 413,632 ตารางกิโลเมตร หรือ 257,900 ไร่ ประมาณเส้นรุ้งหรือละติจูดที่ 14 องศาเหนือ 8.1 
ลิปดา และเส้นแวงหรือลองติจูด ที่ 100 องศาตะวันออก 49.5 ลิปดาอยู่เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 2.30 เมตร ห่างจากตัว
จังหวัดไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทาง
ประมาณ 73 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
   - ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอวังน้อย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง 
(จังหวัดสระบุรี) มีคลองระพีพัฒน์ (คลองหกวา) คลองสิบสาม คลองสามสิบสาม และคลองสามสิบสอง เป็นเส้นแบ่งเขต 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบ้านนา และอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีคลอง 14 เป็น
เส้นแบ่งเขต 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอคลองหลวง  มีคลองเก้าเป็นเส้นแบ่งเขต 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอธัญบุรี มีแนวลํารางสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่อําเภอนี้ ตั้งอยู่ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา
อันกว้างใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยทั่วไปเป็นที่ราบเหมาะแก่การทํานา ทําสวน ทําไร่ มีคลองส่งน้ํา และระบาย
น้ําเชื่อมติดต่อระหว่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์กับคลองระพีพัฒน์ รวม 8 คลอง ตั้งแต่คลองระบายน้ําที่ 7 ถึงคลองระบายน้ําที่ 
14 โดยมีระยะห่างระหว่างคลองยาว 2.4 กิโลเมตร ซึ่งในท้องที่อําเภอหนองเสือจะไม่มีภูเขาหรือเนินสูงๆ และไม่มีแม่น้ําไหล
ผ่าน (ซึ่งการที่ มีพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นแหล่งรวมตะกอนของแร่ดินต่างๆ ทําให้สามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาได้ดี  
 เนื้อดินหนองเสือ ซึ่งมีลักษณะเป็นดินที่มีเนื้อละเอียด มีทรายและกรวดปะปนอยู่เล็กน้อย มีความเหนียวมาก มีสีแดง
ปนสีเหลืองอ่อน ทั้งนี้เพราะในเนื้อดินมีปริมาณของแร่เหล็กสูง ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของอําเภอ เป็นพื้นที่ราบลุ่มซึ่ง
มีสภาพของดินเป็นกรดจัด คือ มีค่า PH 6 – 4 โดยสภาพของพื้นที่ดังกล่าว ร้อยละ 70 เป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ําไม่ดี 
และมีการไหลบ่าของน้ําบนผิวดินช้า ทําให้สภาพพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อการทําอาชีพเกษตรกรรม เช่นการปลูกพืชไร่ 
และปลูกข้าว เป็นต้น (http://pathumthani.doae.go.th/nongsuea/office.htm)   
         “ดินเหนียว” ถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่มีความสําคัญต่อการผลิตงานเคร่ืองปั้นดินเผา ผู้ผลิตจึงนําดินเหนียวมาใช้ใน
การผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการขาดแคลนดินเหนียวที่ใช้ในการผลิต จึงทําให้สถาน
ประกอบการจําเป็นต้องศึกษาหาแหล่งดินเหนียวจากแหล่งอื่นใกล้เคียง หรือส่ังซื้อดินจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และ
อินเดีย มาใช้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตให้สูงมากยิ่งขึ้น 

การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ําดิน (Slip Casting) นับได้ว่าเป็นวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ที่มีความสะดวกโดยการเทน้ํา
ดินเหลวลงในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมีรูพรุนจะดูดซับน้ําออกจากดินวิธีการนี้ถูกค้นพบ เม่ือประมาณ 250 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
การขึ้นรูปดังกล่าว สามารถเพิ่มปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ์ได้จํานวนมาก ส่งผลให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้วิธีที่ใช้ในการหล่อ
น้ําดินแบ่งออกได้ 2 วิธี (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์, 2541: 111-112) 

 1. การหล่อน้ําดินแบบเทออก (Slip Casting) 
 2. การหล่อตัน (Solid Casting) 

 ดังนั้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนาเนื้อดินหนองเสือมาหาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินที่เหมาะสมสําหรับการขึ้นรูปด้วย
วิธีการหล่อน้ําดิน เพื่อหาวัตถุดิบใหม่ๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดกลาง และเล็ก รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของเนื้อดิน
ท้องถิ่น เพิ่มโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน และรักษาเอกลักษณ์เคร่ืองปั้นดินเผาไทย ต่อไป 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 
 - ประชากร คือ ส่วนผสมระหว่างเนื้อดินหนองเสือ ซิลิกา (Silica) ดินขาว (Kaolin)    
 - กลุ่มตัวอย่าง คือ อัตราส่วนผสมที่ได้จากตารางสามเหล่ียมดา้นเท่า (Triaxial Diagram)  
 - ขั้นตอนในการวิจัยโดยการใช้ตารางสามเหล่ียมด้านเท่า ในการหาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินหนองเสือ จ.ปทุมธานี 
2 ตัวแปรที่จะศึกษา 

 ตัวแปรต้น  ได้แก่  อัตราส่วนผสมของเนื้อดิน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินหนองเสือและปริมาณการดูดซึมน้ํา  
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1. คุณสมบัติทางเคมี (XRF) 
2. คุณสมบัติทางแร่ (XRD) 

  3. ปริมาณสารค้างตะแกรง 
4. การหดตัวก่อนเผาและหลังเผา 
5. ความโก่งงอ  
6. สีของเนื้อดินหลังเผา 
7. ปริมาณการดูดซึมน้ํา 

เกณฑ์คุณสมบัติทางกายภาพของน้ําดินหล่อ (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. 2541: 257 - 267) 
   1. การดูดซึมน้ําของเนื้อดินเอิร์ทเทนแวร์ ประมาณ 5 - 20 % 
   2. ค่าการโก่งงอ ไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
   3. ค่าการหดตัวของเนื้อดิน 10 - 15 % 
 ผู้วิจัยได้นําผลการทดลองเนื้อดินหนองเสือ ตามอัตราส่วนผสมโดยการใช้ตารางสามเหล่ียมด้านเท่า จํานวน 21 จุด 
ซึ่งในแต่ละจุดจะมีชิ้นทดลอง 4 ชิ้น เพื่อทําการเผาแบบ 2 บรรยากาศ หลังจากการเผาที่ อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส  
 เลือกเนื้อดินหนองเสือจุดที่ดีที่สุด แล้วนําไปขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อเป็นผลิตภัณฑ์แก้ว ขนาดกว้าง 8 เซนติเมตร สูง 
10 เซนติเมตร จํานวน 20 ใบ คือ เผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (OF) จํานวน 10 ใบ และเผาแบบสันดาปไม่สมบูรณ์ (RF) จํานวน 
10 ใบ  

ผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยการพัฒนาดินหนองเสือที่เผาในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน (OF) และบรรยากาศแบบรีดักชัน (RF) 
พบว่าเนื้อดินส่วนใหญ่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 เนื้อดินที่มีการหดตัวที่เผาในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน (OF) 
 1. การหดตัวที่ ร้อยละ 7 คือ สูตรที่ 14 และ 21 
 2. การหดตัวที่ ร้อยละ 9 คือ สูตรที่ 10, 17 และ 20 
 3. การหดตัวที่ ร้อยละ 10 คือ สูตรที่ 13 และ 19 
 4. การหดตัวที่ ร้อยละ 11 คือ สูตรที่ 5 และ 6 
 5. การหดตัวที่ ร้อยละ 12 คือ สูตรที่ 9, 15, 16 และ 18 
 6. การหดตัวที่ ร้อยละ 13 คือ สูตรที่ 1, 2, 3, 7 และ 11 
 7. การหดตัวที่ ร้อยละ 14 คือ สูตรที่ 8 และ 12 
 8. การหดตัวที่ ร้อยละ 15 คือ สูตรที่ 4 

เนื้อดินที่มีการหดตัวที่เผาในบรรยากาศแบบรีดักชัน (RF) 
 1. การหดตัวที่ ร้อยละ 6 คือ สูตรที่ 21 
 2. การหดตัวที่ ร้อยละ 7 คือ สูตรที่ 19 
 3. การหดตัวที่ ร้อยละ 8 คือ สูตรที่ 20 
 4. การหดตัวที่ ร้อยละ 9 คือ สูตรที่ 1, 10 และ 15 
 5. การหดตัวที่ ร้อยละ 11 คือ สูตรที่ 6, 13, 14, 15, 16, และ 17 
 6. การหดตัวที่ ร้อยละ 12 คือ สูตรที่ 5 และ 8 
 7. การหดตัวที่ ร้อยละ 13 คือ สูตรที่ 12 
 8. การหดตัวที่ ร้อยละ 14 คือ สูตรที่ 3, 4, 7, 9 และ 11 

9. การหดตัวที่ ร้อยละ 15 คือ สูตรที่ 2 
เนื้อดินที่มีค่าการดูดซึมน้ําที่เผาในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน (OF) 

 1. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 4.5 – 6.5 คือ สูตรที่ 2, 3, 4, 5, 6, 10, และ 19 
 2. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 7.5 – 9.6 คือ สูตรที่ 1, 7, 8, 9, 11, 12 และ 17 
 3. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 10.5 – 12.5 คือ สูตรที่ 13, 14, 16, และ 18  
 4. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 13.5 – 15.5 คือ สูตรที่ 15 และ 20 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555

741
 

 

 5. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 17 คือ สูตรที่ 21 
เนื้อดินที่มีค่าการดูดซึมน้ําที่เผาในบรรยากาศแบบรีดักชัน (RF) 

 1. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 2.5 – 4.5 คือ สูตรที่ 2, 3 และ 4  
 2. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 5.0 – 6.5 คือ สูตรที่ 5, 6, 7, 8, 11 และ 16 
 3. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 7.0 – 9.5 คือ สูตรที่ 1, 9, 12, 13 และ 17 
 4. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 10.5 – 12.5 คือ สูตรที่ 10, 14 และ 18 
 5. การดูดซึมน้ําที่ ร้อยละ 13.0 – 16.5 คือ สูตรที่ 15, 19, 20 และ 21 

ผลการพัฒนาเนื้อดินหนองเสือเพื่อใช้ในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา สามารถได้เนื้อดิน จํานวน 21 สูตร ซึ่งในแต่ละ
สูตรจะมีลักษณะสีสันที่แตกต่างกัน และสามารถนําไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนําไปใช้งานซึ่งสีของเนื้อดินจะ
มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสม และสามารถนํามาใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 1. การพัฒนาเนื้อดินหนองเสือสามารถแสดงถึงความเป็นธรรมชาติของเนื้อดินที่มีความหลากหลาย โดยการใช้
อัตราส่วนของเนื้อดินหนองเสือมากกว่า ร้อยละ 50 
 2. เนื้อดินหนองเสือในแต่ละสูตรจะมีลักษณะสีสันที่พิเศษแตกต่างกันไป แล้วแต่ผู้ที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของรูปแบบชิ้นงานที่ได้ทําการออกแบบ 
 3. เนื้อดินที่พัฒนาสามารถเผาได้สูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส อีกทั้งเนื้อดินยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของความเป็น
เนื้อดินพื้นบ้านที่มีราคาไม่แพงสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย 
 4. การพัฒนาเนื้อดินหนองเสือสามารถคํานวณหาอัตราส่วนผสมให้มีความหลากหลายได้อีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้วิจัย 
และการนําไปใช้ว่าจะมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
 5. เนื้อดินพื้นบ้านที่นํามาใช้ในการผลิต สามารถหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นได้ ตามความสะดวก และความเหมาะสม
ด้านต้นทุนการผลิต โดยต้องทําการศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินตามกระบวนการที่ใช้ในการวิจัย 
 6. การพัฒนาเนื้อดิน ควรมีการวางแผน เนื่องจากการพัฒนาเนื้อดินต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
รวมทั้งการวางแผนการเผา และการวิเคราะห์เนื้อดิน 

เอกสารอ้างอิง 

ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. 2541. เน้ือดินเซรามิก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง. เข้าถึงได้จาก: http://pathumthani.doae.go.th/index_1.html ( 13 มีนาคม 2555) 
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การแยกและจําแนกไรโซเบียมโสนที่แยกจากดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ISOLATION AND IDENTIFICATION OF SESBANIA RHIZOBIA FROM SOIL IN 

PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 
สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

บทคัดย่อ 

 ไรโซเบียมโสนเป็นแบคทีเรียในปมรากโสนที่มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ โดย การเปล่ียนให้อยู่
ในรูปของธาตุไนโตรเจนที่โสนสามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วยัง
สามารถช่วยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนในดินและช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกเชื้อไรโซเบียม
โสน จากตัวอย่างดินของอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและ
ลักษณะทางพันธุกรรม ในการจัดจําแนกไรโซเบียม ผลการวิจัยสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียจากปมรากโสน ได้จํานวน 80 ไอโซ
เลต เลือกตัวแทนแบคทีเรีย 18 ไอโซเลต มาศึกษาความสามารถในการเจริญ พบว่า เป็นประเภทเพิ่มจํานวนเร็ว และผลิตกรด
บนอาหาร YMA ที่มีโบรโมไทมัล บลู เป็นอินดิเคเตอร์ ผลการหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ของเชื้อ18 ไอโซเลต โดยใช้ CRL-7 เป็นไพร์
เมอร์ พบว่ามีไอโซเลตที่มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอเหมือนกัน ซึ่งจะจัดให้เป็นสายพันธุ์เดียวกัน จากจํานวนแบคทีเรีย 18 สายพันธุ์  
จัดได้แบคทีเรีย 8 สายพันธุ์ เม่ือทดสอบการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะของเชื้อ 8 สายพันธุ์ สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม นํา
ตัวแทนเชื้อทั้ง 3 กลุ่ม มาหาลําดับนิวคลีโอไทด์ 16S rDNA พบว่า SM002 คล้ายกับ Sinorhizobium sp. CAF254, SM027 
คล้ายกับ Sinorhizobium sp. JNVUTF และ SM036 คล้ายกับ Sinorhizobium saheli 
คําสําคัญ : ไรโซเบียมโสน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

Abstract 

 Sesbania Rhizobia are bacteria which fix ammonia from atmosphereic nitrogen in root nodules for 
the growing process. In Thailand, there is not much information on diversity of sesbania rhizobia. The aim 
of the experiments are to isolate Sesbania Rhizobia from root nodules growing in the soil of 6 sub-districts 
of Maharat district, Phranakhon Si Ayutthaya Province and study the morphology, physiology, and genetics 
of the isolates. A total of 80 isolates were obtained from the root nodules. Eighteen isolates were 
selected to study of morphology, physiology and genetics. The results was that all representative of 18 
isolates were fast-grower rhizobia which can produced acid on YMA with Bromothymol blue as indicator. 
Identical RAPD-PCR fingerprints revealed 18 isolates consisted of 8 strains. The ability to resist of 
antibiotics can be group 8 strains in to 3 groups. The sequencing of 16S rDNA of selected 3 strains 
revealed SM002 was closely related to Sinorhizobium sp. CAF254, SM027 was closely related to 
Sinorhizobium sp. JNVUTF and SM036 was closely related to Sinorhizobium saheli 
Key word : biodiversity, Sesbania rhizobia 

บทนํา 

 โสน (ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania cannabina) เป็นพืชตระกูลถั่วจัดอยู่ในจีนัส Sesbania เป็นไม้ล้มลุกขนาดกลาง 
ต้นโสนเม่ือโตเต็มที่จะสูงประมาณ 2-3 เมตร ลําต้นเปราะ มีกิ่งก้านเล็กน้อย ลักษณะของใบเป็นใบประกอบคล้ายกับใบต้น
กระถิน ดอกโสนมีสีเหลือง ขนาดของดอกเล็ก มีลักษณะคล้ายดอกแค สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญ เป็นที่ชื้นแฉะ ริมคลอง 
หรือ ริมคูน้ํา โสนเป็นดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อําเภอมหาราช มีเกษตรกรที่มีอาชีพในการปลูกโสนเพื่อเก็บดอกจําหน่าย กรมวิชาการเกษตร รณรงค์ให้เกษตรกร
ปลูกโสนเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด รวมทั้งเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทั้งนีเ้พราะที่ปมรากและปมต้นโสน มีไรโซเบียมอยู่ ซึ่งไรโซเบียม
มีความสามารถในการเปล่ียนไนโตรเจนที่อยู่ในบรรยากาศซึ่งอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ใหอ้ยู่ในรูปไนโตรเจน

 

 

อินทรีย์ที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนลงในดินด้วยอีกทางหนึ่ง  
 ไรโซเบียมเป็นแบคทีเรียที่ติดสีแกรมลบ มีรูปร่างแบบแท่ง ขนาดของเซลล์กว้างประมาณ 0.5-0.9 ไมโครเมตร และ
ยาวประมาณ 1.2-3.0 ไมโครเมตร ไม่สร้างเอ็นโดสปอร์ และเคล่ือนที่ได้โดยใช้แฟลกเจลลา (Somasegaran and Hoben, 
1994) เชื้อไรโซเบียมจัดอยู่ในวง Rhizobiaceae เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เม่ืออยู่ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว โดยจะอยู่ร่วมกันในลักษณะ
ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (symbiosis) ในโครงสร้างพิเศษที่เป็นปมที่ลําต้น หรือปมที่ราก ไรโซเบียม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทเพิ่มจํานวนเร็วและประเภทเพิ่มจํานวนช้า โดยทีไ่รโซเบียมประเภทเพิ่มจํานวนเร็ว จะใช้เวลาในการเพิ่มจํานวนเป็น 2 เท่า
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีแฟลกเจลลา 2-6 เส้น มีปริมาณพอลิแซคคาไรด์ภายนอกผนังเซลล์มาก ส่วนไรโซเบียมประเภทเพิ่มจํานวนช้า
ซึ่งใช้เวลาในการเพิ่มจํานวนเป็น 2 เท่ามากกว่า 6 ชั่วโมง เม่ือไรโซเบียมเข้าสู่ระบบรากพืชลักษณะของเซลล์ไรโซเบียม จะ
เปล่ียนแปลงไปมีรูปร่างของเซลล์ได้หลายแบบ เช่น X-shape Y-shape หรือลักษณะคล้ายรูปดาว (star shape) เรียกไร
โซเบียมที่อาศัยอยู่ในส่วนที่เป็นปมว่าแบคทีรอยด์ (Bacteroid) (Alexander, 1977)   
 ข้อจํากัดในการศึกษาชนิดของไรโซเบียมจากแหล่งที่อยู่ตาธรรมชาติของเชื้อ มีหลากหลายด้าน (Zabaloy and Gomez, 
2005) แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ในการแยกและจําแนกชนิดไรโซเบียม เช่น การศึกษารูปแบบการใช้
และไม่ใช้แหล่งคาร์บอนชนิดต่างๆ ในการเจริญ (Kennedy และคณะ, 1994) การจําแนกชนิดโดยใช้ชุดทดสอบ BIOLOG (Swelim 
และคณะ, 1997) การจําแนกโดยใช้คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและกระบวนเมแทบอลิซึม (Sharma M. P. และคณะ, 2010) และการจัด
จําแนกโดยใช้คุณสมบัติทางพันธุกรรม (Binde และคณะ, 2009; Laguerre และคณะ, 2001) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะใช้คุณสมบัติทาง
สรีรวิทยาและคุณสมบัตทิางพันธุกรรมควบคู่กันในการจัดจําแนกไรโซเบียมโสน จากดินที่เก็บจาก 6 ตําบลในอําเภอมหาราช คือ 
ตําบลน้ําเต้า ตําบลเจ้าปลุก ตําบลบางนา ตําบลมหาราช ตําบลโรงช้าง และตําบลบ้านนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกโสนมากที่สุด
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อแยกไรโซเบียมจากปมรากโสนที่ปลูกในดินที่เก็บตัวอย่างมากจาก ตําบลน้ําเต้า ตําบลเจ้าปลุก ตําบลบางนา 
ตําบลมหาราช ตําบลโรงช้าง และตําบลบ้านนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อจําแนกชนิดของเชื้อไรโซเบียมที่แยกได้โดยใช้อนุกรมวิธานแบบพอลิฟาสิก 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

การแยกไรโซเบียมโสน 
 นําดินที่เก็บมาจาก 6 ตําบล คือ ตําบลน้ําเต้า ตําบลเจ้าปลุก ตําบลบางนา ตําบลมหาราช ตําบลโรงช้าง และตําบล
บ้านนา ใส่ลงในกระถางที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วกระถางละ 5 กิโลกรัม จากนั้นนําเมล็ดโสนเพาะที่รากงอกแล้วปลูกลงใน
กระถางๆ ละ 5 เมล็ด รดด้วยสารอาหารสําหรับเล้ียงโสนที่ไม่มีธาตุไนโตรเจน พีเอช 6.8 (Somasegaran  and Hoben, 
1994) (Nitrogen free medium) นาน 2 สัปดาห์จากนั้นเก็บส่วนปมมาแยกเชื้อ โดยนําปมมาล้างทําความสะอาดด้วยน้ํา
หลายๆ คร้ัง จากนั้นแช่ด้วย 95% แอลกอฮอล์ นาน 1 นาที แล้วแช่ด้วยคอลอก 3 นาที แล้วล้างด้วยน้ํากล่ันปลอดเชื้อ 7 คร้ัง 
นําปมมาผ่าด้วยมีดปลอดเชื้อแล้วใช้ลูปแตะบริเวณที่มีชมพูมาขีดลาก (streak) บนอาหารแข็ง YMA (Yeast extract 
mannital agar) ที่มีคองโก เรด (congo red) เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร เป็นอินดิเคเตอร์ (Somasegaran and 
Hoben, 1994) บ่มจานอาหารที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เม่ือมีแบคทีเรียเจริญให้นํามาขีดลากบนจานอาหาร YMA ใหม่
จนกระทั่งได้เชื้อที่บริสุทธิ์ แล้วจึงเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ในหลอดอาหารเอียง YMA เม่ือเชื้อเจริญเต็มที่แล้วให้เก็บไว้ที่ 4 องศา
เซลเซียสเพื่อเก็บเชื้อไว้ใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 
การศึกษาลักษณะโคโลนีและอัตราการเจริญเพิ่มจํานวน 
 กระตุ้น (activate) แบคทีเรีย โดยการขีดลากลงบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็งเล้ียงเชื้อสูตร YM ที่มีคองโก เรด 
(congo red) เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร (Somasegaran  and Hoben, 1994) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 10 วัน ศึกษาลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ้น สังเกตการเจริญของเชื้อแบคทีเรียหลังการบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
ทุกวัน หากแบคทีเรียสามารถเจริญให้เห็นโคโลนีภายใน 2-3 วัน จะจัดว่าเป็นพวกเจริญเร็ว แต่หากแบคทีเรียใช้เวลาในการ
เจริญมากกว่า 5 วัน แสดงว่าเป็นพวกเจริญช้า 
การสกัดดีเอ็นเอ  
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อินทรีย์ที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนลงในดินด้วยอีกทางหนึ่ง  
 ไรโซเบียมเป็นแบคทีเรียที่ติดสีแกรมลบ มีรูปร่างแบบแท่ง ขนาดของเซลล์กว้างประมาณ 0.5-0.9 ไมโครเมตร และ
ยาวประมาณ 1.2-3.0 ไมโครเมตร ไม่สร้างเอ็นโดสปอร์ และเคล่ือนที่ได้โดยใช้แฟลกเจลลา (Somasegaran and Hoben, 
1994) เชื้อไรโซเบียมจัดอยู่ในวง Rhizobiaceae เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เม่ืออยู่ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว โดยจะอยู่ร่วมกันในลักษณะ
ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (symbiosis) ในโครงสร้างพิเศษที่เป็นปมที่ลําต้น หรือปมที่ราก ไรโซเบียม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทเพิ่มจํานวนเร็วและประเภทเพิ่มจํานวนช้า โดยทีไ่รโซเบียมประเภทเพิ่มจํานวนเร็ว จะใช้เวลาในการเพิ่มจํานวนเป็น 2 เท่า
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีแฟลกเจลลา 2-6 เส้น มีปริมาณพอลิแซคคาไรด์ภายนอกผนังเซลล์มาก ส่วนไรโซเบียมประเภทเพิ่มจํานวนช้า
ซึ่งใช้เวลาในการเพิ่มจํานวนเป็น 2 เท่ามากกว่า 6 ชั่วโมง เม่ือไรโซเบียมเข้าสู่ระบบรากพืชลักษณะของเซลล์ไรโซเบียม จะ
เปล่ียนแปลงไปมีรูปร่างของเซลล์ได้หลายแบบ เช่น X-shape Y-shape หรือลักษณะคล้ายรูปดาว (star shape) เรียกไร
โซเบียมที่อาศัยอยู่ในส่วนที่เป็นปมว่าแบคทีรอยด์ (Bacteroid) (Alexander, 1977)   
 ข้อจํากัดในการศึกษาชนิดของไรโซเบียมจากแหล่งที่อยู่ตาธรรมชาติของเชื้อ มีหลากหลายด้าน (Zabaloy and Gomez, 
2005) แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ในการแยกและจําแนกชนิดไรโซเบียม เช่น การศึกษารูปแบบการใช้
และไม่ใช้แหล่งคาร์บอนชนิดต่างๆ ในการเจริญ (Kennedy และคณะ, 1994) การจําแนกชนิดโดยใช้ชุดทดสอบ BIOLOG (Swelim 
และคณะ, 1997) การจําแนกโดยใช้คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและกระบวนเมแทบอลิซึม (Sharma M. P. และคณะ, 2010) และการจัด
จําแนกโดยใช้คุณสมบัติทางพันธุกรรม (Binde และคณะ, 2009; Laguerre และคณะ, 2001) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะใช้คุณสมบัติทาง
สรีรวิทยาและคุณสมบัตทิางพันธุกรรมควบคู่กันในการจัดจําแนกไรโซเบียมโสน จากดินที่เก็บจาก 6 ตําบลในอําเภอมหาราช คือ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อแยกไรโซเบียมจากปมรากโสนที่ปลูกในดินที่เก็บตัวอย่างมากจาก ตําบลน้ําเต้า ตําบลเจ้าปลุก ตําบลบางนา 
ตําบลมหาราช ตําบลโรงช้าง และตําบลบ้านนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อจําแนกชนิดของเชื้อไรโซเบียมที่แยกได้โดยใช้อนุกรมวิธานแบบพอลิฟาสิก 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

การแยกไรโซเบียมโสน 
 นําดินที่เก็บมาจาก 6 ตําบล คือ ตําบลน้ําเต้า ตําบลเจ้าปลุก ตําบลบางนา ตําบลมหาราช ตําบลโรงช้าง และตําบล
บ้านนา ใส่ลงในกระถางที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วกระถางละ 5 กิโลกรัม จากนั้นนําเมล็ดโสนเพาะที่รากงอกแล้วปลูกลงใน
กระถางๆ ละ 5 เมล็ด รดด้วยสารอาหารสําหรับเล้ียงโสนที่ไม่มีธาตุไนโตรเจน พีเอช 6.8 (Somasegaran  and Hoben, 
1994) (Nitrogen free medium) นาน 2 สัปดาห์จากนั้นเก็บส่วนปมมาแยกเชื้อ โดยนําปมมาล้างทําความสะอาดด้วยน้ํา
หลายๆ คร้ัง จากนั้นแช่ด้วย 95% แอลกอฮอล์ นาน 1 นาที แล้วแช่ด้วยคอลอก 3 นาที แล้วล้างด้วยน้ํากล่ันปลอดเชื้อ 7 คร้ัง 
นําปมมาผ่าด้วยมีดปลอดเชื้อแล้วใช้ลูปแตะบริเวณที่มีชมพูมาขีดลาก (streak) บนอาหารแข็ง YMA (Yeast extract 
mannital agar) ที่มีคองโก เรด (congo red) เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร เป็นอินดิเคเตอร์ (Somasegaran and 
Hoben, 1994) บ่มจานอาหารที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เม่ือมีแบคทีเรียเจริญให้นํามาขีดลากบนจานอาหาร YMA ใหม่
จนกระทั่งได้เชื้อที่บริสุทธิ์ แล้วจึงเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ในหลอดอาหารเอียง YMA เม่ือเชื้อเจริญเต็มที่แล้วให้เก็บไว้ที่ 4 องศา
เซลเซียสเพื่อเก็บเชื้อไว้ใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 
การศึกษาลักษณะโคโลนีและอัตราการเจริญเพิ่มจํานวน 
 กระตุ้น (activate) แบคทีเรีย โดยการขีดลากลงบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็งเล้ียงเชื้อสูตร YM ที่มีคองโก เรด 
(congo red) เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร (Somasegaran  and Hoben, 1994) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 10 วัน ศึกษาลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ้น สังเกตการเจริญของเชื้อแบคทีเรียหลังการบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
ทุกวัน หากแบคทีเรียสามารถเจริญให้เห็นโคโลนีภายใน 2-3 วัน จะจัดว่าเป็นพวกเจริญเร็ว แต่หากแบคทีเรียใช้เวลาในการ
เจริญมากกว่า 5 วัน แสดงว่าเป็นพวกเจริญช้า 
การสกัดดีเอ็นเอ  
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 กระตุ้น (activate) แบคทีเรียที่ต้องการสกัดดีเอ็นเอ โดยการขีดลากเชื้อลงบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็งเล้ียงเชื้อ
สูตร YM ที่มีคองโก เรด เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร (Somasegaran  and Hoben, 1994)  บ่มที่อุณหภูมิ  30  
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน และใส่แบคทีเรีย 1 ลูป (loop) ลงในอาหาร YM ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  เล้ียงบนเคร่ืองเขย่าที่
ความเร็ว 200 รอบ/นาที  เป็นเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง เก็บเชื้อโดยนําสารละลายเชื้อมาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 10 นาที เทส่วนน้ําใสทิ้ง ล้างเซลล์ด้วย 0.85% Normal Saline 1 มิลลิลิตร  2 คร้ัง นําไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 
7,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที จากนั้นทําให้เซลล์แตกโดยบ่มกับ 80 ไมโครลิตร ไลโซไซม์ (lysozyme) ในนํากล่ัน เติม 
10% SDS 20 ไมโครลิตรและ Tris-EDTA 400  ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง  
แล้วนํามาให้ความร้อนสลับความเย็นที่ 80 และ -20 องศาเซลเซียส คร้ังละ 5 นาที จํานวน 2 รอบ จากนั้นเติม 
DNAzol®(Invitrogen) 250 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันโดยแล้ว นําไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที  ที่ นาน 10 
นาที  นําส่วนน้ําใสใส่ในหลอด eppendrof  หลอดใหม่  และเติม absolute ethanol  500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันโดย
พลิกหลอดขึ้นลงอย่างเบา ๆ และบ่มไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที นําไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 10 นาที เทส่วนน้ําใสทิ้งแล้วเติม 70% ethanol ทําให้แห้ง เติมน้ํากล่ันฆ่าเชื้อ 20 ไมโครลิตร  วิเคราะห์
ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอโดยใช้ค่าดูดกลืนแสงที่ 260 และ 280 นาโนเมตร และวิธี agarose gel electrophoresis  
(0.8% agarose) ตามวิธีมาตรฐาน (Sambrook et al., 1989) 
การหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยวิธี RAPD-PCR 
 นําดีเอ็นเอที่สกัดได้ มาหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ โดยวิธี RAPD-PCR โดยใช้ไพรเมอร์ CRL-7 (5' GCCCGCCGCC 3') ซึ่ง
ส่วนผสมปฏิกิริยาพีซีอาร์ ประกอบด้วย 10X PCR buffer 2 ไมโครลิตร, 10mM dNTPs 2 ไมโครลิตร, 10mM primer 0.2 
ไมโครลิตร, Taq polymerase(5U.µl-1) 0.2 ไมโครลิตร, DNA template 1 ไมโครลิตร, และน้ํากล่ันฆ่าเชื้อเพื่อปรับให้
ปริมาตรสุดท้ายเป็น 20 ไมโครลิตร โดยใช้โปรแกรมของปฏิกิริยาพีซีอาร์ คือ 95 องศาเซลเซียส 15 วินาที, 55 องศาเซลเซียส 
30 วินาที, 72 องศาเซลเซียส 90 วินาท ีจํานวน 5 รอบ และ 95 องศาเซลเซียส 15 วินาที, 60 องศาเซลเซียส 30 วินาที, 72 
องศาเซลเซียส 90 วินาที จํานวน 25 รอบ ตามด้วย 72 72 องศาเซลเซียส 10 นาที เม่ือได้ผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาพีซีอาร์แล้ว
นํามาแยกโดยใช้วิธี agarose gel electrophoresis (1.25% agarosre gel) ตามวิธีมาตรฐาน (Sambrook  et al., 1989)   
การหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA 
 ใช้วิธีพีซีอาร์โดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่บริษัท แมคโครเจน (Macrogen) โดยใช้ไพร์เมอร์ 27f และ 1492r 
โปรแกรมปฏิกิริยาพีซีอาร์ คือ 94 องศาเซลเซียส  45 นาที, 55 องศาเซลเซียส  60 วินาที, 72 องศาเซลเซียส 60 วินาที 
จํานวน 30 รอบ จากนั้นทําให้ผลิตภัณฑ์ PCR บริสุทธิ์ แล้วหาลําดับนิวคลีโอไทด์  โดยไพร์เมอร์  
   27F       :    AgA gTT TgA TCM TGG CTC Ag  
   1492R    :   TAC ggY TAC CTT gTT ACg ACT T 
   518F      :   CCA gCA gCC gCg gTA ATA Cg 
                          800R      :   TAC CAg gg T ATC TAA TCC 
การทดสอบความสามารถในการต้านทานต่อสารปฏิชีวนะ  
 เล้ียงไรโซเบียมบนอาหารวุ้นสูตร YM ที่มีคองโก เรด (congo red) เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร 
(Somasegaran and Hoben, 1994) บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน และใส่แบคทีเรีย 1 ลูป (loop) ลงในอาหาร 
YM ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เล้ียงบนเคร่ืองเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบ/นาที เป็นเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นใช้
สารละลายของเชื้อ 1 มิลลิลิตร เกล่ียให้ทั่วผิวหน้าอาหารวุ้นสูตร YM ที่ไม่มี คองโก เรด แล้วนําสารปฏิชีวนะที่ต้องการทดสอบ
ที่มาวางบนจานเพาะเชื้อ บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบผลการทดลองโดย หากเกิดบริเวณใสแสดง
ว่าสารปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ แต่หากไม่เกิดบริเวณใสแสดงว่าสารปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบไม่
สามารถยับยั้งเชื้อได้  ในงานวิจัยนี้ ใช้สารปฏิชีวนะ 10 ชนิด ได้แก่ เจนตามัยซิน  (gentamycin), สเตรปโตมัยซิน 
(streptomycin), เตตราซัยคริน (tetracycline), โพลีมัยซิน บี (polymyxin B), คานามัยซิน (kanamycin), ไรฟามพิซิน 
(rifampicin), เบซิทราซิน  (bacitracin),  คลอแรมฟินิคัล (chloramphenical), แอมพิซิลิน (ampicilin) และ อิริโทรมัยซิน 
(erythromycin) 

 
ผลการวิจัย 
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ผลการแยกไรโซเบียมโสน 
 แบคทีเรียที่แยกจากปมรากโสน เม่ือใช้โสนเป็นพืชดักจับที่ปลูกในตัวอย่างดินซึ่งเก็บตัวอย่างมาจาก 6 ตําบลของ
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตารางที่ 1) พบว่าเม่ือใช้ตัวอย่างดินที่เก็บจากพื้นที่ที่แตกต่างกัน สามารถแยก 
ไรโซเบียมได้ปริมาณมาก น้อย แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติพื้นฐานของดินที่นํามาใช้แยกไรโซเบียมนั้นแตกต่างกัน 
เช่น ค่าความเป็นกรด ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน รวมทั้ง องค์ประกอบของธาตุอาหารชนิดต่างๆ เช่น 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ในงานวิจัยนี้มีจํานวนแบคทีเรียที่แยกได้ทั้งหมด 80 ไอโซเลต 

ตารางที่ 1 แบคทีเรียที่แยกจากปมรากโสน เม่ือใช้โสนเป็นพืชดักจับที่ปลูกในตัวอย่างดินซึ่งเก็บตัวอย่างมาจาก 6 ตําบล 
             ของอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลําดับที ่ ตําบล รหัสเชื้อ จํานวนไอโซเลต 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

โรงช้าง 
บ้านนา 
บางนา 
เจ้าปลุก 
มหาราช 
น้ําเต้า 

SM001-SM013 
SM014-SM025 
SM026-SM032 
SM033-SM051 
SM052-SM066 
SM067-SM0081 

13 
12 
7 
18 
15 
15 

ผลการศึกษาลักษณะโคโลนีและอัตราการเจริญเพิ่มจํานวน 
 จากการศึกษาลักษณะโคโลนีของไรโซเบียมที่แยกได้ พบว่า ลักษณะโคโลนีมี 2 แบบ (ภาพที่ 1) โดย แบบแรก (ก) 
โคโลนีขนาดเล็ก ขอบเรียบ สร้างโพลีแซคคาไรด์ปริมาณต่ํา  แบบที่สอง (ข) โคโลนีขนาดเล็ก ขอบโคโลนีไม่เรียบ และมีการ
สร้างโพลีแซคคาไรด์ปริมาณมาก และพบว่าเป็นไรโซเบียมประเภทเพิ่มจํานวนเร็วทั้งหมด และเม่ือทดสอบความสามารถใน
การผลิตกรด หรือ ด่าง โดยการเล้ียงบนอาหาร YMA ที่มีโบรโมไทมัล บลู (Bromothymol blue) เป็นอินดิเคเตอร์ พบว่าเชื้อ
จะผลิตสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jordan และคณะ (1984) ที่มีการใชลั้กษณะการเจริญเพิ่มจํานวนใน
การจัดจําแนกไรโซเบียม โดยพบว่าไรโซเบียมพวกที่สามารถสร้างโคโลนีในระยะเวลา 2-3 วัน จัดเป็นพวกเพิ่มจํานวนเร็ว 
(Fast grower) จะผลิตกรด ซึ่งจะเปล่ียนสีของโบรโมไทมัล บลู ในอาหารเล้ียงเชื้อเป็นสีเหลือง  แต่หากเป็นไรโซเบียมพวกเพิ่ม
จํานวนช้า (Slow grower) คือพวกที่สร้างโคลีนีในระยะเวลา 5 วันขึ้นไป จะผลิตด่าง ซึ่งจะเปล่ียนสีอาหารจากสีฟ้าไปเป็นสี
ม่วง  

   
(ก)                                          (ข) 

ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของไรโซเบียม บนอาหารวุ้นสูตร YMA ที่มีคองโก เรด เข้มข้น  
 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร บ่มที่ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน 

ผลการหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยวิธี RAPD PCR 
เลือกตัวแทนไรโซเบียมโดยเลือกจากเชื้อทุกตําบล ตําบลละ 2 ไอโซเลต รวมทั้งหมด 18 ไอโซเลต มาหาลายพิมพ์ ดี

เอ็นเอ โดยวิธี RAPD-PCR โดยใช้ CRL-7 เป็นไพร์เมอร์ (ภาพที่ 2) และหากเชื้อใดที่ให้ผลลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ ที่เหมือนกัน จะ
แสดงว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกัน  

 
 

 

 

 กระตุ้น (activate) แบคทีเรียที่ต้องการสกัดดีเอ็นเอ โดยการขีดลากเชื้อลงบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็งเล้ียงเชื้อ
สูตร YM ที่มีคองโก เรด เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร (Somasegaran  and Hoben, 1994)  บ่มที่อุณหภูมิ  30  
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน และใส่แบคทีเรีย 1 ลูป (loop) ลงในอาหาร YM ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  เล้ียงบนเคร่ืองเขย่าที่
ความเร็ว 200 รอบ/นาที  เป็นเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง เก็บเชื้อโดยนําสารละลายเชื้อมาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 10 นาที เทส่วนน้ําใสทิ้ง ล้างเซลล์ด้วย 0.85% Normal Saline 1 มิลลิลิตร  2 คร้ัง นําไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 
7,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที จากนั้นทําให้เซลล์แตกโดยบ่มกับ 80 ไมโครลิตร ไลโซไซม์ (lysozyme) ในนํากล่ัน เติม 
10% SDS 20 ไมโครลิตรและ Tris-EDTA 400  ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง  
แล้วนํามาให้ความร้อนสลับความเย็นที่ 80 และ -20 องศาเซลเซียส คร้ังละ 5 นาที จํานวน 2 รอบ จากนั้นเติม 
DNAzol®(Invitrogen) 250 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันโดยแล้ว นําไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที  ที่ นาน 10 
นาที  นําส่วนน้ําใสใส่ในหลอด eppendrof  หลอดใหม่  และเติม absolute ethanol  500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันโดย
พลิกหลอดขึ้นลงอย่างเบา ๆ และบ่มไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที นําไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 10 นาที เทส่วนน้ําใสทิ้งแล้วเติม 70% ethanol ทําให้แห้ง เติมน้ํากล่ันฆ่าเชื้อ 20 ไมโครลิตร  วิเคราะห์
ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอโดยใช้ค่าดูดกลืนแสงที่ 260 และ 280 นาโนเมตร และวิธี agarose gel electrophoresis  
(0.8% agarose) ตามวิธีมาตรฐาน (Sambrook et al., 1989) 
การหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยวิธี RAPD-PCR 
 นําดีเอ็นเอที่สกัดได้ มาหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ โดยวิธี RAPD-PCR โดยใช้ไพรเมอร์ CRL-7 (5' GCCCGCCGCC 3') ซึ่ง
ส่วนผสมปฏิกิริยาพีซีอาร์ ประกอบด้วย 10X PCR buffer 2 ไมโครลิตร, 10mM dNTPs 2 ไมโครลิตร, 10mM primer 0.2 
ไมโครลิตร, Taq polymerase(5U.µl-1) 0.2 ไมโครลิตร, DNA template 1 ไมโครลิตร, และน้ํากล่ันฆ่าเชื้อเพื่อปรับให้
ปริมาตรสุดท้ายเป็น 20 ไมโครลิตร โดยใช้โปรแกรมของปฏิกิริยาพีซีอาร์ คือ 95 องศาเซลเซียส 15 วินาที, 55 องศาเซลเซียส 
30 วินาที, 72 องศาเซลเซียส 90 วินาท ีจํานวน 5 รอบ และ 95 องศาเซลเซียส 15 วินาที, 60 องศาเซลเซียส 30 วินาที, 72 
องศาเซลเซียส 90 วินาที จํานวน 25 รอบ ตามด้วย 72 72 องศาเซลเซียส 10 นาที เม่ือได้ผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาพีซีอาร์แล้ว
นํามาแยกโดยใช้วิธี agarose gel electrophoresis (1.25% agarosre gel) ตามวิธีมาตรฐาน (Sambrook  et al., 1989)   
การหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA 
 ใช้วิธีพีซีอาร์โดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่บริษัท แมคโครเจน (Macrogen) โดยใช้ไพร์เมอร์ 27f และ 1492r 
โปรแกรมปฏิกิริยาพีซีอาร์ คือ 94 องศาเซลเซียส  45 นาที, 55 องศาเซลเซียส  60 วินาที, 72 องศาเซลเซียส 60 วินาที 
จํานวน 30 รอบ จากนั้นทําให้ผลิตภัณฑ์ PCR บริสุทธิ์ แล้วหาลําดับนิวคลีโอไทด์  โดยไพร์เมอร์  
   27F       :    AgA gTT TgA TCM TGG CTC Ag  
   1492R    :   TAC ggY TAC CTT gTT ACg ACT T 
   518F      :   CCA gCA gCC gCg gTA ATA Cg 
                          800R      :   TAC CAg gg T ATC TAA TCC 
การทดสอบความสามารถในการต้านทานต่อสารปฏิชีวนะ  
 เล้ียงไรโซเบียมบนอาหารวุ้นสูตร YM ที่มีคองโก เรด (congo red) เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร 
(Somasegaran and Hoben, 1994) บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน และใส่แบคทีเรีย 1 ลูป (loop) ลงในอาหาร 
YM ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เล้ียงบนเคร่ืองเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบ/นาที เป็นเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นใช้
สารละลายของเชื้อ 1 มิลลิลิตร เกล่ียให้ทั่วผิวหน้าอาหารวุ้นสูตร YM ที่ไม่มี คองโก เรด แล้วนําสารปฏิชีวนะที่ต้องการทดสอบ
ที่มาวางบนจานเพาะเชื้อ บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบผลการทดลองโดย หากเกิดบริเวณใสแสดง
ว่าสารปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ แต่หากไม่เกิดบริเวณใสแสดงว่าสารปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบไม่
สามารถยับยั้งเชื้อได้  ในงานวิจัยนี้ ใช้สารปฏิชีวนะ 10 ชนิด ได้แก่ เจนตามัยซิน  (gentamycin), สเตรปโตมัยซิน 
(streptomycin), เตตราซัยคริน (tetracycline), โพลีมัยซิน บี (polymyxin B), คานามัยซิน (kanamycin), ไรฟามพิซิน 
(rifampicin), เบซิทราซิน  (bacitracin),  คลอแรมฟินิคัล (chloramphenical), แอมพิซิลิน (ampicilin) และ อิริโทรมัยซิน 
(erythromycin) 

 
ผลการวิจัย 
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ภาพที ่2  ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อตัวแทน 18 ไอโซเลต เม่ือใช้ CRL-7 เป็นไพร์เมอร์ 

 จากภาพที่ 2 พบว่า  ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ของไอโซเลต SM002 เหมือนกับ SM014 ดังนั้นจัดให้เป็นสายพันธุ์ SM002 
ไอโซเลต SM011 ไม่เหมือนกับลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไอโซเลตใด ไอโซเลต SM013 เหมือนกับ SM049 เหมือนกับ SM071 จัด
ให้เป็นสายพันธุ์ SM013 ไอโซเลต SM017 เหมือนกับ SM039 จัดให้เป็นสายพันธุ์ SM017 ไอโซเลต SM027 เหมือนกับ 
SM065 จัดให้เป็นสายพันธุ์ SM027 ไอโซเลต SM029 เหมือนกับ SM032 เหมือนกับ SM029 ไอโซเลต SM036 เหมือนกับ 
SM063 เหมือนกับ SM080 จัดให้เป็นสายพันธุ์ SM036 และ ไอโซเลต SM055 เหมือนกับ SM076 จัดให้เป็นสายพันธุ์ 
SM055  สรุปว่าจากเชื้อเร่ิมต้น 18 ไอโซเลต มีเชื้อเพียง 8 สายพันธุ์  
ผลการทดสอบความสามารถในการต้านทานต่อสารปฏิชีวนะ 
 การตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะชนิดต่างๆ สามารถใช้ในการจัดกลุ่มไรโซเบียมได้ (SharmaM. P. และคณะ 2010) 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทดสอบการตอบสนองของเชื้อต่อสารปฏิชีวนะ โดยทดสอบเฉพาะเชื้อที่มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบพบรูปแบบการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะทั้งหมด 3 รูปแบบ (ตารางที่ 2) คือ แบบแรก เชื้อจะต้านทานต่อสาร
ปฏิชีวนะ 2 ชนิด คือ Erythromycin และ Bacitracin ได้แก่สายพันธุ์ SAM002, SAM011และ SAM017 แบบที่ 2 เชื้อจะ
ต้านทานต่อสารปฏิชีวนะ 1 ชนิด คือ Bacitracin ได้แก่สายพันธุ์  SAM027 และ SAM029  และรูปแบบที่ 3 เชื้อจะต้านทาน
ต่อสารปฏิชีวนะ 1 ชนิด คือ Erythromycin ได้แก่สายพันธุ์ SAM036, SAM049 และ SAM055 เลือกตัวแทนเชื้อที่มีรูปแบบ
การตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะรูปแบบละ 1 สายพันธุ์มาหาลําดับนิวคลีโอไทด์ ของชื้อส่วน 16S rDNA  

ตารางที่ 2 การตอบสนองของไรโซเบียมโสนที่แยกจากดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อสารปฏิชีวนะ 
Isolates ชนิดของสารปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบ 

Rifampicin  

5 µg 
Erythromycin  

15 µg 
PolymyxinB  

300 units 
Ampicilin   Bacitracin        Gentamycin        Streptomycin Chloramphenical      Kanamycin      Tetracycline 

10 µg 30 µg 

SM002 + - + + - + + + + + 
SM011 + - + + - + + + + + 
SM017 + - + + - + + + + + 
SM027 + + + + - + + + + + 
SM029 + + + + - + + + + + 
SM036 + - + + + + + + + + 
SM049 + - + + + + + + + + 
SM055 + - + + + + + + + + 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย - หมายถึง ไม่เกิดบริเวณใส (resistance) เคร่ืองหมาย + หมายถึงเกิดบริเวณใส (sensitive)     
ผลการหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA 
 เลือกเชื้อตัวแทนโดยการเลือกจากกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ที่ตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะที่แตกต่างกัน ได้แก่ SAM002, 
SM027 และ SM036 มาหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA พบว่า SM002 มีความคล้ายกับ Sinorhizobium sp. 
CAF254, SM027 คล้ายกับ Sinorhizobium sp. JNVUTF และ SM036 คล้ายกับ  Sinorhizobium saheli (ตารางที่ 3) 
 
 
ตารางที่ 3 ผลการจําแนกสายพันธุ์ไรโซเบียมโสนโดยการหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA 
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สายพันธุ์ ขนาดของ 16S rDNA 
 (bp) 

% ความเหมือนกับลําดับนิวคลีโอไทด์         
ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล GenBank 

การจําแนก 

SM002 1,450 99 Sinorhizobium sp. CAF254 
SM027 1,450 99 Sinorhizobium sp. JNVUTF 
SM036 1,410 99 Sinorhizobium saheli  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการแยกเชื้อไรโซเบียมโสน โดยใช้วิธี Hos trapping methods (Somasegaran and Hoben, 1994) จาก
ตัวอย่างที่เก็บมาจาก 6 ตําบล ดังกล่าวข้างต้น พบว่าได้เชื้อทั้งหมด 80 ไอโซเลต ซึ่งจัดว่าเป็นจํานวนเชื้อที่ไม่มาก ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากคุณสมบัติของดินที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง ทําให้มีปริมาณของส่ิงมีชีวิตในดินอยู่น้อยซึ่งในที่นี้ส่งผล
ปริมาณของเชื้อไรโซเบียมโสนด้วย 
 ผลการทดสอบความสามารถในการเจริญของเชื้อที่แยกได้ โดยการเล้ียงในอาหารสูตร YM ที่มีคองโกเรด เป็นอินดิเค
เตอร์ พบว่า เป็นพวกเพิ่มจํานวนเร็วทั้งหมด และมีลักษณะโคโลนี 2 แบบ คือ แบบ โคโลนีขนาดเล็ก ขอบเรียบ และแบบ
โคโลนีขนาดเล็ก ขอบโคโลนีไม่เรียบ และมีการสร้างโพลีแซคคาไรด์ปริมาณมาก และพบว่าเชื้อมีความสามารถในการขับสารที่
มีฤทธิ์เป็นกรด ผลจากการหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยวิธี RAPD –PCR  โดยใช้ CRL-7  เป็นไพม์เมอร์  พบว่าจากเชื้อทดสอบ
ทั้งหมด 18 ไอโซเลต สามารถแยกความแตกต่างของรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นได้ ทั้งหมด 8 แบบ ซึ่งจัดเป็นสายพันธุ์
ของไรโซเบียมได้เป็น 8 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน  เม่ือทดสอบปฏิกิริยากับสารปฏิชีวนะ 10 ชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม 
คัดเลือกตัวแทนเชื้อจากแต่ละกลุ่มมาหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA  พบว่า SM002  มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ 
Sinorhizobium sp. CAF254 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เทียบกับฐานข้อมูลที่ฝากไว้ที่ GenBank SM027 มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ 
Sinorhizobium sp. JNVUTF ซึ่งเป็นข้อมูลที่เทียบกับฐานข้อมูลที่ฝากไว้ที่ GenBank และ SM036 ความใกล้เคียงกับสาย
พันธุ์ Sinorhizobium saheli ซึ่งเป็นข้อมูลที่เทียบกับฐานข้อมูลที่ฝากไว้ที่ GenBank 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรทําการวิจัยต่อไปด้านการทดสอบประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนและความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้า
สร้างปมกับเชื้อที่มีตามธรรมชาติ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงและมี
ความสามารถแข่งขันกับเชื้อที่มีตามธรรมชาติได้ (efficiency) ไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมต่อไป  
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ภาพที ่2  ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อตัวแทน 18 ไอโซเลต เม่ือใช้ CRL-7 เป็นไพร์เมอร์ 

 จากภาพที่ 2 พบว่า  ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ของไอโซเลต SM002 เหมือนกับ SM014 ดังนั้นจัดให้เป็นสายพันธุ์ SM002 
ไอโซเลต SM011 ไม่เหมือนกับลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไอโซเลตใด ไอโซเลต SM013 เหมือนกับ SM049 เหมือนกับ SM071 จัด
ให้เป็นสายพันธุ์ SM013 ไอโซเลต SM017 เหมือนกับ SM039 จัดให้เป็นสายพันธุ์ SM017 ไอโซเลต SM027 เหมือนกับ 
SM065 จัดให้เป็นสายพันธุ์ SM027 ไอโซเลต SM029 เหมือนกับ SM032 เหมือนกับ SM029 ไอโซเลต SM036 เหมือนกับ 
SM063 เหมือนกับ SM080 จัดให้เป็นสายพันธุ์ SM036 และ ไอโซเลต SM055 เหมือนกับ SM076 จัดให้เป็นสายพันธุ์ 
SM055  สรุปว่าจากเชื้อเร่ิมต้น 18 ไอโซเลต มีเชื้อเพียง 8 สายพันธุ์  
ผลการทดสอบความสามารถในการต้านทานต่อสารปฏิชีวนะ 
 การตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะชนิดต่างๆ สามารถใช้ในการจัดกลุ่มไรโซเบียมได้ (SharmaM. P. และคณะ 2010) 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทดสอบการตอบสนองของเชื้อต่อสารปฏิชีวนะ โดยทดสอบเฉพาะเชื้อที่มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบพบรูปแบบการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะทั้งหมด 3 รูปแบบ (ตารางที่ 2) คือ แบบแรก เชื้อจะต้านทานต่อสาร
ปฏิชีวนะ 2 ชนิด คือ Erythromycin และ Bacitracin ได้แก่สายพันธุ์ SAM002, SAM011และ SAM017 แบบที่ 2 เชื้อจะ
ต้านทานต่อสารปฏิชีวนะ 1 ชนิด คือ Bacitracin ได้แก่สายพันธุ์  SAM027 และ SAM029  และรูปแบบที่ 3 เชื้อจะต้านทาน
ต่อสารปฏิชีวนะ 1 ชนิด คือ Erythromycin ได้แก่สายพันธุ์ SAM036, SAM049 และ SAM055 เลือกตัวแทนเชื้อที่มีรูปแบบ
การตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะรูปแบบละ 1 สายพันธุ์มาหาลําดับนิวคลีโอไทด์ ของชื้อส่วน 16S rDNA  

ตารางที่ 2 การตอบสนองของไรโซเบียมโสนที่แยกจากดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อสารปฏิชีวนะ 
Isolates ชนิดของสารปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบ 

Rifampicin  

5 µg 
Erythromycin  

15 µg 
PolymyxinB  

300 units 
Ampicilin   Bacitracin        Gentamycin        Streptomycin Chloramphenical      Kanamycin      Tetracycline 

10 µg 30 µg 

SM002 + - + + - + + + + + 
SM011 + - + + - + + + + + 
SM017 + - + + - + + + + + 
SM027 + + + + - + + + + + 
SM029 + + + + - + + + + + 
SM036 + - + + + + + + + + 
SM049 + - + + + + + + + + 
SM055 + - + + + + + + + + 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย - หมายถึง ไม่เกิดบริเวณใส (resistance) เคร่ืองหมาย + หมายถึงเกิดบริเวณใส (sensitive)     
ผลการหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA 
 เลือกเชื้อตัวแทนโดยการเลือกจากกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ที่ตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะที่แตกต่างกัน ได้แก่ SAM002, 
SM027 และ SM036 มาหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA พบว่า SM002 มีความคล้ายกับ Sinorhizobium sp. 
CAF254, SM027 คล้ายกับ Sinorhizobium sp. JNVUTF และ SM036 คล้ายกับ  Sinorhizobium saheli (ตารางที่ 3) 
 
 
ตารางที่ 3 ผลการจําแนกสายพันธุ์ไรโซเบียมโสนโดยการหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA 
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สายพันธุ์ ขนาดของ 16S rDNA 
 (bp) 

% ความเหมือนกับลําดับนิวคลีโอไทด์         
ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล GenBank 

การจําแนก 

SM002 1,450 99 Sinorhizobium sp. CAF254 
SM027 1,450 99 Sinorhizobium sp. JNVUTF 
SM036 1,410 99 Sinorhizobium saheli  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการแยกเชื้อไรโซเบียมโสน โดยใช้วิธี Hos trapping methods (Somasegaran and Hoben, 1994) จาก
ตัวอย่างที่เก็บมาจาก 6 ตําบล ดังกล่าวข้างต้น พบว่าได้เชื้อทั้งหมด 80 ไอโซเลต ซึ่งจัดว่าเป็นจํานวนเชื้อที่ไม่มาก ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากคุณสมบัติของดินที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง ทําให้มีปริมาณของส่ิงมีชีวิตในดินอยู่น้อยซึ่งในที่นี้ส่งผล
ปริมาณของเชื้อไรโซเบียมโสนด้วย 
 ผลการทดสอบความสามารถในการเจริญของเชื้อที่แยกได้ โดยการเล้ียงในอาหารสูตร YM ที่มีคองโกเรด เป็นอินดิเค
เตอร์ พบว่า เป็นพวกเพิ่มจํานวนเร็วทั้งหมด และมีลักษณะโคโลนี 2 แบบ คือ แบบ โคโลนีขนาดเล็ก ขอบเรียบ และแบบ
โคโลนีขนาดเล็ก ขอบโคโลนีไม่เรียบ และมีการสร้างโพลีแซคคาไรด์ปริมาณมาก และพบว่าเชื้อมีความสามารถในการขับสารที่
มีฤทธิ์เป็นกรด ผลจากการหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยวิธี RAPD –PCR  โดยใช้ CRL-7  เป็นไพม์เมอร์  พบว่าจากเชื้อทดสอบ
ทั้งหมด 18 ไอโซเลต สามารถแยกความแตกต่างของรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นได้ ทั้งหมด 8 แบบ ซึ่งจัดเป็นสายพันธุ์
ของไรโซเบียมได้เป็น 8 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน  เม่ือทดสอบปฏิกิริยากับสารปฏิชีวนะ 10 ชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม 
คัดเลือกตัวแทนเชื้อจากแต่ละกลุ่มมาหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA  พบว่า SM002  มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ 
Sinorhizobium sp. CAF254 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เทียบกับฐานข้อมูลที่ฝากไว้ที่ GenBank SM027 มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ 
Sinorhizobium sp. JNVUTF ซึ่งเป็นข้อมูลที่เทียบกับฐานข้อมูลที่ฝากไว้ที่ GenBank และ SM036 ความใกล้เคียงกับสาย
พันธุ์ Sinorhizobium saheli ซึ่งเป็นข้อมูลที่เทียบกับฐานข้อมูลที่ฝากไว้ที่ GenBank 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรทําการวิจัยต่อไปด้านการทดสอบประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนและความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้า
สร้างปมกับเชื้อที่มีตามธรรมชาติ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงและมี
ความสามารถแข่งขันกับเชื้อที่มีตามธรรมชาติได้ (efficiency) ไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมต่อไป  
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เครื่องทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย 
MOBILE CLEANER ROAD MACHINE 

ชาญณรงค์ น้อยบางยาง1 , ถาวร สุวรรณกิจ2 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย เพื่อใช้ในการทําความ
สะอาดบริเวณพื้นถนน และสามารถนําไปใช้งานโดยสามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานได้ 3 ระดับ ระบบการทํางานของ
เคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายเป็นแบบระบบดูด ทํางานโดยใช้กําลังมอเตอร์ 1000 วัตต์  50 เฮิร์ต มีความจุถัง 5 ลิตร 
ระบบของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายทํางานด้วยการปรับความเร็ว การออกแบบการหมุนของมอเตอร์ใช้
ความเร็ว 3 ระดับ คือ เร็ว ปานกลาง และต่ํา โดยการปรับกระแสควบคุมไว้ที่ระดับ 19 แอมแปร์ 15 แอมแปร์และ 20 
แอมแปร์ ด้วยวิธีการใช้ทรานซิสเตอร์มาต่อขนานกัน แล้วนํากระแสที่ได้ออกมานั้นมาควบคุมมอเตอร์ ส่วนวงจรในการชาร์จ
แบตเตอร่ีนั้น อาศัยการทํางานชาร์จและหยุดชาร์จของวงจร โดยจะทําการตรวจวัดระดับแรงดันที่ตกคร่อมแบตเตอร่ี ถ้า
แรงดันต่ํากว่า 11.8 โวลต์ วงจรจะเร่ิมทําการชาร์จประจุ แต่ถ้าแรงดันตกคร่อมถึง 12 โวลต์ วงจรก็จะหยุดชาร์จประจุ
อัตโนมัติ โดยทําให้เกิดการขับ SCR ให้ทํางานตามการทํางานออปโต ้ก็จะมีกระแสออกไปชาร์จประจุให้กับแบตเตอร่ี สําหรับ
ควบคุมปริมาณของกระแสที่ชาร์จให้กับแบตเตอร่ีเม่ือแรงดันที่แบตเตอร่ีสูงขึ้นจะทําให้ SCR หยุดนํากระแสหรือหยุดชาร์จได้ 
คําสําคัญ : เคร่ืองทําความสะอาด, พื้นถนน, ไร้สาย, ความเร็ว, ชาร์จ  

Abstract 

The objective of research for design and construction mobile cleaner road machine for use clean 
road surface and control speed 3 level. A control system of mobile cleaner road machine is vacuum 
system. It work by use motor power 1000 Walt 50 Hz 5 liter tank capacity. Mobile cleaner road machine is 
system work by control speed. The rotation design of motor use 3 speed level is fast, medium and slow 
by adjustment current control at 19A 15A and 20A level. It control by use parallel transistor for current 
control motor. The circuit battery charger use charge and discharge circuit  by voltage level sensor for 
drop across battery and then lower as voltage level than 11.8 Volt a circuit will be charge but if voltage 
level more than 12 Volt a circuit will be discharge. By causing the driver to operate the SCR by 
performance optoelectronics will be battery charger for control current level when high battery voltage  
will be SCR to stop flow current or charger  
Keyword : cleaner, road, mobile, speed, charge 

บทนํา 

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้นานาชนิด ตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆก็
นิยมปลูกต้นไม้ไว้พอเป็นร่มเงาให้ความร่มร่ืนร่มเย็นและเพื่อความสวยงาม แต่ต้นไม้เม่ือมีวันสดก็มีวันแห้ง เม่ือแห้งก็ต้องหล่น
ไม่ว่าจะหล่นเองหรือว่าลมพัดหล่นซึ่งทําให้บริเวณนั้นเกล่ือนไปด้วยเศษใบไม้แห้งดูไม่งามตา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการประดิษฐ์
เคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทําความสะอาด ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลา
อันมีค่า อีกทั้งยังช่วยลดการทํางานของคนที่ต้องทําความสะอาดสําหรับพื้นที่ๆมีบริเวณกว้างอีกด้วย 
 งานวิจัยนี้เป็นโครงงานที่จะนํามาใช้ทําความสะอาดพื้นถนนภายในบริเวณพื้นถนนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ทําความ
สะอาดบริเวณถนนตามหน้าตึกต่างๆ เพื่อใช้ในการแทนแรงงานของคนที่ทําความสะอาดพื้นถนนภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ขาดแคลนคนทําความสะอาดถนน จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองทําความสะอาดถนนแบบไร้สาย มาใช้ช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1. เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย 
 2. สามารถนําไปใช้งานโดยสามารถควบคุมความเร็วในการทํางานได้ 3 ระดับ 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) เร่ือง การออกแบบและสร้างเคร่ืองทําความ
สะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดหาอุปกรณ์และออกแบบโครงสร้างของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนน
แบบไร้สาย ออกแบบระบบการทํางานของเคร่ืองแบบระบบดูดและชุดขับต้นกําลังของระบบส่งกําลัง ออกแบบวงจรการ
ควบคุมความเร็ว ออกแบบวงจรชาร์จแบตเตอร่ี จากนัน้จึงทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม ซึ่งจะนําผลที่ได้มา
วิเคราะห์หาข้อดีข้อด้อยและสรุปผลของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายที่จัดสร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ
วิจัยดังนี้ 
1. จัดหาอุปกรณ์และออกแบบโครงสร้างของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย 

การออกแบบโครงสร้างเป็นรถเข็น 3 ล้อ ขนาดความกว้าง 50 ซ.ม. ยาว 110 ซ.ม. ความสูงจากพื้นถนน 25 ซ.ม. ความ
สูงถนนถึงที่จับประมาณ 70 ซ.ม. การออกแบบถังเก็บฝุ่นเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 45 ซ.ม. แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ 2 ช่อง 
เป็นช่องไซโคนและช่องเก็บฝุ่นโดยกั้นทัง้สองส่วนด้วยตะแกรงส่ีเหล่ียม 

       
 

       
ภาพท่ี 1 อุปกรณ์โครงสร้างของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย 

2. ออกแบบระบบการทํางานของเคร่ืองแบบระบบดูดและชุดขับต้นกําลังของระบบส่งกําลัง 
 ออกแบบระบบการทํางานของเคร่ืองแบบระบบดูดนั้น เคร่ืองเก็บฝุ่นและเศษวัสดุที่ใช้เป็นเคร่ืองมือที่แยกฝุ่นและ
เศษวัสดุออกจากอากาศที่ดูด โดยใช้แรงถ่วงและแรงเฉื่อยกระทําบนเศษวัสดุ โดยไซโคลนที่ใช้เป็นรูปทรงกระบอกและ 
มอเตอร์จะดูดอากาศเคล่ือนเข้าสู่ไซโคลนของเคร่ืองมือด้วยความเร็วประมาณ 30 เมตรต่อวินาที เม่ืออากาศผ่านเข้ามาใน
ไซโคลนจะเกิดกระแสวน ซึ่งทําให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางเหวี่ยงของอนุภาคไปยังผนังของไซโคลนและเคล่ือนที่ขึ้นไปตามตัว
ไซโคลน จนออกไปทางท่อออกที่อยู่ส่วนอีกปลายของเคร่ือง สําหรับอนุภาคที่ถูกเหวี่ยงไปยังผนังของไซโคลนจะเคล่ือนที่ลงไป
ยังส่วนปลายของโคนไปยังถังพัก เนื่องจากแรงถ่วง ส่วนอากาศที่ไม่มีอนุภาคก็จะหมุนออกไปทางท่อออกที่อยู่ส่วนบนของ
ไซโคลน การออกแบบไซโคลนประกอบด้วยการเลือกโครงแบบแล้วหาขนาดของไซโคลน ประสิทธิภาพแยกตามขนาด ค่า
ความดันลด และพลังงานที่ต้องใช ้การหาขนาดของไซโคลนทําโดยการเลือกขนาด สัดส่วนและความเร็วของการดูดที่ไหลเข้า
โดยใช ้

 
 ในที่นี้ใช้หน่วยเป็น ft, lbm และ sec เพราะเป็นสมการที่ได้จากผลการทดลอง 
 ส่วนชุดขับต้นกําลังของระบบส่งกําลังเป็นระบบแบบ closed loop ถูกใช้รวมอยู่ในระบบเคร่ืองมือของมอเตอร์เพื่อ
ชดเชยความแตกต่างของโหลดหรือวัสดุที่ดูดจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นในการควบคุมดังภาพที่ 2 

 

 

 

เครื่องทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย 
MOBILE CLEANER ROAD MACHINE 

ชาญณรงค์ น้อยบางยาง1 , ถาวร สุวรรณกิจ2 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย เพื่อใช้ในการทําความ
สะอาดบริเวณพื้นถนน และสามารถนําไปใช้งานโดยสามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานได้ 3 ระดับ ระบบการทํางานของ
เคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายเป็นแบบระบบดูด ทํางานโดยใช้กําลังมอเตอร์ 1000 วัตต์  50 เฮิร์ต มีความจุถัง 5 ลิตร 
ระบบของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายทํางานด้วยการปรับความเร็ว การออกแบบการหมุนของมอเตอร์ใช้
ความเร็ว 3 ระดับ คือ เร็ว ปานกลาง และต่ํา โดยการปรับกระแสควบคุมไว้ที่ระดับ 19 แอมแปร์ 15 แอมแปร์และ 20 
แอมแปร์ ด้วยวิธีการใช้ทรานซิสเตอร์มาต่อขนานกัน แล้วนํากระแสที่ได้ออกมานั้นมาควบคุมมอเตอร์ ส่วนวงจรในการชาร์จ
แบตเตอร่ีนั้น อาศัยการทํางานชาร์จและหยุดชาร์จของวงจร โดยจะทําการตรวจวัดระดับแรงดันที่ตกคร่อมแบตเตอร่ี ถ้า
แรงดันต่ํากว่า 11.8 โวลต์ วงจรจะเร่ิมทําการชาร์จประจุ แต่ถ้าแรงดันตกคร่อมถึง 12 โวลต์ วงจรก็จะหยุดชาร์จประจุ
อัตโนมัติ โดยทําให้เกิดการขับ SCR ให้ทํางานตามการทํางานออปโต ้ก็จะมีกระแสออกไปชาร์จประจุให้กับแบตเตอร่ี สําหรับ
ควบคุมปริมาณของกระแสที่ชาร์จให้กับแบตเตอร่ีเม่ือแรงดันที่แบตเตอร่ีสูงขึ้นจะทําให้ SCR หยุดนํากระแสหรือหยุดชาร์จได้ 
คําสําคัญ : เคร่ืองทําความสะอาด, พื้นถนน, ไร้สาย, ความเร็ว, ชาร์จ  

Abstract 

The objective of research for design and construction mobile cleaner road machine for use clean 
road surface and control speed 3 level. A control system of mobile cleaner road machine is vacuum 
system. It work by use motor power 1000 Walt 50 Hz 5 liter tank capacity. Mobile cleaner road machine is 
system work by control speed. The rotation design of motor use 3 speed level is fast, medium and slow 
by adjustment current control at 19A 15A and 20A level. It control by use parallel transistor for current 
control motor. The circuit battery charger use charge and discharge circuit  by voltage level sensor for 
drop across battery and then lower as voltage level than 11.8 Volt a circuit will be charge but if voltage 
level more than 12 Volt a circuit will be discharge. By causing the driver to operate the SCR by 
performance optoelectronics will be battery charger for control current level when high battery voltage  
will be SCR to stop flow current or charger  
Keyword : cleaner, road, mobile, speed, charge 

บทนํา 

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้นานาชนิด ตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆก็
นิยมปลูกต้นไม้ไว้พอเป็นร่มเงาให้ความร่มร่ืนร่มเย็นและเพื่อความสวยงาม แต่ต้นไม้เม่ือมีวันสดก็มีวันแห้ง เม่ือแห้งก็ต้องหล่น
ไม่ว่าจะหล่นเองหรือว่าลมพัดหล่นซึ่งทําให้บริเวณนั้นเกล่ือนไปด้วยเศษใบไม้แห้งดูไม่งามตา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการประดิษฐ์
เคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทําความสะอาด ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลา
อันมีค่า อีกทั้งยังช่วยลดการทํางานของคนที่ต้องทําความสะอาดสําหรับพื้นที่ๆมีบริเวณกว้างอีกด้วย 
 งานวิจัยนี้เป็นโครงงานที่จะนํามาใช้ทําความสะอาดพื้นถนนภายในบริเวณพื้นถนนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ทําความ
สะอาดบริเวณถนนตามหน้าตึกต่างๆ เพื่อใช้ในการแทนแรงงานของคนที่ทําความสะอาดพื้นถนนภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ขาดแคลนคนทําความสะอาดถนน จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองทําความสะอาดถนนแบบไร้สาย มาใช้ช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ภาพท่ี 2 ชุดต้นกําลังระบบควบคุมความเร็ว 

 ในลูปป้อนกลับความเร็วของมอเตอร์ สัญญาณป้อนกลับจะควบคุมมอเตอร์ให้เพิ่มความเร็วขึ้น วงจรควบคุมสามารถ
ทําให้มอเตอร์มีความเร็วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และ ค่อย ๆ ลดลงจนกระทั่งหยุด  
3. ออกแบบวงจรชุดควบคุมความเร็ว 
 เนื่องจากงานวิจัยเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายนี้เป็นการใช้งานที่จําเป็นต้องมีการเคล่ือนที่ไปมาและไม่
จํากัดระยะทาง ฉะนั้นแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมในการใช้งานคือแบตเตอร่ี โดยนําเอาแบตเตอร่ีมาเป็นแหล่งจ่ายต้นกําลังให้กับ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบการควบคุมความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ใช้ความเร็ว 3 ระดับ คือ เร็ว ปานกลาง 
และต่ํา โดยการปรับกระแสควบคุมไว้ที่ระดับ 19 แอมแปร์ 15 แอมแปร์และ 20 แอมแปร์ ด้วยวิธีการใช้ทรานซิสเตอร์มาต่อ
ขนานกันแล้วนํากระแสที่ได้ออกมานั้นมาควบคุมมอเตอร์  
4. ออกแบบวงจรชาร์จแบตเตอร่ี 
 ส่วนวงจรในการชาร์จแบตเตอร่ีนั้น อาศัยการทํางานชาร์จและหยุดชาร์จของวงจร โดยจะทําการตรวจวัดระดับ
แรงดันที่ตกคร่อมแบตเตอร่ี ถ้าแรงดันต่ํากว่า 11.8 โวลต์ วงจรจะเร่ิมทําการชาร์จประจุ แต่ถ้าแรงดันตกคร่อมถึง 12 โวลต์ 
วงจรก็จะหยุดชาร์จประจุอัตโนมัติ โดยทําให้เกิดการขับ SCR ให้ทํางานตามการทํางานออปโต ้ก็จะมีกระแสออกไปชาร์จประจุ
ให้กับแบตเตอร่ี สําหรับควบคุมปริมาณของกระแสที่ชาร์จให้กับแบตเตอร่ีเม่ือแรงดันที่แบตเตอร่ีสูงขึ้นจะทําให้ SCR หยุด
นํากระแสหรือหยุดชาร์จได ้
5. ทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม 
   การวิจัยนี้เป็นการทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ข้อมูลของคร่ืองทดสอบที่ได้สร้างขึ้นและจะนํามาเปรียบเทียบข้อมูล
ทางวิศวกรรม นําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อดีข้อด้อยของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนที่จัดสร้างขึ้น ดังขั้นตอนตามแผนภาพที่ 
3 ดังนี้  

 
ภาพที่ 3 ลําดับขั้นตอนการทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม 

ผลการวิจัย 

 ในการวัดและทดสอบการทํางานของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย โดยมีผลการวิจัยเป็นลําดับดังนี้ 
 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุม 
บล็อกไดอะแกรมของระบบ 
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1. ชุดวงจรควบคุมความเร็ว 
ชุดวงจรควบคุมความเร็วที่สร้างขึ้นประกอบ ด้วยส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน คือ ชุดควบคุมความเร็ว มอเตอร์และ

แบตเตอร่ี ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ชุดวงจรควบคุมความเร็ว 

 

 
ภาพที่ 4 การทดลองมอเตอร์ในสภาวะไม่มีโหลดและขระที่มีโหลด 

2.ชุดควบคุมการวงจรชาร์จแบตเตอร่ี 
        ชุดควบคุมการวงจรชาร์จแบตเตอร่ีที่สร้างขึ้นประกอบด้วยส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอินพุตและ ส่วน
ที่เป็นเอาท์พุต แสดงในภาพที่ 5 

                       
ภาพที่ 5 ชุดควบคุมการวงจรชาร์จแบตเตอร่ี 

3. ทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม 
 การทดลองและเก็บผลนั้นจะดําเนินการใช้เคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายด้วยระดับความเร็วในการ
ทํางาน 3 ระดับ คือ Low medium และ High โดยจะใช้เคร่ืองมือวัดความเร็วรอบกําหนดในแต่ละระดับออกมาใช้เป็นเกณฑ์
ในการเก็บข้อมูล โดยกําหนดให้มีความหนาแน่นเท่ากันทุกคร้ังในการทดสอบเก็บข้อมูลเป็น 100% ซึ่งจะทําให้ได้ผลการ
ทดลองปริมาณเฉลียการเก็บเศษวัสดุทั้งก่อนและหลังที่มีหน่วยเป็นกรัมในการเปรียบผลการทดลอง จากนั้นจึงนํามาหาค่า
ประสิทธิภาพ และเวลาที่ใช้ต่อคร้ังในการทํางาน 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทําความสะอาดพื้นถนน 

ระดับ
ความเร็ว
การทํางาน 

ความเร็ว
รอบ[rpm] 

ความ
หนาแน่น
[g/m2) 

ปริมาณเฉล่ีย
ก่อนเก็บ[g] 

ปริมาณเฉล่ีย
หลังเก็บ[g] 

ประสิทธิภาพ
[%] 

เวลาที่ใช้ต่อคร้ัง
[min] 

Low < 850 100 350 245 70 2.00 

Medium 850-1,440 100 350 290 85 1.50 

High >1,440 100 350 315 90 1.10 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีสร้างข้ึน 

1 2 3 4 5 6 7
Speed(rpm) 1440 1200 850 200 0 0 0

Ampare 1 0.5 0.33 0.2 0.55 0 0
Volt 12 10 8 6 4 2 0
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Speed(rpm) 1665 1442 1044 823 464 172 0
Ampare 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0
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 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย โดยการนําไปใช้งานในการเก็บข้อมูล
เทียบที่ระดับความเร็วในการทํางานต่างๆที่ความหนาแน่นเท่าเดิมทุกคร้ังในการทดลอง ได้ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ  
ดังแสดงในตารางที่ 1 
           ดังนั้นสรุปได้ว่าเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพที่ระดับความเร็วรอบในการทํางาน
ต่ํากว่า 850 rpm เท่ากับ 70% ที่ระดับความเร็วรอบในการทํางาน 850-1,440 rpm เท่ากับ 85% และที่ระดับความเร็วรอบ
สูงกว่า 1,440 rmp เท่ากับ 90% โดยเกณฑ์เบื้องต้นที่กําหนดไว้ได้ผลที่แม่นยําตามสถานะที่ทําการทดสอบ ที่ความหนาแน่น
และสภาวะเดิมทุกคร้ัง ไม่สามารถวัดค่าได้แม่นยําและมีความคาดเคล่ือนถ้าผิดสถานะและรูปแบบที่กําหนด แสดงให้เห็นว่ามี
ค่าการวัดผิดพลาดเกิดขึ้นได้หากเปล่ียนสถานที่และสภาวะแวดล้อมในการทดลอง 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการออกแบบและสร้างเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายนี้ หลังจากผ่านการทดสอบแล้วพบว่าได้ผลดี
มากในระดับหนึ่ง แต่ในบางคร้ังในการใช้งานก็ยังคงมีข้อจํากัดอยู่บ้างในเร่ืองของตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่นในระหว่างการดูดเศษวัสดุภายนอกอาคารเม่ือมีแรงจากลมธรรมชาติเคร่ืองดูดจะไม่สามารถมีแรงกําลังพอในการดูดเศษ
วัสดุเหล่านั้นได้ นอกจากนั้นขนาดของเศษวัสดุที่ดูดก็มีผลกับการทดสอบพบว่าวัสดุที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ําหนักมากจะไม่
สามารถดูดได้ ทําให้ไม่สามารถดูดเศษใบไม้แห้งได้ 100% ตามที่คาดไว้ แต่ก็ยังสามารถพอรับได้เพราะถือว่าเป็นส่วนน้อยเม่ือ
เทียบกับปริมาณของการดูดเศษวัสดุที่ทําได้จากการทดสอบด้วยขนาดกําลังมอเตอร์ของการออกแบบเคร่ืองทําความสะอาดพื้น
ถนนแบบไร้สายนี ้
ข้อเสนอแนะ 
 1. ความเร็วในการเก็บเศษวัสดุจําพวกใบไม้ที่รวดเร็วของเคร่ืองทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สายนี้ อาจเกิดความ
ผิดพลาดในการเก็บเศษวัสดุได้ ดังนั้นควรมีการแก้ไขความเร็วในการดูดให้มีกําลังมากขึ้น 
 2. ควรใช้กําลังมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรพัฒนาให้เก็บเศษวัสดุที่มีน้ําหนักมากขึ้นกว่าวัสดุที่เก็บเพียงชิ้นเล็กโดยใช้ไซโคลนและกําลังมอเตอร์ที่สัมพันธ์
กันเพิ่มมากขึ้น 
 4. ควรมีการพฒันาในการมีตัวเลขดิจิตอลในการบอกความเร็วรอบในการทํางานด้วย 
 5. ควรมีการพัฒนาในการบอกระดับแรงดันของแบตเตอร่ีในการใช้งานด้วย 
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การใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก 
THE UTILIZATION OF LOCAL MATERIAL OF CHAMPASAK AS SOUVENIR 

อรุณี เจริญทรัพย์1, วิบูล จันทร์แย้ม1, หนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ 2 

1สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
2สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์ของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก ได้เน้นประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความเป็น
เอกลักษณ์และเร่ืองราวของท้องถิ่น และนําธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การ
พัฒนาของที่ระลึกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ จํานวน 10 รูปแบบ (ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋า
รูปทรงเอขนาดกลาง, กระเป๋ารูปตัวยู, กระเป๋ารูปปกเส้ือ, กระเป๋ารูปทรงตัวเอขนาดใหญ่, กระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค, 
กระเป๋าสะพายรูปทรงกระบอก, กระเป๋าสะพายทรงส่ีเหล่ียม, กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าด้านหน้า, กระเป๋าสะพาย
ทรงโค้ง, กระเป๋าสะพายรูปทรงอิสระ) และประเภทผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น จํานวน 10 รูปแบบ (ที่วางนามบัตร, ปลาปากเซตั้ง
โต๊ะ, พวงกุญแจ, ที่วางเทียน, ที่แขวนของ, ที่วางของอเนกประสงค์, กล่องเศษไม้, กล่องไม้,กล่องธัญพืช, เข็มกลัด จากการ
ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และนักท่องเที่ยวจํานวน 100 คน ด้านความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและลักษณะ
ท้องถิ่น พบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าด้านหน้ามีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุท้องถิ่น กล่องเศษไม้มีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด  อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับความสนใจจาก
กลุ่มแม่บ้านในแขวงจําปาสักเป็นอย่างดีเพื่อการนําต้นแบบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ,์ 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 ด้วยการส่ือสารภาษาและการดําเนินชีวิตที่
คล้ายคลึงกันจนยากที่จะแยกออก (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย, 2546) จึงอาจกล่าวได้ว่า
ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้ มิอาจถูกทําลายให้เส่ือมหายลงไปได้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศ
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ภาพที่ 1 ภาพการเก็บข้อมูลออกพื้นที่ดูผลิตภัณฑ์ ตลาดดาวเรือง จําปาสัก 

 

   
ภาพที่ 2 ภาพลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตลาดดาวเรือง จําปาสัก 

 

 2. ศึกษารูปแบบและร่างแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได้นําข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษามากําหนดแนวคิดการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ โดยปรับปรุงพัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมๆ โดยใช้แนวการใช้วัสดุ
ท้องถิ่น และนําเสนอเร่ืองราว โดยจําแนก เร่ืองราวธรรมชาติ และงานสถาปัตยกรรม โดยการร่างแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอแขวง
จําปาสักผสมผสานกะลาและเศษวัสด ุและของที่ระลึกจากเศษวัสดุเหลือใช้ 

     
ภาพที่ 3 ภาพร่างแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก 

    
ภาพที่ 4 ภาพร่างแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ แขวงจําปาสัก 

 

 3. สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุจากแขวงจําปาสัก สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก ด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าทอนั้น จะทําการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แล้วจึงทําการตัดเย็บงานต้นแบบตามที่ได้ร่างแบบไว้ อีกทั้งได้ทําซับใน
ของผลิตภัณฑ์ผ้าทุกประเภทด้วยผ้าฝ้ายทอมือพื้นดํา เพื่อให้ผลงานดูเรียบร้อย ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุนั้น ได้เตรียม
วัสดุที่ประกอบเป็นชิ้นงานแต่ละชนิดไว้ก่อน จากนั้นจึงนํามาประกอบเป็นชิ้นที่สมบูรณ์ 
            

                   
 ภาพที่ 5 ภาพสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง แขวงจําปาสัก 
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ภาพที่ 6 ภาพสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ แขวงจําปาสัก 
 

   
ภาพที่ 7 ภาพตัวอย่างสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แขวงจําปาสัก 

 

 จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากการสอบถามแบบร่างและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เม่ือผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองจากแขวงจําปาสัก 
และผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุประเภทไม้ไผ่ และเศษไม้ มาปรับปรุงแบบแล้วประเมินกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกคร้ัง ข้อมูลของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแขวงจําปาสัก ที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกจากเศษวัสดุ ประเภท ไม้ไผ่ และเศษไม้ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบผลงานจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากเนื้อหาการสัมภาษณ์และสอบถามเพื่อนํามาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนา 
 5. ประเมินความพึงพอใจรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ ประเภทกะลา ไม้ไผ่ และ
เศษไม้ จากกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแม่บ้าน และบุคคลทั่วไป โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใช้ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 

ผลการวิจัย 

 จากผลการประเมินการใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าที่ระลึกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพจาก
วัสดุธรรมชาติและผ้าทอให้เป็นสินค้าที่ระลึกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ
ให้กับชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยแบ่งสินค้าของที่ระลึกเพื่อทําตัวอย่างต้นแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านจํานวน 100 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนา
เป็นของที่ระลึก โดยผู้เชี่ยวชาญ ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก ที่มีคะแนนสูงสุดคือ กระเป๋าสะพายทรง
โค้ง(คร่ึงวงกลม)จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก( X  = 4.64) รองลงมาเป็นกระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าหน้าจากผ้า
ทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก ( X  = 4.60) และกระเป๋าทรงเอ(ขนาดใหญ่)จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก( X  = 4.56) 
ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุจากแขวงจําปาสัก ที่มีคะแนนสูงสุดคือกล่องเศษไม้จากวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก ( X  = 4.60) 
รองลงมาเป็นที่วางนามบัตรจากเศษวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก ( X  = 4.56) และที่วางนามบัตรจากเศษวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปา
สัก( X  = 4.52) 
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านชุมชนในภาคกลาง เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปา
สักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก ประเภทผ้าทอพื้นเมืองที่มีคะแนนสูงสุดคือ กระเป๋าสะพายทรงโค้ง(คร่ึงวงกลม)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) ซึ่งจากผลการประเมิน
ของกลุ่มแม่บ้านมีสอดคล้องกับผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
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               ภาพที่ 8 ภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลจากการวิจัยลงสู่เครือข่ายชุมชนภาคกลางตอนบน 
 

   
 ภาพที่ 9 ภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลจากการวิจัยลงสู่เครือข่ายชุมชนในแขวงจําปาสัก 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก จากศึกษาได้วางแผนสร้างสรรค์
ผลงานจากวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก โดยเน้นการสร้างของที่ระลึกที่มีความงามและประโยชน์ใช้สอย  ความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น  สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย แปลกใหม่ น่าสนใจ โดยนําแนวคิดทางรูปแบบมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
เป็นการใช้วัสดุหรือเร่ืองราวในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า กระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตง่าย ชุมชนสามารถ
เรียนรู้และผลิตเป็นสินค้าได้  โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองในแขวงจําปาสักร่วมกับวัสดุท้องถิ่น ดังเช่น กะลา 
ลูกปัดไม้ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอแขวงจําปาสัก จํานวน 11 รูปแบบได้แก่ ผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก , 
กระเป๋ารูปทรงเอ(ขนาดกลาง), กระเป๋ารูปตัวยูจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, กระเป๋ารูปปกเส้ือจากผ้าทอพื้นเมืองแขวง
จําปาสัก , กระเป๋ารูปทรงตัวเอ(ขนาดใหญ่)จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก , กระเป๋าใส่โน้ตบุ้ค , กระเป๋าสะพายรูป
ทรงกระบอก, กระเป๋าสะพายทรงส่ีเหล่ียมจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าด้านหน้า , 
กระเป๋าสะพายทรงโค้ง, กระเป๋าสะพายรูปทรงอิสระจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุใน
ท้องถิ่น ดังเช่น การใช้เศษไม้สร้างสรรค์ร่วมกับวัสดุท้องถิ่นอีก 10 รูปแบบ โดยจําแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ ของที่ระลึก
ประเภทของประดับตกแต่ง จํานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ ที่วางนามบัตรจากเศษวัสดุท้องถิ่น, ปลาปากเซจากวัสดุผสมผสานทั้งโต๊ะ
, พวงกุญแจสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ของที่ระลึกประเภทของใช้  จํานวน 6 รูปแบบ ได้แก่, ที่วางเทียนจากเศษวัสดุท้องถิ่น,ที่
แขวนของอเนก, ที่วางของอเนกประสงค์จากเศษวัสดุ,กล่องเศษไม้พร้อมบรรจุภัณฑ์, กล่องธัญญาพืช,กล่องไม้ไผ่พร้อมบรรจุ
ภัณฑ ์ของที่ระลึกประเภทโบราณวัตถุจําลอง จํานวน 1 รูปแบบ ได้แก่ เข็มกลัดแสดงเร่ืองราวแขวงจําปาสักพร้อมบรรจุภัณฑ์  
 จากการศึกษาพบว่า  ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มแม่บ้านในแขวงจําปาสัก ซึ่งมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เห็นว่าผลิตภัณฑ์
ผ้าทอแขวงจําปาสักที่ออกแบบและตกแต่งร่วมกับวัสดุท้องถิ่น จํานวน 21 ผลิตภัณฑ์ พบว่า กระเป๋าทรงโค้ง ได้รับความนิยม
มากที่สุดด้วยเหตุที่ว่า รูปแบบความสวยงามมีลักษณะของเอกลักษณ์ท้องถิ่น  รองลงมาเป็น กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อม
พร้อมกระเป๋าด้านหน้า ส่วนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนั้นคือ กล่องเศษไม้พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ และที่วางของอเนกประสงค์ ที่มีรูปแบบการจัดวาง และสามารถนําเอาเศษวัสดุในท้องถิ่นมาผสมผสานสร้างสรรค์งาน
อย่างลงตัว รองลงมาเป็น ที่แขวนของของอเนกประสงค์  ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์ทั้งหมดจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับชุมชน 
เพื่อทําการพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ระลึก จําหน่ายสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

         ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชนสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้มี
รูปแบบใหม่ และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน และแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เร่ิมจากความรู้ที่มีอยู่ แล้วผสมผสานกับความรู้จากภายนอก เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน   

เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย.2546. ข้อมูลเบื้องต้นสาธารณรัฐ  
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว. www.thaitrade.com. 
ประเสริฐ  ศีลรัตนา. 2531. ของท่ีระลึก.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
ห้องการท่องเที่ยวแขวงจําปาสัก. มปป. บทสรุปย่อ การคุ้มครองและพัฒนาการท่องเท่ียวแขวงจําปาสัก.แขวงจําปาสัก. 
 ห้องการท่องเท่ียวแขวงจําปาสัก.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     
               ภาพที่ 8 ภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลจากการวิจัยลงสู่เครือข่ายชุมชนภาคกลางตอนบน 
 

   
 ภาพที่ 9 ภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลจากการวิจัยลงสู่เครือข่ายชุมชนในแขวงจําปาสัก 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจําปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก จากศึกษาได้วางแผนสร้างสรรค์
ผลงานจากวัสดุท้องถิ่นแขวงจําปาสัก โดยเน้นการสร้างของที่ระลึกที่มีความงามและประโยชน์ใช้สอย  ความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น  สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย แปลกใหม่ น่าสนใจ โดยนําแนวคิดทางรูปแบบมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
เป็นการใช้วัสดุหรือเร่ืองราวในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า กระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตง่าย ชุมชนสามารถ
เรียนรู้และผลิตเป็นสินค้าได้  โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองในแขวงจําปาสักร่วมกับวัสดุท้องถิ่น ดังเช่น กะลา 
ลูกปัดไม้ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอแขวงจําปาสัก จํานวน 11 รูปแบบได้แก่ ผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก , 
กระเป๋ารูปทรงเอ(ขนาดกลาง), กระเป๋ารูปตัวยูจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, กระเป๋ารูปปกเส้ือจากผ้าทอพื้นเมืองแขวง
จําปาสัก , กระเป๋ารูปทรงตัวเอ(ขนาดใหญ่)จากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก , กระเป๋าใส่โน้ตบุ้ค , กระเป๋าสะพายรูป
ทรงกระบอก, กระเป๋าสะพายทรงส่ีเหล่ียมจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก, กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อมกระเป๋าด้านหน้า , 
กระเป๋าสะพายทรงโค้ง, กระเป๋าสะพายรูปทรงอิสระจากผ้าทอพื้นเมืองแขวงจําปาสัก และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุใน
ท้องถิ่น ดังเช่น การใช้เศษไม้สร้างสรรค์ร่วมกับวัสดุท้องถิ่นอีก 10 รูปแบบ โดยจําแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ ของที่ระลึก
ประเภทของประดับตกแต่ง จํานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ ที่วางนามบัตรจากเศษวัสดุท้องถิ่น, ปลาปากเซจากวัสดุผสมผสานทั้งโต๊ะ
, พวงกุญแจสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ของที่ระลึกประเภทของใช้  จํานวน 6 รูปแบบ ได้แก่, ที่วางเทียนจากเศษวัสดุท้องถิ่น,ที่
แขวนของอเนก, ที่วางของอเนกประสงค์จากเศษวัสดุ,กล่องเศษไม้พร้อมบรรจุภัณฑ์, กล่องธัญญาพืช,กล่องไม้ไผ่พร้อมบรรจุ
ภัณฑ ์ของที่ระลึกประเภทโบราณวัตถุจําลอง จํานวน 1 รูปแบบ ได้แก่ เข็มกลัดแสดงเร่ืองราวแขวงจําปาสักพร้อมบรรจุภัณฑ์  
 จากการศึกษาพบว่า  ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มแม่บ้านในแขวงจําปาสัก ซึ่งมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เห็นว่าผลิตภัณฑ์
ผ้าทอแขวงจําปาสักที่ออกแบบและตกแต่งร่วมกับวัสดุท้องถิ่น จํานวน 21 ผลิตภัณฑ์ พบว่า กระเป๋าทรงโค้ง ได้รับความนิยม
มากที่สุดด้วยเหตุที่ว่า รูปแบบความสวยงามมีลักษณะของเอกลักษณ์ท้องถิ่น  รองลงมาเป็น กระเป๋าสะพายทรงตัวยูพร้อม
พร้อมกระเป๋าด้านหน้า ส่วนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนั้นคือ กล่องเศษไม้พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ และที่วางของอเนกประสงค์ ที่มีรูปแบบการจัดวาง และสามารถนําเอาเศษวัสดุในท้องถิ่นมาผสมผสานสร้างสรรค์งาน
อย่างลงตัว รองลงมาเป็น ที่แขวนของของอเนกประสงค์  ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์ทั้งหมดจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับชุมชน 
เพื่อทําการพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ระลึก จําหน่ายสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

         ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชนสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้มี
รูปแบบใหม่ และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน และแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

 

ประชาชนลาว ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เร่ิมจากความรู้ที่มีอยู่ แล้วผสมผสานกับความรู้จากภายนอก เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน   

เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย.2546. ข้อมูลเบื้องต้นสาธารณรัฐ  
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว. www.thaitrade.com. 
ประเสริฐ  ศีลรัตนา. 2531. ของท่ีระลึก.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
ห้องการท่องเที่ยวแขวงจําปาสัก. มปป. บทสรุปย่อ การคุ้มครองและพัฒนาการท่องเท่ียวแขวงจําปาสัก.แขวงจําปาสัก. 
 ห้องการท่องเท่ียวแขวงจําปาสัก.  
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ความหลากหลายของสมุนไพรกินได้และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

BIODIVERSITY OF CULINARY HERB AND ETHNOBOTANICAL STUDIES AT 
CHAMPASAK UNIVERSITY LAO PEOPLE’X DEMOCRATIC REPUBLIC 

เพียงใจ เจียรวิชญกุล1 อรวรรณ ไซยาวงศ์2 คําพิสัย คําม่ิงสวัสดิ์2 
1สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

2คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายของสมุนไพรพืชกินได้และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยการเดินเท้าเข้าสํารวจ
พรรณพืชร่วมกับการวางแปลงสํารวจ 3 ขนาด คือ 400 ตารางเมตร 16 ตารางเมตร และ 1 ตารางเมตรเพื่อเก็บข้อมูลไม้ต้น 
ไม้พุ่ม ไม้เล้ือย และไม้ล้มลุกตามลําดับ พบพืชพรรณทั้งส้ิน  73 วงศ์ 101 สกุล 179 ชนิด เป็นพืชที่นํามาใช้ประโยชน์ 54 วงศ์ 
98 สกุล 113 ชนิด จําแนกเป็นสมุนไพรกินได้ 27 วงศ์ 35 สกุล 40 ชนิด โดยวงศ์ที่นํามาบริโภคมากที่สุดคือวงศ์ Moraceae 
พบ 2 สกุล 4 ชนิด รองลงมาคือวงศ์ Sapindaceae พบ 2 สกุล 3 ชนิด และวงศ์ Euphorbiaceae พบ 3 สกุล 3 ชนิด 
สําหรับส่วนที่นํามาบริโภคพบว่ามีการนํายอดอ่อนมาบริโภคมากที่สุด (20 ชนิด) รองลงมาคือผล ลําต้น ดอก เมล็ดและหัวใต้
ดินตามลําดับ สมุนไพรกินได้นี้มีสรรพคุณในการลดไข้มากที่สุด (8 ชนิด) รองลงมาคือรักษาโรคประดง (6 ชนิด) 
คําสําคัญ : ความหลากหลาย สมุนไพรกินได้ มหาวิทยาลัยจําปาสัก 

Abstract 
 The diversity of Culinary Herb and Ethnobotanical Studies at Champasak University Lao People’s 

Democratic Republic was studied between April 2011 to November 2011 . Three sample sizes 400 square 
meters 16 square meters and 1 square meters for collecting  data of trees, creeps, shrubs and herbs was 
designed. General species inventory along natural routes was also made as a supplement. The plants 
diversity comprises of 73 families 101 genera 179 species. There were usage 54 families 98 genus 113 
species. The studied found that edible herbs can be devided into 27 families 35 genera and 40 species. 
The most common is Moraceae  (2 genera 4 species) Sapindaceae (2 genera 3 species) and Euphorbiaceae 
(3 genera 3 species). For consuming parts, it was found that 20 species were used as young leaves follow 
by fruits, stems, flowers, seeds and tubers respectively. For medical propose 8 species were used as fever 
and pain relieve follow by skin allergies (6 species).  
Keywords : Diversity, Culinary Herb, Champasak  University 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยจําปาสักตั้งอยู่ในเขตปากเซ แขวงจําปาสัก มีพื้นที่ทั้งหมด 1,937 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 190 เมตร มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งที่ 2 ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้สถาปนาเม่ือปี พ.ศ. 2545 โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา 5 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิต
ภาคการเกษตรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศจึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อมาพัฒนาการ
เรียนการสอน การฝึกอบรมบุคลากรให้แก่ทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นที่ การวิจัยร่วมและ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเองมีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่ปัจจุบันได้มี
ราษฎรบุกรุกเข้าไปอาศัยและตัดไม้ทําลายป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ จึงอาจทําให้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลกมีความหลากหลายลดลง ส่งผลให้ชาวชนบท
และชาวบ้านซึ่งใช้ประโยชน์จากป่าใกล้บ้าน ชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นกลุ่มคนในสังคมที่จะสูญเสียประโยชน์มากที่สุดจากความ
เส่ือมโทรมของป่าซึ่งเป็นแหล่งอาหาร ยา วัสดุและส่ิงจําเป็นอื่น ๆ ในการดํารงชีวิต ส่วนในระดับประเทศอาจมีความขาด
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แคลนวัตถุดิบสําหรับผลิตยาสมุนไพรและทรัพยากรธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสํารวจ 
รวบรวมความหลากหลายของพืชไว้และศึกษาพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการนําพืชสมุนไพรมาใช้
ประโยชน์ไม่ให้สูญหาย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อสํารวจพันธุ์พืชสมุนไพรกินได้และจําแนกอย่างเป็นระบบ 
 2. เพื่อรวบรวมความรู้ในการใช้สมุนไพรจากราษฎรที่เคยใช้สมุนไพรและหมอพื้นบ้าน 
 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 สํารวจและศึกษาพืชกินได้ตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรรวมทั้งวางแปลงตัวอย่างรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสซ้อนกัน  3 แปลงคือแปลงขนาด 400 ตารางเมตร 16 ตารางเมตรและ 1 ตารางเมตรเพื่อสํารวจชนิดและ
จํานวนไม้ต้น  ไม้หนุ่ม ไม้พุ่มและไม้ล้มลุก จํานวน 20 แปลง ระหว่างเดือนเมษายน-พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 บันทึกลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ถ่ายภาพและเก็บตัวอย่างพืชเพื่อนํามาเป็นตัวอย่างแห้งและเก็บไว้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนําตัวอย่างพืชมาตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่หอพรรณไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วจําแนกชนิดของพืชกินได้โดยการประเมินพฤกษศาสตร์พื้นบ้านแบบเร่งด่วน (Rapid 
Ethnobotany  Appraisai : REA) จากราษฎรที่เคยเข้าไปเก็บพืชในป่ามาบริโภคจํานวน 10 คนร่วมกับการตรวจเอกสาร 
(ไพฑูรย,์ 2546 อนันต์, 2551 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2551 และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2552)  

ผลการวิจัย 

 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรกินได้และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 
พบว่ามีพืชทั้งหมด 73 วงศ์ 101 สกุล 179 ชนิด แต่เป็นพืชที่ราษฎรในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสักรู้จักและนํามาใช้ประโยชน์ 
54 วงศ์ 98 สกุล 113 ชนิด จําแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ 6 กลุ่มคือ สมุนไพรกินได้ 27 วงศ์ 35 สกุล 40 ชนิด 
(ตารางที่ 1) พืชอาหาร 14 วงศ์ 16 สกุล 16 ชนดิ (ตารางที่ 2) พืชอาหารและใช้ประโยชน์อื่น ๆ 6 วงศ์ 6 สกุล 6 ชนิด (ตาราง
ที่ 3) พืชสมุนไพร 18 วงศ์ 25 สกุล 26 ชนิด (ตารางที่ 4) พืชสมุนไพรและพืชใช้ประโยชน์อื่น ๆ  13 วงศ์ 15 สกุล 15 ชนิด 
(ตารางที่ 5) และพืชที่นํามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น 9 วงศ์ 9 สกุล 10 ชนิด (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 1 แสดงพืชสมุนไพรกินได้ที่พบในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่นํามาใช้ประโยชน-์สรรพคุณ 

Acacia concinna (Willd.) DC. ส้มป่อย ส้มป่อย ยอดอ่อน นํามาแกง 
ราก ลําต้น รักษาโรคเบาหวาน 

Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen คราดหัว
แหวน 

หญ้าหอมแก้ว ยอดอ่อน นํามาแกง 
ทั้งต้น แก้เจ็บคอ มาเลเรีย 

Agamosma marginata (Roxb.) G. 
Don 

โมกเครือ ไส้ตัน ยอดอ่อน กินกับลาบ แจ่ว ป่น 
ยอด ขับน้ํานม 

Alpinia blephrocalyx K. Schum. var. 
glabrior (Hand.-Mazz.) T.L. Wu 

ข่าคม ข่าคม หน่ออ่อน กินกับลาบ 
ราก แก้ตกขาว ใบเป็นยารมแก้วิงเวียน 

Ancictrocladus tectorius (Lour.) 
Merr. 

ค้อนหมาแดง หูกวาง ยอดอ่อน กินกับลาบ แจ่ว ป่น 
ต้น รักษาโรคกระเพาะ 

Antidesma bunius (L.) Spreng. var 
bunius 

มะเม่า เม่าขน ผล นํามาตําน้ําพริก 
ใบ ลําต้นใช้ประคบแก้ปวด 

Artocarpus communis Forst. ขนุนกํามะลอ ตวด ผล รับประทานได ้
ราก รักษาไข้ 

Artocarpus lacucha Roxb. Ex Buch-
Ham 

มะหาด ต้นหาด ผล รับประทานได ้
ลําต้น แก้เบาหวาน 

Barringtonia acutangula (L.) Gaerth. จิก กระโดนน้ํา ยอด กินกับลาบ แจ่ว ป่น 
ลําต้น ใบ รักษาโรคกระเพาะ 

Bauhinia malabarica Roxb. ส้มเส้ียว ส้มเส้ียว ยอด กินกับลาบ 
ลําต้น ผล ใบเป็นยาระบาย 

Bombax ceiba L. ง้ิวแดง ง้ิวป่า เกสร ดูดน้ําหวาน 
ราก ลําต้น แก้ไข้ 

Bombusa bambos (L.) Voss ไผ่ป่า ไม้ซางไฟ หน่ออ่อน รับประทานได ้
ใบ แก้ปวดหัว ราก เป็นยาเย็น 

Careya sphaerica Roxb. กระโดน กระโดนโคก ยอด กินกับแจ่ว 
เปลือก รักษาโรคผิวหนัง ถอนพิษ 

Cratoxyllum maingyi Dyer แต้ว ติ้ว  ยอดอ่อน กินกับลาบ 
ลําต้น รักษาโรคประสาท 

Dallenia aurea Sm ส้านใหญ่ ต้นส้าน เปลือกผล รับประทานได ้
รา ลําต้น รักษาโรคผิวหนัง 

Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ผักกูด ผักกูด ใบอ่อน กินกับลาบ แจ่ว ป่น 
ต้น แก้ไอ 

Ficus hispida L.f. มะเดื่อปล้อง เดื่อป่อง ผล รับประทานได ้
ใบ ใช้ขับเลือด 

Ficus racemosa L. มะเดื่อ
อุทุมพร 

มะเดื่อเกล้ียง ยอด ผลอ่อน กินกับแจ่ว ป่น 
ลําต้น แก้ฝีในท้อง 

Flagellaria indica L. หมากลิง หวายลิง ยอดอ่อน นํามาแกง 
ลําต้น แก้ร้อนใน 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่นํามาใช้ประโยชน-์สรรพคุณ 

Hydnocarpus anthelminthicus 
Pierre ex Laness. 

กระเบาใหญ่ กระเบา ผล กินเป็นผลไม้ 
ลําต้น ราก รักษาโรคตับ 

Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา ล้ินฟ้า ยอด ฝัก กินกับแจ่ว ป่น 
เปลือก รักษาโรคผิวหนัง 

Hymenocardia wallichi Tul. แฟบ หูลิง ยอด ผล กินกับแจ่ว ป่น 
ต้น บํารุงเลือด 

Irvingia malayana Oliv. Ex A. W. 
Benn. 

กระบก ต้นบก เมล็ด รับประทานได ้
ผล ขับพยาธิ 

Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) 
Leenh. 

มะหวด มะหวด ผล รับประทานได ้
ราก ลําต้นเป็นยาบํารุง 

Lepisanthes senegalensis (Poir.) 
Leenh. 

ชํามะเลียง มะหวดน้อย 
หมาว้อ 

ผล รับประทานได ้
ราก ใบ ลําต้นรักษาโรคอยู่ไฟไม่ได้ 

Lygodium polystachyum Wall. Ex 
Moore 

หญ้าลิเภา ผักกูด ยอดอ่อน รับประทานได ้
ใบ แก้ไอ 

Microcos tomentosa Sm. ไม้ลาย หมากคอม ผล รับประทานได ้
ราก แก้โรคประดง 

Millettia brandisia Kurz กระพี้จั่น สะทอน ยอด กินกับแจ่ว ป่น 
ลําต้น แก้ไข ้

Mimosa diplotricha C. Wright ex 
Sauvalle  

ไมยราพเครือ หนามเขี้ยวงู ฝัก รับประทานได้ 
ลําต้น ใช้ลดไข้ 

Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน คอแลน ผล รับประทานได ้
ราก ลําต้นรักษาโรคประดง 

Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา ล้ินฟ้า ยอด ฝัก กินกับแจ่ว ป่น 
เปลือก รักษาโรคผิวหนัง 

Parinari anamense Hance มะพอก ต้นพอก ผล กินเป็นผลไม้ 
ราก รักษาโรคประดง 

Passiflora foetida L. กะทกรก ผักหอหํา  
ผักหําหมอย 

ใบ กินกับแจ่ว ป่น  
ใบ ทําให้นอนหลับสบาย 

Piper macropiper Blume พลูป่า พลู ใบ กินกับหมาก 
ทั้งต้น แก้ประดง 

Smilax ovalifolia Roxb. เถาวัลย์ยั้ง เขือง ใบอ่อน กินกับป่น 
ใบ รักษาโรคริดสีดวงจมูก ไซนัส 

Strophioblachia fimbricalyx Boerl. บาซ๊าด กกนมยาน ยอด กินกับแจ่ว ป่น 
ใบ รักษาโรคกระเพาะ 

Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ย่านาง ย่านาง ใบ นํามาแกง 
ราก ลดไข้ 

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. 
kerrii (Craib&Hutch.) I.C. Nielsen 

แดง ไม้แดง ผล กินเป็นผลไม้ 
ลําต้น รักษาโรคเบาหวาน 

Zingiber officinale Roscoe ขิงแครง ขิงแครง ดอก ใบอ่อน กินกับแจ่ว แกงอ่อม 
หัว แก้ประดง 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่นํามาใช้ประโยชน-์สรรพคุณ 

Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. 
oenoplia 

เล็บเหยี่ยว หนามเล็บแมว ผล รับประทานได ้
ราก ลําต้น แก้ประดง 

Ziziphus mauritiana Lam. พุทรา หมากกะทัน ผล รับประทานได ้
ผล รักษาไข้เหลือง 

 

ตารางที่ 2 แสดงพืชอาหารที่พบในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์-วิธีบริโภค 

Amomum villosum Lour. Var. 
xanthioides 

เร่ว อีแน่ง ยอด กินกับป่น แจ่ว 
  

Artabotrys harmandii Finet & 
Gagnep. 

นมวัว ผีผวน ผล รับประทานได ้
  

Caryota bacsonensis Magalon เต่าร้าง ตาว ยอด ใช้แกง 
  

Colocasia gigantea Hook. F. บอน บอน ต้น ใช้แกง 

Dioscorea glabra Roxb. มันตามราก มันทึบ หัว รับประทานได ้

Diospyros oblonga Wall. Ex G. Don นางดํา สลักดํา ผล รับประทานได ้

Feroniella lucida (Scheff.) Swingle มะสัง กะสัง ผล รับประทานได ้

Ficus annulata Blume ไทร ไฮ่ ผลอ่อน กินกับเม่ียงตะไคร้ 

Lasia spinosa (L.) Thwaites ผักหนาม ผักหนาม ใบ รับประทานเป็นผัก 

Macroptilium lathyroides (L.) Urb. ถั่วผี ถั่วผี ฝัก รับประทานได้ 

Musa acuminata Colla กล้วยป่า กล้วยป่า ผล รับประทานได ้ลําต้นใช้แกง  
ปลีกล้วย รับประทานได้ 

Pachyrhizus erosus (L.) Urb.  มันแกว มันแกว หัว รับประทานได ้

Physalis angulata L. โทงเทง โพงโพะ ผลกินเป็นผลไม้ 

Sauropus androgynus (L.) Merr. ผักหวานบ้าน ผักหวาน ใบกินกับป่น 

Schleichera oleosa (Lour.) Oken ตะคล้อ หมากคอส้ม ผลกินกับปลาร้า ทําลาบปลา 

Ziziphus cambodiana Pierre ตะครอง หนามคอม ผล รับประทานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่นํามาใช้ประโยชน-์สรรพคุณ 

Hydnocarpus anthelminthicus 
Pierre ex Laness. 

กระเบาใหญ่ กระเบา ผล กินเป็นผลไม้ 
ลําต้น ราก รักษาโรคตับ 

Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา ล้ินฟ้า ยอด ฝัก กินกับแจ่ว ป่น 
เปลือก รักษาโรคผิวหนัง 

Hymenocardia wallichi Tul. แฟบ หูลิง ยอด ผล กินกับแจ่ว ป่น 
ต้น บํารุงเลือด 

Irvingia malayana Oliv. Ex A. W. 
Benn. 

กระบก ต้นบก เมล็ด รับประทานได ้
ผล ขับพยาธิ 

Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) 
Leenh. 

มะหวด มะหวด ผล รับประทานได ้
ราก ลําต้นเป็นยาบํารุง 

Lepisanthes senegalensis (Poir.) 
Leenh. 

ชํามะเลียง มะหวดน้อย 
หมาว้อ 

ผล รับประทานได ้
ราก ใบ ลําต้นรักษาโรคอยู่ไฟไม่ได้ 

Lygodium polystachyum Wall. Ex 
Moore 

หญ้าลิเภา ผักกูด ยอดอ่อน รับประทานได ้
ใบ แก้ไอ 

Microcos tomentosa Sm. ไม้ลาย หมากคอม ผล รับประทานได ้
ราก แก้โรคประดง 

Millettia brandisia Kurz กระพี้จั่น สะทอน ยอด กินกับแจ่ว ป่น 
ลําต้น แก้ไข ้

Mimosa diplotricha C. Wright ex 
Sauvalle  

ไมยราพเครือ หนามเขี้ยวงู ฝัก รับประทานได้ 
ลําต้น ใช้ลดไข้ 

Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน คอแลน ผล รับประทานได ้
ราก ลําต้นรักษาโรคประดง 

Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา ล้ินฟ้า ยอด ฝัก กินกับแจ่ว ป่น 
เปลือก รักษาโรคผิวหนัง 

Parinari anamense Hance มะพอก ต้นพอก ผล กินเป็นผลไม้ 
ราก รักษาโรคประดง 

Passiflora foetida L. กะทกรก ผักหอหํา  
ผักหําหมอย 

ใบ กินกับแจ่ว ป่น  
ใบ ทําให้นอนหลับสบาย 

Piper macropiper Blume พลูป่า พลู ใบ กินกับหมาก 
ทั้งต้น แก้ประดง 

Smilax ovalifolia Roxb. เถาวัลย์ยั้ง เขือง ใบอ่อน กินกับป่น 
ใบ รักษาโรคริดสีดวงจมูก ไซนัส 

Strophioblachia fimbricalyx Boerl. บาซ๊าด กกนมยาน ยอด กินกับแจ่ว ป่น 
ใบ รักษาโรคกระเพาะ 

Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ย่านาง ย่านาง ใบ นํามาแกง 
ราก ลดไข้ 

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. 
kerrii (Craib&Hutch.) I.C. Nielsen 

แดง ไม้แดง ผล กินเป็นผลไม้ 
ลําต้น รักษาโรคเบาหวาน 

Zingiber officinale Roscoe ขิงแครง ขิงแครง ดอก ใบอ่อน กินกับแจ่ว แกงอ่อม 
หัว แก้ประดง 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
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ตารางที่ 3 แสดงพืชอาหารและใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่พบในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว 
ส่วนที่นํามาใช้ประโยชน ์
และการใช้ประโยชน์ 

Adenanthera pavonia L. มะกลํ่าต้น ผักลํา ยอด แกงใส่ปลาแห้ง 
ไม้ ใช้ทําฟืน 

Cassia javanica L. subsp. renigera (Wall. Ex 
Benth.) K. Larsen 

ชัยพฤกษ ์ ปะคม เปลือก ใช้เคี้ยวกับหมาก 
ต้น ใช้ทําฟืน 

Dioscorea hispida Dennst. var. hispida กลอยข้าว
เหนียว 

กอย หัว รับประทานได้ 
ต้น ใช้ทําอาหารสัตว์ 

Garcinia nigrolineata Planch. Ex T. Anderson ชะมวง ส้มโมง ม่วง
ส้ม 

ยอด ต้มใส่ปลา 
ไม้ ใช้ทําฟืน 

Hymenodicton orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ ส้มกบ ใบ ทําอั่วกบ 
ไม้ ใช้ทําฟืน 

Siphonodon celastrineus Griff. มะดูก ดูกใหญ่ เมล็ด รับประทานได ้
ไม้ ใช้ทําถ่าน 

 
ตารางที่ 4 แสดงพืชสมุนไพรที่พบในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์-สรรพคุณ 

Mangifera sp. มะม่วงป่า ม่วงซี่ ราก ขับเลือดเสีย 

Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. ชะเอม อ้อยสามสวน ต้น แก้ไอ 

Sambucus javanica Reinw. Ex Blume สะพ้านก้น ตับเต่า ราก แก้ปวดตับ 

Ageratum houstonianum Mill. สาบเสือม่วง สาบเสือ ใบ ห้ามเลือด 

Elephantopus scaber L.H  โด่ไม่รู้ล้ม ขี้ไฟนกคุ่ม ราก แก้ไข้ ร้อนใน 

Blumea balsamifera (L.) DC. หนาด หนาด ใบ โรคผิวหนัง 
Chromolaena odoratum (L.) R.M. 
King&H. Rob. 

สาบเสือ สาบเสือ ใบ ห้ามเลือด 

Carex sp. หญ้าคมบาง หญ้าคมเป้า หัว ยาบํารุง 

Diospyros decandra Lour. จันอิน ดูกเท่ ลําต้น โรคประดง 

Biophytum thorelianum Guillaumin  ไมยราพ ยุบยอบ ราก โรคผิวหนัง 

Breynia glauca Craic ระงับพิษ กากะเหล้า ราก โรคกระเพาะ 

Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.  หญ้าคา หญ้าคา ราก แก้ปวด 

Mammea siamensis Kosterm. สารภี จวงหอม ลําต้น ใบ แก้วิงเวียน 

Leea indica (Burm.f.)Merr. กะตังใบ ตาไก้ ราก รักษาแผล 
Bauhinia scandens L. var. horsfieldii 
(Miq.) K. & S.S.Larsen 

กะไดลิง กะไดลิง ลําต้น โรคประสาท 

 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์-สรรพคุณ 

Caesalpinia digna Rottler กําจาย ตกกะจาย ไม้ โรคประดง 
Acacia megaladena Desv. var. 
megaladena 

ขี้แรด เครือหนามหัน ลําต้น แผลเร้ือรัง หนอง 

Afgekia sericea Craib ถั่วแปบช้าง ประดงเครือ ลําต้น โรคประดง 

Mucuna pruviens (L.) DC. หมามุ่ย ตําแย ราก แก้ไอ 

Crotaria retusa L. หิ่งหาย หิงหาย ต้น ขับปัสสาวะ 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. อินทนิลน้ํา เปื่อยน้ํา เปลือก ลําต้น โรคกระเพาะ 

Lagerstroemia tomentosa C. Presl เสลา กกกะเลา เปลือก โรคผิวหนัง 
Cissapelos pareira L. var. hirsuta (Buch. 
Ex DC.) Forman 

กรุงเขมา หมอน้อย  
ย่านางลาว 

ใบ ยาเย็น 

Stephania venosa (Blume) Spreng. กล้ิงกลางดง หมากซายเลน ต้น ยาบํารุง 

Morinda coreia Ham. ยอป่า ยอป่า ลําต้น ยาเย็น 
Globba winitii C.H. Wright กล้วยจะก่า

หลวง  
ข่าป่า ราก แก้กระเพาะ 

 

ตารางที่ 5 แสดงพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์ 

Alstonia scholaris (L.) R. Br. พญาสัตบรรณ ตีนเป็ด ลําต้น รักษาโรคตกขาว 
ไม้ ทําถ่าน เสาบ้าน ฝาเรือน 

Bombax anceps Pierre var. anceps ง้ิวขาว ง้ิวป่า ราก แก้ไข้ 
ลําต้น ทําฝาบ้าน กระบะคนข้าว 

Cananga latifolia (Hook. F. & 
Thomson) Finet&Gagnep. 

สะแกแสง จิ๊กจ้อ ลําต้น แก้ไข ้
ไม้ทําถ่าน 

Dallenia ovata Wall. Ex 
Hook.f.&Thomson 

ส้านเล็ก ส้าน ราก ลําต้น รักษาโรคผิวหนัง 
ไม้ ใช้ทําถ่าน 

Enkleia siamensis (Kurz) Nevling นางพญาไม้ผุ มูกน้อย ลําต้น แก้บิดมูกเลือด 
ดอก ใช้บูชาพระ 

Garuga pinnata Roxb. ตะครํ้า คันจ้อง แก่น เป็นยาบํารุง 
ไม้ทําร้ัว ถ่าน 

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale เขว้า ต้นขาว ลําต้น แก้ประดง หนองใน  
ตกขาว 
ไม้ ทําฟืน 

Holarrhena pubescens Wall. Ex G. Don โมกหลวง มูกใหญ่ ราก รักษาถ่ายเป็นมูก 
ดอก ใช้บูชาพระ 

 
 
 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงพืชอาหารและใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่พบในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว 
ส่วนที่นํามาใช้ประโยชน ์
และการใช้ประโยชน์ 

Adenanthera pavonia L. มะกลํ่าต้น ผักลํา ยอด แกงใส่ปลาแห้ง 
ไม้ ใช้ทําฟืน 

Cassia javanica L. subsp. renigera (Wall. Ex 
Benth.) K. Larsen 

ชัยพฤกษ ์ ปะคม เปลือก ใช้เคี้ยวกับหมาก 
ต้น ใช้ทําฟืน 

Dioscorea hispida Dennst. var. hispida กลอยข้าว
เหนียว 

กอย หัว รับประทานได้ 
ต้น ใช้ทําอาหารสัตว์ 

Garcinia nigrolineata Planch. Ex T. Anderson ชะมวง ส้มโมง ม่วง
ส้ม 

ยอด ต้มใส่ปลา 
ไม้ ใช้ทําฟืน 

Hymenodicton orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ ส้มกบ ใบ ทําอั่วกบ 
ไม้ ใช้ทําฟืน 

Siphonodon celastrineus Griff. มะดูก ดูกใหญ่ เมล็ด รับประทานได ้
ไม้ ใช้ทําถ่าน 

 
ตารางที่ 4 แสดงพืชสมุนไพรที่พบในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์-สรรพคุณ 

Mangifera sp. มะม่วงป่า ม่วงซี่ ราก ขับเลือดเสีย 

Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. ชะเอม อ้อยสามสวน ต้น แก้ไอ 

Sambucus javanica Reinw. Ex Blume สะพ้านก้น ตับเต่า ราก แก้ปวดตับ 

Ageratum houstonianum Mill. สาบเสือม่วง สาบเสือ ใบ ห้ามเลือด 

Elephantopus scaber L.H  โด่ไม่รู้ล้ม ขี้ไฟนกคุ่ม ราก แก้ไข้ ร้อนใน 

Blumea balsamifera (L.) DC. หนาด หนาด ใบ โรคผิวหนัง 
Chromolaena odoratum (L.) R.M. 
King&H. Rob. 

สาบเสือ สาบเสือ ใบ ห้ามเลือด 

Carex sp. หญ้าคมบาง หญ้าคมเป้า หัว ยาบํารุง 

Diospyros decandra Lour. จันอิน ดูกเท่ ลําต้น โรคประดง 

Biophytum thorelianum Guillaumin  ไมยราพ ยุบยอบ ราก โรคผิวหนัง 

Breynia glauca Craic ระงับพิษ กากะเหล้า ราก โรคกระเพาะ 

Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.  หญ้าคา หญ้าคา ราก แก้ปวด 

Mammea siamensis Kosterm. สารภี จวงหอม ลําต้น ใบ แก้วิงเวียน 

Leea indica (Burm.f.)Merr. กะตังใบ ตาไก้ ราก รักษาแผล 
Bauhinia scandens L. var. horsfieldii 
(Miq.) K. & S.S.Larsen 

กะไดลิง กะไดลิง ลําต้น โรคประสาท 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์ 

Lagerstroemia cuspidata Wall. ตะแบก ต้นเปือย ราก รักษาเบาหวาน เปลือก 
 แก้ปวดบิด 
ไม้ ทําฟืน เฟอร์นิเจอร์ 

Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. เถาจิงจ้อ เครือผักบุ้งช้าง ใบ แก้วิงเวียน 
ลําต้น ใช้ทําเชือก 

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer 
ex K. Heyne 

นนทรี สะค้าน ลําต้น ราก แก้ประดง 
ไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์ 

Stercula guttata Roxb. ปอแดง ปอห ู ลําต้น แก้ประดง 
เปลือกทําเชือก ทําฟืน 

Suregada multiflorum (A. Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท ดูกหิน ทั้งห้า รักษาประดง 
ต้น ทําฟืน 

Tectona grandis L.f. สัก สัก ลําต้น รากแก้ประดง 
ไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์ 

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb โมกมัน ปอขี้ไก ่ ราก แก้ปวดหัว 
ดอก ใช้บูชาพระ 

 

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชที่ใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ที่พบในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช-้การนําไปใช้ 

Anamerta cocculus (L.) Wight & Arn. โคคลาน กกก้านฝ้าย ต้น ทําร้ัว 

Beaumontia grandiflora Wall.  หิรัญญิการ์ ดอกเจีย ดอก ไม้ประดับ 

Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา ต้นแก ต้น ทําร้ัว 

Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don ยางนา ยาง ไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์ 

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. Ex Miq. ยางเหียง เหียง ไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์ 

Glossocarya longiflora H.R. Fletcher ตานขโมย ต้นขี้เถ้า ดอก บูชาพระ 

Indigofera tinctoria L. คราม ต้นคราม ต้น ย้อมผ้า 

Microcos paniculata L. ลาย คอนส้ม ต้น กิ่ง ทําฟืน 

Pandanus odoratissimus L.f. ลําเจียก ต้นเกต ดอก บูชาพระ ใบ ทําเส่ือ 
Schumannianthus dichotomus (Roxb.) 
Gagnep. 

คล้า คล้า ต้น เคร่ืองจักรสาน 

    

สรุปและอภิปรายผล 

เม่ือพิจารณาจํานวนพืชที่นํามาใช้ประโยชน์แล้วนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนพืชทั้งหมดในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก
คิดเป็น 63.12 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ชาวบ้านในป่าชุมชนดงใหญ่ ต .สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ . อํานาจเจริญเก็บพืชใน
ธรรมชาติมาใช้เป็นพืชอาหาร 101 ชนิด 48 วงศ์ (ปรีชา, 2541) ส่วนภูรินทร์ (2548) ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในบริเวณ
ป่าโคกตาบอด ต. ภูปอ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์พบพืชพรรณทั้งส้ิน 51 วงศ์ 107 ชนิด แบ่งเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหาร 54 ชนิด พืชที่
ใช้เป็นสมุนไพร 50 ชนิด พืชที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย 69 ชนิด พืชที่ใช้ทําเคร่ืองนุ่งห่มและสีย้อม 9 ชนิด พืชที่ใช้ในพิธีกรรม 5 ชนิด 
และพืชที่ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 5 ชนิด ส่วนทวีศักดิ์และคณะ (2552) ได้สํารวจพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ป่าน้ําพอง อ.

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์-สรรพคุณ 

Caesalpinia digna Rottler กําจาย ตกกะจาย ไม้ โรคประดง 
Acacia megaladena Desv. var. 
megaladena 

ขี้แรด เครือหนามหัน ลําต้น แผลเร้ือรัง หนอง 

Afgekia sericea Craib ถั่วแปบช้าง ประดงเครือ ลําต้น โรคประดง 

Mucuna pruviens (L.) DC. หมามุ่ย ตําแย ราก แก้ไอ 

Crotaria retusa L. หิ่งหาย หิงหาย ต้น ขับปัสสาวะ 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. อินทนิลน้ํา เปื่อยน้ํา เปลือก ลําต้น โรคกระเพาะ 

Lagerstroemia tomentosa C. Presl เสลา กกกะเลา เปลือก โรคผิวหนัง 
Cissapelos pareira L. var. hirsuta (Buch. 
Ex DC.) Forman 

กรุงเขมา หมอน้อย  
ย่านางลาว 

ใบ ยาเย็น 

Stephania venosa (Blume) Spreng. กล้ิงกลางดง หมากซายเลน ต้น ยาบํารุง 

Morinda coreia Ham. ยอป่า ยอป่า ลําต้น ยาเย็น 
Globba winitii C.H. Wright กล้วยจะก่า

หลวง  
ข่าป่า ราก แก้กระเพาะ 

 

ตารางที่ 5 แสดงพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์ 

Alstonia scholaris (L.) R. Br. พญาสัตบรรณ ตีนเป็ด ลําต้น รักษาโรคตกขาว 
ไม้ ทําถ่าน เสาบ้าน ฝาเรือน 

Bombax anceps Pierre var. anceps ง้ิวขาว ง้ิวป่า ราก แก้ไข้ 
ลําต้น ทําฝาบ้าน กระบะคนข้าว 

Cananga latifolia (Hook. F. & 
Thomson) Finet&Gagnep. 

สะแกแสง จิ๊กจ้อ ลําต้น แก้ไข ้
ไม้ทําถ่าน 

Dallenia ovata Wall. Ex 
Hook.f.&Thomson 

ส้านเล็ก ส้าน ราก ลําต้น รักษาโรคผิวหนัง 
ไม้ ใช้ทําถ่าน 

Enkleia siamensis (Kurz) Nevling นางพญาไม้ผุ มูกน้อย ลําต้น แก้บิดมูกเลือด 
ดอก ใช้บูชาพระ 

Garuga pinnata Roxb. ตะครํ้า คันจ้อง แก่น เป็นยาบํารุง 
ไม้ทําร้ัว ถ่าน 

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale เขว้า ต้นขาว ลําต้น แก้ประดง หนองใน  
ตกขาว 
ไม้ ทําฟืน 

Holarrhena pubescens Wall. Ex G. Don โมกหลวง มูกใหญ่ ราก รักษาถ่ายเป็นมูก 
ดอก ใช้บูชาพระ 

 
 
 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6, “ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555
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อุบลรัตน์จ. ขอนแก่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีพบพืชทั้งหมด 71 วงศ์ 166 ชนิด เม่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพบว่ามีการนํามาใช้ประโยชน์ 
71 วงศ์ 124 ชนิด คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด และพืชที่นํามาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือพืชอาหาร พบการนํามาใช้
ประโยชน์ 38 วงศ์ 69 ชนิด ทั้งนี้ยศ (2542) รายงานว่าการมีระบบนิเวศวิทยาที่ต่างกันทําให้มีชีวิตของพืชพรรณที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งมีวงจรการผลิตที่แตกต่างกันจึงทําให้ชาวบ้านสร้างสรรค์รสนิยมในการบริโภค วิธีการคัดเลือกพืชผัก การคัดสรรอาหาร
ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและพัฒนาภูมิปัญญาเหล่านี้มาเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่แตกต่างกันออกไปตาม
ภูมิภาค 

เอกสารอ้างอิง 

เต็ม สมิตินันทน.์ 2544. ช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชนจํากัด.  
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, สุรีย์รัตน์ เขียวสะอาด, อรษา ชัยชุมพรและบังอร ศรีพานิชกุลชัย. 2552. การศึกษาพฤกษศาสตร์ 
 พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นท่ีป่านํ้าพอง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น.  
 สาขาเภสัชศาสตร์และศูนย์วิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ปรีชา องค์ประเสริฐ. 2541. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนดงใหญ่ ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
 อํานาจเจริญ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 
ไพฑูรย์ เจนเจริญพันธ์. 2546. เทคนิคในการสร้างธนาคารอาหารชุมชน. อุดรธานี : สํานักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี.  
ภูรินทร์ ภูภักดี. 2548. การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพรรณพืชในบริเวณป่าโคกตาบอด อําเภอเมือง  
 จังหวัดกาฬสินธุ.์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2551. พืชกินได้ในป่าสะแกราช เล่ม 1. สมุทรปราการ :  
 หจก. พิมพ์พินิจการพิมพ์. 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2552. พืชกินได้ในป่าสะแกราช เล่ม 2. นนทบุรี : สหมิตรพร้ินติ้ง
 แอนด์พับลิสชิ่ง จํากัด.  
อนันต์ คําคง. 2551. ไม้อเนกประสงค์กินได้.  พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
 จํากัด. 
  

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช้ประโยชน์ 

Lagerstroemia cuspidata Wall. ตะแบก ต้นเปือย ราก รักษาเบาหวาน เปลือก 
 แก้ปวดบิด 
ไม้ ทําฟืน เฟอร์นิเจอร์ 

Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. เถาจิงจ้อ เครือผักบุ้งช้าง ใบ แก้วิงเวียน 
ลําต้น ใช้ทําเชือก 

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer 
ex K. Heyne 

นนทรี สะค้าน ลําต้น ราก แก้ประดง 
ไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์ 

Stercula guttata Roxb. ปอแดง ปอห ู ลําต้น แก้ประดง 
เปลือกทําเชือก ทําฟืน 

Suregada multiflorum (A. Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท ดูกหิน ทั้งห้า รักษาประดง 
ต้น ทําฟืน 

Tectona grandis L.f. สัก สัก ลําต้น รากแก้ประดง 
ไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์ 

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb โมกมัน ปอขี้ไก ่ ราก แก้ปวดหัว 
ดอก ใช้บูชาพระ 

 

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชที่ใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ที่พบในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อลาว ส่วนที่ใช-้การนําไปใช้ 

Anamerta cocculus (L.) Wight & Arn. โคคลาน กกก้านฝ้าย ต้น ทําร้ัว 

Beaumontia grandiflora Wall.  หิรัญญิการ์ ดอกเจีย ดอก ไม้ประดับ 

Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา ต้นแก ต้น ทําร้ัว 

Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don ยางนา ยาง ไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์ 

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. Ex Miq. ยางเหียง เหียง ไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์ 

Glossocarya longiflora H.R. Fletcher ตานขโมย ต้นขี้เถ้า ดอก บูชาพระ 

Indigofera tinctoria L. คราม ต้นคราม ต้น ย้อมผ้า 

Microcos paniculata L. ลาย คอนส้ม ต้น กิ่ง ทําฟืน 

Pandanus odoratissimus L.f. ลําเจียก ต้นเกต ดอก บูชาพระ ใบ ทําเส่ือ 
Schumannianthus dichotomus (Roxb.) 
Gagnep. 

คล้า คล้า ต้น เคร่ืองจักรสาน 

    

สรุปและอภิปรายผล 

เม่ือพิจารณาจํานวนพืชที่นํามาใช้ประโยชน์แล้วนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนพืชทั้งหมดในเขตมหาวิทยาลัยจําปาสัก
คิดเป็น 63.12 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ชาวบ้านในป่าชุมชนดงใหญ่ ต .สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ . อํานาจเจริญเก็บพืชใน
ธรรมชาติมาใช้เป็นพืชอาหาร 101 ชนิด 48 วงศ์ (ปรีชา, 2541) ส่วนภูรินทร์ (2548) ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในบริเวณ
ป่าโคกตาบอด ต. ภูปอ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์พบพืชพรรณทั้งส้ิน 51 วงศ์ 107 ชนิด แบ่งเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหาร 54 ชนิด พืชที่
ใช้เป็นสมุนไพร 50 ชนิด พืชที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย 69 ชนิด พืชที่ใช้ทําเคร่ืองนุ่งห่มและสีย้อม 9 ชนิด พืชที่ใช้ในพิธีกรรม 5 ชนิด 
และพืชที่ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 5 ชนิด ส่วนทวีศักดิ์และคณะ (2552) ได้สํารวจพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ป่าน้ําพอง อ.


