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3.     
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 2.1   
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E – Banking ( ) 

The Demand and Readiness of Entrepreneurs When Paying Tax via  
E-Banking: The Study of Chanthaburi Provincial Administrative Organization. 

  ,   ,    
     

 

   
 E-Banking     

      
 85    85  
  11    5   

0.82    (% )  ( )  (S.D.) 
 (t-test)  (One-way ANOVA) 

 (Scheffe’s) 
  1)   E-Banking 

     2) 
 E-Banking  

   3) 
 E-Banking 

    
   

 E-Banking  .05 
 : , ,  E - Banking 

Abstract 

 The purpose of this survey research was to examine the demand of entrepreneurs paying 
tax via E-Banking where it involved gender, age, education, the amount of tax paid each month, type 
of the establishment and  location of the establishment. The samples were selected from 181 
individuals consisted of 85 oil retail traders, 85 hotel operators and  11 petroleum retail traders (auto 
industry).  Along with these, also include a 5 point scale measuring instrument (i.e. percentage, mean, 
standard deviation, t-test and One-way ANOVA) were applied and reliability was 0.82. The data was 
analysed through using Scheffe’s method to find the differences. 
 The results of the study showed that 1) the levels of demand of entrepreneurs for paying 
tax via E - Banking of Chanthaburi Provincial Administrative Organization were high in every section.  2) 
In a whole, readiness of entrepreneurs to pay tax via E-Banking was found to be significant, while 
timing to pay tax was average.  3) The findings conclude that the results of the difference between 
their desire and preparedness in gender of operators, type of establishment location of establishment 
were statistical insignificantly different. In addition, for age and educated merchandise, the montly 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL SKILLS AND PERFORMANCE 
EFFICIENCY OF ACCOUNTANTS IN THE LOCAL ADMINISTRATION IN NAKHON 

RATCHASIMA (PROVINCE) 
   

 

 

  1)   2) 
  3) 

   4) 
 

    
   116  

     F-test 
    1)   

 
  

    2)  
  

   
   3)   

   
 0.05  

     
 0.05  4)   

   
 

   
     80.20 

 : ,    

Abstract 

 The research purposes were 1) to study the professional skills of accountants in the local 
administration, 2) to examine job competency of accountant in the local administration, 3) to 
compare job competency with personal factors of accountants in the local administration, 4) to 
analyze relationship between professional skill and job competency of accountants in the local 
administration, in Nakhon Ratchasima. Questionnaires were used as data gathering tool in this survey 
research. The sample group was 116 finance and accounting technical officers and finance technical 
officers who were directly responsible for accounting tasks in the local administration, in Nakhon 
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 COSO       
 

Relationship between the COSO’s Enterprise Risk Management Integrated 
Framework and the Successful Revenue Collection Practices of Municipal 

Organization, Nakhon Ratchasima Province.  
   

   

 

 1)  COSO   2) 
 3) 

 4)  COSO 
  

   192  
     t-test, F-test 

 
 1)   COSO 

  2)  
 3)   

   
   0.05 

   
 0.05 4)  COSO 

   81.30             
:  COSO  

Abstract 

 The research intends to study of risk management processes under COSO’s internal control 
integrated framework of the municipal Organization, to study of  successful  revenue  collection of 
Municipal Organization, to compare successful revenue collection  of Municipal Organization based on 
the revenue collectors’ individual factors, and to analyze the relationship between risk management 
under COSO’s internal control integrated framework and the successful revenue collection of 
Municipal Organization in Nakhon Ratchasima province. This survey research was conducted by 
distributing questionnaire to the focus group of 192 municipality officers in Nakhon Ratchasima 
province. The Purposive Sampling method was used in this research. Collected data were analyzed by 
using percentage, standard deviation, t-test, F-test and correlation coefficient.  
 The research revealed that: 1) Overall high level Municipality officers in Nakhon Ratchasima 
were criticizing of risk management under COSO’s integrated framework of Municipal Organization 
Nakhon Ratchasima. When explored in each aspect, the research found Municipality officers strongly 
agreed in every aspects. They agreed on the objective setting that related to risk management under 
COSO’s internal control integrated framework of Municipal Organization in Nakhon Ratchasima as the 
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60 

differences occurred, a comparative analysis on each pair of group differences was computed again 
using Scheffe Analysis. 

The result shows that the overall importance levels of the managerial factors of tourism 
business organizations in entering ASEAN Economic Community classified respondents give priority 
importance the managerial factors of tourism business organizations in entering ASEAN Economic 
Community overall was high with an average of 3.68. In comparison of correlation coefficients 
between the marketing strategies of the travel agencies and their administrative factors in the fields of 
personnel management, budgeting, materials and equipments/office supplies, managerial processing, 
and information technology, overall levels of marketing strategies of the tourism businesses and their 
administrative factors at relatively high level of correlation were achieved (r = 0.766). 
Keywords: Marketing Strategy, Tourism Business, Tourism, Managerial Factors 
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Marketing Mix Factors Affecting the small Construction 
Concrete Decisions on the Purchase Ready Mixed 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) The study decision to use the Purchase of Ready 
Mixed Concrete in small construction. 2) The study factors on marketing mix affecting decisions 
selection ready mixed concrete in small construction. 3) To study the relationship between personal 
factors with factors on marketing mix affecting decisions selection ready mixed concrete in small 
construction. 4) To study the relationship between factors on marketing mix with factors on marketing 
mix affecting  decisions selection ready mixed concrete in small construction. The sample subjects 
consisted of 405 technicians nationwide. Questionnaires were used to collect the data. Frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, Chi-square, t-test, ANOVA, and LSD were employed 
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Abstract 
 This study is shot from high angle and horizontal plane using the camera. In order to check 
the color of the cane, a field that is growing very slowly forward. in sugar cane plantation. The 
experiment was a performance of a Helicopter 54 min / lai and 12-15 minutes of battery consumption 
rate to use the camera with four propellers, wi-fi signal from the aircraft. The cane is colored green, it is 
about 91% to fertility, there are some areas of the leaves of the cane sugar cane is a very rich brown, 
about 4% and not fertility about 5%, to a high angle and can be viewed from a photo. The photos can 
be seen most clearly in the height of 3 meters over the photo, complete and clear as possible. 
Keywords:  The high-angle shots, Helicopter 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and design of the compressed seed tray machine 
from Aeschynomeneindica with pneumatic system. For use in forming a seedling tray containing natural 
ingredients are sesbania coconut shell and mucilagein the ratio 80 : 200: 120 gram respectively, at the 
seedling trays with biodegradable naturally. Can lead to plant nurseries as well. To reduces the cost of 
the plastic bags or plastic trays for seedling plant. It also helps protect the environment. 
 Operation of the compressed seed tray machine from Aeschynomeneindica with Pneumatic 
system. Allows forming seedling tray a good shape and forming faster the molding and design of seedling 
trays have width 200 millimeter length 300 millimeter 12 hole and tested for performance Found that in 
forming each seedling tray. Optimal pressure is 8 bars, making it the depth of the hole in the desired 
criteria is 2.50 millimeter. 
 From the seedling tray is molded to test for biological and physical performance by plant to the 
kale for compare is grown between the plastic trays. The seedling trays containing Sesbania. To grow well 
more than plastic tray notice form a kale stems is fertile growth. And physical tests or in material science 
to compare the seedling trays that have not been planted. The seedling trays that have not been 
planted is hardness Have good adhesion can be used to plantingand seedling trays that have not been 
planted is limber. Notice the tray cans a naturally biodegradable. 
Keywords: Aeschynomeneindica, Seed Tray, Pheumatic System 
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FISHERMEN AND STATE OFFICERS CONFLICTS IN A PROBLEM OF USING  
FISH TRAP (PHONGPHANG) AS A TOOL FOR FISHING 

CASE STUDY: NAKLUEA SUBDISTRICT, KANTANG DISTRICT, 
TRANG PROVINCE 
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Abstract 

 The study, “Fishermen and State Officers Conflicts in a Problem of using fish trap 
(Phongphang) as a Tool for Fishing : A Case Study Nakluea Subdistrict, Kantang District, Trang 
Province”, aimed 1) to analyze  the conflicts between fishermen and state officers in a problem of 
using Phongphang as a tool for fishing, and  2) to find out the acceptable approaches for conflict 
resolution between fishermen and state officers of using Phongphang as a tool for fishing. This 
research was a qualitative study. The key informants were 18 persons from 3 groups: 1) public  
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Relation between Vision and Accidents among Tractor Drivers in Chonburi 
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  10,001 - 20,000     3 

 3   (  87.3 )
  

        
 (  59.5)   (  93.7)  (  58.2)  

      
  (  72.0)  (  88.6)  

 
   2.34±0.50  

     
 0.05  

     
  

:  / /  

Abstract 

This  study  was  a cross- sectional survey  research. The objectives  of  this research  were  
to analyze the relation between  vision  and  accident  among  truck  drivers  in  the area of  
laemchabang port. The study group  included  79  workers  .The  data  were  collected  from a 
questionnaire. The questionnaire is  consisted  of three  parts  including personal  data  factors, 
health and vision, and accidents  at  the workplace. The  descriptive  statistics , chi-square, and  
correlation were  used  for the  data  analysis. 

From the main part of  the research  findings, it revealed  that  most of the  questionnaire 
respondents are single  male  who  have  the  average age of  32.55 ± 3.82 years old and  salary of 
10,000-20,000 bath. Most of  them  have  been  working  as  workers for three  year and  more than 
87.3 of workers have never had  any  accidents  at work and received  training on safety at the 
workplace. More than 59.5 of the workers do exercises and do not have disease. However, but  More 
than 93.7 of workers smoke, drink alcohol, and have coffee. Most of the workers annually  have  the 
optometric  check-up and do not have any eye diseases . The opinion towards the aspect has the 
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี  มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเพื่อเปรียบเทียบวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เม่ือจําแนกตามคณะวิชา และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 180  คน โดยผูวิจัยทําการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเปนชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบตรวจสอบรายการและ 
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม 0.22 - 0.85 คาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู และแบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคา 0.96 และ 
0.95 ตามลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติที และการ
ทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ    

ผลการวิจัยพบวา 1) วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก 2) เม่ือเปรียบเทียบวินัยในการเปนองคการ
แหงการเรียนรู ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามคณะวิชาและประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา มี
ระดับการปฏิบัติโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ : วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

Abstract 

The purposes of this research were to study the relationship between learning organization 
discliplines and work efficiency of teachers in Rambhai Barni Rajabhat University and compare the learning 
organization discliplines and work efficiency of teachers as classified by faculty and their work 
experiences. The 180 samples, selected by stratified random samplings who were mainly teachers in. 
Rambhai Barni Rajabhat University. The research instruments were checklists , opened questionnaires  and 
five - rating scale questionnaires with item discrimination 0.22 - 0.85 and alpha reliability of the learning 
organization discliplines and work efficiency were 0.96 and 0.95 . The statistic values used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.  

  The results of the research were as follows : 1) Learning organization discliplines and work 
efficiency of teachers in Rambhai Barni Rajabhat University for the overall and individual variables were in 
high levels. 2) The comparison of learning organization discliplines and work efficiency of teachers in 
Rambhai Barni Rajabhat University classified by science faculty and their work experiences for the overall 
variables were not significant. 3) The relationship between learning organization discliplines and work 
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efficiency of teachers in Rambhai Barni Rajabhat University all aspects were at high level. It was significant 
static at a level of .01. 
Keyword : learning organization discliplines , work efficiency 

บทนํา 

ภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงที่จะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศ  ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)  สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ที่ผันผวน ซับซอนและคาดการณผลกระทบไดยาก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2555 : ปฐมบท) แมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น และมีภูมิคุมกันที่แข็งแกรงแตกตางกันไป ทั้งใน
ระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไมเพียงพอที่จะรองรับสถานการณการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศตองเผชิญกับความเส่ียงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเส่ียงจากการบริหารภาครัฐที่ออนแอ 
โครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งความเส่ียงจากความเส่ือมถอยของคานิยมที่ดีงามในสังคมไทย 
ความเส่ือมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความเส่ียงดานความม่ันคงของประเทศ จึงจําเปนตองนํา
ภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสรางทุน
ที่มีอยูของประเทศใหเขมแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อเตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตไดอยางยั่งยืน 

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงตองเรงสรางภูมิคุมกัน
เพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ เพื่อปองกันปจจัยเส่ียงที่สังคมไทยตองเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ให
เขมแข็ง ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปล่ียนแปลง มีโอกาส
เขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
นําไปสูการพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัวและชุมชนสูสังคมที่
มีคุณภาพ สามารถจัดการความเส่ียงและปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลง รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การสรางความเปนธรรมในสังคม เปดโอกาสการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย ใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง มีความพรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญา
ที่รอบรู และมีจิตใจทีส่านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสราง
สภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคน 
 การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการพัฒนามนุษย ชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  การ
จัดการศึกษาเปนการพัฒนาคน  ซ่ึงจัดเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ คนที่ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม จะเปน
กําลังสําคัญที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  เปนเครื่องมือถายทอดความรูเดิม และสรางความรูใหม  ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหความรู ทักษะ พื้นฐานทางดาน
วิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาระดับสูง ที่มุงพัฒนาคนเพื่อเขาสูวิชาชีพตาง ๆ เพิ่มขีด
ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีระดับสูง  รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูป
ระบบราชการ เพื่อบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐมากขึ้น โดยการออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดย
การบริหารของหนวยงานทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จะตองมีการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงาน   
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 4 ดาน  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 97-101) ระบบอุดมศึกษาคงหนีไมพนกับความคาดหวังของประชาชน  ในเรื่องการมี
นโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน ที่จะทําใหคนไทยมีความรูคูคุณธรรม (อรุณวดี พัฒนิบูลย.  2550 : 55) ตองมีวิสัยทัศนที่
ชัดเจนที่จะทําใหระบบอุดมศึกษาเปนการศึกษาของปวงชน  สามารถสนองตอบตอความตองการ และเปดโอกาสใหเกิดการ
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เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีแนวทางและพันธ-กิจที่ขัดเจน ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ในการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
จัดเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคการ (สมใจ ลักษณะ.  2549 : 15) ดวยเหตุน้ีทําใหองคการตาง ๆ ตองมุงให
ความสําคัญตอความรูความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองคการ น่ันคือ การใชรูปแบบการบริหารที่มุงพัฒนา
องคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงประเทศไทยไดนําแนวคิดน้ีมาใชในการพัฒนาองคการ โดยมีการตราพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 ขอ 3 ที่ระบุวา สวนราชการตองมีการ
พัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีผลใหหนวยงานของภาครัฐที่มีหนาที่ในการ
พัฒนาคน ตองนําแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูมาใชในการพัฒนาคน แตยังไมไดทํากันอยางจริงจัง 
สถาบันทางการศึกษาเปนหนวยงานที่ควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากที่สุด เพราะเปนสถาบันทางการศึกษาเปนหนวยงาน
ที่ควรเปนองคการที่ใหบริการผูกพันกับเรื่องการสอน การเรียน เปนหลัก โดยมีเปาหมายคือการเรียนรูของผูเรียน จากการ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา ตั้งแต พ.ศ. 2542 ถึงปจจุบัน พบวา เรื่องที่เปนปญหาที่ตองเรงพัฒนา ปรับปรุง คือ 
ปญหาดานคุณภาพของผูเรียน ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนสถาบันอุดมศึกษาที่สําคัญแหงหน่ึงในภาค
ตะวันออก เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ผลิตบัณฑิตตามความตองการของประชาชนภูมิภาคภาคตะวันออก
และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดตระหนักถึงภาระหนาที่และภารกิจของคณาจารย ในการใหการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรของชาติ ซ่ึงเปนภารกิจที่สําคัญ ตัวคณาจารยตองเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม การเปนองคการแหงการเรียนรูกับการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ เปนส่ิงที่จําเปนยิ่ง
ที่จะนําพามหาวิทยาลัยใหสามารถปฏิบัติการไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหดไว เน่ืองจากการมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะชวย
เพิ่มประสิทธิผลองคการ ดังน้ัน การกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู จําเปนตองอาศัยการวางรากฐานในการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีวินัยในตนเอง มีวินัยในการทํางาน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   
 ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวาง
การเปนองคการแหงการเรียนรู และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                                                                                                                  

1. เพื่อศึกษาวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดย

จําแนกตามคณะวิชา และประสบการณในการปฏิบัติงาน  
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยจําแนก

ตามคณะวิชา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี จํานวน 335 คน โดยเก็บขอมูลจากอาจารยที่ทําการสอนในภาคเรียนที่  1/57 ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan.  1970 : 607-610)  และใชวิธีการสุมตามระดับชั้นจําแนก
ตามคณะวิชา (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาจํานวน 180 คน 
            เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสํารวจรายการสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป และแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา สอบถามเก่ียวกับวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู 5 ดาน ไดแก ดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ 
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ดานรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง ดานการสรางและการสานวิสัยทัศน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดาน
ความเขาใจเชิงระบบ และสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2 ดาน ไดแก ดานผลการปฏิบัติงาน และดาน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน   

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณคาสถิติ ดังน้ี 
            1. สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน คือ คาสถิติท ี(t- test) และการทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   

ผลการวิจัย 

   การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 1.กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนอาจารยสาขาสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 53.90 และเปนอาจารยสาขาวิทยาศาสตร 
คิดเปนรอยละ 46.10 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนอาจารยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานสูง คิดเปนรอยละ 57.80 และเปน
อาจารยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํา คดิเปนรอยละ 42.20  
 2. วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมและเปนรายดาน
ทุกดาน อยูในระดับมาก ดานที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ รองลงมาคือ ดานรูปแบบวิธีการคิดและ
มุมมองที่เปดกวาง และดานการสรางและการสานวิสัยทัศน  ซ่ึงมีการปฏิบัติอยูในระดับเดียวกัน  สวนดานที่มีการปฏิบัติใน
ระดับนอยสุด คือ ดานความเขาใจเชิงระบบ  

     2.1 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
                    2.1.1 ดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก  โดยเรียงตามลําดับจากมากไป
นอย 3 ลําดับแรก คือ ทานศึกษาหาความรูจากเอกสาร ตํารา ส่ือตาง ๆ อยูเสมอ ทาน ใสใจศึกษาคนควาหาความรูเ ก่ียวกับ
วิชาชีพของตนเองอยูเสมอ และทานมุงม่ันที่จะทําใหเปาหมายของตนเปนจริง ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติในระดับต่ําสุด 
คือ ทานใชเวลาวางเพื่อการศึกษาหรือสรางสรรคผลงาน ใหม ๆ อยูเสมอ   

          2.2.2 ดานรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากมากไปนอย 3 ลําดับแรก คือ ทานคิดทบทวนและไตรตรองทุกครั้งกอนตัดสินใจ ทานพยายามที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ ที่ตอง
ใชความพยายามสูงขึ้น และทานเรียนรูอยูตลอดเวลาเพื่อชวยเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ สวนขอที่มีการ
ปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือ ทานคิดวิเคราะห ไตรตรอง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเสมอ                

          2.2.3 ดานการสรางและการสานวิสัยทัศน โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจาก
มากไปนอย 3 ลําดับแรก คือ ทานเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานแสดงความคิดเห็น ทานมีเหตุผลที่ดีในการคิดและปฏิบัติงาน 
และทานคิดเสมอวาปญหาในการทํางานไมใชอุปสรรคแตเปนโอกาสในการพัฒนางานใหดีขึ้น ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติ
ในระดับต่ําสุด คือ ทานและเพื่อนรวมงานปฏิบัติงานสอดคลองกับวิสัยทัศน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

          2.2.4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจากมากไป
นอย 3 ลําดับแรก คือ ทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางกัลยาณมิตร ทานมีความเชื่อม่ันวา การทํางานเปนทีม จะ
ประสบความสําเร็จมากกวาการทํางานเพียงลําพัง และทานและเพื่อนรวมงานแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร
รวมกัน ในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือ ทานไดรับการฝกอบรม และเรียนรูวิธีการทํางาน
เปนทีม 

          2.2.5 ดานความเขาใจเชิงระบบ โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 
3 ลําดับแรก คือ ทานคํานึงถึงผลที่จะตามมาในอนาคต กอนที่จะลงมือทําส่ิงตาง ๆ เสมอ ทานสามารถนําประสบการณเดิมมา
เชื่อมโยงใชในการเรียนรูได และทานมองเห็นและเขาใจปญหาในการทํางาน ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติในระดับต่ําสุด 
คือ ทานสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลในการแกปญหาการทํางานไดอยางชัดเจน 

     2.2 เม่ือพิจารณาจําแนกตามคณะวิชา พบวา วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู  ของอาจารยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี  จําแนกตามคณะวิชาโดยรวมและเปนรายดานมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานทั้ง 2 สาขา โดย
ระดับการปฏิบัติสูงสุดของอาจารยสาขาวิทยาศาสตร คือ ดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ  รองลงมาเปนดานรูปแบบวิธีการคิด
และมุมมองที่เปดกวาง  สวนดานที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานความเขาใจเชิงระบบ สําหรับระดับการปฏิบัติสูงสุดของ
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อาจารยสาขาสังคมศาสตร คือ ดานการสรางและการสานวิสัยทัศน รองลงมาเปนดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ สวนดานที่มี
ระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

         เม่ือเปรียบเทียบวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนก
ตามคณะวิชา พบวา มีระดับการปฏิบัติโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
เพียงดานความเขาใจเชิงระบบเพียงดานเดียว ที่อาจารยสาขาสังคมศาสตรมีระดับการปฏิบัติสูงกวาอาจารยสาขาวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    2.3 เม่ือพิจารณาจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา มีระดับการปฏิบัติโดยรวมและเปนรายดาน 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยระดับการปฏิบัติสูงสุดของอาจารยที่มีประสบการณต่ํา คือ ดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ  
รองลงมาเปนดานการสรางและการสานวิสัยทัศน สวนดานที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานความเขาใจเชิงระบบ สําหรับ
ระดับการปฏิบัติสูงสุดของอาจารยที่มีประสบการณสูง คือ ดานรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง รองลงมาเปนดานการ
สรางและการสานวิสัยทัศน และดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ สวนดานที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการเรียนรูรวมกัน
เปนทีม 
                   เม่ือเปรียบเทียบวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู  ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนก
ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา มีระดับการปฏิบัติโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีเพียงดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมเพียงดานเดียว ที่อาจารยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํา มีระดับ
การปฏิบัติสูงกวาอาจารยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความคิดเห็นของอาจารย 
โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก  ดานที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดานผล
การปฏิบัติงาน 

    3.1 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
         3.1.1 ดานผลการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา สวนใหญอยูใน 

ระดับมาก มีเพียง 2 ขอ อยูในระดับมากที่สุด คือ ทานเขาสอนตามเวลาที่กําหนดรอยละ 80 ขึ้นไป และมีความสอดคลอง 
ระหวางคําอธิบายรายวิชากิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล นอกจากน้ี ยังมีอีก 3 ขอ อยูในระดับ 
ปานกลาง  โดยขอที่มีการปฏิบัติในระดบัต่ําสุด คือ ทานเปนที่ปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ/กรรมการตรวจผลงานวิชาการ 
                   3.1.2 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก  มีเพียงขอ 2 เพียงขอเดียว 
ที่อยูในระดับมากที่สุด คือทานปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  สวนขอ 
ที่มีการปฏิบัติในระดับต่ําสุด คือ ทานทําการศึกษา วิจัย สรางนวัตกรรมใหมที่ชวยพัฒนาการเรียนการสอน 

   3.2 เม่ือพิจารณาจําแนกตามคณะวิชา พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี โดยรวมและเปนรายดาน มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกัน โดยประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของอาจารย มีระดับการปฏิบัติสูงกวาดานผลการปฏิบัติงาน 
                 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามคณะ
วิชาพบวา มีระดับการปฏิบัติโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

   3.3 เม่ือพิจารณาจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
โดยรวมและเปนรายดานมีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกัน โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของอาจารย มีระดับการปฏิบัติสูงกวาดานผลการปฏิบัติงาน 

       เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน มีระดับการปฏิบัติโดยรวมและเปนรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

4. วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู   และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี โดยรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวม กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรายดาน พบวา มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับสูง ทั้งดานผลการปฏิบัติงานและดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากันทั้ง 2 ดาน สวนความสัมพันธระหวางกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม กับวินัยใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูรายดาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงเพียงดานเดียว คือ ดานรูปแบบวิธีการคิด
และมุมมองที่เปดกวาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากสูงไปต่ํา ไดแก ดานการสรางและการสาน
วิสัยทัศน ดานความเขาใจเชิงระบบ ดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ตามลําดับ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายไดดังน้ี 
 1. จากการศึกษา  พบวา วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
โดยรวมและเปนรายดาน ทุกดาน อยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของศิริพร จินดาพงษ (2549 : 69) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลการ
บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา พฤติกรรมการบริหารองคการแหง
การเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนทุกดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับผลการวิจัยของศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน (2550 : 427)  ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารเพื่อมุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 
โดยภาพรวม สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารเพื่อมุงสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธิดารักษ วงษาจันทร  (2551 : 61) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาร
พฤติกรรมองคการแหงการเรียนรูของครูโรงเรียนในเครือเซนตปอล เดอ ซาตร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 
ระดับการบริหารพฤติกรรมองคการแหงการเรียนรูตามหลักการของเซงเจของครู โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของปติพงษ วรรณรี (2551 : 142) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
ความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความเปนองคการแหงการ
เรียนรูในโรงเรียนระดับมากทุกดาน  เชนเดียวกับผลการวิจัยของกณิศนันท ดีดวง. (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดจันทบุรี พบวา พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังเปนไปตามผลการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา( 2552 : 2) ที่วา การ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา ตั้งแต พ.ศ. 2542 ถึงปจจุบัน พบวา เรื่องที่เปนปญหาที่ตองเรงพัฒนา ปรับปรุง คือ 
ปญหาดานคุณภาพของผูเรียน ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สถาบันทาง
การศึกษาเปนหนวยงานที่ควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากที่สุด เพราะเปนสถาบันทางการศึกษาเปนหนวยงานที่ควรเปน
องคการที่ใหบริการผูกพันกับเรื่องการสอน การเรียน เปนหลัก โดยมีเปาหมายคือการเรียนรูของผูเรียน ด วยเหตุน้ีทําให
องคการตาง ๆ ตองมุงใหความสําคัญตอความรูความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองคการ น่ันคือ การใชรูปแบบการ
บริหารที่มุงพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงประเทศไทยไดนําแนวคิดน้ีมาใชในการพัฒนาองคการ โดยมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 ขอ 3 ที่ระบุวาสวน-
ราชการตองมีการพัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ (สมใจ ลักษณะ.  2549 : 15) ซ่ึงมี
ผลใหหนวยงานของภาครัฐที่มีหนาที่ในการพัฒนาคน ตองนําแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู มาใชในการ
พัฒนาคน สถาบันทางการศึกษาเปนหนวยงานที่ควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากที่สุด เพราะสถาบันทางการศึกษาเปน
หนวยงานที่เปนองคการที่ใหบริการผูกพันกับเรื่องการสอน การเรียน เปนหลัก โดยมีเปาหมายคือการเรียนรู ของผูเรียน 
อาจารยผูสอนเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในมหาวิทยาลัย เปนกลไกหรือตัวการในการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในการพัฒนา
องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ตองทําหนาที่จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียน มี
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบอ่ืนอีกหลากหลายเก่ียวกับสังคม ดังน้ัน อาจารยผูสอนตองมีการปรับตัวและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับบริบทขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของเดช 
เทียมรัตน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2545 : 11)   ที่ระบุวา  องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่มุงเนนการกระตุน เรง
เรา และจูงใจ  ใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรน ที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพื่อขยายศักยภาพของ
ตนเองและขององคการ ในการที่จะปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง โดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน 
ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่ประสานกัน เพื่อใหเกิดความไดเปรียบทียั่งยืนตอการแขงขัน ทามกลางกระแสโลกา
ภิวัตนตลอดไป โดยวินัยสําหรับการเปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของเซงเจ (Senge) ในการพัฒนาองคการแหงการ
เรียนรู (เดช เทียมรัตน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2545 : 75-82) จะครอบคลุมตั้งแตปจเจกบุคคลไปจนถึงตัวองคการ ที่
จะตองมีเปาหมายและมีระบบงานในการพัฒนาตัวผูนําและสมาชิกทุกคนในองคการ โดยการสงเสริม ยกระดับการเรียนรู ให
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เกิดผลอยางเปนรูปธรรม ภายใตวินัยพื้นฐาน 5 ประการ ที่ทุกคนตองศรัทธาและรวมมือกันถือปฏิบัติ ไดแก มุงสูความเปนเลิศ 
ในทุก ๆ ดาน มีรูปแบบวิธีคิด และมุมมองที่เปดกวาง การสรางและการสานวิสัยทัศน การมีวิสัยทัศนที่ดีรวมกัน. การเรียนรู
รวมกันเปนทีมและมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ ซ่ึงเปนการสรางความสัมพันธระหวางความรูและประสบการณที่ไดจากการ
มุงสูความเปนเลิศของบุคคลใหตอเน่ืองเปนระบบ ทั้งน้ี พรธิดา วิเชียรปญญา (2547 : 2545) ไดกลาวไววา การพัฒนาองคการ
ใหเปนองคการแหงการเรียนรูไดสําเร็จสูงสุดน้ัน ผูบริหารองคการตองใหความสําคัญและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมีลักษณะ
ของบุคคลแหงการเรียนรูตลอดชีวิตการทํางาน บุคคลจําเปนตองมีวินัย สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองได 
เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเกิดจากภายในตัวบุคคลหรือองคการเอง 

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความคิดเห็นของอาจารย 
โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก แสดงวา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของปติพงษ วรรณรี (2551 : 142) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 
เขต 1 มีประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของกณิศนันท ดีดวง. 
(2554 : บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี มีผลการวิจัย พบวา  พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เชนเดียวกัน  จากผลการวิจัยอาจกลาวไดวา องคการตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงาน ตามภารกิจหนาที่ขององคการ โดยใชทรัพยากร ปจจัยตาง ๆ รวมถึงกําลังคน อยางคุมคา
ที่สุด มีการสูญเปลานอยที่สุด มีลักษณะของการดําเนินงานไปสูผลตามวัตถุประสงคไดอยางดี คุมคา ประหยัดทั้งเวลา 
ทรัพยากรและกําลังคน (สมใจ ลักษณะ. 2549 : 5-7)  ซ่ึงปจจัยภายในที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
คือ บุคลากร โดยเฉพาะ อาจารยมหาวิทยาลัย ในฐานะผูปฏิบัติงาน ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน มีการทํางานที่เปนระบบ เสร็จตามเวลา ยึดถือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน  

    3.  เม่ือเปรียบเทียบวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามคณะวิชา และประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา มีระดับการปฏิบัติโดยรวม
และเปนรายดานสวนใหญ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีไดรับทราบถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่วา 
ผูบังคับบัญชาประเมินคา หรือผลงานของผูปฏิบัติงาน โดยใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยุติธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ ปรัชญา คานิยม 
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีอยู 6 ขอ คือ 1) การผลิตบัณฑิตสูความตองการ
ของชุมชน 2) การพัฒนาวิชาการสูทองถิ่นและอาเซียน 3) การพัฒนาวังสวนบานแกวสูการทองเที่ยวเชิงวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร  4) การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร  5) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ6) การเปนมหาวิทยาลัยของรัฐจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งตัวอาจารยทุกคน ก็ตระหนักถึง
ภาระหนาที่และภารกิจของอาจารย ในการใหการศึกษา และพัฒนาบุคลากรของชาติ ซ่ึงเปนภารกิจที่สําคัญ ซ่ึงตัวอาจารยตอง
เปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

    สําหรับการเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู 2 ดาน ที่อาจารยมีระดับการ
ปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 

    3.1 ดานความเขาใจเชิงระบบ อาจารยสาขาสังคมศาสตรมีระดับการปฏิบัติสูงกวาอาจารยสาขาวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ธรรมชาติของเน้ือหาวิชา เปาหมาย แนวคิดและเทคนิค
วิธีการสอน ของอาจารยสาขาสังคมศาสตร ตองใชความคิดความเขาใจเชิงระบบคอนขางมาก กลาวคือ มีการสราง
ความสัมพันธระหวางความรูและประสบการณที่ไดจากการมุงสูความเปนเลิศของบุคคล ใหตอเน่ือง เปนระบบ การที่แตละ
บุคคลมีความคิดแบบองครวม ทําใหสามารถมองกรอบของงานไดชัดเจนขึ้น ชวยใหเห็นรูปแบบตาง ๆ ไดชัดเจน เปนการมอง
ภาพรวมการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู  ซ่ึงจะชวยใหทั้งบุคคลและองคการสามารถเผชิญภาวะวิกฤตตาง ๆ ได มี
ความสามารถในการแขงขัน  

    3.2  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม อาจารยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํา มีระดับการปฏิบัติสูงกวา
อาจารยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา อาจารยที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํา มีความตองการคอนขางสูงเก่ียวกับการนําความรูของสมาชิกหรือเพื่อนรวมงานมา
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แลกเปล่ียนกัน โดยเรียนรูจากความสําเร็จและจากความผิดพลาดของเพื่อนรวมงานแตละคน ยึดหลักการมีสวนรวมในการ
วางแผน ประชุมปรึกษาหารือ สงขาวสารเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติ อันนําไปสูการจัดใหมีระบบเรียนรูรวมกัน ทําใหเกิด
ความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองอยางชัดเจน ซ่ึงทําใหมีการทํางานเปนทีมสูงกวาอาจารยที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานสูง 

4. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กณิศนันท ดีดวง. (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดจันทบุรี พบวา ความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครู เปนบวกระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของปติพงษ วรรณรี 
(2551 : 142) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการ
บริหารงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1พบวา  ความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับผลการวิจัย
ของศิริพร จินดาพงษ (2549 : 69) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของ
ผูบริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบรหิารโรงเรียน กับประสิทธิผลการบริหารของ
โรงเรียน เปนบวกระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

    เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานรายดาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงทั้งดานผลการปฏิบัติงานและดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากันทั้ง 2 ดาน (r = 0.70) สอดคลองกับผลการวิจัย
ของปติพงษ วรรณรี (2551 : 142) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งน้ี สอดคลองกับแนวคิดของแมนวิลล (Manville) ตามที่วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2548 : 8 – 
11) ไดนําเสนอ ไววา ปจจุบันน้ี ทุกคนตองไดรับการเรียนรูแบบใหม ที่มีความทันสมัย เฉียบแหลม และเขากับตนเองไดดีขึ้น 
โดยเปนความรูที่สัมพันธกับงานที่ปฏิบัติอยู นําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได น่ันคือ 
การเรียนรูเปนส่ิงสําคัญตอการพัฒนางาน ซ่ึงตองถูกปลูกฝงเขาไปกับการปฏิบัติงานอยางแทจริง จึงจะทําใหผลของงานที่ไดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

     สวนความสัมพันธระหวาง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม กับวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
รายดาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงเพียงดานเดียว คือ ดานรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคลองกับคํากลาวของ ยุรพร ศุทธรัตน (2552 : 285) ที่กลาววา การเรียนรูที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ืองและทั่วถึงทั้งองคการเปนเรื่องสําคัญ เน่ืองจากความสามารถในการเรียนรู และความสามารถในการนําองคความรู ไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ แวดลอมที่เปล่ียนแปลง เปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรู และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ อํานวย คงสาคร (2550 : 69–71) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทในการพัฒนา
โรงเรียน ใหเปนองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตบวรวิทยบางประกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา พฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานแบบแผน
ความคิดอาน อยูในระดับมาก   

    นอกจากน้ี จากผลการวิจัยยังพบวา ความสัมพันธระหวางกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม กับวินัยใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูรายดานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดานอ่ืน ๆ มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากสูงไปต่ํา ไดแก ดาน
การสรางและการสานวิสัยทัศน ดานความเขาใจเชิงระบบ ดานการมุงม่ันสูความเปนเลิศ และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของเซงเจ ที่เดช เทียมรัตน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท( 2545 : 75-82) กลาวสรุปไววา 
การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู จะครอบคลุมตั้งแตปจเจกบุคคลไปจนถึงตัวองคการ ที่จะตองมีเปาหมายและมีระบบงานใน
การพัฒนาตัวผูนําและสมาชิกทุกคนในองคการ โดยการสงเสริม ยกระดับการเรียนรู ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ภายใตวินัย
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พื้นฐาน 5 ประการ ที่ทุกคนตองศรัทธาและรวมมือกันถือปฏิบัติ ไดแก มุงสูความเปนเลิศ รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปด
กวาง การสรางและสานวิสัยทัศน การเรียนรูรวมกันเปนทีม และคิดความเขาใจเชิงระบบ  
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางวินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีขอเสนอแนะดังน้ี 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรจะทําความเขาใจเก่ียวกับวินัยพื้นฐานสําหรับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง 
ลึกซ้ึง โดยเฉพาะดานความเขาใจเชิงระบบ และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  ซ่ึงจะสงผลใหอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหอาจารยไดรับการอบรม ประชมุสัมมนา หรือจัดงบประมาณ 
สงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยไดไปศึกษาดูงาน เพื่อใหไดรับความรูใหม ๆ ทางการศึกษา และการวิจัย นํามาซ่ึงการสรางสรรค
ผลงานวิชาการ และงานวิจัยใหม ๆ พรอมทั้งทําการติดตามประเมินผล การนําความรูที่ได ไปใชประโยชนในการปรับปรุง 
ปฏิบัติ หรือพัฒนา  

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหบุคลากร ไดเรียนรูวิธีการทํางานเปนทีม มีการแลกเปล่ียน 
เรียนรูกัน และสงเสริมการทํางานเปนทีม มีการประสานความรวมมือทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

4. ผูบริหารสถานศึกษาควรมุงเนนใหอาจารย ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ  วิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยมีการฝกคิดวิเคราะห ไตรตรอง ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการทํางานเปนทีม ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยใชเทคนิค 

ทางจิตวิทยา เชน การปรับพฤติกรรม หรือกลุมสัมพันธ เปนตน 
2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวาง วินัยในการเปนองคการแหงการเรียนรู  และประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

ของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับเทคนิคการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ที่ทําใหมหาวิทยาลัยมีวินัย 

ในการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 
The Model of Development School  for Being the  Learning Organization of  

Administrators School 
วีระวัฒน พัฒนกุลชัย ,  สุรียมาศ  สุขกสิ 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 
การดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 1) การศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย 2) การสราง
รางรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 3) การตรวจสอบความเปนไปไดใน
การนําไปปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปงบประมาณ 2557 จํานวน 181 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
ใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) สอบถามความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปปฏิบัตินําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ของผูบริหารสถานศึกษา                    
1) ดานพลวัตแหงการเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุน
ใหบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง สนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได และสนับสนุนใหบุคลากร
เกิดการเรียนรูจากการคาดการณลวงหนา 2) ดานการปรับเปล่ียนองคกร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ีย
จากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรมีความเขาใจในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน สนับสนุน
ใหบุคลากรสามารถชวยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา 3) ดานการใหอํานาจและสรางความสามารถใหกับบุคลากร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ีย
จากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรสามารถรวมกันแกไขปญหาได สนับสนุนใหบุคลากรมีอํานาจหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย และสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนางาน 4) ดานการจัดการ
ความรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรจัดขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ สนับสนุนใหบุคลากรสามารถใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และสนับสนุน
ใหบุคลากรสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และ 5) ดานการเพิ่มความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุนใหมีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชใน
การปฏิบัติงาน สนับสนุนใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนเรียนรู และสนับสนุนใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน   
คําสําคัญ  : องคกรแหงการเรียนรู, สถานศึกษา   

Abstract 

The objectives of this research were to study and the model of development school for being 
the learning organization of administrators school. The research procedures consisted as follows: 1) Find 
basic data 2) Design the model 3) Implement and present the model for being the learning organization 
of  administrators school. The sample for appropriate development school  for being the  learning 
organization was finally rated by the sample of 181 administrators in Chanthaburi and Tart Primary 
Education Service Area. The statistical devices used for analyzing the data were mean and standard  
deviation. 
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 The results showed that the model of development school for being the learning organization of 
administrators school : 1) Learning dynamic all aspects were at high level arrange from high to low, 
support personal to learn and development continue, support personal by teamwork and support 
personal learn by anticipate.    2) Organization transformation all aspects were at high level arrange from 
high to low, support personal for understand plan of school, support personal can help together and 
support personal to understand vision of school. 3) Empowering and enabling people all aspects were at 
high level arrange from high to low, support personal solve problem, support personal power by assign 
and support personal to study for develop in work. 4) Knowledge management all aspects were at high 
level arrange from high to low, support personal to manage information of school, support personal can 
use information from various and support personal can retrieve data easy. 5) Adding technological power 
all aspects were at high level arrange from high to low, support to use instant program for work, support 
personal use technology for exchange learner and support personal to use technology for work.       
Keywords Learning organization, School 

บทนํา 

 ความเปนองคกรแหงการเรียนรูน้ัน วีระวัฒน ปนนิตามัย (2546 : 75-77) ไดกลาวถึงปจจัยที่สนับสนุนตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรู 10 ประการ ประกอบดวย 1) การสํารวจสภาพแวดลอม 2) ความแตกตางดานการปฏิบัติ 3) การให
ความสําคัญดานการวัดการประเมิน 4) การใหริเริ่มฝกทดลอง  5) บรรยากาศเปดเผยโปรงใส 6) การเรียนรูอยางตอเน่ือง 7) 
ความหลากหลายของการปฏิบัต ิ8) การมีผูสนับสนุน 9) การเก่ียวของเห็นชอบดวยของผูนํา และ 10) การพิจารณาส่ิงตาง ๆ 
อยางเปนระบบ องคกรแหงการเรียนรู (Learning organization) เปนส่ิงที่ผูบริหารยุคใหมจะตองสรางขึ้น เปนส่ิงที่แสดง
ภาวะความเปนผูนําในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพื่อใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ (Generative Learning) ใหเกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ืองดวยความเชื่อที่วา คนยิ่งเรียนรู ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออกไป (As People Learn, there Abilities 
Expand) และ องคกรที่กอใหเกิดการเรียนรูก็จะเติบโต (Grow) และพัฒนา (Develop) ตอไดโดยไมมีที่ส้ินสุด” (วิโรจน สาร
รัตนะ. 2546 : 6) ซ่ึงจําเรียง วัยวัฒน และเบญจมาศ อ่ําพันธ (2544 : 11) ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรูเปนกลยุทธที่
สําคัญและจําเปนตอการบริหารองคกรยุคใหม ซ่ึงจะเปนยุคที่เนนการพัฒนาไปที่ทรัพยากรบุคคลอยางสูงสุด จากแนวคิดของ 
มาควอรท (Marquardt. 1996 : 21) ไดกลาวถึงองคกรแหงการเรียนรูวา ประกอบดวย 1) พลวัตแหงการเรียนรู (Learning 
Dynamic) 2) การปรับเปล่ียนองคกร (Organization Transformation) 3) การใหอํานาจและสรางความสามารถใหกับ
บุคลากร (Empowering and Enabling People) 4) การจัดการความรู (Knowledge Management) และ 5) การเพิ่ม
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (Adding Technological Power)  
 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู (จําเริญ จิตร
หลัง. 2550 : 19) ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ โดย
สามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสถานการณไดและใชความรูความสามารถของตนใหเกิดประโยชนตอการบริหารอยางมี
ประสิทธิผล ผูบริหารตองพยายามดึงความสามารถของผูรวมงานมาใชใหมากที่สุดโดยใหทุกคนรวมคิด รวมทํารวมกันตัดสินใจ 
และรวมกันปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษานับวาเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหสถานศึกษามีคุณภาพ  ซ่ึงภาวะผูนําเปน
ความสามารถของผูบริหารที่ใชอิทธิพลโนมนาว ชักจูง เปล่ียนแปลงการกระทําของบุคคลและกลุมใหสามารถรวมพลังชวยกัน
ทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร (ชนะ พงศสุวรรณ. 2548 : 4) และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 บัญญัติสาระสําคัญไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวน
ราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู
ในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตอง
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนเจตคติของขาราชการในสังกัดเปนบุคคลที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2550 : ออนไลน)  
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แบบสอบถามแบบปลายเปด โดยสอบถามผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
1, เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวนทั้งส้ิน 181 คน 
  ข้ันตอนที่ 3 นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามมาจัดทําเปนรางรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหง
การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา   

   ข้ันตอนที่ 4 การตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับสอบถาม
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํานวน 181 คน            
  ข้ันตอนที่ 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยจัดทําเปนรายงานผลการวิจัยตอไป 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาและตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู           
ของผูบริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 

 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลวัตแหงการเรียนรู 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง สนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได 
และสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรูจากการคาดการณลวงหนา   
            รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานการปรับเปล่ียนองคกร 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรมีความเขาใจในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน สนับสนุนใหบุคลากรสามารถ
ชวยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในวิสัยทัศนของสถานศึกษา   
 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใหอํานาจและสราง
ความสามารถใหกับบุคลากร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียง
ตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรสามารถรวมกันแกไขปญหาได สนับสนุนใหบุคลากรมี
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนางาน   
 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการจัดการความรู 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรจัดขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ สนับสนุนใหบุคลากรสามารถใชขอมูล
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และสนับสนุนใหบุคลากรสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว                      
 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเพิ่มความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ีย
จากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุนใหมีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหบุคลากรไดใช
เทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนเรียนรู และสนับสนุนใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน   
อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลวัตแหงการเรียนรู 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง สนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได 
และสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรูจากการคาดการณลวงหนา ทั้งน้ีเน่ืองจากองคกรแหงการเรียนรูเปนกระบวนการ
บริหารที่มุงเนนใหองคกรและบุคลากร มีกระบวนการทํางานที่เพียบพรอมไปดวยประสิทธิภาพ และมีผลงานการปฎิบัติงาน
เต็มไปดวยประสิทธิภาพเชื่อมโยงรูปแบบเปดโอกาสใหทีมงานน้ันทํางานประยุกตเขากับงาน มีการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ
ของการคิดริเริ่มและสรางสรรคเปนผลใหเกิดศักยภาพ (วีรวุธ มาฆะศิรานนท. 2547 : 21) ซ่ึงความสําคัญของการเปนองคกร
แหงการเรียนรูวาการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วยอมสงผลใหความรูที่มีอยูลาสมัยเร็วขึ้นและบุคลากรจะตองเรียนรูทักษะใหมใน
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เวลาที่ส้ันลง เทคโนโลยีสมัยใหมและการแขงขันในรูปแบบที่คาดการณไมถึงจะเกิดขึ้นทุกวัน ดังน้ันจึงตองมีการแนะนํา
เครื่องมือใหม ๆ กระบวนการและกลยุทธใหม ๆ มาใชในองคกรอยางตอเน่ือง การจัดการความรูจะทําใหการใชความรูที่มีอยู
ทําไดอยางเต็มที่ รวมทั้งเปนการชวยในการถายโอนและดูดซับความรูใหมใหทั่วทั้งองคกร ซ่ึงธรรมชาติในการทํางานมีการ
เปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีงานยังมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะที่คาดการณไดยาก การระบุเฉพาะเจาะจงวาความตองการ
ความรูแบบใดก็ทําไดยากเชนกัน ดวยเหตุน้ีลักษณะของบุคคลกับการปรับตัวจึงมีความสําคัญมากที่สุดในการทํางาน และบาง
องคกรจะเริ่มใหรางวัลดานการเงิน เม่ือบุคลากรไดแสดงความสามารถในการแสวงหาความรูและมีความชํานาญในความรูใหม 
ๆ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. 2549 : 7) สอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด ชุมนุมพร (2549 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 
1 ใน 5 ดาน อยูในระดับมาก การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิดดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปน
ทีม และดานความคิดเชิงระบบ จําแนกตามขนาดสถานศึกษาและภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 มีความสัมพันธกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพทางบวกระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
          รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานการปรับเปล่ียนองคกร 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรมีความเขาใจในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน สนับสนุนใหบุคลากรสามารถ
ชวยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในวิสัยทัศนของสถานศึกษา ทั้งน้ี
เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 40–41) ไดกําหนดแนวทางของการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูวา 
ประกอบดวย การสรางบรรยากาศเปด โดยใหทุกคนไดรับทราบความจําเปนและการเปล่ียนแปลงที่มุงสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรู พัฒนาวินัยพื้นฐาน 5 ประการ โดยการปรับพื้นฐานการคิด การปฏิบัติของตนเองและสถานศึกษา พัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานและระบบงานตาง ๆ ใหพรอมตอการเรียนรูและพรอมทั้งประยุกตใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
ทีมงาน พัฒนาผูนําใหมีทักษะในการเปนผูนําที่มีความเปนเลิศ สามารถนําทีมงานได ซ่ึงวิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สาร
รัตนะ (2546 : 44) ไดกลาวถึงความสําคัญของสถานศึกษาถือวาเปนองคกรที่ใหบริการดานการจัดการศึกษา มีการเรียนการ
สอนโดยใชการเรียนรูเปนเปาหมายหลัก คือการเรียนรูของนักเรียน ดังน้ันในองคกรประเภท ตาง ๆ สถานศึกษาจึงถือวาเปน
องคกรแหงการเรียนรูมากกวาองคกรประเภทใด ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ผกาทิพย   วิสุทธินันท (2548 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาสภาวะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ความเปน
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อยูในระดับมาก ดานความสําคัญในการสํารวจตรวจสอบ ดานความ
แตกตางในการกระทํา ดานความตระหนักในการประเมิน ดานการมีทัศนคติที่ดีตอการทดลอง ดานการมีบรรยากาศเปดเผย 
ดานการศึกษาอยางตอเน่ือง ดานความหลากหลายในการปฏิบัติ ดานผูสนับสนุนมากมาย ดานการลอมรอบดวยภาวะผูนํา 
และการมองอยางเปนระบบ ซ่ึงทุกลักษณะมีสวนที่จะตองพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาลักษณะการเรียนรูของ
บุคลากร ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ สํารวจชุมชนยังไมทั่วถึง ขาดแคลนงบประมาณในการปฏิบัติงาน และครูมีภาวะผูนํา
นอย 
 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการใหอํานาจและสราง
ความสามารถใหกับบุคลากร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียง
ตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรสามารถรวมกันแกไขปญหาได สนับสนุนใหบุคลากรมี
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนางาน ทั้งน้ี
เน่ืองจาก การเปนองคกรแหงการเรียนรู น้ันองคกรสามารถเรียนรูสรางองคความรูเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะกอเกิด
ความกาวหนาในการดําเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมขององคกร ประกอบดวย คนที่มีความมุงม่ันที่จะขยายขีดความสามารถ
ของตนผานกระบวนการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางตอเน่ือง การมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู รวมทั้งมีการจัดหา การสราง
การถายโอนความรู และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการใชความรูใหม ๆ การใชแนวคิดการจัดการความรูและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมที่มีคุณคาตอตนเอง ทีมงานและองคกร การมีเปาหมายเพื่อใหเปน
องคกรที่มีคุณภาพและสามารถดํารงอยูไดในสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาของสังคมโลกไดอยางสงางาม 
(เสาวนิต คําจันทา (2549 : 1) และลักษณะของการเปนองคกรแหงการเรียนรู จะตองเริ่มตนจากตัวบุคคลในองคกรในการ
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เสริมสรางความคิดของตนเองและเผยแพรความคิดใหม ๆ เหลาน้ันใหผูอ่ืนรับรูเพื่อคนหาแนวรวมในการสานตอความคิดเหลาน้ัน
ใหเปนที่ประจักษ และในการดําเนินงานรวมกันน้ัน จะกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีการทํางานและเคล็ดลับการทํางานของ
แตละบุคคล สงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ บุคคลพอใจในงานและเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุดารัตน วิเลิศศักดิ์ (2549 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรีจําแนกตามหนวยงานภายใน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา ดานการจัดการความรู โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับ
แรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรจัดขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ สนับสนุนใหบุคลากรสามารถใชขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย และสนับสนุนใหบุคลากรสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความเปน
องคกรแหงการเรียนรูเปนที่ซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม  มีการสอนคนของตนเองใหมีกระบวนการคิด
วิเคราะห เพื่อชวยใหเขาใจในสรรพส่ิง ขณะเดียวกันก็ชวยองคกรเรียนรูจากความผิดพลาดและความสําเร็จ ซ่ึงผลทําใหทุกคน
ตระหนักในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ (Marguardt & Reynolds. 1994 : 212) ซ่ึงแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู น้ันมุงม่ันที่จะเพิ่มขีดความสามรถของตน สรางสรรคผลงานที่เปนความ
ปรารถนา เปนที่ซ่ึงมีส่ิงใหม ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนความคิด ซ่ึงสามารถสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ ได
อยางอิสระ โดยสมาชิกขององคกรมีการเรียนรู อยางตอเน่ืองถึงวิธีที่จะเรียนรูรวมกัน และการที่จะบรรลุความเปนองคกรแหง
การเรียนรูได (สามารถ ศรีวิริยาภรณ. 2548) สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริกาญจน จิระสาคร (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาตราด ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) ผูบริหารและครู  ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเพิ่มความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ีย
จากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สนับสนุนใหมีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหบุคลากรไดใช
เทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนเรียนรู และสนับสนุนใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดเก่ียวกับ
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) วา องคกรแหงการเรียนรูน้ันเปนเรื่องของส่ิงที่ควรจะเปน (What) สวนการ
เรียนรูขององคกรคือ วิธีการในการที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู (How) การเรียนรูขององคกรจะเนนที่กระบวนการที่ทําให
เกิดการเรียนรู ในขณะที่องคกรแหงการเรียนรูจะเนนที่ระบบ หลักการและลักษณะขององคกรที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ซ่ึง
จะตองรูวิธีการเสียกอนจึงจะสามารถกาวไปเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู (Marquardt. 1996 : 19) ผูบริหารสถานศึกษา
นับวาเปนหัวหนาหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการสรางคุณภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแกนักเรียน เทาที่จะพึงกระทําได
ดวยการปรับทีมงานในสถานศึกษาใหเปนทีมงานที่แข็งแรงมีสมรรถภาพ มีจิตใจพรอมที่จะบุกเบิก สรางสรรคสูงานและ
แกปญหาโดยใหแตละคนรูบทบาทหนาที่ของตน และปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เพื่อใหงานที่ปฏิบัติมีชีวิต มีจุดหมาย มี
ความสําเร็จที่ดีเพื่อการหลอเล้ียงใหมีกําลังใจ เกิดขวัญในการปฏิบัติงาน สวนตัวของผูบริหารโรงเรียนเองน้ันก็จะตองสรางคุณ
งามความดี มีความจริงใจตอครูผูรวมงาน มีภาวะผูนําที่ด ีทุมเทใหกับงาน นําทีมงานใหปฏิบัติในบทบาทหนาที่ของตนเองเปน
อยางดีและดีที่สุดของแตละบทบาท (นิเชต สุนทรพิทักษ. 2549 : 4) นอกจากน้ีผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานแกผูรวมงานดวยการ ถือหลักการทํางานกับคนวาตองไดคนจึงไดงาน ผูบริหารจะตองอยูกับคนอยูกับงาน ซ่ึงจะ
เปนภาพความสําเร็จของสวนรวมคือ สถานศึกษาน่ันเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา กองจินดา (2549 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาแนวทางการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 พบวา การศึกษาแนวทางการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู  คือแนวปฎิบัติในการปรับปรุงหรือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของคนในองคกรในดานการเปนบุคคลที่รอบรู การมีแบบแผนของความคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม
และการคิดเชิงระบบ มีความเหมาะสมและความเปนไปได 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ของผูบริหาร
สถานศึกษา มีดังน้ี  
 ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 
 1 ผูที่เก่ียวของควรนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการวางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ         
 2 ผูที่เก่ียวของดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตามขั้นตอนในรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อยางเปนระบบ   
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการ
วิจัย ดังน้ี                    
 1 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษา   
 2 ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษา   
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
A  Model for Development Transformational Leadership of Administrators  

In Basic School 
สุรียมาศ  สุขกสิ 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบงเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย 2) การสรางราง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ 5) การสรุปและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางไดแก ผูเชี่ยวชาญในเรื่องภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง จํานวน 18 คน ซ่ึงไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากเทคนิคเดลฟายไปสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา โดยใชสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล ใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จํานวน 113 คน ตอบแบบสอบถามความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปปฏิบัตินําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสราง
บารมี โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไป
นอยสามลําดับแรกคือ ผูบริหารแสดงภาวะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการตัดสินใจ และ
ผูบริหารเปนผูที่กลาตัดสินใจ กลาเส่ียงและเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายขออยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับแรกคือ ผูบริหาร
กระตุนใหครูสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสรางความม่ันใจแกครูในการปฏิบัติงาน และผูบริหารให
ความเชื่อม่ันแกผูรวมงานวาจะสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จ ดานการกระตุนเชาวปญญา โดยรวมและรายขออยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับแรกคือ ผูบริหาร
สามารถหาขอสรุปใหมเพื่อใหเกิดส่ิงใหมและสรางสรรค ผูบริหารกระตุนสรางระบบวิธีคิดใหม ๆ แกคร ูและผูบริหารกระตุนให
ครูไดเปล่ียนแนวคิดในการแกไขปญหา ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล โดยรวมและ รายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับแรกคือ ผูบริหารแสวงหาแนวทางเพื่อชวยเหลือครู 
ผูบริหารอํานวยความสะดวก แนะนําชวยเหลือ สนับสนุนครูผูสอน และผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ    
คําสําคัญ  : ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง, รูปแบบ  

Abstract 

 The objectives of this research were to study and develop administration model for 
transformational leadership of administrators in basic school. 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 transformational leadership of administrators in basic school. 
The sample used to construct the model included 18 transformational 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 
transformational leadership model was finally rated by the sample of 113 administrators in Secondary 
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Education Service Area 17. The statistical devices used for analyzing the data were mean and standard  
deviation. 
 The results showed that a model development for transformational leadership of administrators 
in basic school : 1) idealized influence or charisma leadership for the overall aspects and sides almost all 
aspects were at  high level arrange from high to low, academic leadership of administrators, virtue of 
administrators for determine and administrators bold to change. 2) Inspiration motivation for the overall 
aspects and sides almost all aspects were at  high level arrange from high to low, administrators work by 
team, administrators confident to teachers for work and administrators believe for teachers can succeed 
in work 3) Intellectual stimulation for the overall aspects and sides almost all aspects were at high level 
arrange from high to low, administrators can sum up for creative, administrators stimulate system thinking 
and administrators change teachers how to change. 4) Individualized consideration for the overall aspects 
and sides almost all aspects were at high level arrange from high to low, administrators find to help 
teacher, administrators support teachers and administrators promote teachers for work. 
Keywords Transformational leadership of administrators, Model 

บทนํา 

 ในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของสถานศึกษาไมใชเปนเรื่องของการจัดการทุนทางการเงิน
เทาน้ันแตตองครอบคลุมถึงเรื่องทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ผูบริหารมีความรู ความสามารถ (Competent 
Management) ผูปฏิบัติงานที่มีความรูและทักษะ (Skilled-knowledge Workers) ระบบงานที่มีประสิทธิผลและการจัดการ
เรียนรู (Knowledge Management) การบริหารที่ผานมาจะเนนที่งานหรือบุคคล ซ่ึงในปจจุบันการบริหารที่ดีที่สุดคือเนน
คุณภาพของงาน ซ่ึงเปนเรื่องของความพึงพอใจของผูรับบริการ ในดานการบริหารการศึกษาก็เชนเดียวกัน ผูบริหารตองสราง
ความรวมมือในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ใหผูเรียนเปนคนเกง คนดีและมีความสุข ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนํา 
ในฐานะผูนําหลักและเปนศูนยกลางการพัฒนาในทุกดานของสถานศึกษาจะตองเปนผูนําการบริหารทามกลางการเปล่ียนแปลง 
การบริหารสถานศึกษาสูความสําเร็จในการสรางเด็กใหมีสัมฤทธิผลทางการศึกษา (เกง) ควบคูไปกับการมีคุณลักษณะ
(คุณธรรม) ตองดําเนินไปในขณะที่มีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น มีระบบการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเขามาติดตาม
การบริหารงานในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีวิสัยทัศนชัดเจนที่จะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพตามความตองการ
ของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษายุคใหมจะตองสรางการเรียนรูเทาทันการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะเปนการลด
ชองวางระหวางผูนํากับผูตาม ทําใหผูรวมงานสามารถปฏิบัติงานกับผูนําได (ยงยทุธ วงศภิรมยศานติ์. 2550 : 27)  
 บทบาทในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอผลสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา ดังน้ันจึงตองเปน
ทั้งผูนําในดานการบริหารและดานการจัดการเรียนการสอน ภาวะผูนําจึงจําเปนตองคํานึงถึงเพื่อจะไดปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน
และบุคลากรในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับภารกิจ ตองมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง อาจกลาวไดวาผูนําประเภทน้ีทําให
องคกรประสบความสําเร็จในสภาพการณที่ มีขอจํากัดและปญหาตาง ๆ ได สามารถนําความคิด ความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชามาใชไดโดยเนนคุณธรรมและความคิดสรางสรรค ทําใหผูใตบังคับบัญชาเรียนรูที่จะแกไขปญหาดวยตนเอง จูง
ใจใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานใหประสบความสําเร็จ ซ่ึงภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงน้ัน แบส และอโวลิโอ (Bass and 
Avolio. 1994 : 59-60) ไดกลาวไววา สามารถเห็นภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในตัวผูนําไดจากการที่ผูนําเปนผูเปล่ียนแปลง
ผูรวมงาน และผูตาม ทําใหผูรวมงานและผูตามเปนผูที่มองตนเองและมองงานในกระบวนทัศนใหม ๆ ทําใหเกิดการตระหนักรู
ในเรื่องวิสัยทัศน ภารกิจของทีมงานและองคการ พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูความสามารถที่สูงขึ้นและมี
ศักยภาพมากขึ้น ผูนําจะโนมนาวผูตามใหมองการณไกลสูผลสัมฤทธ์ิของงาน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงน้ี ประกอบดวย 4 
ดาน คือ 1) ดานการสรางบารมี 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนเชาวปญญา และ 4) ดานการคํานึงถึงเอก
บุคคล จากทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงน้ี จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําที่จําเปนสําหรับ
สังคมและองคกรของไทยโดยเฉพาะองคการทางการศึกษาที่ตองการไดรับการพัฒนาใหพนภาวะวิกฤตและสามารถพัฒนาใหมี
ความเจริญกาวหนาตอไป  
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 จากความสําคัญและจําเปนดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการสรางบารมี 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุน
เชาวปญญา และ 4) ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล ซ่ึงผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชในการวางแผน กําหนดนโยบายการพัฒนา
ภาวะผูการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 2. เพื่อนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

วิธีการดําเนินวิจัย 

 การวิจัยเพื่อนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาการดําเนินการวิจัยไดแบงเปน 5 ขั้นตอน ตามลําดับดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อกําหนดกรอบความคิดในการวิจัยโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง รวมทั้งการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณใน
เรื่องการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
 ข้ันตอนที่ 2 การสรางรางรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 
ดาน ประกอบดวย 1) ดานการสรางบารมี 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนเชาวปญญา และ 4) ดานการ
คํานึงถึงเอกบุคคล จากการศึกษาความตองการในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช
เทคนิคเดลฟายจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน เพื่อใหไดรูปแบบที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและมีความสมบูรณดวยการ
นํารางรูปแบบจากขั้นตอนที ่2 มาศึกษา วิเคราะห และกําหนดเปนรูปแบบดวยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 
 ข้ันตอนที่ 4 การตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผานการพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 3 โดยผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จํานวน 113 คน เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัต ิ
 ข้ันตอนที่ 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยจัดทําเปนรายงานผลการวิจัยตอไป 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาความตองการและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี   
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสรางบารมี โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับ
แรกคือ ผูบริหารแสดงภาวะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการตัดสินใจ และผูบริหารเปนผู
ที่กลาตัดสินใจ กลาเส่ียงและเปนผูนําการเปล่ียนแปลง  
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรกคือ ผูบริหารกระตุนใหครูสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสรางความม่ันใจแกครูในการ
ปฏิบัติงาน และผูบริหารใหความเชื่อม่ันแกผูรวมงานวาจะสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จ  
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการกระตุนเชาวปญญา 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
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ลําดับแรกคือ ผูบริหารสามารถหาขอสรุปใหมเพื่อใหเกิดส่ิงใหมและสรางสรรค ผูบริหารกระตุนสรางระบบวิธีคิดใหม ๆ แกครู 
และผูบริหารกระตุนใหครูไดเปล่ียนแนวคิดในการแกไขปญหา    
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล 
โดยรวมและ รายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรกคือ ผูบริหารแสวงหาแนวทางเพื่อชวยเหลือครู ผูบริหารอํานวยความสะดวก แนะนําชวยเหลือ สนับสนุนครูผูสอน 
และผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ    
อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสรางบารมี โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับ
แรกคือ ผูบริหารแสดงภาวะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการตัดสินใจ และผูบริหารเปนผู
ที่กลาตัดสินใจ กลาเส่ียงและเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะสําคัญในการเปน
ผูนําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน การเชื่อวาโรงเรียนเปนสถานที่เพื่อการเรียนรู การใหคุณคา
ตอทรัพยากรมนุษย การมีทักษะการส่ือสารและการรับฟงอยางมีประสิทธิผล  การมีพฤติกรรมเชิงรุก และการมีความกลาเส่ียง
เปนคุณลักษณะรวมของผูนําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2548 : 31) และผูนํา
ประพฤติตนเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตามผูนําเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจและทําใหผูตามเกิด
ความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน ผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา ส่ิงที่
ผูนําตองปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะน้ีคือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสมํ่าเสมอ
มากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณ ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในส่ิงที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่
มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเล่ียงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด 
ความมีสมรรถภาพความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริม
ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและความม่ันใจของผูตามและทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนําโดยอาศัยวิสัยทัศน
และการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ   ผู
ตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมผูนําจากการสรางความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการ
เปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ (Bass and Avolio. 1994 : 
22) สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ โอษคลัง (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและราย
ดานทุกดานอยูในระดับมากคือ การสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนเชาวปญญาและการคํานึงถึงเอกบุคคล            
อยูในระดับมาก 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรกคือ ผูบริหารกระตุนใหครูสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสรางความม่ันใจแกครูในการ
ปฏิบัติงาน และผูบริหารใหความเชื่อม่ันแกผูรวมงานวาจะสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จ เน่ืองมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีความสามารถของคนที่เปนผูนําในการใชอิทธิพลหรือโนมนาวบุคคลอ่ืนเพื่อนําไปสูการบรรลุถึงเปาหมายของ
องคการ ดังน้ันเม่ือกลาวถึงภาวะผูนําตองประกอบดวย คน ไดแก ผูนํากับผูตาม การโนมนาวหรืออิทธิพล และเปาหมายของ
องคการ (Daft. 1994 : 478) ซ่ึงคุณลักษณะของผูนําน้ันตองมีแรงใจสูง (Leadership Motivation) ผูนําที่ยิ่งใหญไมเพียงแตมี
แรงขับเทาน้ัน แตมีความตองการอํานาจสูง ชอบที่จะนํามากกวาตาม ความตองการอํานาจคือ ความพยายามมีอิทธิพลเหนือ
ผูอ่ืนและมีอํานาจในการทําใหผูอ่ืนยอมรับ ไววางใจ ทํางานใหสําเร็จตามวิสัยทัศน (เนตรพัณณา ยาวิราช. 2549 : 49) และ
ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมายและทาทายใน
เรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทมีใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่
ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพ ที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและส่ือความหวังที ่ผูนําจะแสดง
ความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผู นําจะชวยใหผูตามมองขาม
ผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนเองตอเปาหมายระยะ
ยาวและบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจน้ีเกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญาโดย
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การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคาและกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเอง
เผชิญ (Bass and Avolio. 1994 : 22) สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน อินทวงศ (2550 : 102) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับการทํางานเปนทีมตามการรับรูของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคาย  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของ
ครูผูสอน ทุกกลุมประสบการณอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนทุกกลุมประสบการณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนทุกขนาดโรงเรียนอยูในระดับมาก 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการกระตุนเชาวปญญา 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรกคือ ผูบริหารสามารถหาขอสรุปใหมเพื่อใหเกิดส่ิงใหมและสรางสรรค ผูบริหารกระตุนสรางระบบวิธีคิดใหม ๆ แกครู 
และผูบริหารกระตุนใหครูไดเปล่ียนแนวคิดในการแกไขปญหา เน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณสมบัติที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน ประกอบดวย มีความเฉลียวฉลาด สติปญญาดี มีการตัดสินใจที่ดีและมีความสามารถในการพูด 
ไดรับความสําเร็จทางการศึกษา มีการศึกษาดีและสุขภาพดี มีวุฒิภาวะและมีความม่ันคงทางอารมณ มีความมานะพยายาม
ผลักดันใหบรรลุความสําเร็จ มีทักษะทางสังคมมีสวนรวมในสังคมและปรับตัวใหเขากันไดดีกับกลุมและบุคคลตาง ๆ และมี
ความปรารถนาที่จะมีสถานะตําแหนงทางสังคมที่ดี คุณลักษณะของผูนําเหลาน้ีเปนคุณลักษณะที่จําเปนและมีความสําคัญตอ
ความเปนผูนํา สามารถทําใหมีขึ้นได มิไดมีแตกําเนิด สามารถฝกได ดังน้ันจึงจําเปนตองทําใหเกิดขึ้น (เนตรพัณณา ยาวิราช. 
2549 : 50) นอกจากน้ันผูนําการเปล่ียนแปลงจะมีแรงกระตุนดานสติปญญา โดยมีการกระตุนสมาชิกของกลุมใหทดสอบดวย
วิธีการเกาหรือวิธีการใหม ๆ มีการสรางบรรยากาศซ่ึงกระตุนความคิดสรางสรรคและความคิดที่เกิดขึ้นเองจากการหยั่งรูใน
ขณะเดียวกันก็จะเนนวิธีการใหเหตุผลดวยความรอบคอบ (สุเทพ พงศศรีวัฒน. 2550 : 57) ซ่ึงผูนํามีการกระตุนผูตามให
ตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในหนวยงานเพื่อหา
ขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม ใหเกิดส่ิงใหมและสรางสรรค ผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
การตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกา ๆ ดวยวิธีการแบบใหม ๆ มีการจูงใจและ
สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ  ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทาง
แกปญหาดวยวิธีใหม ๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผลและไมวิจารณความคิดของผูตาม แมวาจะแตกตาง
ไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนส่ิงที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของ
ตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะ
ตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง (Bass and Avolio. 1994 : 22) สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญหทัย ทองธิราช 
(2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับสภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรกคือ ผูบริหารแสวงหาแนวทางเพื่อชวยเหลือครู ผูบริหารอํานวยความสะดวก แนะนําชวยเหลือ สนับสนุนครูผูสอน 
และผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ เน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาตองมีศิลปะหรือกระบวนการในการใช
อิทธิพลตอผูอ่ืนเพื่อใหเขาเหลาน้ันใชความพยายามโดยความสมัครใจและกระตือรือรนเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุม การที่ผูนํา
ใชอิทธิพลเพื่อใหผูตามทํางานดวยความเต็มใจเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ แตควรพัฒนาใหผูตามทั้งเต็มใจทํางานดวยความ
กระตือรือรนและมีความเชื่อม่ัน ผูนําที่มีภาวะผูนําจะไมเปน ผูที่ชอบอยูขางหลังกลุมเพื่อผลักดันหรือคอยกระตุนใหกลุมทํางาน
แตจะวางตัวเองไวขางหนากลุม คอยทําหนาที่อํานวยความสะดวกเพื่อชวยใหงานกาวไปขางหนา อีกทั้งคอยสรางอารมณรวม
ใหกลุมทํางานจนบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย ความสามารถในการใชอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการโนม
นาวจิตใจผูอ่ืนเพราะโดยปกติมนุษยแตละคนตองการการกระตุนแตกตางกัน ความสามารถในการสรางความรูสึกรวม และ
ความสามารถที่จะชวยใหเกิดบรรยากาศที่เอ้ือใหเกิดการตอบสนองตอแรงกระตุน (Koontz & Weihrich. 1988 : 437-438) 
ซ่ึงผูนําจะมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทําใหรูสึกมีคุณคา
และมีความสําคัญ ผูนําจะเปนที่ปรึกษาของผูตามแตละคนเพื่อการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของ
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมดูลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส 
Development and Determination of Efficiency of Modules for Increasing 

Achievement of Physics in Vocational Education 
วิชลัดดา  อุนสะอาด  ปญจพร  แซหาน 

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลการสอนใน
เน้ือหาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2  75/75  และทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสจากการเรียนการ
สอนโดยใชโมดูล เครื่องมือที่ใชคือโมดูลการสอน 2 เรื่อง คือ เรื่องกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน และเรื่องงานและพลังงาน 
ผลการวิจัยพบวา คาประสิทธิภาพและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกฏการเคล่ือนที่ของนิวตัน คา
ประสิทธิภาพ เทากับ 86.22/88.83 คะแนนการทดสอบหลังเรียน สูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 เรื่องงานและพลังงาน เทากับ 87.11/82.17 คะแนนการทดสอบหลังเรียน สูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังน้ัน วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
คําสําคัญ : โมดูลการสอน  

Abstract 

  This research is research and development. The purpose is to develop a model management 
module learning and teaching in a physics basis for efficient E1/E2 75/75  and the achievement of 
teaching physics by modules. 2 module are tools used to teach the subject matter of the law of motion 
Newton and work and energy. The results showed that compare the performance and achievement. The 
Newton's laws of motion have effective as the test scores after learning 86.22/88.83, higher test scores 
prior to significant at the .05 level, and the work and energy are 87.11/82.17 ,higher test scores prior to 
significant at the .05 level. The modular approach to teaching and learning can be used effectively. 
Key Word :  Teaching modules. 

บทนํา 

 การจัดการเรียนรูที่ใหผลสัมฤทธ์ิสูงสุดไดน้ัน องคประกอบหน่ึง คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ทําใหไดมาซ่ึงความรู 
ความสามารถ นับวาเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง โดยผูมีบทบาทสําคัญอันดับแรก คือ ผูเรียน สองคือ ผูสอนที่ตองวิเคราะหธรรมชาติ
การเรียนรูของผูเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคลองและเหมาะสมจนบรรลุจุดมุงหมายที่สําคัญของการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร ซ่ึงมิใชแคสอนใหผู เรียนจดจําแตเฉพาะขอเท็จจริงตามเน้ือหาเทาน้ัน แตตองเขาใจปญหาและมองเห็น
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ตลอดจนการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมอีกดวย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ทํา
หนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเชนเดียวกัน ดังน้ัน การสรรหากระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงเปนส่ิงสําคัญ ในดานภาควิชา
ฟสิกส เปนสวนหน่ึงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ที่สําคัญจากประสบการณจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยและสัมภาษณ
อาจารยผูสอนฟสิกส สรุปไดวาปญหาที่พบสวนใหญมี 3 ดาน ดวยกัน คือ 1. การจัดการเรียนการสอนของผูสอน 2. ตัวผูเรียน 
3. สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ(ฉลองชัย   ธีวสุทรสกุล ,2540) ที่ผานมาพบวา นักศึกษาจํานวนมากที่ตองเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐาน อัน
ไดแก วิชาฟสิกส 1 และฟสิกส 2 น้ัน มีระดับผลการเรียนที่ต่ํามาก และมีแนวโนมจะต่ําลงอีก เม่ือดูจากการถอนวิชาเรียน การ
ลงทะเบียนเรียนซํ้า ในแตละเทอม ปญหาการจัดการเรียนการสอนของผูสอน ที่จําเปนตองสอนใหรวบรัด ในระยะเวลาที่จํากัด 
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เน่ืองดวยเน้ือหาที่มีจํานวนมาก ประกอบกับดวยลักษณะเฉพาะของวิชาฟสิกสซ่ึงเปนวิชาที่มีเน้ือหาตอเน่ือง ซับซอน และบาง
เรื่องมีลักษณะเปนนามธรรมที่ทํา ความเขาใจไดยาก ทําใหผูเรียนเนนการจํามากกวาการคิด ขาดการคิดวิเคราะห วิจารณ 
และประเมินผลอยางมีเหตุผล การสรางความเขาใจในหลักการและทฤษฎีจึงเกิดขึ้นไดยาก ดานปญหาที่เกิดจากตัวผูเรียน คือ 
ผูเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรต่ํา ขาดการฝกคิดวิเคราะหโจทยดวยตนเอง และดานสภาพแวดลอม มีเวลาในการเขาชั้นเรียน
นอย เน่ืองจากกิจกรรมในแตละภาคเรียน และนักศึกษาบางกลุมเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซํ้า ดังน้ันจึงทําใหจุดมุงหมาย
ตอการเรียน เพียงแคผานเทาน้ัน 
  เน่ืองจากการเรียนการสอนวิชาฟสิกสมีปญหาดังกลาวขางตน  นักศึกษาจึงมีแนวคิดละมุมมองวาฟสิกสเปนวิชาที่
ยากตอการเรียนรู และสุดทายคือไมอยากเรียนรู แตดวยฟสิกสเปนวิชาพื้นฐานบังคับที่ตองเรียน จึงทําใหไมสามารถหลีกเล่ียง
ได   ดังน้ัน การพัฒนาและหาวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองทั้งผูเรียนและ
ผูสอน ภายใตหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาซ่ึงมีอยูหลายกลุมดวยกัน  โดยพิจารณาถึงธรรมชาติในการเรียนรูของบุคคล
และการพิจารณาถึงผูเรียนเปนสําคัญ จะเปนหนทางในการแกปญหาดังกลาวได  โดยการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง เนน
ความสําคัญของกระบวนการทางสติปญญา(Intellectual Process) และความคิดความเขาใจของผูเรียนเม่ือไดปะทะกับส่ิงเรา 
เนนเรื่องการรับรูของผูเรียนเปนสําคัญ  เชื่อวากระบวนการทางสติปญญามีบทบาทสําคัญมากในการเรียนรู  ใหความสําคัญกับ
การเปล่ียนแปลงดานการรับรู (Perception) ความรู(Knowledge)หรือจุดมุงหมาย(Purpose) และการหยั่งเห็น(Insight)  ยิ่ง
กวาการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต ,2528) การพัฒนาและหาวิธีการจัดการเรียนการสอน หรือรูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองทั้งผูเรียนและผูสอน ภายใตหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาซ่ึงมีอยูหลายกลุมดวยกัน  
โดยพิจารณาถึงธรรมชาติในการเรียนรูของบุคคลและการพิจารณาถึงผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อแกปญหาดังกลาว ดวยการสรางโมดูล จึงเกิดขึ้น จากงานวิจัยหลายฉบับไดนําหลักการในเรื่องโมดูลมาใช พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนอยางไดผล จากความหมายของโมดูลการสอน หมายถึงบทเรียนสําเร็จรูป ที่มีความสมบูรณ   ใน
ตัวเอง มุงเนนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง จากความสามารถ ความสนใจ และความสะดวกของแตละคน มีองคประกอบดาน
แรงจูงใจที่เนนเปนตัวขับใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน เม่ือเกิดความสนใจทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความรูไดอยาง
รวดเร็ว  โมดูลผลิตขึ้นโดยยึดหลักการตามปรัชญาทางการศึกษากลุมสภาพนิยม หลักจิตวิทยากลุมเชื่อมโยงนิยม และกลุม
เกสตัลท(ชัยยงค พรหมวงศ และวาสนา ทวีกุลทรัพย ,2540) โดยสรุป คือ เนนการศึกษาที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
กําหนดวัตถุประสงคการเรียน เลือกเน้ือหาสาระ วิธีการเรียน การประเมินผลการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนสามารถทราบผลการ
ประเมินผลและไดรับคําติชมอยางทันทวงทีและคํานึงถึงสภาพแวดลอมของผูเรียน โอกาสในการเรียนรู อยางเปนลําดับขั้น 
การหาประสิทธิภาพของโมดูล จะเปนตัวชี้วัดการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้น  ซ่ึงทําใหสามารถประเมินไดวา เกิดการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส ซ่ึงสงผลไปยังคุณภาพของผูเรียนตอไป      

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลการสอนในเน้ือหาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
2. เพื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสจากการเรียนการสอนโดยใชโมดูล 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมประชากร นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาฟสิกสพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เครื่องมือใชในการวิจัย คือ โมดูลการสอน เรื่อง กฏการเคล่ือนที่ของนิวตันและเรื่องงานและพลังงาน 

การดําเนินการศึกษาคนควาเปนไปตามขั้นตอน ดังน้ี 
1) สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.   ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดใหนักศึกษาเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา และเลือกหัวขอเรื่องจาก
เน้ือหาทั้งหมด เพื่อนํามาใชกับโมดูลการสอนฟสิกส โดยไดหัวขอ  

วิชาวิชาฟสิกสพื้นฐาน รหัสวิชา 4011101 จํานวน 3 (3-0-6) หนวยกิต 
- เรื่องกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน 
- เรื่องงานและพลังงาน 
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2. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล  
3. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคการสอนตามศาสตรดานการเรียนการสอน 
4. วิเคราะหเน้ือหาแตละหัวขอที่ไดคัดเลือกไว ในขอ 1 เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือในการจัดการโมดูล ไดแก  

- เอกสารเรื่องกฎการเคล่ือนที่ของนิวตันและเรื่องงานและพลังงาน   
- แบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  
- ส่ิงจัดแนวคิดหรือเคาโครงลวงหนา  
- เน้ือหาสาระและประสบการณ 
- กิจกรรมการเรียน ผลยอนกลับหรือคําติชม  
- แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

2) สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
1.  วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนการสอน 
2.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน โดยใหครอบคลุมเน้ือหาและเปนไปตามวัตถุประสงค  
3.  คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีอยูแลว 
ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกแบบทดสอบ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เน่ืองจากแบบทดสอบดังกลาวตรงตามจุดประสงคของการเรียนการสอน ผานการตรวจสอบคุณภาพเปนที่เรียบรอยแลว 
3) เก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บขอมูลจากการเรียนการสอนหลังการใชโมดูลที่สรางขึ้น 
4) การวิเคราะหขอมูล 

1. หาคาประสิทธิภาพของโมดูล  1 2/E E   

ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการหาคาประสิทธิภาพการสอน มาวิเคราะหตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด โดยมาตรฐาน คา
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอประสิทธิภาพของผลลัพธจากกระบวนการเรียนการสอน (E1/E2) คือ  
E1/E2  =  75/75 ดวยลักษณะเน้ือหาของวิชาฟสิกส ประกอบดวยเน้ือหาในการคํานวณ ซ่ึงเปนการฝกทักษะ ผูวิจัยจึงใช
เกณฑ 75/75  โดยใชสมการ 

1

1 100

N

i
i
X

N

E
A



 
 
 
 
 
  



 

 เม่ือ  1E   คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      iX    คือ  ผลรวมคะแนนที่นักศึกษาแตละคนได  จากการทดสอบตางๆ  ทั้งหมด 

     N    คือ   จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของกลุมตัวอยาง  
    A     คือ   คะแนนเต็มของการทดสอบและกิจกรรมตางๆ ตลอดชุดกิจกรรม  
 

    

1

2 100

N

i
i
Y

N

E
B



 
 
 
 
 
  



 

 เม่ือ  2E   คือ  ประสิทธิภาพของผลที่ไดรับ (ผลลัพธ)  จากกระบวนการ 

        iY    คือ   คะแนนที่นักศึกษาแตละคนได  จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน 

       N   คือ   จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของกลุมตัวอยาง  
        B   คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
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2. หาคาเฉล่ีย ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษา กอนเรียนและหลังเรียน   พรอมทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
โดยใช T-Test 

                  t   =    
)1(

)1(

b

2
2

i

L
x

res R
Sn

MS




 

 โดยที่  MSres คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน 
   Sx

2    คือ ความแปรปรวนของคะแนนตัวแปรอิสระที่ใชเปนตัวพยากรณ 
   b      คือ สัมประสิทธ์ิการถดถอย 
  RL     คือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณของตัวที่ i กับตัวที่เหลือ 

3. การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  
ผูวิจัย วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบ

คาที  (t-test for independent samples) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพโมดูล  
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนดวยโมดูลการสอน เรื่อง กฎการเคล่ือนที่ของ  นิวตันและ เรื่องงานและ

พลังงาน เปนตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลําดับ   
ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะหแกปญหาโจทย และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูใน
ระหวางสอน เรื่อง กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน 
จํานวน 

N 
คะแนนวัดผล 1

รวม  
(X ) 

คะแนนวัดผล 2
รวม 

 (Y ) 

คะแนนเต็มวัดผล 1 
(A) 

คะแนนเต็มวัดผล 2 
(B) 

1E  2E  

45 388 1599 10 40 86.22 88.83 

 จากตารางที่ 1 แสดงวา ประสิทธิภาพการสอนดวยดวยโมดูล เรื่อง กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน ไดผล 21 E/E  มีคา

เปน 86.22/88.83 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะหแกปญหาโจทย และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูใน
ระหวางสอน เรื่อง งานและพลังงาน 
จํานวน 

N 
คะแนนวัดผล 1

รวม  
(X ) 

คะแนนวัดผล 2
รวม  

(Y ) 

คะแนนเต็มวัดผล 1 
(A) 

คะแนนเต็มวัดผล 2 
(B) 

1E  2E  

45 392 1479 10 40 87.11 82.17 

 จากตารางที่ 2 แสดงวา ประสิทธิภาพการสอนดวยดวยโมดูล เรื่อง งานและพลังงาน ไดผล 21 E/E  มีคาเปน 

87.11/82.17 
 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยโมดูล ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ฟสิกส 1  ไดแก เรื่อง กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน และเรื่อง
งานและพลังงาน เม่ือวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบที (T-Test) เพื่อจะไดทราบวา หลังการใชโมดูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษามีพัฒนาการอยางไร ไดผลดังตารางที่ 3 และ 4 ดังน้ี  
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยโมดูล เรื่อง กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน 

การทดสอบ จํานวน (N) คาเฉล่ีย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t) Sig. 

กอนเรียน 45 3.11 2.23 9.434* .000 
หลังเรียน 45 5.22 2.71   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 3 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยโมดูล เรื่อง กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยโมดูล เรื่อง งานและพลังงาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน (N) คาเฉล่ีย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t) Sig. 

กอนเรียน 45 8.77 2.89 12.401* .000 

หลังเรียน 45 12.43 2.91   
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยโมดูล เรื่อง งานและพลังงาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

จากผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมดูลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส มีคาประสิทธิภาพ
ของการสอนโดยใชโมดูล เปนไปตามเกณฑ 75/75 และคาประสิทธิภาพ ของรูปแบบการเรียนการสอนฟสิกส โดยใชโมดูล มี
คาประสิทธิภาพเทากับ 86.22/88.83และ 87.11/82.17 โดยมีคาเกินกวาเกณฑที่กําหนด ดังน้ัน สามารถนํามาใชในการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการวัดความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน จากการทดสอบความแตกตางกอนเรียน
และหลังเรียน ดวยสถิติทดสอบที พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ .05 ในรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโมดูล แสดง
วา รูปแบบการเรียนการสอนน้ี เหมาะสม และสามารถพัฒนาการเรียนรูรายวิชาฟสิกสไดจริง   
 การวิจัยครั้ง น้ี  นอกจากจะไดรูปแบบการเรียนการสอนฟ สิกส โดยการใช โมดูลการสอน ยังไดพัฒนา                       
การจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายถือไดวาเปนการยึดผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําไปประยุกต
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ และจากผลการวิจัยครั้งน้ีสอดรับกับทฤษฎีหลักการตามปรัชญาทางการศึกษา
กลุมสวภาพนิยม หลักจิตวิทยากลุมเชื่อมโยงนิยม และกลุมเกสตัลท ซ่ึงจะเห็นไดวา  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ทําใหผูเรียนไดรับทั้งความรูความเขาใจเน้ือหา และพัฒนาผูเรียนไดดวยรูปแบบการจัดการเรียน การสอนไดอีกดวย  
ขอเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชโมดูลไปประยุกตใชในรายวิชาอ่ืน ๆ ดวย 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ โดยใชเทคนิค 
การเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

A Compare of the Achievement of  Students in Rambhai Barni 
Rajabhat University with Learning by Using Mind Mapping Technique 

    for Teaching in Course Human Relationships 
อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์  วรญา  ภูเสตวงษ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ โดยใชเทคนิคการเขียน
แผนภูมิ Mind Mapping ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 50 คน สุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยประมวล
การสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .90 สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉล่ีย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t – test)  

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ โดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
คําสําคัญ : แผนภูมิ Mind Mapping, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 

The objectives of this research were to compare of the achievement of  students in Rambhai 
Barni Rajabhat University with learning by Using Mind Mapping technique for Teaching in Course Human 
Relationships as classified by pretest and Posttest. The 50 samples, select by simple random sampling, 
included students in Rambhai Barni Rajabhat University with learning by using Mind Mapping technique in 
course Human Relationships. The data collecting instruments ware course syllabus and achievement tests 
with .90 reliability coefficient. Statistics employed for data analysis were mean, standard deviation and t – 
test.  

The research found that the posttest of the achievement of  students in Rambhai Barni Rajabhat 
University with learning by Using Mind Mapping technique for Teaching in Course Human Relationships 
was significantly higher than the pretest of the achievement of  students at the .05 level.  
Keywords : Mind Mapping, Achievement 

บทนํา 

การเปล่ียนแปลงในดานตางๆของสังคมในปจจุบัน ทําใหเกิดกระแสผลักดันใหการจัดการศึกษาตองปรับเปล่ียนตาม
ไปดวย ทั้งน้ี เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน ใหเปนผูมีความรูความสามารถ และปรับตัวใหดํารงชีวิตอยู
ไดบนสังคมที่เปล่ียนแปลงน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 11) มาตรา 22 ไดกลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ฉะน้ัน อาจารย ครูผูสอน จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญมาก ครูควรจัดการเรียนรูที ่ทําใหผูเรียน
สามารถคนพบองคความรูดวยตนเอง และสามารถแสวงหาความรูจากส่ือตางๆได การจัดการเรียนรูใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่สมบูรณครบถวน ทั้งเปนคนดี มีปญญา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ตลอดจน
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มีความรับผิดชอบตอสังคม ถาหากการจัดการเรียนรูประสบความสําเร็จในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คนที่มีคุณภาพเหลาน้ันก็
จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาและมีสันติสุข ปจจัยที่จะชวยใหการจัดการเรียนรูประสบความสําเร็จ มี
องคประกอบสําคัญหลายองคประกอบ หน่ึงในองคประกอบสําคัญเหลาน้ัน คือ เทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping 
น่ันเอง 

วิชามนุษยสัมพันธ เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
รําไพพรรณี โดยมุงพัฒนาใหนักศึกษาเกิดลักษณะอันพึงประสงคในหลายๆดาน มีทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการ
เปล่ียนแปลง ทั้งในดานการส่ือสารและเทคโนโลยี มีการทํางานอยางเปนกระบวนการ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบ และสามารถสรางความสัมพันธที่ดีได 

ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูสอนวิธีและกระบวนการเรียนรูที่ถูกตอง เลือกเทคนิคหรือกลวิธีใดๆมาชวยฝกให
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู ชี้แนะใหผูเรียนสามารถเลือกใชกลวิธีในการเรียนรูไดเหมาะสมกับตนเอง
และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน ซ่ึงผูเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตน หากไดรับการฝกใช
กลวิธีการเรียนรูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเทคนิควิธีการที่ผูวิจัยสนใจและเห็นวานาจะนํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนรูไดดี คือเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping เทคนิควิธีน้ีเปนเทคนิคการจดบันทึกที่จะชวยใหเกิดอิสระทาง
ความคิด สามารถระดมความคิด จัดหมวดหมูความคิดและชวยในการจําอยางมีประสิทธิผล ไมวาจะเปนการคิด การจําโดย
เพียงลําพังหรือจะจําเปนกลุม อันเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูเพิ่มขึ้น  

ดังน้ัน บทบาทหนาที่ของอาจารยผูสอนซ่ึงเคยมุงเพียงสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเดิมๆน้ันก็คือ สอนโดยการบรรยาย 
ทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนขาดแรงเสริมและทักษะที่ควรจะไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสม และทําใหนักศึกษาเขาใจ
เน้ือหาที่เรียนน้ันไมเพียงพอแตบทบาทหนาที่ของอาจารยผูสอนจะเปล่ียนไป เนนในการคนหาเทคนิควิธีการที ่จะชวยฝกให
นักศึกษาจัดการบริหารหรือควบคุมกระบวนการในการเรียนรูของนักศึกษาเองได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําเอาเทคนิควิธีการเขียน
แบบ Mind Mapping มาพัฒนาเปนรูปแบบการสอนรายวิชามนุษยสัมพันธ เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาเกิดทักษะที่จะ
ควรไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสม และทําใหนักศึกษาเขาใจเน้ือหาที่เรียนไดเปนอยางด ี

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ โดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind  
Mapping ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ โดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind  
Mapping ทั้งกอนและหลังเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2556 ที่เรียนรายวิชามนุษยสัมพันธจํานวน 4 หมูเรียน รวม 165 คน 
    1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2556 ที่เรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก
มา 1 หมูเรียน จํานวน 50 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 
  2.1 ประมวลการสอน เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชา
มนุษยสัมพันธโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping โดยศึกษาแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู
รายละเอียดของเน้ือหาวิชามนุษยสัมพันธ รวมถึงเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 80 ขอ ใชสําหรับทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยาง คือนักศึกษาที่จัดการเรียนรูรายวิชามนุษย
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สัมพันธโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชามนุษยสัมพันธ พรอมทั้ง
ศึกษาการสรางแบบทดสอบขึ้นมา 80 ขอ นําไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา แลวนําขอสอบไปหาคา IOC จากน้ันนําแบบทดสอบ
ไปหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และหาคาความเชื่อม่ัน ซ่ึงแบบทอดสอบจะนําไปใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการทดลองโดยการจัดการเรียนรูรายวิชามนุษยสัมพันธโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping สรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind 
Mapping ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการสอนรายวิชา
มนุษยสัมพันธโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะเหตุผลดังตอไปน้ี 

1.  การเรียนโดยการจัดการเรียนรูรายวิชามนุษยสัมพันธโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิMind Mapping  
เปนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนจัดทําแผนภูมิ Mind Mapping เทากับเปนการใหผูเรียนฝกฝนการทําผังเครือขายองค
ความรู (schemata network) ซ่ึงมีขอมูลที่จําเปนตอการเรียนรูและสามารถคนควาไดดวยตนเอง และเม่ือรวมเปนกลุมยอยๆ
โดยที่สมาชิกในกลุมคละความสามารถกัน สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ (2545 
ข. : 192) กลาวไววาการจัดการเรียนรูในลักษณะใหเรียนรูรวมกันเปนกลุมเปนการจัดการเรียนรูแนวหน่ึงที่เปดโอกาสใหผูเรียน
รวมกันคิด รวมกันแกปญหา อภิปรายและแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซ่ึงกันและกัน ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดานความรู 
ทักษะและกระบวนการคิด นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร ทุเครือ (2544 : 67) ที่ไดศึกษาผลการเรียนแบบ
รวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชผังมโนทัศน (Mind 
Mapping) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ และนักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใช
ผังมโนทัศน (Mind Mapping) มีความคงทนในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกต ิ

2.  การเรียนโดยการจัดการเรียนรูรายวิชามนุษยสัมพันธโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping  
เปนการเสริมแรงใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียน ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน เพราะวาผูเรียนแบบน้ีผูเรียนไดรับ
ขอมูลทันที น่ันก็คือผูเรียนสามารถไดรับขอมูลในเชิงลึกโดยเชื่อมโยงความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดยอยเขาไวดวยกัน 
เพื่อเปนขอสรุปสาระสําคัญของเรื่อง เปนผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับวิจารณ พานิช 
(2556 : 190) ที่กลาววาเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ชวยใหผูเรียนฝกความสรางสรรค ซ่ึงหมายถึงทักษะในการ
เชื่อมโยงส่ิงที่ตนรูอยูแลวกับส่ิงที่เรียนรูใหมหรือพบโดยไมคาดฝน เกิดส่ิงใหมที่กระตุนความสนใจ หรือเกิดการสรางสรรคส่ิง
ใหมที่ไมเคยมีมากอน และผูเรียนไดฝกทักษะสังเคราะหซ่ึงหมายถึงการนําเอาส่ิงที่รูอยูแลวกับส่ิงท่ีเรียนรูใหมมาผสมกันเปนส่ิง
ใหมที่เปนภาพรวมใหม นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของลออ อางนานนท (2542 : 105) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องส่ิงแวดลอมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่
ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกับนักเรียนกลุม
ควบคุม และนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดสรางสรรคภายหลังการทดลองสูงขึ้น 

3.  นักศึกษายังไมเคยไดรับการจัดการเรียนรูในลักษณะน้ีมากอน จึงทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน  
ตั้งใจเรียน รวมทํากิจกรรมเปนอยางดี เพราะการเรียนแบบน้ีนักศึกษาสามารถเขาถึงเน้ือหาที่เรียนไดอยางรวดเร็วและชัดเจน 
เทคนิคที่นํามาใชจัดการเรียนรูยังชวยกระตุนความสนใจตอการเรียนรูไดเปนอยางดี ไมทําใหเบื่องาย ซ่ึงผูวิจัยไดสังเกตใน
ขณะที่จัดการเรียนรูพบวา นักศึกษาสนุกเวลาเรียนโดยวิธีน้ี และจากการสอบถามนักศึกษา นักศึกษามีความพอใจและเห็นดวย
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กับการจัดการเรียนรูในลักษณะน้ี จึงเปนผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับทิศนา แขมมณีและคณะ 
(2544 : 25) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสึกเบิกบาน เพราะหลุดพนจาก
ความไมรูนําไปสูความใฝรู อยากรู เพราะเปนเรื่องสนุก ผูสอนจึงควรสรางภาวะที่กระตุนใหเกิดการอยากรูหรือคับของใจบาง 
จะเกิดความสุขขึ้นจากการไดเรียนรูเม่ือคนพบคําตอบไดดวยตนเอง สอดคลองกับผลการวิจัยของภาณี สงฆประชา (2545 : 
บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการใชแผนผังความคิดประกอบการสอนภาษาอังกฤษที่มีตอความสามารถในการอาน
จับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนที่
ไดรับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping) หลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอาน
ภาษาอังกฤษตามปกต ิ
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.  การใหผูเรียนจัดทําแผนภูมิ Mind Mapping ควรมีการสนทนาและแนะนําถึงประโยชนที่จะไดรับ 
จากการเรียนโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping รวมทั้งการสรางบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2.  ผูสอนควรมีการเตรียมตัวกอนลวงหนาและจัดเตรียมส่ือและอุปกรณในการจัดการเรียนรูใหพรอมกอนสอน 
3.  เพื่อใหผูเรียนรูจักการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ผูสอนควรเลือกเรื่องที่เปนหลักการหรือ 

กระบวนการที่มีความสําคัญในรายวิชา สําหรับทดลองทําแผนภูมิ Mind Mapping เรื่องที่เลือกควรมีความสัมพันธหรือความ
เชื่อมโยงมากๆ จากน้ันผูสอนดําเนินการจัดทําตัวอยางแผนผังแสดงแผนภูมิ Mind Mapping ใหผูเรียนดู 

4.  ผูสอนควรทําตัวอยางแผนภูมิแบบอ่ืนใหผูเรียนไดเห็นวา สามารถใชความคิดสรางสรรคทําแผนภูมิ  
Mind Mapping ไดหลากหลายแบบ 

5.  ผูสอนควรจัดใหมีพื้นที่เขียนแผนภูมิหรือแผนผังรวมกันในหองหรือในกลุม พรอมทั้งอุปกรณ เครื่องใช 
6.  สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของควรเผยแพรและสงเสริมใหผูสอนนําการจัดการเรียนรูโดยใช 

เทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ไปใชในการจัดการเรียนรู 
7.  ขณะที่ผูเรียนฝกการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ผูสอนควรดูแลอยางใกลชิดและคอยแนะนําในการ 

เขียนแผนภูมิ Mind Mapping 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping  
กับเทคนิคอ่ืนๆหรือการสอนโดยปกติเพื่อหาความแตกตาง 

2.  ควรมีการใชเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ในการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการและ 
สอดแทรกเขาไปในเน้ือหาของรายวิชาตางๆตามหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการนําเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind 
Mapping ที่เรียนในหองเรียนไปปรับใชกับการเรียนและงานตางๆได 

3.  ควรมีการนําเทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ไปศึกษาวิจัยกับกลุมตัวอยางอ่ืนๆและควร 
นําไปทดลองกับการประชุม สัมมนาหรือการฝกอบรม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนภูมิ Mind Mapping ที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิด
คณิตศาสตร(ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

The Development of Contemplative Learning with Advancing Children's 
Mathematical Thinking to Enhance Mathematically Logical Thinking for Early 

Childhood Learners. 
วิราวรรณ   ภูแยมไสย 

สาขาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูน
การคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย และ2) เปรียบเทียบ
ความสามารถการคิดตรรกะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรง
เรียนวรรณสวางจิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัด
ประสบการณและแบบประเมินความสามารถการคิดตรรกะคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาท ี
 ผลการวิจัยพบวา 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ ซ่ึงมุงพัฒนาใหเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถทางการคิดตรรกะ 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ มุงพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง การคิด
ตรรกะ 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุนการคิด ขั้นที่ 2 สันนิษฐานคําตอบ ขั้นที่ 
3 พิสูจนเหตุผล ขั้นที่ 4 สรุปหลักการทางคณิตศาสตร 4) ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบทําใหมีความสามารถ
ทางการคิดตรรกะคณิตศาสตร 4 ดานดังน้ี แจกแจงเหตุผล ความสัมพันธ ความเชื่อมโยงและขอสรุปทางคณิตศาสตร 
  2. เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางการคิดตรรกคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการ
เรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คําสําคัญ: จิตปญญา การคิดตรรกะคณิตศาสตร  

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to develop the contemplative learning with advancing 
Children’s Mathematical Thinking to enhance mathematically logical thinking for early childhood learners 
and 2) to compare mathematically logical thinking skill of early childhood learners between before and 
after contemplative learning with advancing children’s mathematical thinking. The sample included 25 
pre-childhood students from Wannasawangchit School in the 2nd semester of academic year 2013. The 
research instruments consisted of lesson plans and assessment form of mathematically logical thinking 
skill. Data was statistically analyzed in percentage, mean, and t-test. 
 The findings revealed as follows: 
 1.The developed contemplative learning model delineated the following components:                   
1) theories/concepts of developing early childhood learners’ logical thinking 2) model objective of 
developing early childhood learners’ logical thinking 3) learning process in 4 steps: step 1 – thinking 
encouragement; step 2 – setting hypothesis; step 3: experiment; and step 4 – mathematical conclusion, 
and 4) the learning outcomes in 4 aspects i.e. reasoning, relating, linking, and mathematical summarizing. 
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 2. The mathematically logical thinking skill of early childhood learners after learning through the 
developed learning model was found higher significantly at 0.01 level. 
Keywords: Contemplative Learning, Mathematically Logical Thinking 

บทนํา 

 การคิดนับเปนส่ิงสําคัญที่สุดที่แสดงถึงศักยภาพของมนุษย เพราะความสามารถทางความคิดจะนําไปสูการพัฒนา
ดานอ่ืนอยางไมรูจบ ถาเปนการเรียนรูผูเรียนสามารถนําความคิดไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาวิชาตางๆ 
และใชความสามารถทางความคิดในการแกปญหา ในการคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ และในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคิดเปน
เครื่องมือสําคัญในการดําเนินชีวิตใหเด็กมีพลังในการแสวงหาความรู เรียนรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมเด็กแตละคนมี
การคิดแตกตางกัน มีการคิดที่ยืดหยุนได เด็กตองการประสบการณในการคิดที่ทําใหเขาประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม
ตางๆได 
 การพัฒนาการคิดของคนเริ่มตั้งแตแรกเกิด พัฒนาการทางการคิดเกิดจากการไดสัมผัส การเคล่ือนไหวการตอบสนอง
ส่ิงแวดลอม เพยีงแตวาเด็กยังไมสามารถตอบสนองดวยภาษา เด็กสามารถสรางหนวยความรู (Schemes) จากส่ิงที่เขาไดรับ
และจากกระบวนการปรับตัวของเด็ก เม่ือเด็กอายุ 2-7 ป พัฒนาการทางภาษาของเด็กจะเปนไปอยางรวดเร็ว เด็กวัยน้ีมี
ความคิด และการกระทําเปนของตนเอง การคิดในทุกส่ิงทุกอยางของเด็กเปนการคิดดวยเหตุผลและมีจุดประสงค มีการรับรูที่
ชัดเจน พัฒนาการเหลาน้ีเปนส่ิงที่ครูตองเขาใจ เพราะการใหประสบการณแกเด็ก และการกระทําของครูเปนส่ิงที่เด็กรับรู และ
เรียนรูมาก ในชวง 2-7 ปน้ี อาจแบงชวงยอยได 2 ระยะ คือ 2-4 ป เปนขั้นกอนปฏิบัติการและระยะระลึกรู อายุ 4-7 ป เปน
ชวงที่สามารถทางภาษาปรากฏชัดเจน ที่สําคัญเด็กมีความสามารถทางการคิด และตองการโอกาสในการเรียนรู (กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ, 2545, น.36) การคิดของเด็กจะใชเหตุผลในการคิดจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง เด็กเล็กจะใชเหตุผลเม่ือเขาไดเลน 
ไดแกปญหาตางๆ ไดสังเกตจากส่ิงรอบๆ ตัว และในการไดรับฟงผูอ่ืน  เด็กจะมีระบบการคิดที่ดีขึ้นเม่ือเขามีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น 
เด็กจะขยายความคิดตอไปพรอมๆ กับการใชเหตุผลของเขา โดยใชพื้นฐานประสบการณที่เขาไดรับ หรือจากขอมูลขาวสาร
ตางๆ โดยไมมีการคาดเดา แตเด็กจะมีการทดสอบการคาดเดาของเขาเองดวย สมาคมครูคณิตศาสตรแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกา (NCTM, 2007, p.122) สําหรับเด็กทักษะการคิดในชั้นเรียนมีความสําคัญมาก เพราะจะเปนการสงเสริม
กระบวนการคิดซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดครูตองกระตุนใหเด็กเกิดทักษะการคิด และทําใหการคิดของเด็กประสบ
ความสําเร็จ เด็กไดใชกระบวน การคิดในการแกปญหา  

การคิดเปนทักษะที่พัฒนาได และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาผลที่เกิดจากการพัฒนาสังเกตไดจากพฤติกรรมที่
แสดงออก ผูมีทักษะทางการคิดสวนใหญมักไดรับการฝกฝน อาจเปนการฝกโดยพอแม ครูอาจารย หรือเกิดจากการฝกฝนจาก
สภาพแวดลอมตางๆ (อรพรรณ  พรสีมา, 2545, น.30) การสอนคิดในเด็กปฐมวัยมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเด็กปฐมวัยเปน
วัยเริ่มตนที่จะเรียนรูการคิดหลังจากอายุ 4 ป การคิดของเด็กจะมีเหตุผลมากขึ้นแตการคิดจะแสดงออกมาในลักษณะของการ
รับรูมากกวาความเขาใจ เด็กจะมีปฏิกิริยาตอส่ิงแวดลอมมากขึ้นคือ สนใจอยากรูอยากซักถาม เด็กวัยน้ีจะใชภาษาเปน
เครื่องมือในการคิด (พรรณี ช. เจนจิต, 2545, น.73)  

กุลยา  ตันติผลาชีวะ อธิบายวา การสอนใหเด็กคิดเปนหนาที่ของครู ครูตองสามารถจับประเด็นปญหาการคิดของ
เด็กใหได แลวกระตุนดวยคําถามขยายความคิดคือใชคําถาม ถามวาทําไม เพราะอะไร ในกรณีที่เปนปญหาที่ยากครูอาจเริ่มตน
คําถามเพื่อปูพื้นฐานความรูกอน คําถามที่ครูใชถามเด็กควรเปนคําถามปลายเปดที่เด็กสามารถคิดคําตอบอยางหลากหลาย 
อยาใชคําถามปลายปด เชน ใคร อะไร คําถามปลายปดเปนคําถามที่เนนความจําอยางเดียว กิจกรรมการเรียนการสอน
สามารถกระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบไดแตการขยายความคิดใหงอกงามตองมาจากการใชคําถามของครู ในขณะที่เด็กกําลัง
เผชิญปญหาครูตองใหเวลามากพอใหเด็กไดคิดโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยพัฒนาการทางปญญายังไมเปนนามธรรมพอ ควรจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เด็กสามารถสัมผัส คิดคนหาคําตอบดวยตนเอง ครูตองไมเปนผูชี้บอก ชี้นําใหแกเด็กหรือคิดเสียเอง 
ครูตองอํานวยความสะดวกใน การคิด นอกจากกระตุนใหเด็กคิดดวยคําถามแลวอยางนอยครูควรฝกเด็กใหคิดแบบมีเหตุผล
จากขอมูลงายๆ ที่เดก็ไดรับรูดวยตนเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545ก, น.39) 
 การคิดมีหลายลักษณะ เชน การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การคิดเชิงคณิตศาสตร 
สําหรับการคิดตรรกคณิตศาสตร เปนกระบวนการคิดที่ใชเหตุผลทางคณิตศาสตรในการหาคําตอบ โดยใชแนวคิด และวิธีการที่
มีเหตุผล มีโครงสรางและความสัมพันธระหวางความจริงและเหตุผลอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน โดยเด็กไดลงมือกระทํา
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กิจกรรม เพื่อใหเกิดทักษะที่จําเปนในการเรียนคณิตศาสตร การดเนอร (Gardner) ไดกลาวถึงบุคคลที่มีความฉลาดทางดาน
ตรรกคณิตศาสตร วาจะเปนผูมีความสามารถในการจัดระบบการคิด การวิเคราะห การจัดกลุม จดจําความสัมพันธของการ
เชื่อมโยงรูปแบบไดดี มีการแกปญหาอยางมีเหตุผลโดยวิธีการทางคณิตศาสตร ซ่ึงลักษณะของผูที่มีความฉลาดทางดานตรรก
คณิตศาสตร จะมีความสามารถ ในการแกปญหาที่ซับซอนไดดี ใชเหตุผลในการกระทําส่ิงตางๆ ชอบคาดเดา สรางทฤษฎี มี
ความพอใจในการคิดแบบนามธรรม มีทักษะการแกปญหาและทักษะทางคณิตศาสตร อีกทั้งยังเปนนักคิดอยางตอเน่ืองอีกดวย 
(อรพรรณ  พรสีมา, 2545, น.36) 
 การคิดทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงใหเห็นวาวิธีจะเริ่มตนที่ปญหา การลงมือกระทํา
กับปญหาและมีการเรียนรูจากประสบการณเดิม การใชเวลาและความมุงม่ันเพื่อใหเกิดกระบวนการตั้งคําถามหาคําตอบอยาง
เฉลียวฉลาด การเรียนคณิตศาสตรหัวใจสําคัญอยูที่การคิดทางคณิตศาสตรซ่ึงสามารถเพิ่มพูนไดจากการขบคิดปญหาอยาง
ตรงไปตรงมาคิดไตรตรองจากประสบการณเดิม และจากการถายโยงความรูสึกกับการลงมือมีการคนควาสืบสอบซ่ึงเปน
กระบวนการแกปญหาหรือการไดมาซ่ึงคําตอบ บุคคลที่มีความคิดดานน้ีจะเปนดัชนีบงชี้วาจะเปนผูสามารถใชความเปนเหตุ
เปนผลในการแกปญหาตางๆไดอีกดวย (ณรงค  ปนน่ิม, บทสัมภาษณ, 2548) ขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ 5 ประการในการคิด
ทางคณิตศาสตรมีดังน้ีคือ 1) ทุกคนสามารถคิดทางคณิตศาสตรได 2) การคิดทางคณิตศาสตรสามารถเพิ่มพูนไดโดยการฝกฝน
ดวยการคิดที่ไตรตรอง 3) การคิดทางคณิตศาสตรสามารถถูกกระตุนไดโดยการโตแยงมีความสัมพันธกับความรูสึกและอารมณ 
4) การคิดทางคณิตศาสตรสงเสริมใหเกิดไดจากบรรยากาศของการตั้งคําถาม การทาทาย และการคิดไตรตรอง และ5) การคิด
ทางคณิคศาสตรชวยทําใหเกิดความเขาใจตนเองและโลกรอบตัว เมสัน เบอรตัน และสเตซีย (Mason, Burton and Stacey, 
2005, p.9)  
 ลักษณะรปูแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT)เพื่อสรางเสริม
ความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิด
กระบวนวิธีหาเหตุผลเพื่ออธิบายส่ิงที่เปนคําตอบ ซ่ึงประกอบดวย การแจกแจงโดยใชเหตุผลจากการไดใชประสาทสัมผัสบอก
ความสัมพันธของลักษณะส่ิงที่สังเกต บอกความเชื่อมโยงการเรียนรูไดและบอกขอสรุปทางคณิตศาสตรไดโดยใชหลักการ
รูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา ที่กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545, น.44-45) เปนผูพัฒนาขึ้นจากความเชื่อที่วาการสอนที่มี
ประสิทธิภาพตองทําใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีความสุข เกิดองคความรูจากกิจกรรมและส่ือที่ครูออกแบบมาประกอบการ
หาคําตอบอยางมีความหมาย สามารถสรางนิสัยความตองการเรียนรูอยางตอเน่ือง สามารถคิดคนพัฒนาตนและส่ิงที่ตน
รับผิดชอบอยางมีคุณภาพได ลักษณะกิจกรรมการเรียนรูมี 5 ประการ คือ ผูเรียนลงมือกระทําดวยความคิด (Active  
Learnning) ผูเรียนตองไดแสดงออกอยางมีอิสระในการคิดและการกระทํา (Behaving  Well) เพื่อการเรียนรู ผูเรียนตอง
เรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ผูเรียนตองเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery Learning) และผูเรียนกาวหนาใน
การเรียนรู (Progress) ผลที่ไดจากการเรียนรูตามรูปแบบการเรียน การสอนจิตปญญา คือ ผูเรียนสามารถจําเน้ือหาสาระที่ได
เรียนรู ผอนคลายขณะที่เรียน มีสวนรวมในการเรียนรูดวยการปฏิบัติการคิด คนพบความรูดวยตนเอง และรูถึงความกาวหนา
ของตนเองจากการเรียนการสอนในเรื่องน้ัน ซ่ึงจากการใชหลักการรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญาน้ัน ผูวิจัยไดนํามาเปน
ฐานสรางรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญาและการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT)เพื่อสรางเสริม
ความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มีองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ใหสามารถบอกหรืออธิบายที่แสดงความเขาใจในหลักการ
ใชเหตุและผลในเชิงตรรกหรือวิทยาศาสตรที่เด็กสามารถจัดการเก่ียวกับตัวเลข ปริมาณ ที่เปนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย ดวยความสามารถที่จะส่ือความคิดเชิงตรรก 4 ดานคือ บอกเหตุผลจากการไดใชประสาทสัมผัส บอก
ความสัมพันธของลักษณะส่ิงที่สังเกต บอกความเชื่อมโยงผลการเรียนรูได และบอกขอสรุปทางคณิตศาสตรได ซ่ึงเชื่อวาจะเกิด
ไดจาก การเรียนรูทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยซ่ึงไดแก การจับคู การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การ
จัดลําดับ รูปราง และการวัด เด็กปฐมวัยสามารถสงเสริมการคิดตรรกคณิตศาสตรได โดยจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับ
พัฒนาการและความสามารถของเด็กตามหลักการของทฤษฎีของพิอาเจทและบรูเนอรที่กลาววาเด็กในวัยน้ีจะมีความ
กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น อยากคนหาและการจากที่เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ไดคิดคนหาคําตอบดวยตนเองไดลงมือสราง 
ไดหยิบจับ ไดทดลอง สืบคน และทํางานรวมกับเพื่อนๆ โดยไดลงมือกระทํากับวัตถุจริง เห็นความสําคัญของกิจกรรมที่ไดทําใน
ชีวิตจริงมากกวากิจกรรมที่ทําในกระดาษหรือในหนังสือ (Morrison, 2005, p.301)  
 จากสภาพปญหาและการศึกษาถึงความสําคัญของการสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาครูจะเปนบุคคลสําคัญในการวางรากฐานการคิดและการเรียนรูที่เหมาะสมกับธรรมชาติ การเรียนรูของ
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เด็กปฐมวัย และเปนการสนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในมาตรา 24 ซ่ึงไดระบุไววา การจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการปฏิบัติดังน้ีคือ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญเก่ียวกับการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดใหแกเด็ก ผูวิจัยเชื่อวาสามารถที่จะสรางเสริมการคิดตรรกคณิตศาสตรใหแกเด็ก
ปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําความสามารถในการคิดไปใชในการเผชิญปญหาและแกปญหาไดตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อ
สรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิด
คณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในลักษณะ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบงขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) 
เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย เปนการออกแบบแนวทางการจัด การเรียนการสอน 
หรือออกแบบรูปแบบการสอน ใหครอบคลุมองคประกอบของการสอน คือ ทฤษฎีหรือหลักการ วัตถุประสงค กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  และผลที่ไดรับจากการใช 
 สวนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย เปนการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนโดยใชแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) และ
แบบทดสอบความสามารถทางการคิดตรรกคณิตศาสตร  

สวนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) 
เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย เปนการทดลองใชรูปแบบการเรียน การสอน ซ่ึงกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชายหญิงอายุ 4-5 ป กลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2556 โรงเรียนวรรณสวางจิต สังกัดการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 25 คน โดยใชการทดลอง
แบบหน่ึงกลุมทดสอบกอนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design )  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความสามารถทางการ
คิดตรรกคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังดําเนินการสอนใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญา
รวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) โดยใชสถิติ t-test dependent  

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการ
คิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยนําเสนอตามขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) 
เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

ผลการประเมินความเหมาะสมของแตละองคประกอบของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิต
ปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาเฉล่ียตั้งแต 3.80-4.70 จึงถือวาองคประกอบของการพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนทุก
ประเด็นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
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ผลการประเมินความสอดคลองขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการ
เพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ผลการประเมินแตละรายการมีคาสูงกวา 0.5 และไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67-
1.00 น่ันคือ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาทุกองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิด
คณิตศาสตร (ACT)เพื่อสรางเสริมการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสอดคลองกัน 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร 
(ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

ความความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ระหวางกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรก
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย พบวา มีคะแนนเฉล่ียความสามารถคิดตรรกคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมหลังการ
ทดลอง สูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูน   การคิดคณิตศาสตร 
(ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทุก
กิจกรรมการเรียนรู 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อ
สรางเสริมการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางการคิดตรรกคณิตศาสตรหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01เน่ืองมาจาก
การสอนตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน ทําใหเด็กเกิดความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตรที่สามารถอภิปรายไดวา การใหเด็ก
เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบ เชนเหมือนกัน ตางกัน เทากัน มากกวา นอยกวา ยาวกวา ส้ันกวา ใหญกวา เล็กกวา 
โดยการวัด จะเปนการวัดขนาด วัดความยาว หรือโดยการชั่งนํ้าหนัก และดูเหมือนจะกําลังเปรียบเทียบไปดวยวาส่ิงของมี
จํานวนเทาใด อะไรที่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวา มีขนาดส้ันกวาหรือยาวกวาหรือจะจัดเปนแถว เปรียบเทียบความยาว
หลายๆแบบและคนพบส่ิงที่เปรียบเทียบวามีความเหมือนกัน ตางกัน เทากัน ยาวกวา ส้ันกวา พบวาเด็กเกิดความเขาใจส่ิงที่
เด็กไดลงมือกระทําจะสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณใหมได การที่เด็กเกิดการเชื่อมโยงประสบการณที่เปนสวนหน่ึงของ
ความเขาใจในมโนทัศฯทางคณิตศาสตรไปดวยหรือกลาววามโนทัศนทางคณิตศาสตรน้ันเกิดจากการคิดที่เปนการเชื่อมโยง
ระหวางสัญลักษณ ภาษา ประสบการณตรง และรูปภาพก็ได (Haylock and Cockburn. 2009:13) ในขณะที่เด็กนับเขากําลัง
เชื่อมโยงภาษากับจํานวนจากส่ิงที่ เห็นและไดรับประสบการณตรงไปพรอมๆกันซ่ึงภายหลังเด็กจะสามารถเชื่อมโย ง
ประสบการณกับภาษาดวยภาพของจํานวนไดและภาษาที่เกิดขึ้นจะเชื่อมโยงดวยสัญลักษณ 
 การใหเด็กบอกผลการเรียนรูในรูปของมโนทัศนซ่ึงเกิดจากประสบการณและความคิดของเด็ก เชน ในเรื่องของการ
จับคู การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ รูปทรงและเน้ือที่ และการวัด (การชั่งนํ้าหนัก) พบวาเด็กไดลงมือจัด
กระทํากับวัตถุเพื่อที่จะตรวจสอบส่ิงที่เขาเห็น ส่ิงที่เขาคิดทําใหเด็กการคนพบ และแสดงออกถึงความสัมพันธของมโนทัศนที่
เด็กเกิดการเรียนรูกับมโนทัศนในเรื่องอ่ืนๆดวย เชนการจัดประเภทเด็กเลือกส่ิงของที่มีลักษณะเหมือนกันเอาไวดวยกัน ทําให
เด็กเห็นปริมาณส่ิงของที่เด็กจัดประเภท ทําใหเด็กสามารถบอกไดวาส่ิงของที่เด็กแยกออกมาและจัดประเภทไวดวยกันน้ันกอง
ไหนมากกวา กองไหนนอยกวา 
 นอกจากเด็กจะไดเรียนรูมโนทัศนของการจัดประเภทแลวเด็กยังสามารถเรียนรูมโนทัศนในเรื่องเปรียบเทียบอีกดวย
และนอกจากน้ีการที่เด็กจัดประเภทส่ิงของในลักษณะตางๆเชนเรียงเปนแถว วางเปนกอง หรือจัดเปนคูๆทําใหเด็กไดแสดงผล
ขอมูลเพื่อสรางความเขาใจเด็กมีโอกาสไดตรวจสอบขอมูลความรูโดยการเปรียบเทียบขอมูลที่มีอยูถึงส่ิงใดที่มีมากกวาหรือนอย
กวาได ซ่ึงสามารถสรุปไดดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2550:39) กลาวไดวา คณิตศาสตรเปนมโนทัศนหน่ึงที่เด็กปฐมวัยเรียนรูได
จากการรับรูทางกายภาพ แลวนําไปสูการคิดเชิงเหตุผลที่เปนตรรกที่บอกถึงความเก่ียวของสัมพันธกัน ความเปนเหตุเปนผลกัน
แลวนําไปสูการพัฒนามโนทัศนไมวาจะเปน การนับ การเรียงลําดับ และจํานวน 
 ซ่ึงสามารถสรุปผลการเรียนรูวาเด็กมีความสามารถทางการคิดตรรกคณิตศาสตร คือ สามารถบอกหรืออธิบายที่
แสดงความเขาใจหลักการใชเหตุผลในเชิงตรรก 4 ดาน ดังน้ี แจกแจงเหตุผล ความสัมพันธ ความเชื่อมโยง และขอสรุปทาง
คณิตศาสตร 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริม
ความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค สามารถ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
มาตรา 24 ซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใหครูและสถานศึกษาจะตองนําไปสูการปฏิบัติ ที่เปนกระบวนการ
เรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ เนนการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใช 
และแกปญหาเปน นอกจากน้ียังสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2551 สําหรับเด็ก อายุ 3-5 ป กําหนด
จุดมุงหมายที่ถือวาเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ มุงใหมีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดอยาง
เหมาะสมกับวัย ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการสอนไปใช 
1.1 การนํารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อ

สรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย ไปใชกับเด็กปฐมวัยไปใช ควรเตรียมตัวโดยศึกษาคูมือครู 
เพื่อทําความเขาใจแนวคิด กระบวนวิธีการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงตองปฏิบัติตามขั้นตอนโดยไมมีการขามขั้นตอน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการนําไปใชจริงจะตองมีครูผูชวยที่ไดรับการศึกษาคูมือครู เชนเดียวกับครูผูสอนเพราะจะไดดูแลไดอยางทั่วถึง
และมีความถูกตองแมนยํา ในการทํากิจกรรมในทุกครั้ง 

1.2 การเลือกกิจกรรมการเรียนรูหรือหัวขอเรื่องเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ันควรเลือกกิจกรรมการเรียนรูที ่
เหมาะสมกับความสามารถและพัฒนาการของเด็กและควรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกในชีวิตประจําวันได และครู
จะตองรูวาเด็กมีประสบการณเรียนรูอะไรมาบางแลว 

1.3 ส่ือการเรียนรูในการกระตุนใหเด็กคิดตองเปนส่ือที่เด็กไดลงมือปฏิบัติและทําใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยการ
คนพบดวยตนเอง และมีจํานวนพอเพียงกับจํานวนของเด็กดวย 

1.4 ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) 
เพื่อสรางเสริมการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนของรูปแบบ ไมสามารถขามขั้นตอนได 
โดยประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังน้ี 

1.5 ครูตองเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดงออกในการเรียนการสอนแตละครั้ง 
1.6 ครูตองฝกและใหโอกาสเด็กในการทํากิจกรรมกลุมเพื่อเกิดการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานสังคมอารมณ เด็กจะรูจักการปรับตัว และฝกการรอคอยใหเปน 
1.7 การประเมินความสามารถทางการคิดตรรกคณิตศาสตรจะตองประเมินเปนรายบุคคล และประเมินกับเด็ก

กลุมใหญทั้งหมดไมได ครูจะตองกําหนดจุดมุงหมายที่จะประเมินเด็กวันละ 5-10 คน และประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่
ตองการใหเกิดขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ศึกษาสภาพและปญหาในการนํารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการ

คิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย ไปใชกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 
5-6 ป ในสังกัดตางๆ 

2.2 ศึกษาการสรางการมีสวนรวมของครู ครูผูชวย ในการสรางเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอน ตามแนวคิดจิตปญญารวมกับการเพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการ
คิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย และมีการติดตามผล ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 

2.3 ศึกษาความเปนไปไดที่จะใชแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดจิตปญญารวมกับ    การ
เพิ่มพูนการคิดคณิตศาสตร (ACT) เพื่อสรางเสริมความสามารถการคิดตรรกคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย มาใชกับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

2.4 ศึกษาผลการนํารูปแบบการเรียนการสอน ไปใชกับเด็กปฐมวัยที่อยูในลักษณะเปนเด็กออนเด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษ เพื่อสรางเสริมใหเด็กมีความสามารถทางการคิดตรรกคณิตศาสตร 
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิช่ันรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTION MODEL BY USING METACOGNITION 

THEORY AND TECHNIC FISHBONE DIAGRAM TO DEVELOP THE ABILITY 
IN THINKING PROBLEM SOLVING OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION  

FOR MUTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS 

พัชรี  วงศเสถียร 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5และ
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5จํานวน 50 คนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน โดยการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูและแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคือ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา t  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. รูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวย1.แนวคิด/ทฤษฎี/
หลักการ 2. วัตถุประสงค 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นคือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นระบุปญหาขั้นวางแผน
ออกแบบแกปญหาขั้นกํากับติดตาม ขั้นประเมินการคิดของตนเองและขั้นสรุป  4. ผลที่ผูเรียนจะไดรับตามรูปแบบ  
 2. ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎี
เมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ: ทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นเทคนิคการใชผังกางปลาความสามารถในการคิดแกปญหา 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop teaching model based on meta cognition theory and 
fishbone diagram technique to improve problem-solving skill in Health and Physical Education Subject 
Group for Matthayomsuksa 5 students and 2) to compare the students’ problem-solving skill between 
before and after using teaching model based on meta cognition  theory and fishbone diagram technique. 
The sample included 50 Matthayomsuksa 5 students obtained through cluster random sampling from 
RatanakosinsompodBangkhuntianSchool.The research instruments consisted of lesson plans and problem-
solving skill assessment test Data was statistically analyzed in mean, standard deviation, and t-test. 
 The findings revealed as follows: 
 1. The developed teaching model based on meta cognition theory and fishbone diagram 
technique delineated 5 components: 1) thoughts/theory/and principle 2) objectives 3) the 6 processes in 
teaching i.e. introducing, problem identifying, planning, monitoring, assessment, and summarizing and 4) 
learning outcomes. 
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 2. The students’ problem-solving skill after learning through teaching model based on meta 
cognition theory and fishbone diagram technique was significantly higher at .01 level. 
Keywords: Meta Cognition Theory, Fishbone Diagram Technique, Problem-Solving Skill 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2545)  หมวด 4  เรื่องแนวการจัดการศึกษา มาตรา 
24กลาวถึงกระบวนการจัดการเรียนรูน้ันใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการฝกทักษะการคิดการจัดการ การ
เผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2545, น.13) ซ่ึงสอดคลองกับกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 วา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณคิดแกปญหาคิดสรางสรรค
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ซ่ึงตรงกับตัวบงชี้ขอที่ 2กําหนดวาสามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูลรูจักพิจารณาขอดี
ขอเสีย ความถูกความผิด ระบุสาเหตุและผลสามารถเลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติมีความ
ถูกตองเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2545, น.24)และยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มุงพัฒนาประเทศสู
ความสมดุลและยั่งยืนใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเข็มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือน
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหมีความเข็มแข็งพรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบันระบบโครงสรางของสังคม
ใหเข็มแข็งสามารถเปนภูมิคุมกันการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2555, น.39) คนไทยในอนาคตตองเปนบุคคลที่มีลักษณะ “มองกวาง คิดไกล ใฝดีมีคุณธรรม รูเทาทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกและสังคมมีวิจารณญาณที่ดีเปนคนมีคุณภาพเขาสูมาตรฐานสากล” (บุญใจ  ชะเอม, 2551, น.2) สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งคือสามารถคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางถูกตอง  
 การคิดแกปญหา(problem solving thinking)เปนการคิดอยางมีเปาหมายเพื่อนําไปใชคล่ีคลายสถานการณตางๆที่
คอยกอกวนสรางความรําคาญ ความยุงยากสับสนและความวิตกกังวลตางๆ ใหหมดส้ินไป ดังที่ ฆนัท  ธาตุทอง (2554, น.73) 
กลาววาการคิดเปนความสามารถทางสมองในการขจัดภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้นโดยพยายามปรับตัวเองและส่ิงแวดลอมให
ผสมกลมกลืนกลับสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง ดังน้ันการคิดแกปญหาน้ันจึงเปนทักษะที่จําเปนอยางมากของ
มนุษยที่อยูในสภาวะสังคมปจจุบัน ผูที่มีทักษะการคิดแกปญหาจะสามารถเผชิญกับสภาวะทางสังคมที่เครงเครียดไดอยาง
เขมแข็ง การคิดแกปญหาจึงมิใชเปนเพียงการรูจักคิดและรูจักใชสมองหรือเปนทักษะที่มุงพัฒนาสติปญญาเพียงอยางเดียวแต
ยังเปนทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติคานิยมความรู ความเขาใจในสถานการณสังคมตางๆ สามารถแกไขสถานการณเหลาน้ัน
ไดเปนอยางดีอีกดวย (สุวิทย  มูลคําและคณะ, 2547, น.15) 
 กระบวนการคิด (Thinking Process) เปน กระบวนการสรางความเปนระบบของความคิดทําใหเกิดการพัฒนาทั้ง
ทางดานกระบวนการและดานความรู การที่ผูเรียนจะสรางความรูไดน้ัน ผูเรียนตองอาศัยทักษะการคิดและกระบวนการคิดเปน
เครื่องมือในการสรางองคความรู ซ่ึงถือเปนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการเรียนรู ดังที่ ทิศนา  แขมมณีและคณะ (2550, น.
12) ไดศึกษาพบวามิติของการคิด มี 6 ดาน คือมิติดานขอมูล มิติดานคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด มิติดานทักษะการคิด 
มิติดานลักษณะการคิด มิติดานกระบวนการคิดและมิติดานการควบคุมและการประเมินการคิดของตนเองหรือเรียกวาเมตา
คอกนิชั่น(Metacognition)ในการคิดเรื่องใดเรื่องหน่ึงน้ันผูคิดตองอาศัยทั้งทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง
กลาวคือในการคิดตองอาศัยขอมูลหรือเน้ือหาที่ใชในการคิดผูคิดจะสามารถใชกระบวนการคิดไดดีน้ันตองมีคุณสมบัติที่
เอ้ืออํานวยตอการคิดและความสามารถในการควบคุมและประเมินการคิดของตนเองตลอดหรือเรียกมิติน้ีวา เมตาคอกนิชั่น 
 แบเกอรและบราวน(Baker and Brown, 1984, p.353-394)กลาววา ผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาเมตาคอกนิชั่นเปน
อยางดี เปนผูที่สามารถมีปฏิสัมพันธกับขอมูลใหมไดอยางฉับไวและสามารถเชื่อมโยงเขากับความรูเดิมไดเปนอยางดี ควบคุม
กํากับตนเองจนสามารถเขาใจได ดังที่ โอนีลและอะไบดิ (1996)ไดใหความหมายของเมตาคอกนิชั่นวาเปนทักษะกระบวนการ
คิดของเฉพาะบุคคลในการที่จะพัฒนากระบวนการแกปญหา โดยกระบวนการดังกลาวประกอบดวย การวางแผนการ
ตรวจสอบตนเอง การตระหนักรู และยุทธวิธีทางความคิด นอกจากน้ี ฟลาเวลล (Flavell, 1997) กลาววา เมตาคอกนิชั่นเปน
ตัวควบคุมการทํางานของกระบวนการทางปญญาและเบเยอร(Beyer, 1987) กลาวถึง เมตาคอกนิชั่น วาชวยใหผูเรียนสามารถ
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ตัดสินความยากงายของงานและการเรียนรู สามารถนําเขาสูระบบการจัดเก็บขอมูลไดงายขึ้นดังเห็นไดจากงานวิจัยของนัก
การศึกษาหลายๆ ทาน เชนพัทธ ทองตน (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธีเมตาคอกนิชั่น
ตอความสามารถในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรและตอการพัฒนาเมตาคอกนิชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธีเมตาคอกนิชั่นมีความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชา
วิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดเชนเดียวกับ สมยศ  ชิดมงคล (2545)ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมผลการเรียนและความตระหนักรูในการคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโดย
ใชการผสานแนวคิดการประมวลสารสนเทศและการรูคิด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตรและความตระหนักรูในการคิด หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ซ่ึงสอดคลองกับวชิรญา  ฐิติพงศธร (2551) 
ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนโดยยุทธวิธีเมตาคอกนิชั่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนรูปแบบการสอนโดยยุทธวิธีเมตาคอกนิชั่นมี
ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและ อัญชลา  โชติวุฒิเดชา (2553) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียน
การสอนโดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชั่นที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและความสามารถในเมตาคอก
นิชั่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชยุทธวิธีเมตา
คอกนิชั่นมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สูงกวากอนเรียน นอกจากน้ียังสอดคลองกับจันทรขจร  มะลิจันทร 
(2554, น.6) กลาววา เมตาคอกนิชั่น คือ ความสามารถของบุคคลในการรูเก่ียวกับกระบวนการคิดของตนเองและสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบความคิดทั้งหมดของตนเองได ซ่ึงเก่ียวกับกระบวนการในการวางแผน การควบคุมตรวจสอบและการ
ประเมินผล ซ่ึงจะเห็นไดวาการศึกษาดังกลาวทําใหไดรับขอมูลเก่ียวกับทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นในการนําไปพัฒนารูปแบบการ
สอนใหมีประสิทธิภาพไดมากขึ้น 
 เทคนิคการใชแผนภาพ (Graphic organizers) เปนระบบการจัดเก็บขอมูล หรือการนําเสนอขอมูลหรือเรื่องราวเปน
ภาพอยางเปนระบบงายตอความเขาใจ การจดจําและการนําออกมาใช เทคนิคการใชผังกางปลา (A Fishbone Map) เปนผัง
แผนภาพที่แสดงสาเหตุของปญหาซ่ึงมีความซับซอน ผังกางปลาจะชวยทําใหเห็นสาเหตุหลักและสาเหตุยอยที่ชัดเจน (ทิศนา 
แขมมณีและคณะ, 2554, น.395) เปนกลยุทธที่ครูสามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาของนักเรียนไดสวน
นักเรียนใชในการเรียนรูทําความเขาใจบทเรียน ทําขอมูลนามธรรมเปนรูปธรรม จัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ ทําใหจํางาย    
เรียกออกมาใชงายและสามารถตรวจสอบความเขาใจบทเรียนกับผูอ่ืนได (ชนาธิป  พรกุล, 2554, น.186)ดังจะเห็นไดจาก
งานวิจัย เชน สุปรียา  ตนสกุล (2540) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนการใชผังกราฟกที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการแกปญหากลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่  2 คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมทดลองไดรับการสอนดวยรูปแบบการใชผังกราฟกสวนกลุมควบคุมไดรับการสอนดวยการสอนแบบ
ปกติ ผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและความสามารถทางการแกปญหาสูงกวา
นักศึกษากลุมควบคุมและรูปแบบการสอนโดยใชผังกราฟกที่พัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมตอการเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การเรียนรูของนักศึกษาชวยใหนักศึกษาเขาใจเน้ือหาไดดีขึ้น เชนเดียว ศิริลักษณ  แกวสมบูรณ (2543)ไดศึกษาผลการใช
เทคนิคผังกราฟกในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีตอการนําเสนอขอมูลความรู ดวยผังกราฟกและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร 
กลุมทดลองเรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟกสวนกลุมปกติควบคุมเรียนโดยการสอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียน
โดยใชเทคนิคผังกราฟกสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนตามแบบปกติ และวรพร  ปณตพงศ (2544)ไดศึกษาผลของการ
ใชเทคนิคผังกราฟกที่มีตอมโนทัศนทางภูมิศาสตรและความสามารถในการนําเสนอขอมูลดวยผังกราฟกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กลุมทดลองเรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟกสวนกลุมควบคุมเรียนโดย
ไมใชเทคนิคผังกราฟก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟกมีมโนทัศนทางภูมิศาสตรสูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยไมใชเทคนิคผังกราฟก ซ่ึงจะเห็นไดวาการศึกษาดังกลาวทําใหไดขอมูลเก่ียวกับการใชผังกราฟกในกระบวนการจัดการ
เรียนรูจะชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูลตางๆและผังกางปลาเปนรูปแบบหน่ึงของผังกราฟกที่
จะชวยใหผูเรียนสามารถแยกแยะสาเหตุหลักและสาเหตุยอยของปญหาตางๆ ไดเปนระบบมากขึ้น 
 จากการประเมินสถานการณ ความเส่ียงและการสรางภูมิคุมกันของประเทศพบวาประเทศไทยยังตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ ประกอบกับการเขาสูสังคมแหงผูสูงอายุของโลกอยางตอเน่ืองทําใหมี
รายจายดานสุขภาพมากขึ้นโรคระบาดที่เพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดปญหาสุขภาพของประชากร ในขณะที่ปจจุบันคนไทยไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทุกชวงวัยแตยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็กมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ
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สังคมไทยเผชญิวิกฤตความเส่ือมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรมและมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้ง
การเผชิญปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและคานิยมที่ดีงามเส่ือมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2555, น.2) และปญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยหลังประชาคมอาเซ่ียน เชน 
ปญหาอาชญากรรม ปญหาสาธารณสุขเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บใหม ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาอุบัติเหตุ
จากคนอาเซียนอ่ืนที่เคยชินกับการขับรถชิดขวา ปญหาคนไทยถูกแยงงานทําลวนมีผลกระทบอยางมากตอคุณภาพชีวิต        
ซ่ึงคุณภาพชีวิตของคนไทยจะลดลงหลังการเปนประชาคมอาเซียน (วรากรณ สามโกเศศ, 2556, ออนไลน) แตคนไทยก็ตอง
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วใหได ดังน้ัน การคิดแกปญหาจึงเปนทักษะที่พัฒนาคานิยม ความรู
ความเขาใจในสถานการณเหลาน้ันไดเปนอยางดี (สุวิทย มูลคํา, 2547, น.15)จากการศึกษาสภาพปญหาตางๆที่กลาวมา
ขางตนจะเห็นไดวา สภาพปญหาเหลาน้ันสงผลกระทบตอผูเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน
จึงควรมุงเนนเพิ่มทักษะในการคิดแกปญหาอยางเปนระบบใหแกผูเรียน 
 การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเปนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมาก
ที่สุด มีความพรอม มีทัศนคติที่ถูกตอง มีแรงจูงใจและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมหรือมีสภาพการจัดกิจกรรมที ่จะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ
โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู มีสวนรวมมากที่สุดในการเรียนรูและเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง โดยมีหลักการ
และแนวคิดในการจัดการเรียนรูสุขศึกษา คือ การกําหนดจุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูสุขศึกษาใหชัดเจนเพื่อใหผูเรียนมี
ความรู มีทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกตองในเรื่องสุขภาพ โดยเนนใหผูเรียนรูจักคิดเปนทําเปนแกปญหาเปนและนําไปใชไดทั้งน้ี
เพื่อใหมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต (เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท, 2554, ออนไลน)ซ่ึงจะเห็นไดวา 
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูกระบวนการคิดแกปญหา
อยางเปนระบบไดโดยการใชกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการสอน 
 จากเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผัง
กางปลาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพราะเห็นวาทั้งทฤษฎีเมตาคอกนิชั่น
และเทคนิคการใชผังกางปลาจะชวยพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาดีขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาและกลุมสาระการเรียนรูตางๆของนักเรียนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแกปญหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใช
รูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการ ของปรัชญาปฏิรูปนิยม, ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม, ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูการ
เชื่อมโยงของธอรนไดด, ทฤษฎีของกลุมที่เนนการรับรูและการเชื่อมโยงความคิด, ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ขอมูล, ทฤษฎีเมตาคอกนิชั่น, เทคนิคการใชผังกางปลา, ความสามารถในการคิดแกปญหาตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่น
รวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย ไดนํารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 
1 โดยมีวัตถุประสงคของการพัฒนารูปแบบการสอน คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิค



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8, “สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557

754

 

การใชผังกางปลาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5กอนและหลังเรียน
โดยใชรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาโดยแบงขั้นตอนการพัฒนาออกเปน 3 สวน 
ดังน้ี 
 สวนที่ 1การพัฒนารูปแบบการสอนเปนการออกแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอนหรือออกแบบรูปแบบการ
สอนใหครอบคลุมองคประกอบของการสอน คือ ทฤษฎีหรือหลักการ วัตถุประสงค กระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลที่
ไดรับจากการใชมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1. กําหนดจุดมุงหมายของรูปแบบการสอน ผู วิจัยกําหนดจุดมุงหมายของรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปญหา 
  2.  ศึกษา วิเคราะห เอกสาร แนวคิด หลักการ ของปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู แนวคิดในการ
ออกแบบรูปแบบการสอนและการใชเทคนิคการสอน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการสอน
ผูวิจัยไดนําแนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยมและปรัชญาพิพัฒนาการนิยม ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูการเชื่อมโยงของธอรนไดด
ทฤษฎีของกลุมที่เนนการรับรูและการเชื่อมโยงความคิด ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล ทฤษฎีเมตาคอก
นิชั่นแนวคิดในการออกแบบรูปแบบการสอนของจอยสและวีล (1996) เทคนิคการใชแผนภาพของโจนสและคณะ (1989) 
คลาก (1991) และแนวคิดของจอยสและคณะ (1992) นอกจากน้ียังศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการคิดแกปญหา
ของเกเกอร (1953), เพียเจต (1972) และแนวคิดของกานเย (1970) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช
ทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา 
  3.  ศึกษา สภาพการณและปญหาที่เก่ียวของจากสถานการณ ความเส่ียงในการดํารงชีวิต ปญหาดานคุณภาพ
การศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ วิกฤติความเส่ือมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม การ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม การเผชิญปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คานิยมที่ดีเส่ือมถอยและปญหาคุณภาพของชีวิต
ของคนไทยที่ลดลง หลังการเปนประชาคมอาเซ่ียน แตก็ตองสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วใหได 
การคิดแกปญหาจึงเปนทักษะที่พัฒนาคานิยม ความรู  ความเขาใจในสถานการณเหลาน้ันไดเปนอยางดี ผูวิ จัยไดนํา
สภาพการณดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อชวยใหคนหาองคประกอบของรูปแบบที่ทําใหรูปแบบ
การสอนมีประสิทธิภาพสามารถแกปญหาจากสถานการณน้ันๆ ได 
  4.  สังเคราะห เชื่อมโยงองคประกอบของรูปแบบการสอนกับจุดมุงหมายในการสอน ผูวิจัยไดดําเนินโดยนําผล
การวิเคราะหแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของรูปแบบในขอที่ 2 และขอที่ 3  มาสังเคราะหและกําหนดเปนทฤษฎี หลักการ 
แนวคิดและองคประกอบของรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปญหา 
  5. ดําเนินการสรางรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใช ผังกางปลา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปญหา ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1. ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบการสอน2.
วัตถุประสงคของรูปแบบการสอน3. กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนและ 4. ผลที่ไดรับการจากการสอนตาม
รูปแบบการสอน 
  6.นํารูปแบบการสอน เสนอทานประธาน กรรมการ ตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  7. นํารูปแบบการที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบคุณภาพดานความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  8.ทดลองใช 
 สวนที่ 2  การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย โดยดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย ประกอบดวย  
  1. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา
สอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา โดยรวม
อยูในระดับสอดคลอง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา ดานความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับรูปแบบการ
สอน ดานความสอดคลองและความชัดเจนของแผนการจัดการเรียนรูและดานการนําไปใช อยูในระดับสอดคลองทุกขอการ
ประเมิน 
  2.แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) จํานวน 4 
ตัวเลือก จํานวน1 ฉบับ มีขอคําถามจํานวน 30 ขอ กําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ
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ให 0 คะแนนเปนแบบแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก 30 ขอคําถาม มีคาความยาก-งายเทากับ 0.43-0.77 มีคาอํานาจ
จําแนกมากกวา 0.20 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.93 
 สวนที่ 3  การทดลองใชรูปแบบการสอนเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one – group  pretest-posttest design 
มีขั้นตอนการทดลอง ดังน้ี 
  1.กอนสอนนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาไปทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ตรวจใหคะแนนบันทึกเก็บไวเปนหลักฐาน 
  2. ดําเนินการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผัง 
  3.หลังการสอนนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาไปทําการทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
ตรวจใหคะแนนบันทึกเก็บไวเปนหลักฐาน 
  4. นําผลคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ดังน้ีวิเคราะห
สถิติพื้นฐานของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และเปรียบเทียบ

ความแตกตางของสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังดําเนินการสอนโดยใชสถิติ t แบบ 
dependent (t–dependentSamples Test)กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01 เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดแกปญหา และคะแนนที่ไดจากแบบวัดความสามารถในการแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง
มาตรวจใหคะแนน นํามาวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา โดยนําผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของผูเชี่ยวชาญวิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหาพบวามีความสอดคลองทุกขอการประเมิน 
 2.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา โดยนําผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของผูเชี่ยวชาญวิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาพบวามีความสอดคลองทุกขอการประเมิน 
 3.เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเ รียนและห ลังเ รี ยนด วยการทดสอบคาที  ( t–
dependentSamples Test) ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 4. วิเคราะหพัฒนาการความสามารถในการคิดแกปญหากอนและหลังเรียนจากรองรอยการทํางานของนักเรียนจาก
ใบงานที่เนนกระบวนการคิดแกปญหาตามรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา และ
การสังเกตการตอบคําถามของครูและการอภิปรายในชั้นเรียน 

ผลการวิจัย 

 1.ไดรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 
  1.1 แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการของรูปแบบประกอบดวย การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาดวยการให
เด็กแสดงความคิดเห็น ฝกหัดการคิดแกปญหาจากประสบการณดวยตนเอง จากการใชวิธีการลองผิดลองถูก ผานประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ใชกระบวนการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยง การประมวลขอมูลดวยรับขอมูล การเขารหัส และสงขอมูลของสมอง 
การควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง จนสามารถวางแผน กํากับติดตาม และตรวจสอบ ประเมินความคิดของตนเอง 
จัดระเบียบความรูที่เกิดขึ้นดวยผังกางปลาเพื่องายตอการเรียนรูและจดจําจนเกิดการเรียนรู 
  1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา โดยอาศัยวิธีการกํากับและ
ควบคุมการคิดของตนเองตามทฤษฎีเมตาคอกนิชั่น และจัดลําดับขั้นตอนการแกปญหาดวยเทคนิคการใช ผังกางปลา 
  1.3 กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังน้ี 
   ขั้นที่1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน หมายถึง ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการชี้แจงจุดมุงหมายของการเรียน
ทบทวนความรูเดิมของผูเรียนดวยการสนทนากระตุนความสนใจ ของผูเรียนเพื่อเตรียมสรางความสัมพันธกับความรูใหม
นําเสนอผังกางปลาและชี้แจงเหตุผลในการใชผังกางปลาและวิธีการใช 
   ขั้นที่ 2  ขั้นคนหาและระบุปญหาหมายถึง ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนําเสนอสถานการณใหม 
เพื่อใหผูเรียนคนหาปญหาจากสถานการณที่นําเสนอ โดยผูเรียนทําความเขาใจสถานการณใหม วิเคราะหประเด็นปญหาจาก
สถานการณ รวบรวมขอมูล ระบุลักษณะขอมูล และ แยกแยะขอมูล ดวยการตั้งคําถามตนเอง ดังน้ีปญหาน้ีเรารูอะไรบาง?
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ปญหาน้ีเราไมรูอะไรบางเราตองการรูอะไรจากปญหาน้ีบาง จากน้ันผูเรียนจําแนกปญหาเปนประเด็นปญหายอยๆ อยางเปน
ระบบ โดยใชผังกางปลาเปนกรอบของประเด็นปญหายอยๆ 

   ขั้นที่ 3  ขั้นวางแผนออกแบบแกปญหาหมายถึง ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนกําหนด
เปาหมายในการแกปญหา ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิดวิธีการแกปญหาเพิ่มเติมหลายๆวิธีและใหผูเรียนเลือกวิธีการแกปญหาที่
คิดวาสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใชผังกางปลาเปนกรอบในการคิดแกปญหาตามลําดับขั้นตอน
ยอยๆ อยางเปนระบบ 
   ขั้นที่ 4  ขั้นปฏิบัติ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบความคิดของตนเองหมายถึง ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธีแกปญหาที่เลือกไวกํากับติดตามตรวจสอบความคิดของตนเองในการปฏิบัติใหเปนไปตามวิธีที่
เลือกไว  
   ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินการคิดของตนเองหมายถึง ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกําหนดใหผูเรียนประเมิน
ความสําเร็จวาไดผลตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายผลและตรวจสอบวิธีการแกปญหา 
   ขั้นที่ 6  ขั้นสรุปหมายถึง ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกําหนดใหผูเรียนปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหา
จากผลของการอภิปรายรวมกันและใหผูเรียนนําวิธีการแกปญหาไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนๆ 
  1.4ผลที่ไดรับจากการสอนตามรูปแบบคือ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหา4 ดาน ดังน้ี ระบุปญหาได
วางแผนออกแบบการแกปญหา ดําเนินการแกปญหาตามแผนและตรวจสอบผลการแกปญหา 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎี
เมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา หลังเรียน X  = 20.22 สูงกวา กอนเรียนที่มีคาเฉล่ียเทากับ X =13.42 โดย
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนหลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. จากผลการวิจัย พบวา รูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปญหา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดสราง
แผนการจัดการเรียนรูที่มีกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบการสอน เปนเครื่องมือ
ที่นํารูปแบบการสอนไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูในรายวิชาสุขศึกษาใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงผลการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามรปูแบบ 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นระบุปญหา ขั้นวางแผนออกแบบแกปญหาขั้น
กํากับติดตามและตรวจสอบความคิดของตนเองและขั้นสรุป ปรากฏวา กิจกกรมการเรียนรูตามรูปแบบน้ันเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง รูจักและใชผังกางปลาในการวิเคราะห
ประเด็นปญหา ชวยกันคิดและแลกเปล่ียนความคิดในการแกปญหา ดวยการวางแผนออกแบบแนวทางในการแกปญหา 
เรียงลําดับความสําคัญในการคิดแกปญหาลงในผังกางปลา มีสนุกสนานกับการรวมกิจกรรมในเหตุการณที่จําลอง เสนอผลงาน
การแกปญหาของสถานการณที่ตนศึกษาวาสําเร็จตามเปาหมายอยางไรบางและไดรวมแสดงขอคิดเห็นจากการอภิปรายในชั้น
เรียน จนไดแนวทางแกปญหาที่ถูกตองสมบูรณมากขึ้นเห็นไดวารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการ
ใชผังกางปลา ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหามากขึ้น จึงเห็นไดวาทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปญหาไดจริง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วชิรญา  ฐิติภัทรพงศธร (2551, น.5) กลาววา เมตาคอก
นิชั่น คือ ความรูเก่ียวกับความคิดการควบคุมและการประเมินความคิดของตนเอง และความรูที่ใชในการจัดระเบียบความคิด 
ซ่ึงครอบคลุมถึงการวางแผนการควบคุมกํากับการกระทําของตนเองการตรวจสอบความกาวหนาและการประเมินผลเมตาคอก
นิชั่น เปนส่ิงชวยควบคุมกํากับกระบวนการทางปญญาของตนเอง นอกจากน้ียังสอดคลองกับ จันทรขจร  มะลิจันทร (2554, 
น.6) กลาววา เมตาคอกนิชัน่ คือ ความสามารถของบุคคลในการรูเก่ียวกับกระบวนการคิดของตนเองและสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบความคิดทั้งหมดของตนเองได ซ่ึงเก่ียวกับกระบวนการในการวางแผน การควบคุมตรวจสอบและการประเมินผล 
และเทคนิคการใชผังกางปลาชวยใหความสามารถในการคิดแกปญหาเปนระบบ มองเห็นประเด็นปญหาหลัก ปญหายอยได
ชัดเจนมากขึ้น  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใช
รูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา สูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัญช
ลา  โชติวุฒิเดชา (2553) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชั่นที่มีตอความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรและความสามารถในเมตาคอกนิชั่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่
ไดรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชยุทธวิธีเมตาคอกนิชั่น มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับมัตติกา กันทะเคียน(2548) ไดศึกษาผลการใชกระบวนการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรดวยวิธีอภิปญญาที่มีผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา ผลการวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญมี
พัฒนาการของคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในทางที่ดีขึ้นทุกครั้งที่มีการทดสอบ นอกจากน้ีรูปแบบ
การสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นยังไดนําเทคนิคการใชผังกางปลาชวยในการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ
ของนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปรียา  ตนสกุล (2540) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนการใชผังกราฟกที่มีผล
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียสัมฤทธ์ิ
ผลทางการเรียนและความสามารถทางการแกปญหาสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 จากการวิจัยพบวา ทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นและเทคนิคการใชผังกางปลาสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหาได ดังน้ัน รูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคิดแกปญหา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหากลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาที่สูงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.รูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5เปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหน่ึงที่
สามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาไดดีขึ้นได ดังน้ัน ครูและผูที่มีสวนเก่ียวของควรใหการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาใหแพรหลายมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะ รูปแบบการสอนใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาเปนรูปแบบที่พัฒนาใหนักเรียนเกิด
ความสามารถในการคิดแกปญหาแลว ยังเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ครูผูสอนสามารถนําไปปรับใชในการจัดกิจ
กรมการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ได 
 2. ครูและผูเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรรวมกันสรางและพัฒนารูปแบบการสอน 
สําหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตัวชี้วัดมีเน้ือหาสาระที่เหมาะสมกับการสรางรูปแบบการสอนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนในโรงเรียนหรือใชในการจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย 
 3. ในการใชรูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลา ครูควรศึกษาขั้นตอนการ
สอนตามรูปแบบในแตละขั้นตอนใหเขาใจกอน เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 4. ควรนํารูปแบบการเรียนรูโดยใชทฤษฎีเมตาคอกนิชั่นรวมกับเทคนิคการใชผังกางปลาที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปเผยแพร
ใหครูและผูเก่ียวของนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน 
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การวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund: RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร  

The Comparison Analysis of the Rate of Return and Risk of Retirement 
Mutual Fund (RMF) Between those Managed by Bank Asset Management 

Companyand Non-bank Asset Management Company 
สาวิภา ผองศรี1, ดร.อัจฉราโยมสินธุ2 

1บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

บทคัดยอ 

การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual 
Fund : RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ซ่ึงผูศึกษาใชขอมูลกองทุนรวม RMF ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคารที่ดําเนินการออก
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ในประเทศไทย จํานวน 20 บริษัท 

ผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund 
: RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชยกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร พบวา ทั้งผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมRMFที่ดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย มีคาเฉล่ียที่สูงกวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใช
ธนาคาร 
คําสําคัญ : กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ, ผลการตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ, 

ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
 

Abstract 
 

 This study aims to compare the rate of return and risk of the Retirement Mutual Fund(RMF) 
between those managed by bank asset management company and non-bank asset management 
company in Thailand. 
 The results show that rate of return and risk of RMF which managed by bank asset management 
company is higher than those of the non-bank asset management company. 
Keywords: MutualFunds, thereturnsof the Fund to the Fund, the Fund'sinvestmentrisks in  
 theFund.  

บทนํา 

ปจจุบัน ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก กําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไปสูการเปน
สังคมสูงอายุ อันเปนผลมาจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทยและวิทยาศาสตร ซ่ึงทําใหประชากรมีอายุเฉล่ีย
สูงขึ้นอยางมาก และผลจากการวางแผนครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหอัตราการเกิดลดลง จากการศึกษาของรศรินทร
เกรยและคณะ(2556, หนา 5)พบวาตั้งแตป 2548 เปนตนไป ประเทศในแถบเอเชีย จะมีสัดสวนผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 
60 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และเพื่อเปนการแบงเบาภาระของภาครัฐ รวมถึงประชากรวัยทํางานในอนาคตในการเล้ียง
ดูผูสูงอายุหรือผูที่ไมมีงานทํา หลายประเทศจึงตระหนักถึงปญหาที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ และไดมีการรณรงคสงเสริมให
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ประชาชนมีการออมเงินไวใชในยามเกษียณ จากการศึกษาของบรรลุ ศิริพานิช (2554, หนา 30-31) เก่ียวกับสถานการณของ
ผูสูงอายุ พบวา นโยบายทางดานการออมเพื่อวัยเกษียณในประเทศไทยน้ัน เริ่มดําเนินการมาเปนระยะเวลานานพอสมควรซ่ึง
จะเนนเรื่องของการออมและการสรางหลักประกันรายได รวมถึงมีการสงเสริมการทํางานใหเหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีการใช
ระบบหลักประกันทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุที่ไมไดรับรายไดประเภทอ่ืนจากภาครัฐ  

จะเห็นไดวาการออมเปนเรื่องจําเปนสําหรับผูที่อยูในวัยชราที่ตองเตรียมไวใชยามเจ็บปวย หรือไมมีงานทํา เชน การ
พนจากภาระหนาที่การงาน ประกอบกับ หรือผูที่ตองการออกจากงานจะไมมีรายไดประจําอีกตอไป แตรายจายยังคงมีอยาง
ตอเน่ือง จึงเปนส่ิงที่ทุกคนควรถึงตระหนักการวางแผนการออมในขณะที่ยังอยูในวัยทํางาน ซ่ึงรายไดประจําเพื่อไวใชภายหลัง
เกษียณหรือเม่ือออกจากงาน นอกจากน้ี การเลือกรูปแบบในการออมมีหลายรูปแบบ เชน การออมเงินเขากองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพสําหรับผูทํางานกับบริษัทเอกชน ซ่ึงนายจางจะจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อเปนสวัสดิการนอกเหนือจากเงิน
จางประจํา โดยเปนการออมเงินดวยความสมัครใจระหวางลูกจางและบริษัท และสําหรับขาราชการก็จะมีกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) แตการออมทั้งสองลักษณะยังมีขอจํากัดที่ไมสามารถเพิ่มเงินออมไดมากกวาที่นายจางกําหนดหรือ
หนวยงานตนสังกัดจายสมทบให ขณะที่ยังมีพนักงานของบริษัทเอกชนอีกจํานวนหน่ึง รวมถึงผูที่ทํางานอิสระโดยไมมีนายจาง 
ก็ไมสามารถออมเงินเขากองทุนในลักษณะดังกลาวไดจึงมีแนวคิดในการจัดทํากองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement 
Mutual Fund- -RMF)ขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการออมอยางหน่ึง โดยเปนการรวมเงินจากคนทั่วไป แลวนําเงินกอนน้ันไป
ลงทุนในตราสารตางๆ ทั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน โดยเนนการลงทุนในระยะยาว และเปนทางเลือกใหผูที่ตองการออมเงิน
ไวใชเปนหลักประกันแกตนเองหรือครองครัวเม่ือเกษียณอายุ โดยไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี จะไถถอนเงินลงทุนไดเม่ือผู
ลงทุนอายุไมนอยกวา 55 ป และมีการลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไมมีการจายเงินปนผล
หรือเงินอ่ืนใดใหแกผูลงทุนในระหวางการลงทุน เปนตน ประกอบกับปจจุบันมีสถาบันการเงินทั้งที่เปนของธนาคารพาณิชย
และไมใชธนาคารจํานวนมาก ที่มีการเปดใหนักลงทุนเขามาใชบริการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ซ่ึงปญหา
สําหรับนักลงทุนที่สําคัญ คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โดยทั่วไปจะแนะนําเก่ียวกับผลตอบแทนที่จะไดรับจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund- -RMF) ของสถาบันตนเองเทาน้ัน 

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทน และความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชพี (Retirement Mutual Fund: RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร 
เน่ืองจากในการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2557) พบวา  
ในการลงทุนหลักทรัพยตางๆ ในกลุมธนาคารน้ัน จะไดรับความคุมครองจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงแตกตางกับ
การลงทุนในกลุมหลักทรัพยกับสถาบันทางการเงินที่มิใชธนาคาร ที่มีกฎระเบียบแตกตางกันอยูบาง แตก็คงอยูในพื้นฐานของ
การกํากับดูแลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงไดขอสรุปผลเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
รวมทั้ง ยังเปนการสรางความรูความเขาใจในการเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมไดดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากนโยบายการ
ลงทุนของแตละกองทุน เพื่อเปนทางเลือกในการที่จะเพิ่มปริมาณเงินทุนเขาสูตลาดทุนมากขึ้น และเพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนใหตอบสนองตอความตองการของนักลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual 
Fund: RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร  

1. กลุมตัวอยางในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาใชบริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ที่ออกจําหนายกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual 
Fund: RMF) จํานวน 20 บริษัท 

2. การเก็บขอมูล 
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 ในการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาถึงอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
(Retirement Mutual Fund: RMF) โดยผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตhttp://www.morningstarthailand.com/th/ 
ซ่ึงมีการนําขอมูลกองทุนรวมทุกดานทั้ง (1) อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม(2) อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (3) 
คาเบตาหรือความเส่ียงที่เปนระบบ (Sharpe Ratio)รวมทั้ง นโยบายการลงทุนและขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนรวมทั้งหมด
ซ่ึงเว็บไซตhttp://www.morningstarthailand.com/th/ เปนเว็บไซตที่มีความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับจากนักลงทุนทั้ง
ชาวไทย และชาวตางประเทศอยางมาก 

3. วิธีการทางสถิติ 
 การศึกษา เรื่อง การวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(Retirement Mutual Fund: RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ในครั้งน้ี ผูศึกษาจะใชสถิติ คือ Treynor Ratio ซ่ึงมาตรวัดตาม
ตัวแบบของ Treynorเพื่อวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ปรับดวยคาความเส่ียงที่เปนระบบของกองทุนรวม และSharpe 
Ratio เปนอัตราสวนที่มุงวัดผลตอบแทนที่ปรับคาความเส่ียงเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเส่ียง ดังสูตร
ตอไปน้ี  

 

Treynor Ratio  = (Rp – Rf) / βp 
โดยกําหนดให Rp  =  ผลตอบแทนของกองทุนที่ตองการวัดผล 

   Rf  =  ผลตอบแทนของกองทุนที่ปราศจากความเส่ียง 

   βp  =  คา beta ของกองทุนรวม 
Sharpe Ratio  = [R – Rf]/ σ 

โดยกําหนดให R  =  อัตราผลตอบแทนตอป 
   Rf  =  อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเส่ียง 

   σ  =  ความเส่ียง 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง การวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(Retirement Mutual Fund : RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ในครั้งน้ีเปนการศึกษาที่มุงเนนศึกษาเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทน ความเส่ียง และผลดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ที่บริหาร
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบัน
การเงินที่มิใชธนาคาร ซ่ึงผูศึกษาใชบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ที่ดําเนินงานในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : 
RMF) จํานวน 18 กองทุน ไดแก (1) กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ที่บริหารจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย ไดแก กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟอิควิตี้ เพื่อการเล้ียงชีพ กองทุน
เปดกรุงศรี SET100 เพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปดเคโกลดเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปดJUMBO 25 เพื่อการเล้ียงชีพ กองทุน
เปด ทิสโก โกลด เพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลดTHB เฮดจ เพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปดธนชาติ Low Beta 
เพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลพร็อพเพอรตี้อินคัมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนเปดบัวหลวง Small-Mid 
Cap เพื่อการเล้ียงชีพ (2) กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ไดแก กองทุนเปดฟนันซา รีไทรเมนท โซลูชั่น เพื่อการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปด แมนูไลฟสเตร็งคเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปด อเบอร
ดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเล้ียงชีพ กองทนุเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนลโกลด เพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปดโซลาริสตรา
สารทุนเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปดฟลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปด ตราสารการเงินคุณคา เพื่อการเล้ียงชีพ 
และกองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเล้ียงชีพ 1 โดยผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา  
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1.ดานผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร พบวา 
กองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย คือ กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟอิควิตี้ เพื่อการเล้ียง
ชีพ เปนกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม/ อัตราผลตอบแทนตอปสูงที่สุด คือ 5.45% แตเม่ือพิจารณาจากบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร พบวา กองทุนเปดฟลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ เปน
กองทุนที่อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม/ อัตราผลตอบแทนตอป สูงสุด คือ2.85% รองลงมา คือ กองทุนเปดภัทร ตลาด
เงินเพื่อการเล้ียงชีพคือ 2.06% เปนตน ซ่ึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร หลายแหงจะ
มีอัตราผลตอบแทนที่เปนบวก เพราะบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย มีเพียงแหงเดียวที่มีคาเปนบวก 
ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร พิจารณาจากดานผลตอบแทน กองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียที่มากกวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร  

2. ดานความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) พบวากองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนของธนาคารพาณิชย ไดแก กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลดTHB เฮดจ เพื่อการเล้ียงชีพ เปน
กองทุนที่มีความเส่ียงสูงสุด รองลงมา คือ กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟอิควิตี้เพื่อการเล้ียงชีพ ลําดับตอมา คือ กองทุนเปด 
ทิสโก โกลด เพื่อการเล้ียงชีพและ กองทุนเปดเคโกลดเพื่อการเล้ียงชีพเปนตน สวนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของ
สถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ไดแก กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนลโกลด เพื่อการเล้ียงชีพ มีความเส่ียงสูงสุดลําดับ
ตอมา คือ กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเล้ียงชีพ โดยเฉล่ียพบวาความเส่ียงของกองทุนรวม RMF ของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชยมีความเส่ียงนอยกวากองทุนรวม RMF ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร  

3. ดานผลการดําเนินงานที่วัดโดยคา Treynor Ratio พบวา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคาร
พาณิชย กองทุนเปดธนชาติ Low Beta เพื่อการเล้ียงชีพ มีคาTreynor Ratio คือ (-0.32) รองลงมา คือ กองทุนเปด JUMBO 
25 เพื่อการเล้ียงชีพ (-0.41) สวนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร คือ กองทุนเปดฟล
ลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (0.13) รองลงมา คือ กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเล้ียงชีพ 1 (-0.37) ผูศึกษาพบวา ผล
การดําเนินงานกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร มีคาTreynor Ratio ที่ใกลเคียงกัน 
การอภิปรายผล 

ผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: 
RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร พบวา ผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมของธนาคารพาณิชย มีคาเฉล่ียที่สูงกวากองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบัน
การเงินที่มิใชธนาคาร ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุดา ปตะวรรณ (2552) ที่พบวา กองทุนรวมของธนาคารพาณิชย มี
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวากองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคารเล็กนอยและ
การศึกษาดังกลาว ยังไดศึกษาโดยใชการวัดประสิทธิภาพของกองทุนดวยTreynorratio ซ่ึงนอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียและคาความเส่ียงของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย
กับกองทุน ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร พบวา กองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา และคาความเส่ียงต่ํากวากองทุนที่บริหาร
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ทั้งน้ีแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของธนาคาร
พาณิชยที่มีขอไดเปรียบตอสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ในดานฐานทุนที่ใหญกวา ฐานลูกคาที่มากกวา มีชองทางการจําหนาย
หนวยลงทุนที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาทั้งในดานการซ้ือและการขายหนวยลงทุนตลอดจนความไดเปรียบในการวาจาง
บุคลากรที่มีความสามารถสูงสามารถบริหารจัดการผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนไดดีกวา  

ดังน้ัน นักลงทุนจึงควรลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ที่บริหารจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเว็บไซต Morningstar Thailand: Fund Prices and 

Performance ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการเก็บขอมูลในเชิงลึกจากหนวยงานหรือสถาบันทางการเงินโดยตรง เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2. ในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยควรมีการนําตัวชี้วัดหรือตัวแบบอ่ืนๆ เขามาใชในการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน 
และความเส่ียงของการลงทุนในกองทุน เชน มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen (Jensen’s alpha) เปนตน เพื่อชวยในการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินการใหมีความถูกตอง และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

เอกสารอางอิง 

ขวัญใจ เล้ียงวิวัฒน. 2554. การเพิ่มเงินออมและการลดภาษีกับกองทุนรวม เพื่อการเล้ียงชีพ. วารสารวิชาการ Executive 
Journal. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ขวัญใจ เล้ียงวิวัฒน. 2556. เขาใจกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) และสิทธิประโยชนทางภาษี. นิตยสารวิชาการ 
Executive Journal. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล. 2555. การจัดสรรสินทรัพยลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ. นิตยสาร CMRI Working Paper 5/2013. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ธนภร ชลศิริวานิช. 2556. ความรูและความเขาใจในการเลือกลงทุนของนักลงทุนทั่ว ไปในประเทศไทย. สืบคนเม่ือวันที่ 8 
ธันวาคม 2556, จาก RMUTT Global Business and Economics Review. 

ธีรนาถ รุจิเมธาภาส. 2547. การลงทุนในกองทนุ : ฝายส่ือส่ิงพิมพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 
นัทธมนอะมะตะ. 2552. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว. 

คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการการเงิน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
นันทพร มังสาทอง. 2552. การตัดสินใจของประชาชนเพื่อลงทุนในกองทุนรวมประหยัดภาษี. คณะเศรษฐศาสตร. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
บรรลุ ศิริพานิช. 2554. รายงานประจําปสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2554. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย 

(มส.ผส.). วิทยาลัยประชากรศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประภัสสร วารีศรี และคณะ. 2556. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย. 

WMS Journal of Management Walailak University.Vol1.No.1 (May - Aug 2012): หนา 10- 19. 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

ภัทธิรา เจริญชาศรี. 2554. ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน
ระยะยาว (LTF). นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

รศรินทรเกรยและคณะ. 2556. มโนทัศนใหมของนิยามผูสูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ. สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วิทวัส รุงเรืองผล. 2556. กลยุทธในการเปล่ียนพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคน วัย 20-29 ป สูการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศูนยการใหความรู Theory of stock investment and speculator. (2556). จุดมุงหมายของการลงทุน. สืบคนเม่ือ
วันที่ 20 ตุลาคม 2556, จาก http://salamanderr.wordpress.com/2008/12/09/. 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. 2556. กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF). 
สืบคนเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556, จาก 
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0000716
&categoryID=CAT0000101. 

สุดา ปตะวรรณ. 2552. การวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสียงของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ที่
บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย กับบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ในประเทศไทย. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8, “สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557

765

 

สุพรรณี บัวสุข. 2556. การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ. ผลงานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการส่ือสาร. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุศิริ เปล่ียนขํา. 2550. พฤติกรรมของนักลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด 
จังหวัดเชียงใหม. คณะเศรษฐศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

หนังสือพิมพแนวหนา. 2554. 7 ข้ันตอนการลงทุน (เคล็ด (ไม) ลับสูความม่ังคั่ง). สืบคนเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556, สืบคน
จาก http://www.ryt9.com/s/nnd/1106715. 

 หนังสือพิมพแนวหนา. 2554. 7 ขั้นตอนการลงทุน (เคล็ด (ไม) ลับสูความม่ังคั่ง). สืบคนเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 
2556, สืบคนจาก http://www.ryt9.com/s/nnd/1106715. 

อิศราภรณ ทิพยจันทร. 2556. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ. บัณฑิตวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

COMB Principle. 2556. จุดมุงหมายในการลงทุน. สืบคนเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556, สืบคนจาก  
http://www.cimb-principal.co.th/Investor's_Guide-@-Investment_Goal.aspx. 

Money Mart Knowledge. 2556. ความหมายของการลงทุน. สืบคนเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556, สืบคนจาก 
http://www.moneymartthai.com/knowledge/index.php?cat=dd5c07036f2975ff4bce568b6511d3
bc&know_id=2. 

TanachartManagement Company. 2556. ความเส่ียง. สืบคนเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2556,  
สืบคนจาก http://www.thanachartfund.com/tfundweb/Introduce_LTF_RMF.html. 

Thailand Securities Institute. 2556. การลงทุนคืออะไร. สืบคนเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556,  
สืบคนจาก  http://www.tsi-
thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=67. 

Thailand Securities Institute. 2556. ข้ันตอนการลงทุนในหุน. สืบคนเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556, สืบคนจาก 
http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1809&Itemid=1552. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8, “สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557

766

 

ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุนระยะยาว 
Macroeconomic factors that affect the return of Long-term Equity Funds 

(LTF) 
นารี วิริยะวัฒนา, ดร.อัจฉรา โยมสินธุ 

คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

บทคัดยอ 

งานศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
หุนระยะยาว (Long-term Equity Funds: LTF) ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิรายเดือนแบบอนุกรมเวลาตั้งแต
เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 โดยปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ศึกษา ไดแก ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาท
เทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ และราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก ผลการศึกษาพบวาตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพล
ตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว ณ  ระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดแก ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป   
คําสําคัญ : ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค, อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF), ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย, ราคา
นํ้ามันดิบในตลาดโลก, อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐ 

Abstract 

 This study aims to investigate the macroeconomic factors that affect the yield of long-term 
equity funds (LTF). The macroeconomic variables are secondary the SET Index, the One-year Deposit 
Interest Rate, Private Investment Index, Government Bond Index, Exchange Rate, and Crude Oil Price. The 
results show that the macroeconomic variables that influence the rate of return on the Long-term Equity 
Funds (LTF) at the confidence level of 95% are the SET index, Crude Oil Price, Exchange Rate, 
Government Bond Index, and the One-Year Deposit Interest Rate. 
Keywords: Macroeconomic factors, Return on Long Term Equity Fund (LTF), Set Index, Crude Oil Price, 
Exchange Rate. 

บทนํา 

การลงทุน คือ การนําเงินที่เก็บสะสมไปสรางผลตอบแทนที่สูงกวาการออม โดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือ
หลักทรัพยตางๆ ซ่ึงมีความเส่ียงที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับการออม โดยปกติรายไดที่บุคคลไดรับจะถูกจัดสรรออกเปน 2 สวน คือ 
สวนหน่ึงเพื่อใชจายในชีวิตประจําวันและอีกสวนหน่ึงเก็บออมไวสําหรับใชจายในวันขางหนา การใชจายเปนส่ิงจําเปนใน
ชีวิตประจําวันของบุคคลเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได แตถาสามารถจัดสรรคาใชจายอยางเหมาะสมใหมีเงินเหลือเพื่อออมก็จะเปน
ประโยชนที่จะมีเงินออมเก็บไวสําหรับความจําเปนและการใชจายในวันขางหนา การที่คนเราเก็บออมก็เพราะไดเปรียบเทียบ
แลววาเงินที่เก็บออมไวเพื่อใชจายในอนาคตจะใหประโยชนเพิ่มขึ้นที่คุมคากวาจะนําเงินมาใชในวันนี้  ทําอยางไรจึงจะใหเงิน
ออมที่สะสมไวเพิ่มพูนคาและกอใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม ส่ิงสําคัญ คือตองรูจัก “การลงทุน” (Investments) การ
ลงทุนเปนการนําทรัพยสินที่บุคคลมีอยูไปดําเนินการในทางที่กอใหเกิดประโยชนซ่ึงจะใหผลตอบแทนกลับคืนมาในชวงเวลาน้ัน 
 การลงทุนแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การลงทุนในสินทรัพยที่มีตัวตนซ่ึงเห็นประโยชนจากการใชไดอยางชัดเจนกับ
การลงทุนในสินทรัพยที่ไมเห็นประโยชนการใชไดโดยชัดเจน (Tangible and intangible investment) การลงทุนซ้ือบาน ซ้ือ
รถยนต ซ้ือเพชรพลอยหรือของมีคา ซ่ึงเราสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนไวโดยตรงไดอยางเต็มที่ที่เรียกวา 
Tangible investment สวนการลงทุนในหุน พันธบัตร หรือตราสารทางการเงินซ่ึงผูลงทุนมีสิทธิเรียกรองและมีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนจากการถือกรรมสิทธ์ิในตราสารเหลาน้ีไว เรียกวาเปนการลงทุนแบบ Intangible investments หรือการลงทุน
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ทางการเงิน โดยการลงทุนทางการเงิน (Financial investments)  หมายถึง การที่ผูลงทุนนําเงินมีไปซ้ือหลักทรัพยทางการ
เงินที่จะกอใหเกิดรายไดกับผูลงทุน ซ่ึงการลงทุนทางการเงินโดยทั่วไปมักจะทําผานกลไกของตลาดการเงินโดยวัตถุประสงค
ของการลงทุนทางการเงินก็เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ย (Interest) เงินปนผล Dividend) 
กําไรจากการซ้ือขาย (Capital gain) และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ กลาวโดยสรุปก็คือ เพื่อมุงผลตอบแทนในรูปแบบของผลตอบแทน
ทางการเงิน (Monetary return) น่ันเอง ทั้งน้ี ทางเลือกสําหรับการลงทุนมีอยูหลากหลายไมวาจะเปนสินคาทางการเงิน เชน 
หุน หุนกู กองทุนรวม หรือทรัพยสินเพื่อการลงทุนทางเลือกอ่ืน เชน ที่ดิน บาน ทองคํา เปนตน ดังน้ัน การทําความรูจักและ
เขาใจถึงลักษณะของทางเลือกในการลงทุนจะชวยใหเราเลือกลงทุนไดตรงกับความตองการของเราใหมากที่สุดสําหรับชอง
ทางการลงทุนที่มีอยูหลากหลายในตลาดการเงินน้ัน มักถูกจัดแบงตามระดับความเส่ียงเปนหลัก ทั้งน้ี นักลงทุนสวนใหญ
เขาใจอยูแลววาความเส่ียงจะเชื่อมโยงกับระดับผลตอบแทนที่คาดหวัง การลงทุนที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังสูง จะมีความเส่ียง
สูงหรือความผันผวนสูงตามไปดวย ซ่ึงความเส่ียง คือโอกาสที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว) การลงทุนในหลักทรัพย
และทรัพยสินตาง ๆ ในสามกลุมใหญ ๆ ไดแก กลุมความเส่ียงสูง อยางเชน หุน สัญญาซ้ือขายลวงหนา กลุมความเส่ียงปาน
กลาง อยางเชน หุนกู และกลุมความเส่ียงต่ํา อยางพันธบัตรรัฐบาล เงินฝาก เปนตน  ปจจุบันมีเครื่องมือในการลงทุน
หลายชนิดเพื่อตอบสนองรูปแบบการลงทุนของนักลงทุน “กองทุนรวม” ก็เปนเครื่องมือในการลงทุนอีกชนิดหน่ึงสําหรับนัก
ลงทุนรายยอยที่มีขอจํากัดในการลงทุนในตลาดการเงินซ่ึงนักลงทุนสามารถลงทุนผานกองทุนรวมไดโดยการซ้ือหนวยลงทุนซ่ึง
ก็คือหลักทรัพยที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเขากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นสวนนักลงทุนที่ซ้ือหนวยลงทุนน้ันจะมี
ฐานะเปนเจาของทรัพยสินในกองทุนรวม 

กองทุนรวมคือเครื่องมือในการลงทุนสําหรับผูลงทุนที่ชวยลดขอจํากัดดานทุนทรัพย เวลาในการติดตามการลงทุน
ขอมูลในการลงทุนและประสบการณหรือความชํานาญในการลงทุนโดยการระดมเงินลงทุนเปนกอนใหญแลวใหผูบริหาร
กองทุนที่มีความเปนมืออาชีพในการจัดการลงทุนอยางเปนระบบเพื่อใหไดรับผลตอบแทนดีที่สุดภายใตกรอบความเส่ียงที่นัก
ลงทุนเลือกไว ซ่ึงความเปนมืออาชีพในที่ น้ีหมายถึงผูที่บริหารกองทุนรวมน้ันจะตองเปนผูที่มีความรูประสบการณและ
ความสามารถในการจัดการลงทุนรวมทั้งไดรับการอบรมผานการทดสอบตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ี ในการลงทุน
จะตองมีการเลือกสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยางสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการมีการติดตามสถานการณเศรษฐกิจและการ
ลงทุนอยางใกลชิดรวมทั้งตองมีการวัดและประเมินผลการลงทุนอยางสมํ่าเสมอ  

สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) มีความนาสนใจคือผูที่ลงทุนเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีเพื่อเปนแรงจูงใจในการลงทุน ซ่ึงใหสิทธิผูลงทุนนําเงินที่ลงทุนในแตละปมาใชลดหยอนภาษีได แตไม
สามารถโอน จํานํา หรือนําหนวยลงทุนไปเปนหลักประกันได LTF เหมาะกับคนทุกกลุมที่ตองการลงทุนในหุนระยะยาว แต
อาจไมมีความชํานาญเก่ียวกับการลงทุนในหุน หรือไมมีเวลา จึงเลือกลงทุนผานกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูลงทุนจะตองเขาใจและ
ยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนและเงื่อนไขเก่ียวกับระยะเวลาในการลงทุนได น่ันก็คือ ลงทุนแลวตองถือหนวยลงทุนไวไม
นอยกวา 5 ป ดวยเหตุน้ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2547 จึงกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนรวมหุนระยะยาวขึ้นโดย
ใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูลงทุนเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุนในกองทุนรวมLTF ผูศึกษาสนใจวิเคราะหปจจัยเศรษฐกิจมห
ภาคที่มีความสําคัญตอการวิเคราะหหลักทรัพยทางปจจัยพื้นฐาน  เน่ืองจากในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะสงผล
กระทบตอการลงทุน อาทิ ราคาหลักทรัพยบางกลุมอาจจะลดลงเม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และราคาจะปรับสูงขึ้น เม่ือ
เศรษฐกิจฟนตัวขึ้น พฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวา สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพยน้ัน อยางไรก็ตาม เม่ือสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปแตละ
อุตสาหกรรมมิไดมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจหรือดวยขนาดของการเปล่ียนแปลงเทากันเสมอไป 
หลักทรัพยในบางอุตสาหกรรม อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กนอย ขณะที่
หลักทรัพยในบางอุตสาหกรรม อาจจะไดรับผลกระทบอยางมากเม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง ดังน้ัน การวิเคราะห
หลักทรัพยจึงมีความจําเปนที่ตองวิเคราะหเศรษฐกิจโดยทั่วไปเพื่อนําไปสูการคาดการณทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
กําหนดอุตสาหกรรมที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและทายที่สุดก็จะสามารถหาทางเลือกที่ควร
จะลงทุนไดอยางเหมาะสม การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวมีนโยบายลงทุนในหุนเปนหลัก จึงเปนที่นาศึกษาอยางยิ่งวา
ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมหุนระยะยาวมีความสัมพันธกับปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
มากนอยเพียงใด 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)  
2.เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ที่เปล่ียนแปลงอันเปนผลมา

จากการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลทุติยภูมิแบบ

อนุกรมเวลา (Secondary time serial data) ซ่ึงเปนขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2556 รวม 72 เดือน โดยขอมูลที่ใชในการศึกษา มีดังน้ี  

1.ขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) รวบรวมจาก website จากสมาคมบริษัทจัดกองทุน
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน www.aimc.or.th 

2.ขอมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) รวบรวมจาก website ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดแก www.set.or.th, www.settrade.com และ www.setsmart.com 

3.ขอมูลดัชนีพันธบัตรรัฐบาลรวบรวมจาก website ตลาดตราสารหน้ีไทย www.thaibma.or.th 
4.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉล่ียของธนาคารใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร

ไทยพาณิชย โดยรวบรวมขอมูลจาก website ของธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th   
5.ขอมูลดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตราแลกเปล่ียน (บาท:USD) และอัตราการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามันดิบโลก 

รวบรวมขอมูลจาก website ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th  
6.ขอมูลจากแหลงตางๆ รวบรวมจากรายงานประจําป รายงานอ่ืนๆ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หนังสือ ตําราทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย นิตยสาร บทความ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ รวมทั้ง ขอมูลเสนอผานระบบ ที่เก่ียวของกับ
กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)  
 วิธีการทางสถิติ 

ในการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนโดยการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนรวม
หุนระยะยาวตามราคาตลาด คํานวณไดดังน้ี 

NAV  =    (P t – P t-1) / P t-1  
 โดยที่ NAV  = Net Asset Vale คือ มูลคาสินทรัพยสุทธิ 
   P t = ราคาปดกองทุนรวม i ณ เดือนที่ t  

   P t-1 = ราคาปดกองทุนรวม i ณ เดือนที่ t-1  

การวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ขอมูลที่
ใชเปนขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary time serial data) เปนขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2551 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 72 เดือน คิดเปนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 2,952 ตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอยเพื่อหาคาตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ดัง
สมการตอไปน้ี 

NAVit = b0it + b1itRM + b2itINT + b3itPII + b4itBOND + b5itEXC + b6itOIL + ε it 

โดย NAV = อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมหุนระยะยาว  
   RM = ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 
   INT = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพยแบบปะจํา 1 ป 
   PII = ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
   BOND = ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 
   EXC = อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 
   OIL = ราคานํ้ามันดิบโลก 
   b0 = คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 

b1 , b2 , ... , b6 = คาสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Regression coefficient) 

ε = คาความคลาดเคล่ือน 
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ในการศึกษาน้ีใชสมการขางตนเพื่อทดสอบสมมติฐานในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามวาอยูใน
รูปเชิงเสนหรือไม หากพบวาตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม จึงไดตรวจสอบความสัมพันธของตัว
แปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม จากน้ันจึงคัดเลือกตัวแปรเขาสมการถดถอย ดวยวิธี Stepwise โดยจะแสดงผลเฉพาะตัว
แปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามเทาน้ัน แลวจึงจะทําการอานผลการวิเคราะหความถดถอยตอไป 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหความถดถอยของอัตราผลตอบแทนกองทุนรวม LTF จํานวน 41 กองทุน ระยะเวลา 72 เดือนกับ
ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค สามารถสรุปและอธิบายผลความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 Descriptive Statistics 
 

Variable Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
NAV -0.31 0.20 0.01 0.07 
Rm -30.18 13.98 0.84 7.03 
INT 0.75 3.30 2.26 0.89 
PII 151.56 254.42 204.98 30.18 

BOND 1.01 3.97 2.56 0.77 
EXC 29.45 36.19 32.13 1.69 
OIL 884.70 4262.28 2514.85 748.44 

 
จากตารางที่ 1 Descriptive Statistics แสดงผลลัพธคาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum)   คาเฉล่ีย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) ของตัวแปรแตละตัว ไดแก อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมหุน
ระยะยาว (NAV) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (RM) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (INT) ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (BOND) อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐ (EXC) และราคานํ้ามันดิบโลก (OIL) พบวา 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมหุนระยะยาว (NAV) มีคาต่ําสุด (Minimum) คือ -0.31 คาสูงสุด (Maximum) คือ 
0.20 คาเฉล่ีย (Mean) คือ 0.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) คือ 0.07 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(RM) มีคาต่ําสุด (Minimum) คือ -30.18 คาสูงสุด (Maximum) คือ 13.98 คาเฉล่ีย (Mean) คือ 0.84 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std.Deviation) คือ 7.03  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป (INT) มีคาต่ําสุด (Minimum) คือ 0.75 คาสูงสุด 
(Maximum) คือ 3.30 คาเฉล่ีย (Mean) คือ 2.26 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Std.Deviation) คือ 0.89 ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) มีคาต่ําสุด (Minimum) คือ 151.56 คาสูงสุด (Maximum) คือ 254.42 คาเฉล่ีย (Mean) คือ 204.98 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) คือ 30.18 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (BOND) มีคาต่ําสุด (Minimum) คือ 1.01 คาสูงสุด 
(Maximum) คือ 3.97 คาเฉล่ีย (Mean) คือ 2.56 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) คือ 0.77 อัตราแลกเปล่ียน
ดอลลารสหรัฐ (EXC) มีคาต่ําสุด (Minimum) คือ 29.45 คาสูงสุด (Maximum) คือ 36.19 คาเฉล่ีย (Mean) คือ 32.13 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) คือ 1.69 และราคานํ้ามันดิบโลก (OIL) มีคาต่ําสุด (Minimum) คือ 884.70 คาสูงสุด 
(Maximum) คือ 4262.28 คาเฉล่ีย (Mean) คือ 2514.85 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) คือ 748.44 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความถดถอยเพื่อหาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 
กับปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค 
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ตัวแปรและคาสถิติที่สําคัญ 
คาสัมประสิทธ์ิ 

T - value T - prob 
b0 

คาคงที่ -0.014 -0.205 0.837 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (RM) 0.036 30.752 0.000 
ราคานํ้ามันดิบโลก (OIL) -0.040 -5.114 0.000 
อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐ (EXC) 0.129 3.385 0.001 
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (BOND) -0.072 -6.304 0.000 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป (INT) 0.045 6.262 0.000 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 0.015 2.797 0.426 

F-VALUE 31.991 
R2 0.679 

Adjusted R2 0.452 
Std. Error of Estimate 0.0262 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

มีตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคมากกวา 1 ตัวที่มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ไดแก 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (RM),ราคานํ้ามันดิบโลก (OIL),อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐ (EXC),ดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล (BOND) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป (INT) ซ่ึงมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว 
(LTF)  ในระดับคอนขางสูง (R2=0.679) และจะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน
ระยะยาว (LTF) รอยละ 45.3 โดยสามารถอธิบายระดับความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สงผลกระทบกับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)  ไดดังน้ี 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (RM) สงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (RM) เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) (RETLTF) เพิ่มขึ้น 0.036 หนวย  

ราคานํ้ามันดิบโลก (OIL) สงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในทิศทางตรงขาม 
กลาวคือ ถาราคานํ้ามันดิบโลก (OIL) เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว 
(LTF) (NAVLTF) ลดลง 0.040 หนวย  

อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐ (EXC) สงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐ (EXC) เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นไป 1 หนวย จะทําใหอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) (NAVLTF) เพิ่มขึ้น 0.129 หนวย  

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (BOND) สงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในทิศทางตรง
ขาม กลาวคือ ถาดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (BOND) เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน
ระยะยาว (LTF) (NAVLTF) ลดลง 0.072 หนวย  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป (INT) สงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป (INT) เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมหุนระยะยาว (LTF) (NAVLTF) เพิ่มขึ้น 0.045 หนวย 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) สงผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
หุนระยะยาว (LTF) (NAVLTF) เพิ่มขึ้น 0.015 หนวย 

ทั้งน้ี สามารถสรางสมการความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาตกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
หุนระยะยาว (LTF) ไดดังน้ี 
NAVLTF = -0.014 + 0.036(RM) – 0.040(OIL) + 0.129(EXC) – 0.072(BOND) + 0.045(INT) +  0.015(PII) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) พบวา 
ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลตอตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 
95% คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (RM) ราคานํ้ามันดิบโลก (OIL) อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐ (EXC) ดัชนี
พันธบัตรรัฐบาล (BOND) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป (INT) ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของอนุศักดิ์ พลรบ (2550) ที่
ศึกษาปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในประเทศไทย พบวาดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ราคานํ้ามันดิบตลาดสิงคโปร อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐและอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดซ้ือคืนพันธบัตร 14 วัน มีความสัมพันธผลตอบแทนกองทุนรวม นัทธมน อะมะตะ (2552) ที่วิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมและปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long 
Term Equity Fund : LTF) แลวพบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความสัมพันธผลตอบแทนของกองทุนรวม     
นัฐพร เทียมวัน (2552) ที่ศึกษาปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารแหงทุน (Equity Fund) ในประเทศไทย  พบวา เงินเฟอที่ไมไดคาดการณ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
ความเส่ียงพื้นฐาน อัตราผลตอบแทนสวนเกินของตลาด และอัตราแลกเปล่ียนมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนกองทุน 
และปรัชญา ชัยโต (2553) ที่ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเปดตราสารทุน พบวาอัตราการ
เจริญเติบโตของขนาดกองทุนรวม ตัวแปรปริมาณเงิน ตัวแปรปริมาณนํ้ามัน มีตัวแปรอัตราดอกเบี้ย ตัวแปรดัชนีราคาผูบริโภค 
และตัวแปรอัตราแลกเปล่ียน มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเปดตราสารทุน 
ขอเสนอแนะ 

1.  นักลงทุนสามารถใชผลการศึกษาน้ีประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ได 
2. ผูที่สนใจศึกษาและตองการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ควรศึกษาขอมูลของปจจัยตางๆทางเศรษฐกิจ

และดูการเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อใชในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ไดอยาง
เหมาะสม 

3. ผูที่เก่ียวของในการกําหนดนโยบายการลงทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถนําความสัมพันธที่ได
จากการศึกษาน้ีไปใชประกอบการวางแผน การกําหนดนโยบายเพื่อดูแลปจจัยทางเศรษฐกิจใหมีความเหมาะสม เพื่อชวยสราง
เสถียรภาพในการลงทุนในกองทนุรวมในประเทศไทย 
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Decision in Selecting Ways of Selling Buddha Amulets of Pathumthani Citizens. 
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Abstract 

The purposes of this research were to study investigated by a survey of 384 people the quality of 
services in the retail business of Buddha amulets and how they affect purchase decision making. The 
participants purchased Buddha amulets from in-store and non-store retailers. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, and binary logistic regression. 
 The following results were obtained: 

1. Personal data showed that most the participants were male, aged between 31–40 years. They 
were employed as officers at privatecompanies employees, had received a bachelor degree and had an 
available income of 20,001–30,000 Baht. They were interested in Buddha amulets in a price range from 
1,001–3,000 Baht. Decisions to buy were made on the prospect of fortune and mercy provided through 
the amulets.The foregone times retail services were used 3–4 times per month and information was 
obtained through the internet.  

2. The analysis of the importance of service quality was based on the retail type, in-store and 
non-store retailing. Comments sample was the highest priority, followed by reliability while tangibles 
received the lowest level priority. 

3. Binary logistic regression analysis. This analysis is intended to predict the likelihood that a 
customer will decide to buy a Buddha amulet from in-store or non-store retailing. Concerning the quality 
of service (SERVQUAL), only the three factors assurance (1), tangibles (2), and empathy (3) were significant 
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Abstract 

The purposes of this research were to study investigated by a survey of 384 people the quality of 
services in the retail business of Buddha amulets and how they affect purchase decision making. The 
participants purchased Buddha amulets from in-store and non-store retailers. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, and binary logistic regression. 
 The following results were obtained: 

1. Personal data showed that most the participants were male, aged between 31–40 years. They 
were employed as officers at privatecompanies employees, had received a bachelor degree and had an 
available income of 20,001–30,000 Baht. They were interested in Buddha amulets in a price range from 
1,001–3,000 Baht. Decisions to buy were made on the prospect of fortune and mercy provided through 
the amulets.The foregone times retail services were used 3–4 times per month and information was 
obtained through the internet.  

2. The analysis of the importance of service quality was based on the retail type, in-store and 
non-store retailing. Comments sample was the highest priority, followed by reliability while tangibles 
received the lowest level priority. 

3. Binary logistic regression analysis. This analysis is intended to predict the likelihood that a 
customer will decide to buy a Buddha amulet from in-store or non-store retailing. Concerning the quality 
of service (SERVQUAL), only the three factors assurance (1), tangibles (2), and empathy (3) were significant 
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difference at 0.05of the binary logistic regression analysis. Likelihoodthey affect the purchasing decision of 
the Buddha amulet category of non-store retailing. 
Keywords: buying decision, consumer behavior, quality of service  

บทนํา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย ที่คนไทยสวนมากนับถือสืบตอกันมาจากหลักคําสอนทางพระพุทธ 
ศาสนาที่เปนรากฐานของความรู ความเชื่อ และ วิถีชีวิต ของคนไทยที่สืบตอกันมา ความนิยมนําพระเครื่องมาหอยคอหรือพก
ติดตัว  จากคติความเชื่อการบูชาพระเครื่องในฐานะส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ เปนเครื่องรางของขลัง  นํามาสูกระแสความนิยมแลกเปล่ียน 
ความศรัทธาที่มีมูลคาทําใหผูประกอบการรานเชาพระเครื่องเพิ่มสูงขึ้นเกิดการแขงขัน ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ในการแขงขันทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มชองทางการคาและเพิ่มทางเลือกใหมใหแกลูกคาที่จะตัดสินใจเชาพระ
เครื่องจากชองทางอ่ืนๆรานหรือรานชองทางออนไลน  กลยุทธคุณภาพการบริการที่ผูประกอบการรานพระเครื่องที่สรางความ
แตกตางใหกับรานเชาพระเครื่องและเปนเครื่องมือที่จะผูกใจลูกคาไวไดในระยะยาว เพราะแมมีสินคาที่เหมือนกันแตการ
บริการที่สรางความประทับใจเปนส่ิงที่ดึงดูดใหกลับมาใชบริการ ความรูความเขาใจเรื่องคุณภาพการบริการจึงเปนส่ิงที่จําเปน
ในการแขงขันของรานเชาพระเครื่องเน่ืองจาก พระเครื่องเปนสินคา แบรนดแหงความศรัทธา ของสังคม วัฒนธรรมบริโภค
นิยม และเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การตัดสินใจเลือกชองทางเชาพระเครื่องจากคุณภาพการใหบริการที่
แตกตางกันนํามาสูการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายเชาพระเครื่องของลูกคา 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพบริการของรานเชาพระเครื่อง 
2. เพื่อศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายของรานเชาพระเครื่อง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งเปนผูที่เคยเชาพระเครื่องรานออนไลน และผูที่เชาพระเครื่องในตลาดนัดพระเครื่อง
ศูนยเชาพระเครื่องและรานแผงพระเครื่องโดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณ
จากสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางในกรณีไมทราบขนาดของประชากรจํานวนคนโดยใชสูตรW.G.cochran, 1953 คํานวณกลุม
ตัวอยางได  จํานวน  385 คน ใชวิธีสุมตัวอยางผูวิจัยดําเนินการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic random sampling) 
โดยการเลือกสุมจากทุกคนที่ 2 คนที่เดินเขามาในตลาดนัดพระเครื่อง โดยเลือกสํารวจตลาดพีเซ็นเตอร ที่ตั้งอยู 9/9 หมู2 
ถนน รังสิตปทุมธานี ตําบล.บานกลาง อําเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี  เปนศูนยพระเครื่องขนาดใหญที่สุดปทุมธานี(อางอิงจาก
ขนาดพื้นที่จํานวนแผงรานคาประจําจากwww.pcentermall.com) เก็บขอมูลในวันนัดใหญของตลาด คือวันพฤหัสดีและวัน
เสาร ในชวงเวลาตั้งแต8.00น.-16.30น.เก็บขอมูลแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง384 ฉบับ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดทาง
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ นํามาสรางเปนคําถามการสรางแบบสอบถามพรอมกับการหาความเที่ยงตรง 
(Validity) ไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหา 
(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความพอง (Index of concurrence) ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะของยุทธพงษ
กัยวรรณ (2543:123) และเลือกคําถามที่มีคาดัชนีความพอง (Index of Concurrence ) มากกวาหรือเทากับ 0.5 แลวนํามา
ปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามและ การหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว
นําไปทดลอง (Try Out) กับผูใชบริการเชาพระเครื่องที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และเก็บจากกลุมตัวอยาง 384 คน 
แลวนําขอมูลที่ไดมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา( - Coefficient) ของ ครอนบาช (Cronbach, 1970: 161 อางในยุทธพงษ
กัยวรรณ, 2543: 137) และโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประมวลผลโดยกําหนดใหมีคาความเชื่อถือทั้งฉบับไมต่ํากวา
0.70 มีผลการทดสอบดังน้ี 
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ตารางที1่ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามระดับคุณภาพการบริการ  
 
 

ระดับคุณภาพบริการ 
จํานวน
คําถาม 

Cronbach's Alpha 
(n=30) 

Cronbach's Alpha 
(n=384) 

ความเชื่อถือ 4 0.816 0.847 
ความเชื่อม่ัน 4 0.847 0.860 
ความเปนรูปธรรม 4 0.792 0.838 
การเอาใจใส 4 0.804 0.863 
การตอบสนอง 4 0.835 0.855 

ภาพรวม 20 0.838 0.874 
 

 จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดวยสถิติ Cronbach’s Alpha จากกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ตัวอยางคา Cronbach’s Alpha ของระดับคุณภาพบริการโดยรวมมีคาเทากับ 0.838 และหลังจากที่ไดเก็บ
แบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวน 384 ตัวอยางโดยรวมมีคาเทากับ 0.874 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมี ความนาเชื่อถืออยูใน
เกณฑที่ใชไดแบบสอบถามผูบริโภคเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายการเชาพระเครื่องของประชาชนใน
จังหวัดปทมุธานี โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 เปนคําถามขอมูลทั่วไปของผูใชบริการกับการตัดสินใจเชาพระเครื่องของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ีย ราคาในการตัดสินใจซ้ือ เหตุผลในการตัดสินใจ ความถี่ที่ใชบริการ แหลงขอมูลเชา
พระเครื่อง และการตัดสินในเลือกจากชองทางใดเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check  list) 
 สวนที่ 2  เปนคําถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาพระเครื่องไดแก ความเชื่อถือ ความ
เชื่อม่ัน ความเปนรูปธรรม การเอาใจใส และ การตอบสนอง โดยใช  การแบงระดับความสําคัญเพื่อนํามากําหนดคะแนนของ
คําตอบในแบบสอบถามซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(rating scale)  เกณฑการแปลความหมายระดับ
คุณภาพการใหบริการชองทางการจัดจําหนายการเชาพระเครื่องของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เกณฑการแปลความหมาย
แบบสอบถามดวยคาเฉล่ียตามเกณฑของเบสท (Best W. John. 1997, p 190) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถติิเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics)ในการทดสอบสมมุตฐานเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาพระเครื่องซ่ึงผูวิจัยไดเลือกนํา
เทคนิคการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) มาใชในการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ 
(ตัวแปรตน) ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาพระ(ตัวแปรตาม) โดยมีวัตถุประสงคหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัว
แปรตนที่ใชในการพยากรณการตัดสินใจของผูใชบริการ 

ผลการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลผูมาใชบริการของรานเชาพระเครื่องการตัดสินใจของผูใชบริการจากกลุมตัวอยาง384 คนได
ตัดสินใจเลือกรานชองทางอ่ืนๆจํานวน218คนคิดเปนรอยละ56.8และรานชองทางออนไลนมีจํานวน166คนคิดเปนรอยละ43.2
โดยผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชายอายุระหวาง31-40ปมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนระดับการศึกษาจบระดับปริญญาตรี
และมีรายไดตอเดือนอยูที่20,001- 30,000บาท ตอเดือนผูใชบริการมีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยสวนใหญเลือกเชาพระเครื่อง
โดยเลือกดูราคาที่ระดับ1,001-3,000 บาท เชาพระเครื่องที่เนนพระพุทธคุณดานเมตตามหานิยม โชคลาภ ผูใชบริการมีความถี่
ในการใชบริการของรานเชาพระเครื่อง3-4ครั้งตอเดือนและใชวิธีการหาขอมูลพระเครื่องจากอินเตอรเน็ต 

การศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของชองทางการจัดจําหนายของรานเชาพระเครื่องรานชองทางอ่ืนๆ
และรานชองทางออนไลนพบวาผูใชบริการใหระดับความคิดเห็นตอความสําคัญในการตัดสินใจเชาพระเครื่อง เม่ือพิจารณาตาม
รายดานพบวาระดับความคิดเห็นที่มีความสําคัญที่ผูใชบริการ รานชองทางอ่ืนๆและรานชองทางออนไลนของภาพรวมในการ
ตัดสินใจเชาพระเครื่อง เม่ือพิจารณาตามรายดานของคุณภาพบริการทั้ง5ขอพบวาภาพรวมระดับคุณภาพการใหบริการของ
รานชองทางอ่ืนๆและชองทางออนไลนที่ผูใชบริการใหความคิดเห็นตอความสําคัญสูงที่สุดตอคุณภาพการบริการดานความ
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นาเชื่อถือมีระดับสูง( X =4.22,S.D.=0.52)และรองลงมาดานการตอบสนองมีระดับสูง( X =4.21,S.D.=0.51)ดานความ

เชื่อม่ันอยูระดับสูงที่สุด( X =4.20,S.D.=0.58)ดานการเอาใจใสอยูระดับสูง( X =4.12,S.D.=0.48)และดานความเปนรูปธรรม
อยูระดับสูง( =3.94,S.D.=0.74) เม่ือแยกตามชองทางการจัดจําหนายของราน 

รานชองทางอ่ืนๆ มีผูใชบริการใหความคิดเห็นในระดับความสําคัญตอคุณภาพการบริการสูงสุดดานการตอบสนอง

อยูระดับสูง( X =4.15,S.D.=0.59)และความสําคัญในระดับที่ต่ําที่สุดดานความเปนรูปธรรมอยูระดับสูง( X =3.83,S.D.=0.91) 
รานชองทางออนไลนผูใชบริการใหความคิดเห็นในระดับความสําคัญตอคุณภาพการบริการสูงที่สุดดานความ

นาเชื่อถือใหบริการสูง( X =4.30,S.D.=0.34)และความสําคัญในระดับที่ต่ําที่สุดดานความเปนรูปธรรมอยูระดับสูง ( X
=4.09,S.D.=0.36) 

จากการสํารวจแบบสอบถามถึงระดับความสําคัญของคุณภาพบริการของผูใชบริการรานเชาพระเครื่องจํานวน384
ฉบับจะถูกนํามาการวิเคราะหความสัมพันธแบบการถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน
คุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายการเชาพระเครื่องโดยใชโปรแกรมสําเร็จร ูปเพื่อ
การศึกษา ในการพยากรณ โอกาสการตัดสินใจการเลือกเชาพระเครื่องของผูใชบริการ 

ตารางที2่ผลการวิเคราะหปจจัยคุณภาพการบริการในการพยากรณกลุมตัวอยางที่ตัดสินใจเลือกใชบริการของราน
เชาพระเครื่องของรานชองทางอ่ืนๆ(Y0= 0)และรานชองทางออนไลน(Y1= 1) 
 B S.E. Wald df p Exp 

(B) 
95.0% C.I.for EXP(B) 

 Lower Upper 

ดานความนาเชื่อถือ(x1) .456 .252 3.271 1 .070 1.578 .963 2.588 
ดานความเชื่อม่ัน(x2) .790 .249 10.058 1 .002* 2.202 1.352 3.588 
ดานความเปนรูปธรรม(x3) .358 .165 4.687 1 .030* 1.431 1.034 1.979 
ดานการเอาใจใส(x4) .549 .241 5.195 1 .023* 1.732 1.080 2.779 
ดานการตอบสนอง(x5) .376 .235 2.567 1 .109 1.456 .919 2.307 
Constant -10.868 1.967 30.540 1 .000 .000   

ผลการวิเคราะหจากตารางที่4.12พบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกชองทางจัดจําหนายการเชาพระเครื่อง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ไดแกดานความเชื่อม่ัน ดานความเปนรูปธรรม และ ดานการเอาใจใส 

ในการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกชองทางจัดจําหนายการเชาพระเครื่อง ผูวิจัยทําการหาคาสัมประสิทธ(B) คาความ
คาดเคล่ือน(S.E.)และคาโอกาสของการเกิดเหตุการณ (Exp(B))ในการทดสอบความสําคัญของสัมประสิทธถดถอยโลจิสติกแบบ
ทวิ(Wald) ดังน้ี 
 ดานความเชื่อม่ันพบวาเม่ือดานความเชื่อม่ันเพิ่มขึ้น1หนวย คาสัมประสิทธ(B)มีคาเพิ่มขึ้น0.790 หรือกลาวอีกนัย
หน่ึงคือโอกาสที่ผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกรานชองทางออนไลน(Exp(B))มีคาเพิ่มขึ้น 2.202เทา(e0.790*ดานความเช่ือม่ัน=2.202)
ผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายเชาพระเครื่องรานชองทางออนไลนจากความม่ันใจเชาพระเครื่องจากทาง
รานที่มีใบประกันพระแทจากสมาคมพระเครื่องแหงประเทศไทย และความเชื่อใจรานที่ไดรับรางวัลการประกวดพระเครื่อง
หรือการโฆษณารานผานส่ืออินเตอรเน็ต หนังสือวารสารนิตยสาร 

ดานการเอาใจใสพบวา เม่ือดานการเอาใจใสเพิ่มขึ้น1หนวย คาสัมประสิทธ(B)มีคาเพิ่มขึ้น0.549 หรือกลาวอีกนัยหน่ึง
คือโอกาสที่ผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกรานชองทางออนไลน(Exp(B))มีคาเพิ่มขึ้น 1.732เทา(e0.358*ดานการเอาใจใส=1.732)
ผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายเชาพระเครื่องรานชองทางออนไลนจากรานไดแจงขอมูลขาวสารหรือ
นําเสนอพระเครื่องแตละรุนของรานใหแกทานเปนระยะๆ 

ดานความเปนรูปธรรมพบวาเม่ือดานความเปนรูปธรรมเพิ่มขึ้น1หนวย คาสัมประสิทธ(B)มีคาเพิ่มขึ้น0.358 หรือกลาว
อีกนัยหน่ึงคือโอกาสที่ผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกรานชองทางออนไลน(Exp(B))มีคาเพิ่มขึ้น 1.431เทา(e0.358*ดานความเปน
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รูปธรรม=1.431) ผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายเชาพระเครื่องรานชองทางออนไลนจากการตกแตงราน 
ปายโฆษณา การประชาสัมพันธที่มองเห็นชัดเจน และสภาพแวดลอมของสถานที่มีความสะดวก ความปลอดภัยตอการเขาใช
บริการ 

สรุปวาตัวแปรคุณภาพการบริการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบดวย ดานความเชื่อม่ัน ดานการเอาใจใส 
และ ดานความเปนรูปธรรม มีผลตอมีโอกาสที่ผูใชบริการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายเชาพระเครื่องจากรานชองทาง
ออนไลน 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายการเชาพระเครื่องของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีประเด็น
ที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

การตัดสินใจการเชาพระเครื่องที่จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลโดยสวนใหญเปนเพศชายอายุระหวาง31-40ปมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนระดับการศึกษาจบระดับปริญญาตรีและมีรายไดตอเดือนอยูที่20,001 - 30,000บาท เชาพระเครื่องที่
เนน พระพุทธคุณดานเมตตามหานิยมโชคลาภ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระพงษอินทรพานิช(2548)ที่ศึกษาเรื่องการ
วิเคราะหโครงสรางตลาด และพฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการในตลาดพระเครื่องกรณีศึกษาพระเครื่องหลวงปู ทวด 
วัดชางให ผลการศึกษาพบวาผูเชาพระเครื่องและผูขายพระเครื่องใน4แหงไดแกตลาดทาพระเครื่องพระจันทร ตลาดพระ
เครื่องบางพลู ตลาดพระเครื่องมณเฑียนพลาซา และ ตลาดพระเครื่องในอินเตอรเน็ต สวนใหญเปนเพศชายอายุระหวาง 36-
45ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนระดับการศึกษาจบระดับปริญญาตรีและมีรายไดตอเดือนอยูที่30,001 - 60,000บาทนิยม
สะสมเพื่อคุมครองปองกันตัวและเปนมูลเหตุที่สําคัญในการตัดสินใจหาเชาพระเครื่อง และสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรชัย 
เมืองฤทธ์ิ(2550)ศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเชาซ้ือพระเครื่องของเซียนพระในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการเปรียบเทียบ
เหตุผลในการตัดสินใจการเชาซ้ือพระเครื่องของเซียนพระในเขตกรุงเทพมหานครที่จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลเปนเพศชายมี
อายุระหวาง26 - 35 ป มีการศึกษาอยูในระดับ มัธยม, ปวช. มีรายไดอยูระหวาง 10,000 - 20,000 บาท ดานความคิดเห็น
พุทธคุณเดนทางดานแคลวคลาดปลอดภัยมีผลการตัดสินใจเชาพระเครื่อง 

การศึกษาการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของรานชองทางอ่ืนๆและรานชองทางออนไลนเม่ือพิจารณา
ระดับคุณภาพการบริการที่มีความคิดเห็นสูงที่สุดของรานชองทางอ่ืนๆดานการตอบสนองมีระดับความสําคัญตอคุณภาพ
บริการสูง และระดับคุณภาพการบริการของรานชองทางออนไลนดานความนาเชื่อถือมีระดับความสําคัญตอคุณภาพบริการสูง 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พลอยชมพู รัตนสุวรรณชาติ (2549) ศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการของสถานีบริการนํ้ามันยาน
แคลราย พบวามีระดับคุณภาพบริการสูงสุดการตอการใหบริการทุกดานโดยรวมสูงที่สุดดานการตอบสนอง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของรัตนพร บุริประเสริฐ (2550) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึงกรณีศึกษาผูปวยนอกนรี
เวชกรรมที่พบวามีระดับคุณภาพบริการสูงสุดของการใหบริการทุกดานโดยรวมดานความนาเชื่อถือในการตรวจรักษาอยูระดับ
คุณภาพบริการมีระดับสูง 

การพยากรณการตัดสินใจเลือกชองทางจัดจําหนายการเชาพระเครือ่งโดยใชวิธีวิเคราะหถดถอยโลจิสติกแบบทวิจาก
ตัวแปรคุณภาพการบริการสงผลตอการตัดสินใจเลือกชองทางจัดจําหนายการเชาพระเครื่องรานออนไลนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ไดแกดานความเชื่อม่ัน ดานความเปนรูปธรรม และ ดานการเอาใจใส แสดงถึงโอกาสวาผูใชบริการจะ
ตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายเชาพระเครื่องจากรานชองทางออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล สุขดี 
(2550)ศึกษาคุณภาพการบริการของจุดรับชําระคาบริการโทรคมนาคมภายในศูนยการคาเอ็นมารพลาซา บางกะป เห็นวา
คุณภาพบริการของจุดชําระคาบริการโทรคมนาคม ศูนยการคาเอ็นมารพลาซา บางกะป มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดแกดานความไววางใจและความเต็มใจ ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง ดานความเชื่อถือ ดานความเชื่อม่ันและดาน
รูปลักษณทางกายภาพ และสอดคลองกับงานวิจัย ของแจนแวนลี(JAN VAN REE:2009)ศึกษาเรื่องตัวบงชี้คุณภาพบริการ
บริการของธุรกิจเห็นวาคุณภาพการบริการที่สามารถนําไปใช ในการตัดสินใจชื้อสินคาของลูกคาไดมากที่สุดตอคุณภาพการ
บริการตอลูกคาและความสําเร็จของบริษัท ใน การปรับปรุงการผลิต กับความสามารถในการเพิ่มความตองการสินคาที่มี
นัยสําคัญที่ระดับ0.05ดานการรักษาความปลอดภัย และ ดานความนาเชื่อม่ัน มีอิทธิพลตอชื่อเสียงของธุรกิจ กับความ
ตระหนักในการตัดสินใจของลูกคา จากการแขงขันในระหวางธุรกิจ ในการเขาถึง และสรางความม่ันใจที่แสดงใหเห็นถึงความ
นาเชื่อถือที่สูงสุด 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
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 การศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายการเชาพระเครื่องของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพบริการของรานเชาพระเครื่องและเพื่อศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการ
มีผลตอการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายของรานเชาพระเครื่องเทาน้ัน ผูสนใจควรศึกษาดังน้ี 

1. ควรศึกษาสวนผสมทางการตลาดของรานเชาพระเครื่อง 
2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับความจงรักภักดี และนําผลมาปรับปรุงคุณภาพการ

บริการซ่ึงมีผลตอความจงรักภักดีตอลูกคา 
3. ควรศึกษาความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการบริการของผูมาใชบริการเพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพการบริการ

ของรานเชาพระเครื่องใหดีขึ้น 
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The research program integration of environmental management and the 

development of the biodiversity values : case study of the conservation and 
restoration of seagrass of Sanamchai in accordance with the principles of sufficiency 

economy and the Local wisdom. 
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Abstract 

This research project is the integration of environmental management and to enhance 
biodiversity. A case study of the conservation and restoration of coastal seagrassSanamchai based 
philosophy and wisdom aimed to 1) investigate the causes and impact reduction. Of marine resources 
and coastal Chanthaburi 2) to study the causes and consequences of the decline of seagrass communities 
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Installed Sanam Chai Khet Bangkok Yai district.Chanthaburi 3) to study the pattern transfer method and 
wisdom in the conservation and restoration of biodiversity of coastal seagrass Installed. Na YaiChanthaburi 
4) to study the potential of WatSanam Chai. Na YaiChanthaburi The management of natural resources and 
the environment 5) To study the nature of its implementation. By community organizations supported by 
the philosophy and wisdom 6) To study the process of learning to build a network of civil society groups 
Installed fishing.  

The results showed that: 1) the causes and consequences of the decline of marine resources and 
coastal Chanthaburi 4 causes of coastal erosion, including 1 2 3 mangrove decline in shrimp. 4 garbage in 
the ocean and coastal high volume affects the quality of life and economy of the household Chanthaburi 
Coastal Fisheries. 2) the causes and consequences of the decline of seagrass communities Installed 
reasons are 1 to 2 of 2 mangrove areas, shrimp farms, up, down. Impact on ecosystems, sea grass 3) 
found that the pattern and how to convey wisdom in the conservation and restoration of biodiversity of 
coastal seagrass there are 2 ways 1 presents a workshop. knowledge of seagrass from academic experts. 2 
of folk wisdom in the conservation and restoration of nature by letting nature take care of itself. 4) that 
can be applied participatory research process. (Participatory Action Research) was used to enhance the 
town. 5) found that community organizations can contribute to environmental policy and natural 
resources management driven. 6) showed that a group of crab banking network learning society.  
Keywords: integration of environmental management. Seagrass biodiversity 

บทนํา 

  สืบเน่ืองจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถความวา ธรรมชาติแวดลอมของเราไมวาจะเปน
แผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเลและอากาศ มิไดเปนเพียงส่ิงสวยๆ งามๆ เทาน้ัน หากแตเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา
และการคุมครองส่ิงแวดลอมของเราไวใหดีน้ีก็เทากับเปนการปกปองรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย ดังน้ันนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการวิจัย การอนุรักษเสริมสรางและพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กลยุทธการวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีทุนทรัพยากรธรรมชาติครบถวนทั้งผืนแผนดินที่อุดมสมบูรณเปนแหลง
ปลูกผลไมและพืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญ เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด และพริกไทย มีปาไม แมนํ้าและทะเล มีแหลงทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง เชน หาดเจาหลาว แหลมเสด็จ หาดคุงวิมาน มีอาหารทะเลที่มีคุณภาพสด ใหม ทั้งหมึก ปูมา กุง หอย และก้ังใหญ 
ดวยมีภูมิประเทศติดตอชายฝงทะเลอาวไทย ชุมชนชายฝงจึงมีการทําประมงชายฝงหรือประมงพื้นบานตามหมูบานชุมชนที่ติด
ทะเล อาชีพประมงชายฝงหรอืประมงพื้นบานน้ัน ตองพึ่งพาอาศัยกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทองทะเล เชน การวาง
อวนลอยกุงแชบวย อวนปูมา อวนปลาทู ปลาลัง ลอยหมึก ลอยปู หรืออวนปลากระบอก เปนตน โดยทําตามฤดูกาล และหนา
มรสุม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและ
บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่อการพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืน การที่นโยบายการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรชายฝง จะเกิดผลในทางปฏิบัติไดน้ัน นอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐบาลแลว 
ความรวมมือในลักษณะเครือขายชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่ง ดังน้ัน
ประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบานคือทําอยางไรที่จะทําใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของแหลงหญาทะเลอันจะนําไปสูการ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแหลงหญาทะเลไดอยางม่ันคงเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืนอันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดจันทบุร ี
 2. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุร ี
 3. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
 4. เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบาน 
 6. เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรูการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนสนามไชย 
จังหวัดจันทบุรี โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
 3.1ขั้นตอนการเตรียมความพรอม เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหา สาเหตุและผลกระทบ การลดลงของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดจันทบุร ี
  3.1.1 นักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชน โดยผานเวทีพบปะแลกเปล่ียนเพื่อทําความ
เขาใจเก่ียวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและส่ิงแวดลอม ที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการคนหาวางตัว
นักวิจัยชุมชน บทบาทนักวิจัยที่ตองทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนการปรับแนวความคิด กระบวนการในการทํางานเบื้องตนโดยการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเปดตัวโครงการวิจัยเชิงบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน ณ ศาลาประชาคม หมู 7 บานหัวแหลม ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557  

3.1.2 ประชุมคณะนักวิจัย ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และนักวิจัยชุมชนเพื่อวางแผนเชิญชวน
ชาวบาน และผูสนใจมาเขารวม ผูชวยนักวิจัยจะลงพื้นที่แตละหมูบาน ตําบลสนามไชย เพื่อชี้แจงโครงการวิจัย จากน้ันทําการ
เปดตัวโครงการวิจัยอยางเปนทางการ 
  3.1.3 ทีมวิจัยรวมคัดเลือก รวบรวมขอมูลเดิมของชุมชนแตละชุมชน ที่ยังมีอยูและยังมีประสิทธิภาพมาใช
ในการวิเคราะหสภาพปญหาแตละชุมชน 
 3.2ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู 
  3.2.1 แกนนําที่เปนตัวแทนของแตละชุมชน และเปนนักวิจัยชาวบานของโครงการวิจัย ไดรวมกันจัดเก็บ
ขอมูลตั้งแตจํานวนครัวเรือนที่ทํามาหากิน บริเวณชายฝงทะเลจันท ขอมูลหน้ีสิน รูปแบบการใชชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปเม่ือ
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดลง สําหรับใชเปนขอมูลของการสรางเครือขายประมงชายฝงและทะเล
จันท ใหเกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูตอไป 
  3.2.2 การรวบรวมกลุมสมาชิก สรางกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุมเครือขายการมีสวนรวม โดย
เนนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันท ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คนหาศักยภาพของภูมิปญญา และการจัดองคความรูของภูมิปญญาในการนํามาประยุกตใช 
ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงแหลงหญาทะเลจังหวัดจันทบุร ี
  3.2.3 นําภูมิปญญาชาวบานที่คนหาและมีศักยภาพมาสรางกิจกรรม โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิก
ตั้งแตเริ่มตนจนจบกิจกรรม คือ เริ่มคนหาแลวนํามาปฏิบัติการทํากิจกรรมรวมกัน บันทึกผลการใชภูมิปญญาเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 3.3ขั้นตอนการถายทอดภูมิปญญาสูชุมชนชายฝงทะเลจันท 
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   3.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกและฟนฟูแหลงหญาทะเล ณ ศาลาประชาคม หมู 7 
บานหัวแหลม ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557  
  3.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รปศ. รวมใจสรางความหลากหลายทางชีวภาพดวยปาโกงกางบาน
หัวแหลม ตําบลสนามไชย ณ บานหัวแหลม ตําบลสนามไชย อําเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 
 3.4ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิและการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชน 
  3.4.1 การถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชน โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
และการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝง
สนามไชย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน ณ ที่ทําการกลุมประมงพื้นบานหัวแหลม ตําบลสนามไชย 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
  3.4.2 จัดเวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตเน้ือหา/ตัวแปร 
    เน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 
  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร ไดแก จํานวนครัวเรือนเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
    กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมประมงชายฝงสนามไชย 
  ขอบเขตดานสถานที่ 
    ตําบลสนามไชย  อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
  ขอบเขตดานระยะเวลา 
    1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
ประโยชนที่ไดรับ 
 1.เกิดกลไกเครือขายความรวมมือ ในการแกไขปญหาการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและแหลงหญา
ทะเลจันทบุรี ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการถายทอดความรู เทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบาน สูคนรุน
หลังเพื่อเกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน 
 2. ทราบสาเหตุและผลกระทบของการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันท และแหลงหญาทะเล
สนามไชย จังหวัดจันทบุร ี
 3. องคการบริหารสวนตําบลสนามไชย ไดเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 4. เกิดการนํานโยบายอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเล ไปปฏิบัติโดยองคโดยองคกรชุมชนและเครือขาย ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 
 5. ประชาชนและชุมชนบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลจันทบุรมีีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 6. เกิดเครือขายประชาสังคมกวางขวางขึ้น 
 7. เกิดระบบถายโอนองคความรู ภูมิปญญาชาวบาน ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสนามไชย และ
ขยายผลไปยังชุมชนที่มีปญหาใกลเคียงกันไดชัดเจนเปนรูปธรรม 

ผลการวิจัย 

 1. สาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรชายฝงจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยพบวา มีสาเหตุ
ที่สําคัญ 4 สาเหตุ ไดแก 1) เกิดจากภัยธรรมชาติการกัดเซาะชายฝง 2) สาเหตุเกิดจากปาชายเลนลดลง 3) การเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ทํานากุง 4) ขยะในทะเลและชายฝงเพิ่มปริมาณขึ้น ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนประมงชายฝงจันทบุร ี
 2. สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี มีสาเหตุ 2สาเหตุไดแก 1) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่นากุงในบริเวณดังกลาวมีผลกระทบตอพื้นที่ของแหลงหญาทะเลที่ลด
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เน่ืองจากการรุกลํ้าในการใชพื้นที่ทํานากุงและขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆสงผลใหปริมาณพื้นที่แหลงหญาทะเลลดนอยลงสงผล
กระทบตอสัตววัยออนโดยเฉพาะลูกปูมาซ่ึงเปนสัตวเศรษฐกิจและเปนแหลงรายไดที่สําคัญของคนในพื้นที่  2) ปญหาปาชาย
เลนลดลงมีผลกระทบตอแหลงหญาทะเลในเรื่องความสัมพันธทางระบบนิเวศที่ตองมีการเก้ือกูลพึ่งพาอาศัยกันอยางเปนระบบ
ซ่ึงปาชายเลนเปรียบเสมือนดานปราการในการกรองเศษตะกอนดินซ่ึงอาจไปทับถมแหลงหญาทะเลและมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตและการขยายพันธุของหญาทะเลจนหญาทะเลไมสามารถสังเคราะหแสงไดและตายในที่สุดตอเน่ืองเรื่องการ
ทองเที่ยวเน่ืองจากพื้นที่ในการทําวิจัยเปนพื้นที่ของอาวคุงวิมานซ่ึงอยูใกลกับจุดชมวิวเนินนางพญาที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเปนจํานวนมากหากเราสามารถฟนฟูแหลงหญาทะเลแหงน้ีใหมีความสมบูรณและพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาก็สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาวบานใน
ชุมชนใหดีขึ้น 
 3. รูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คณะผูวิจัยไดสืบคนขอมูลเดิมจากผูนําชุมชน
และผูเฒาผูแกทําใหทราบถึงความเปนแหลงหญาทะเลมาแตดั้งเดิมของชุมชนสนามไชยแตพอถึงคนรุนปจจุบันเริ่มรูจักนอยลง 
คณะผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับแหลงหญาทะเลจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ สวนการ
ถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟู คณะวิจัยเลือกใชวิธีที่ชาวบานซ่ึงเปนทั้งชาวประมงและเกษตรกรเล้ียงสัตว
นํ้าปฏิบัติเปนประจําคือ ปลอยใหธรรมชาติดูแลตัวเองใหคนเขาไปเก่ียวของใหนอยที่สุด ซ่ึงผลจากการดําเนินการลักษณะน้ี
ใชไดกับกลุมชาวบานจากที่อ่ืนที่ลงไปหาหอยปากเปดในบริเวณแหลงหญาทะเล และชาวบานชวยกันรณรงคภูมิปญญาในการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลคือ ไมใชเครื่องมือประมงที่รุกราน เชน เรืออวนลาก เรืออวนรุน เรือลากแขก และไมใชเบ็ด
ราวเน่ืองจากเปนเหตุใหพะยูนหลงเขามาติดได ซ่ึงจากคําบอกเลาของชาวบานยังพบพะยูนประมาณ 10 ตัว ในแหลงหญาทะเล
สนามไชย  
 4. เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory 
Action Research เขามาใชเพิ่มศักยภาพของตําบลสนามไชยโดยเฉพาะดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 
เน่ืองจากกระบวนการวิจัยน้ีตองสืบคนโจทยจากชุมชน ชุมชนรวมกันคิดคนหาทางออกและชุมชนเปนผูขับเคล่ือนกลไกในการ
ดําเนินงานรวมกับภาครัฐ 
 5. ในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชน นโยบายในที่น้ีคือ นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา ขอ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
องคกรชุมชนในที่น้ีคือ กลุมประมงพื้นบานสนามไชยซ่ึงไดรวมตัวกันตั้งกลุมธนาคารปูแตคณะวิจัยพบวา กลุมธนาคารปูที่ตําบล
สนามไชยยังไมเขมแข็งขาดพลังที่จะผลักดันการแกไขปญหา ขาดการจัดการกลุมอยางเปนระบบ คณะผูวิจัยเห็นวาการที่จะให
องคกรชุมชนสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมน้ันมีความจําเปนที่จะตองพัฒนากลุมใหมีความเขมแข็งและ
โปรงใส  
 6. ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรูการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชยพบวา มี
การรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมทําธนาคารปูมาและมีกิจกรรมขับเคล่ือนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเปนกลไกหลัก และกลไกรองไดแกศูนย
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1 (จังหวัดระยอง) สํานักงานประมงจังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรําไพพรรณี  

สรุปและอภิปรายผล           

 ผลจากการวิจัยพบวาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรชายฝงจังหวัดจันทบุรี 
ผูวิจัยพบวา มีสาเหตุที่สําคัญ 4 สาเหตุ ไดแก 1) เกิดจากภัยธรรมชาติการกัดเซาะชายฝง 2) สาเหตุเกิดจากปาชายเลนลดลง 
3) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทํานากุง 4) ขยะในทะเลและชายฝงเพิ่มปริมาณขึ้น ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของครัวเรือนประมงชายฝงจันทบุร ี
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 2. สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบรุี มีสาเหตุ 2สาเหตุไดแก 1) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่นากุงในบริเวณดังกลาวมีผลกระทบตอพื้นที่ของแหลงหญาทะเลที่ลด
เน่ืองจากการรุกลํ้าในการใชพื้นที่ทํานากุงและขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆสงผลใหปริมาณพื้นที่แหลงหญาทะเลลดนอยลงสงผล
กระทบตอสัตววัยออนโดยเฉพาะลูกปูมาซ่ึงเปนสัตวเศรษฐกิจและเปนแหลงรายไดที่สําคัญของคนในพื้นที่  2) ปญหาปาชาย
เลนลดลงมีผลกระทบตอแหลงหญาทะเลในเรื่องความสัมพันธทางระบบนิเวศที่ตองมีการเก้ือกูลพึ่งพาอาศัยกันอยางเปนระบบ
ซ่ึงปาชายเลนเปรียบเสมือนดานปราการในการกรองเศษตะกอนดินซ่ึงอาจไปทับถมแหลงหญาทะเลและมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตและการขยายพันธุของหญาทะเลจนหญาทะเลไมสามารถสังเคราะหแสงไดและตายในที่สุดตอเน่ืองเรื่องการ
ทองเที่ยวเน่ืองจากพื้นที่ในการทําวิจัยเปนพื้นที่ของอาวคุงวิมานซ่ึงอยูใกลกับจุดชมวิวเนินนางพญาที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเปนจํานวนมากหากเราสามารถฟนฟูแหลงหญาทะเลแหงน้ีใหมีความสมบูรณและพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาก็สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาวบานใน
ชุมชนใหดีขึ้น 
 3. รูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คณะผูวิจัยไดสืบคนขอมูลเดิมจากผูนําชุมชน
และผูเฒาผูแกทําใหทราบถึงความเปนแหลงหญาทะเลมาแตดั้งเดิมของชมุชนสนามไชยแตพอถึงคนรุนปจจุบันเริ่มรูจักนอยลง 
คณะผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับแหลงหญาทะเลจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ สวนการ
ถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟู คณะวิจัยเลือกใชวิธีที่ชาวบานซ่ึงเปนทั้งชาวประมงและเกษตรกรเล้ียงสัตว
นํ้าปฏิบัติเปนประจําคือ ปลอยใหธรรมชาติดูแลตัวเองใหคนเขาไปเก่ียวของใหนอยที่สุด ซ่ึงผลจากการดําเนินการลักษณะน้ี
ใชไดกับกลุมชาวบานจากที่อ่ืนที่ลงไปหาหอยปากเปดในบริเวณแหลงหญาทะเล และชาวบานชวยกันรณรงคภูมิปญญาในการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลคือ ไมใชเครื่องมือประมงที่รุกราน เชน เรืออวนลาก เรืออวนรุน เรือลากแขก และไมใชเบ็ด
ราวเน่ืองจากเปนเหตุใหพะยูนหลงเขามาติดได ซ่ึงจากคําบอกเลาของชาวบานยังพบพะยูนประมาณ 10 ตัว ในแหลงหญาทะเล
สนามไชย  
 4. เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory 
Action Research เขามาใชเพิ่มศักยภาพของตําบลสนามไชยโดยเฉพาะดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 
เน่ืองจากกระบวนการวิจัยน้ีตองสืบคนโจทยจากชุมชน ชุมชนรวมกันคิดคนหาทางออกและชุมชนเปนผูขับเคล่ือนกลไกในการ
ดําเนินงานรวมกับภาครัฐ 
 5. ในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชน นโยบายในที่น้ีคือ นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา ขอ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
องคกรชุมชนในที่น้ีคือ กลุมประมงพื้นบานสนามไชยซ่ึงไดรวมตัวกันตั้งกลุมธนาคารปูแตคณะวิจัยพบวา กลุมธนาคารปูที่ตําบล
สนามไชยยังไมเขมแข็งขาดพลังที่จะผลักดันการแกไขปญหา ขาดการจัดการกลุมอยางเปนระบบ คณะผูวิจัยเห็นวาการที่จะให
องคกรชุมชนสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมน้ันมีความจําเปนที่จะตองพัฒนากลุมใหมีความเขมแข็งและ
โปรงใส  
 6. ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรูการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชยพบวา มี
การรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมทําธนาคารปูมาและมีกิจกรรมขับเคล่ือนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเปนกลไกหลัก และกลไกรองไดแกศูนย
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1 (จังหวัดระยอง) สํานักงานประมงจังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรําไพพรรณี  
 ขอคนพบเรื่อง องคความรูสําหรับชุมชนดานการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนสนามไชย พื้นที่ของ
ชุมชนชายฝงสนามไชยเปนพื้นที่ที่ยังพบแหลงหญาทะเลที่คอนขางอุดมสมบูรณหญาทะเลที่พบมี  1 ชนิดคือหญาผมนาง
สามารถพบการกระจายไปทั่วพื้นที่ชายฝงสนามไชยอาวคุงกระเบนแสดงใหเห็นวาพื้นที่แหงน้ีมีสภาพแวดลอมระบบนิเวศที่
เหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับ สุรพล สุดารา (2535) ไดอธิบายถึงแหลงหญาทะเลไววา แหลงหญาทะเลเปนระบบนิเวศที่มี
ความสําคัญมากแตมักถูกมองขามไป หญาทะเลเปนพืชดอกมีอยู 12 ชนิด ในประเทศไทยจะขึ้นอยูในบริเวณที่นํ้าไมลึกนัก 
ตั้งแตชายฝงลงไปถึงระดับความลึกที่ยังมีแสงสวางพอเพียงแหลงหญาทะเลอยูในบริเวณที่คล่ืนลมคอนขางสงัดพื้นอาจเปน
ทรายหรือเลนจมอยูเปนดงกวาง แหลงหญาทะเลเปนบริเวณสําคัญมากสําหรับสัตวนํ้าวัยเล็ก ๆ ที่จะใชเปนที่อยูอาศัยในชวง
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ของการเติบโตเพราะเปนบริเวณที่หลบภัยไดงายโดยอาศัยหญาทะเลเปนที่กําบังนอกจากน้ีอาหารสําหรับสัตวน้ําขนาดเล็ก ๆ 
อยูมากนับเปนอาหารที่หาไดงาย  
 ขอคนพบเรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนสนามไชยเปนส่ิงที่มีความจําเปนและควรเรงรีบอนุรักษและฟนฟู
เปนอยางยิ่งเน่ืองจากพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนสนามไชยเปนแหลงหญาทะเลที่มีความอุดมสมบูรณมีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอคนในชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ สุวลักษณ นาทีกาญจนลาภ (2534) ซ่ึงชี้ใหเห็นถึง ความจําเปนเรงดวนในการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลเพราะ ความเหมาะสมระบบนิเวศหญาทะเลจะเปนแหลงอนุบาลตัวออนแหลงที่อยูอาศัย
แหลงอาหารและที่กําบังหลบภัยของสัตวทะเลหลายชนิดผลจากลักษณะโครงสรางของหญาทะเลที่มีใบ ลําตนและรากทําให
สัตวทะเลมากมายเขามาอาศัยอยูโดยอาจเขามาอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราวก็ได กลุมสัตวทะเลที่พบในบริเวณหญาทะเล
น้ันมีทั้งอยูในวัยออนและโตเต็มวัย ความสามารถของระบบนิเวศหญาทะเลในการชวยลดความเร็วของกระแสนํ้า ลดความแรง
ของคล่ืนและยงัชวยลดการฟุงกระจายของตะกอนใหเกิดขึ้นนอยลงน่ันคือมีสวนในการชวยรักษาสภาพแวดลอมใหคงทนลด
การพังทลายใหเกิดนอยลงทั้งน้ีเปนผลจากโครงสรางของหญาทะเลไมวาจะเปนสวนของใบที่ชวยตานกระแสนํ้าแลวสวนของ
รากและเหงาก็ยังชวยในการยึดพื้นทองทะเลอีกดวย 
 ขอคนพบเรื่ององคความรูเก่ียวกับการสรางเครือขาย มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาศักยภาพของกลุมประมง
ชายฝงใหเขมแข็ง ซ่ึงตรงกับที่ เสรี พงศพิศ (2555) ไดอธิบายถึงเครือขายวา เครือขาย หมายถึง วัฒนธรรมองคกร เปน
กระบวนทัศนใหมที่ทําใหมีการจัดการความสัมพันธภายในองคกรหน่ึง ระหวางคนในองคกร และระหวางองคกรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ โดยการเปล่ียนจากการจัดการแบบลําดับขั้น (hierarchical) มาเปนการสรางเครือขาย (networking) วัฒนธรรม
องคกรที่มีกระบวนทัศนน้ีจะไมเนนการใชอํานาจในการบริหารจัดการ แตเนนการจัดความสัมพันธใหม การสรางบรรยากาศ
การทํางานที่ดี สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนอยากทํางาน และทลายกําแพงก้ันระหวางกอง ฝาย โครงการตางๆ ในองคกรน้ัน 
เกิดเปนความรวมมือ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี และทํางานแบบประสานพลัง (synergy) กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่เครือขายทํา
รวมกัน 
 ขอคนพบเรื่ององคความรูดานการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ คนพบวาแนวทางการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนสนามไชยน้ันตองเกิดขึ้นจากความรวมมือจากทุกภาคสวนในชุมชนตั้งแตชาวบานคนเล็กคน
นอยจนถึงขาราชการระดับสูงทั้งสวนกลางและทองถิ่นในการทํางานรวมกันที่สําคัญคือการเปดโอกาสใหกับชุมชนในฐานะ
เจาของพื้นที่ไดเขามารวมดําเนินการการวางแผนการดําเนินการของกิจกรรมการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอง
กับ ที่วิสุทธ์ิ ใบไม (2538) ไดเสนอวา การคนหาคุณคาของส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึงเราจะตองมีความรูความเขาใจในส่ิงมีชีวิต
น้ันเสียกอน ถาหากเราไมเคยรูจักมันเลยและไมรูวาส่ิงน้ันอยูในโลกน้ีแลว เราจะรูสึกคุณคาของมันไดอยางไร หากจะคิดอยาง
นักธรรมชาติวิทยาผูมีความเชื่อม่ันวาส่ิงมีชีวิตทุกชนิดที่อุบัติขึ้นมาและมีชีวิตอยูไดในสภาพธรรมชาติยอมมีคุณคาในตัวของมัน
เองเสมอเพียงแตวาเราจะมีวิธีการคนควาหาความรูและนําคุณคาของมันมาใชไดอยางเหมาะสมหรือไมเทาน้ันคงไมใชเรื่องงาย
นักที่จะนําเอาหลักการคํานวณทางเศรษฐศาสตรมาใชประเมินคุณคาที่แทจริงของส่ิงมีชีวิตที่แฝงอยูในความหลากหลาย
รูปแบบตาง ๆ กันอยางซับซอนนักวิชาการมีความรูสึกวากวาจะศึกษาประเมินคุณคาอยางแทจริงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เห็นสมควรจะอนุรักษไวไดทันใจผูบริหารการพัฒนาประเทศก็คงจะไมมีความหลากหลายทางชีวภาพหลงเหลือไวให
เชยชมและเก็บเก่ียวผลประโยชน 
 ขอคนพบเรื่อง การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร นักการเมืองทองถิ่นควรสนใจและมีสวนรวมกับการทํากิจกรรม
อนุรักษของชุมชนชายฝงสนามไชย ซ่ึงมีการทํากิจกรรมหลากหลายทั้งการปลูกหญาทะเล การปลูกโกงกาง การปลอยพันธุสัตว
นํ้า การทิ้งซ้ังเชือก และการเก็บขยะใตนํ้า ซ่ึงสอดคลองกับนันทวัฒน บรมนันทและแกวคํา ไกรสรพงษ (2544) เสนอวา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่ตองสงเสริมกระบวนการที่เปนประชาธิปไตย  ตองมีการทบทวนบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงอาจตองปรับเปล่ียนไปจากเดิมตามฐานความคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่ เปล่ียนไปในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวย  การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวความคิดเก่ียวพันกับแรงผลักดันที่จะสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น ดังน้ันความคาดหมายเชิงบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
เปนหนวยบริการซ่ึงวัดที่ผลผลิต  หรือหนวยสงเสริมการบริหารจัดการที่เปนประชาธิปไตย ซ่ึงดูจากกระบวนการในการ
ดําเนินการ  จะเปนสวนสําคัญที่กําหนดภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมขององคกร
ชุมชนและประชาชนวาจะกวางขวาง ครอบคลุมและมีการพัฒนาการไปในทิศทางใด 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรสงเสริมการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมParticipatory Action Research ใหแพรหลายในการ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงหญาทะเล 
 2) ควรศึกษาวิจัยรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นที่เก่ียวกับการอนุรักษและการฟนฟูแหลงหญาทะเล 

เอกสารอางอิง 

นันทวัฒนบรมนันทและแกวคํา ไกรสรพงษ. 2544. การปกครองสวนทองถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอม.  กรุงเทพฯ : วิญูชน. 
วิสุทธ์ิ ใบไม. 2538. สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 (สกว.) 
เสรี พงศพิศ. 2555. เครือขาย. (ออนไลน). แหลงที่มา : 
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The Research Program of the integration of the Environmental Management 
and the Development of the Biodiversity Valves for The Conservation and 

the Restoration of the Marine and the Coastal Resources within Chanthaburi 
Province with Adhesion of the Principles of Sufficiency Economy and the 

Local Wisdom. 
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 :              

Abstract 

This research project is the integration of environmental management and to enhance 
biodiversity. A case study of the conservation and restoration of coastal seagrass Sanamchai based 
philosophy and wisdom aimed to 1) investigate the causes and impact reduction. Of marine resources 
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and coastal Chanthaburi 2) to study the causes and consequences of the decline of seagrass communities 
Installed Sanam Chai Khet Bangkok Yai district. Chanthaburi 3) to study the pattern transfer method and 
wisdom in the conservation and restoration of biodiversity of coastal seagrass Installed. Na Yai 
Chanthaburi 4) to study the potential of WatSanam Chai. Na Yai Chanthaburi The management of natural 
resources and the environment 5) To study the nature of its implementation. By community organizations 
supported by the philosophy and wisdom 6) To study the process of learning to build a network of civil 
society groups Installed fishing.  

The research of integrated management of environment and development of biological 
diversification value for conservation and restoration of the marine resources with the principles of 
sufficiency economy and local wisdom aims to study the followings; 1) to study the causes and impacts 
of the decline of marine resources and the coastline of Chanthaburi, 2) to study the causes and impacts 
of the decline of biological diversity in the canal of Klong Ta Sang, Chanthaburi, 3) to study the causes 
and impacts of the decline of sea-grass in Sanam Chai community, Chanthaburi, 4) to study the methods 
and transmission of local wisdom in conservation and restoration the biological diversity of marine 
resources and the coastline, its sea-grass and the prevention of coastline erosion, 5) to study the 
approach for enhancing the potential of the sub-district administration organizations in Chanthaburi and 
their management for natural resources and environment as well as the biological diversity, 6) to study 
the policy implementation of the community organizations by applying  the principles of sufficiency 
economy and local wisdom, and 7) to study the approaches and methods used to create the 
Chanthaburi coastline fishing community network. 

The research has found that the causes and impacts of the decline of marine resources and the 
coastline of Chanthaburi stemmed from 4 reasons which are as follows; 1) the erosion of the coastline, 2) 
the decline of the mangrove forest, 3) the increasing number of shrimp farms, 4) the ever increasing 
number of waste in the sea and on the coastline. And in case of Klong Ta Sang, the causes and impacts 
of the decline of biological diversity originated from 4 reasons which are as follows; 1) the increasing 
number of shrimp farms, 2) waste problems in the community, 3) the decline of the mangrove forest, and 
4) pollution from fish plant that has an impact on the biological diversity of Klong Ta Sang. For the causes 
and impacts of the decline of sea -grass in Sanam Chai community are from 2 reasons which are; 1) the 
increasing number of shrimp farms, and 2) the decline of the mangrove forest which has an impact on the 
ecosystem of the sea-grass. The research has also found that the transmission of local wisdom can be 
integrated with the study and research. It also found that the Participatory Action Research can be 
applied to increase the potential of the sub-district administration organizations and the municipalities. 
The results also showed that the local communities could apply the policies of the management of 
natural resources and environment very well and also found that the way to form and create the 
Chanthaburi coastline fishing community network was to have an exchange of learning among the groups. 

บทนํา 

 สืบเน่ืองจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถความวา ธรรมชาติแวดลอมของเราไมวาจะเปน
แผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเลและอากาศ มิไดเปนเพียงส่ิงสวยๆ งามๆ เทาน้ัน หากแตเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา
และการคุมครองส่ิงแวดลอมของเราไวใหดีน้ีก็เทากับเปนการปกปองรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย ดังน้ันนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการวิจัย การอนุรักษเสริมสรางและพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กลยุทธการวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีทุนทรัพยากรธรรมชาติครบถวนทั้งผืนแผนดินที่อุดมสมบูรณเปนแหลง
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ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่ตองสงเสริมกระบวนการที่เปนประชาธิปไตย  ตองมีการทบทวนบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซ่ึงอาจตองปรับเปล่ียนไปจากเดิมตามฐานความคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่เปล่ียนไปในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวย  การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวความคิดเก่ียวพัน
กับแรงผลักดันที่จะสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น ดังน้ันความคาดหมายเชิงบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนหนวยบริการซ่ึง
วัดที่ผลผลิต  หรือหนวยสงเสริมการบริหารจัดการที่เปนประชาธิปไตย ซ่ึงดูจากกระบวนการในการดําเนินการ  จะเปนสวน
สําคัญที่กําหนดภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมขององคกรชุมชนและประชาชนวาจะ
กวางขวาง ครอบคลุมและมีการพัฒนาการไปในทิศทางใด 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรสงเสริมการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมParticipatory Action Research ใหแพรหลายในการ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงหญาทะเล 
 2) ควรศึกษาวิจัยรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นที่เก่ียวกับการอนุรักษและการฟนฟูแหลงหญาทะเล 
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การเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะ  
ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

Exposure, uses and gratifications toward faculty's website among students in 
the Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University 

พรพิมล สงกระสันต  
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการเปดรับเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี 2) เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รําไพพรรณี และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 445 คน โดยใชการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่มีความเชื่อถือได 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 211 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงผูวิจัยจะเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคปกติ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2557 และเคยใชเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรเทาน้ัน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีการเปดรับเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร ดังน้ี นักศึกษาเปดรับเว็บไซตคณะ
นานๆครั้ง นักศึกษาเปดรับเว็บไซตคณะแตละครั้งเปนระยะเวลานอยกวา 15 นาที และนักศึกษาเปดรับเว็บไซตคณะที่บาน
บอยที่สุด 2) นักศึกษามีการใชประโยชนจากเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรในระดับปานกลาง โดยใชในการติดตามขาว
ประชาสัมพันธของคณะมากที่สุด รองลงมาคือใชในการดูภาพกิจกรรมของคณะ ใชในการติดตามผลงานของนักศึกษาในคณะ 
ตามลําดับ และใชในการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับศิษยเกาของคณะนอยที่สุด 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอเว็บไซต        
คณะนิเทศศาสตรในระดับมาก โดยพึงพอใจภาพกิจกรรมของคณะที่นําเสนอในเว็บไซตมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจการ
อัพเดทขอมูลในเว็บไซตใหทันสมัย พึงพอใจขาวประชาสัมพันธของคณะที่นําเสนอในเว็บไซต ตามลําดับ และพึงพอใจขอมูล
ศิษยเกาที่นําเสนอในเว็บไซตนอยที่สุด 
คําสําคัญ : การเปดรับ, การใชประโยชน, ความพึงพอใจ, เว็บไซต, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Abstract 

 The objectives of the study were 1) to examine the exposure of the faculty website information 
of Rambhai Barni Rajabhat University’s student of Communication Arts 2) to investigate Rambhai Barni 
Rajabhat University’s student of Communication Arts usage towards the faculty website and 3) to examine 
Rambhai Barni Rajabhat University’s student of Communication Arts satisfaction towards the faculty 
website. The representative samples in this research were 211 Rambhai Barni Rajabhat University’s 
students of Communication Arts. The research tool was questionnaires. Data analysis statistics were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the research were as follows : 1) 
From the point of information exposure analysis towards the faculty website, the students rarely visited 
the faculty website. The student spent less than 15 minutes at a time and usually visited the faculty 
website at their home. 2) From the point of usage analysis towards the faculty website, the student’s 
usage of the faculty website is moderate in total aspects. The faculty news is in the highest level 
secondly is the faculty activities pictures and students works respectively. In addition, it went down to the 
lowest in alumni news. 3) From the point of satisfaction analysis towards the faculty website, the 
student’s satisfaction was high in total aspect. The faculty activities pictures were in the highest level 
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secondly was the up to date website and faculty news respectively. In addition, it went down to the 
lowest in alumni news. 
Keywords : Exposure, Uses, Gratifications, Website, Rambhai Barni Rajabhat University 

บทนํา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมมีความทันสมัยมากขึ้น อันเกิดจากความเจริญกาวหนาทางการส่ือสาร ทํา
ใหเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการส่ือสารเปนอยางมาก ซ่ึงเทคโนโลยีตางๆ เหลาน้ีไดเขามาชวยลดอุปสรรคตางๆ ใน
การส่ือสารจนแทบจะทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปสรรคในเรื่องของเวลา และระยะทาง ทําใหปจจุบันมนุษยจึงตองยอมรับ
เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารเขามาเปนสวนหน่ึงในการดํารงชีวิต และคงจะปฏิเสธไมไดวาในปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตไดเขา
มามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของผูคนทุกเพศทุกวัย ไมวาจะเปนการเขาดู เว็บไซด เช็คอีเมล หรือแมกระทั่งการ
ส่ือสารแบบ Interactive และนับเปนเทคโนโลยีทางการส่ือสารที่จะนําผูคนในทั่วทุกมุมโลกเขาไปสูการส่ือสารแบบไรพรมแดน 
หากพูดถึงวิวัฒนาการของอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีเทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ดวยความรวดเร็ว เปนอัตราเรง โดยในการ
เปล่ียนแปลงน้ี กอใหเกิดส่ิงอํานวยความสะดวกกับผูคนทั้งในดาน ฮารดแวร ซอฟตแวร และในดานตางๆ ที่เก่ียวของ ผูที่อาศัย
อยูในยุคที่ส่ิงตางๆ รอบตัว ขับเคล่ือนดวย ICT ตองเรียนรูกับเทคโนโลยีที่มีเขามา โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มากับอินเทอรเน็ต 
เชน เว็บไซต หรือ World Wide Web ที่ปจจุบันมีเทคโนโลยี มาสนับสนุนมากมาย 
 เว็บไซต (Website) หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซ่ึงเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจัดทําขึ้นเพื่อ
นําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตจะเก็บไวที่ชื่อหลักซ่ึงจะเรียกวา โฮมเพจ 
การเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไปนิยมเรียกดูผานซอฟตแวรในลักษณะของ เว็บเบราวเซอร ในภาษาอังกฤษ มีการสะกดคําวา 
เว็บไซตหลายแบบ ตั้งแต Web site, website และ web site เริ่มแรกสุดคําวาเว็บไซตน้ัน สะกดดวยการแยกคํา และใชตัว 
W พิมพใหญ เปน Web site เน่ืองจากคําวา Web เปนคํานามเฉพาะ ยอมาจากคําวา World Wide Web ดังน้ันจึงใชคําวา 
Web site ซ่ึงสามารถเห็นไดทั่วไปตามส่ือมวลชนและพจนานุกรมภาษาอังกฤษ และในภายหลังไดมี คําวา web site และ 
website ตามมา เว็บไซตโดยทั่วไปจะใหบริการตอผูใชฟรี แตในขณะเดียวกันบางเว็บไซตจําเปนตองมีการสมัครสมาชิกและ
เสียคาบริการเพื่อที่จะดูขอมูลในเว็บไซตน้ันได ซ่ึงไดแกขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย หรือขอมูลส่ือตางๆ ผูทํา
เว็บไซตมีหลากหลายระดับ ตั้งแตสรางเว็บไซตสวนตวั จนถึงระดับเว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกร รวมไปถึงสถาบันการศึกษา
ตางๆ ดวย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีก็เปนสถาบันการศึกษาอีกหน่ึงแหง ที่นําเทคโนโลยีทางดานเว็บไซตมาใชเปน
ชองทางในการติดตอส่ือสารกับบุคลากร คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากน้ีทุกคณะและหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยก็มีเว็บไซตเปนของตนเองอีกดวย 
 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ก็เปนอีกหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยที่ไดสรางเว็บไซตของ
คณะขึ้น โดยใชชื่อวา http://www.com-arts.rbru.ac.th/ เพื่อเปนชองทางในการติดตอส่ือสารกับคณาจารย นักศึกษา ศิษย
เกา และบุคคลภายนอก นอกจากน้ียังเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของคณะไดอีกดวย ซ่ึงเว็บไซตของคณะนิเทศ
ศาสตรน้ัน ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังน้ี ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับคณะ หลักสูตรที่เปดสอน งานวิจัย    ภาพกิจกรรม กระดาน
ขาว ติดตอคณะ ขาวประชาสัมพันธ ผลงานนักศึกษา แผนงานคณะนิเทศศาสตร มคอ.2-7 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอมูลศิษยเกา และลิงคตางๆ ที่เก่ียวของ 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะ ของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” เพื่อที่จะไดทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับเว็บไซตคณะนิเทศ
ศาสตรของนักศึกษา ทราบถึงลักษณะการใชประโยชนจากเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรของนักศึกษา และทราบถึงระดับความพึง
พอใจตอเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรของนักศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยที่ได สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซตคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปนชองทางในการส่ือสารที่สมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาภายในคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  รําไพพรรณี ไดเปนอยางดีตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มุงศึกษาการเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะ ของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคปกติ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2557 มีจํานวน
ทั้งส้ิน 445 คน โดยใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่มีความเชื่อถือได 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 211 คน และใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงผูวิจัยจะเจาะจง      เลือกเฉพาะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคปกติ       ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2557 และเคย
ใชเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรเทาน้ัน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงในแบบสอบถามมีทั้งคําถามแบบปลายปด (Closed 
- ended Questions) และคําถามแบบปลายเปด (Open - ended Questions) จํานวน 35 ขอ โดยแบงออกเปน 5 สวน 
ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ชั้นป สาขาวิชา รายไดตอเดือน  จํานวน 5 ขอ 
 สวนที่ 2 การเปดรับเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร     จํานวน 5 ขอ 
 สวนที่ 3 การใชประโยชนจากเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร    จํานวน 13 ขอ  
 สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร    จํานวน 11 ขอ  
 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร    จํานวน 1 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทีมงานของผูวิจัย โดยทําการแจก
แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 15 วัน ในชวงเดือนสิงหาคม 2557 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงจะทําการหาคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 1) 
ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ชั้นป สาขาวิชา รายไดตอเดือน 2) การเปดรับเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร 3) การใชประโยชนจาก
เว็บไซตคณะนิเทศศาสตร และ 4) ความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร 

ผลการวิจัย 

 ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 19-20 ป 
รองลงมาคืออายุ 21-22 ป และอายุต่ํากวา 19 ป ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 23 ปขึ้นไปมีจํานวนนอยที่สุด กลุม
ตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูชั้นปที่ 1 รองลงมาคือชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูชั้นปที่ 4 มี
จํานวนนอยที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูในสาขาวิชาการส่ือสารมวลชน รองลงมาคือการส่ือสารบูรณาการ กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน 3,000-6,000 บาท รองลงมาคือต่ํากวา 3,000 บาท และ 6,001-9,000 บาท ตามลําดับ 
และกลุมตัวอยางที่มีรายได 12,001 บาทขึ้นไปมีจํานวนนอยที่สุด 
 การเปดรับเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร กลุมตัวอยางสวนใหญใชอินเทอรเน็ตทุกวัน รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง/สัปดาห 
และนานๆ ครั้ง ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่ใชอินเทอรเน็ต 1-3 ครั้ง/สัปดาหมีจํานวนนอยที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญใช
อินเทอรเน็ตแตละครั้งเปนระยะเวลามากกวา 60 นาที รองลงมาคือ 15-30 นาที และ 31-60 นาที ตามลําดับ และกลุม
ตัวอยางที่ใชอินเทอรเน็ตแตละครั้งเปนระยะเวลานอยกวา 15 นาทีมีจํานวนนอยที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญใชเว็บไซตคณะ
นิเทศศาสตรนานๆ ครั้ง รองลงมาคือ 1-3 ครั้ง/สัปดาห และทุกวัน ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่ใชเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร 
4-6 ครั้ง/สัปดาหมีจํานวนนอยที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญใชเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรแตละครั้งเปนระยะเวลานอยกวา 15 
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นาที รองลงมาคือ 15-30 นาที และ 31-60 นาที ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่ใชเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรแตละครั้งเปน
ระยะเวลามากกวา 60 นาทีมีจํานวนนอยที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับเว็บไซต คณะนิเทศศาสตรที่บาน รองลงมาคือ
หอพัก และมหาวิทยาลัย และกลุมตัวอยางที่เปดรับเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรที่รานอินเทอรเน็ตมีจํานวนนอยที่สุด  
 การใชประโยชนจากเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรในระดับ
ปานกลาง โดยใชในการติดตามขาวประชาสัมพันธของคณะมากที่สุด รองลงมาคือใชในการดูภาพกิจกรรมของคณะ และใชใน
การติดตามผลงานของนักศึกษาในคณะ ตามลําดับ และกลุมตัวอยางใชในการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับศิษยเกาของคณะ
นอยที่สุด  
 ความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรในระดับมาก 
โดยพึงพอใจภาพกิจกรรมของคณะที่นําเสนอในเว็บไซตมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจการอัพเดทขอมูลในเว็บไซตใหทันสมัย 
และพึงพอใจขาวประชาสัมพันธของคณะที่นําเสนอในเว็บไซต ตามลําดับ และกลุมตัวอยางพึงพอใจขอมูล ศิษยเกาที่นําเสนอ
ในเว็บไซตนอยที่สุด 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอเว็บไซตคณะนิเทศศาสตร กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอเว็บไซต คณะนิเทศศาสตร 
ดังน้ี เปนส่ือที่นาติดตาม เพราะมีส่ิงดีๆ มากมาย, ขาดขอมูลกิจกรรมใหมๆ, อยากใหมีขาวสารบอกวันตอวัน, ควรมีการ
ประชาสัมพันธและโปรโมทเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรใหเปนที่รูจักมากกวาน้ี, ควรอัพเดทขอมูลขาวสารเปนประจํา โดยเฉพาะ
บทเรียนควรมีใหดาวนโหลดไดดวย, อยากใหแจงขาวประชาสัมพันธบอยๆ เวลาเขาเว็บไซตจะไดทราบความเคล่ือนไหวตางๆ
ของคณะนิเทศศาสตร, บางครั้งขาวสารประชาสัมพันธลาชา และอยากใหอัพเดทขอมูลขาวสารและกิจกรรมของคณะให
มากกวาน้ี 

สรุปและอภิปรายผล 

 การเปดรับเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นักศึกษามีการเปดรับ
เว็บไซตคณะนิเทศศาสตร ดังน้ี นักศึกษาเปดรับเว็บไซตคณะนานๆครั้ง นักศึกษาเปดรับเว็บไซตคณะแตละครั้งเปนระยะเวลา
นอยกวา 15 นาที และนักศึกษาเปดรับเว็บไซตคณะที่บานบอยที่สุด สอดคลองกับทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสารที่วา 
โดยทั่วไปผูรับขาวสารมีพฤติกรรมการเลือกหรือการรับส่ือขาวสารแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการตามความ
ตองการของแตละบุคคล สภาพแวดลอม เหตุผล และความจําเปนของตนเองเก่ียวกับการเลือกรับส่ือตางๆ (Schramm, 
1964) ซ่ึงผูรับสารมีกระบวนการเลือกรับขาวสารแตกตางกันไปตามประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติ หรือความรูสึกนักคิดของ
ตนเอง  (สมควร กวียะ, 2540) โดยทั่วไปเหตุผลของการเลือกรับขาวสารบุคคลยอมจะเลือกส่ือที่ใชความพยายามนอยที่สุด 
(Least Effort) และไดประโยชนตอบแทนดีที่สุด (Promise of Reward) ที่วาใชความพยายามนอยที่สุดน้ัน หมายความวา
ผูอาน ผูดู หรือผูฟง จะเลือกรับส่ือที่ตนเองมีความสะดวกที่สุด ใชความพยายามนอยที่สุดในการรับส่ือ ซ่ึงมาจากปจจัยหลาย
อยางดวยกัน เชน  ความพรอม ความสะดวก คาใชจาย เวลาที่รับส่ือ โดยจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล รวมทั้งบทบาท นิสัย 
และประเพณีนิยม ซ่ึงรวมเปนกิจกรรมอันเปนพฤติกรรมทางสังคมก็มีอิทธิพลตอการเลือกใชส่ือดวย นอกจากน้ี De Fleur 
(1966) ไดกลาวถึงเรื่องของการแบงกลุมทางสังคม (Social  Categories  Theory) ที่กลาววา บุคคลที่มีลักษณะทางสังคม
คลายคลึงกัน เชน เพศ อายุ อาชีพ  การศึกษา รายได เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ จะมีพฤติกรรมการส่ือสารคลายคลึงกันดวย เชน 
การเปดรับส่ือ ความพอใจในส่ือ และถึงแมวาในสังคมสมัยใหมผูรับสารจะมีคุณลักษณะหลากหลายแตกตางกันไปมากมาย แต
ทฤษฎีน้ีเชื่อวา ผูรับสารที่มีลักษณะทางสังคมคลายคลึงกันจะแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และอุปนิสัยการใชส่ือรวมกัน ดวยเหตุ
น้ีลักษณะกลุมของสังคมจะมีอิทธิพลอยางยิ่งตอกระบวนการส่ือสารของบุคคล นอกจากน้ียังสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับการ
แสวงหาขาวสารที่วา การแสวงหาขอมูลขาวสารเปนกระบวนการที่บุคคลคนหาเพื่อใหไดขอมูลที่ตนตองการ โดยขั้นตอนการ
แสวงหาขอมูลจะเริ่มเม่ือบุคคลรูความตองการของขอมูลของตน เม่ือบุคคลตระหนักถึงความตองการขอมูลของตนแลว บุคคล
จะแสวงหาขอมูลน้ันจากแหลงขอมูล โดยประภาวดี สืบสนธ์ิ (2530) ไดจําแนกแหลงขอมูลไว 2 ประเภท ดังน้ี 1. แหลงขอมูล
ภายในตัวบุคคล ซ่ึงหมายถึง ขอมูลอันเกิดจากการประมวลความคิด ความรู ใชความจําประสบการณ ตลอดจนขอมูลที่บุคคล
น้ันไดเก็บรวบรวมไว และ 2. แหลงขอมูลภายนอก ประกอบดวย แหลงขอมูลส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
แหลงขอมูลสถาบัน ซ่ึงเปนแหลงที่จัดและใหบริการขอมูลอยางเปนทางการ ไดแก หองสมุดศูนยสารนิเทศ โรงเรียน ครู และ
บรรณารักษ โดยในงานวิจัยน้ีถือวาเว็บไซตของคณะเปนแหลงขอมูลประเภทสถาบัน เน่ืองจากไดรวบรวมขอมูลไวรอใหผูใชเขา
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มาใชประโยชนจากขอมูลน้ัน และแหลงขอมูลบุคคล ซ่ึงเปนแหลงขอมูลอยาง ไมเปนทางการ เชน เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวม
อาชีพเดียวกัน สมาชิกในครอบครัว และผูรู เปนตน 
 การใชประโยชนจากเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นักศึกษามีการ
ใชประโยชนจากเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรในระดับปานกลาง โดยใชในการติดตามขาวประชาสัมพันธของคณะมากที่สุด 
รองลงมาคือใชในการดูภาพกิจกรรมของคณะ ใชในการติดตามผลงานของนักศึกษาในคณะ ตามลําดับ และใชในการติดตาม
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับศิษยเกาของคณะนอยที่สุด สอดคลองกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจที่วา แมคเควล 
(McQuail) และคณะ (อางถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ, 2531) ไดศึกษาตัวแปรความตองการของผูรับสาร
จากส่ือมวลชนไวดังน้ี 1. ความตองการสารสนเทศ ไดแก 1.1 เพื่อทราบถึงเหตุการณที่เก่ียวของกับตนเอง สภาพปจจุบันที่อยู
รอบตัวและสังคม 1.2 สนองความอยากรูอยากเห็น และสนองความพอใจ 1.3 เปนการเรียนรูและศึกษาดวยตัวเอง 1.4 เปน
เครื่องมือในการแสวงหาขอแนะนําในการปฏิบัติความคิดเห็นและการตัดสินใจ 1.5 สรางความรูสึกที่ม่ันคง 2. ความตองการ
สรางความมีเอกลักษณใหแกบุคคล ไดแก 2.1 ใหแรงเสริมแกคานิยมสวนบุคคล 2.2 ใหตัวแบบทางพฤติกรรม 2.3 แสดงออก
รวมกับคานิยมของคนอ่ืนๆ 2.4 มองทะลุภายในตนเอง 3. ความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม ไดแก 3.1 มองทะลุ
เขาไปในสภาพแวดลอมของผูอ่ืน 3.2 แสดงออกรวมกับผูอ่ืน และเกิดความรูสึกในลักษณะที่เปนเจาของ 3.3 นําไปใชในการ
สนทนาและปฏิสัมพันธทางสังคม 3.4 ใชแทนเพื่อน 3.5 ชวยในการดําเนินตามบทบาททางสังคม 3.6 สรางสายสัมพันธกับ
ครอบครัว เพื่อนและสังคม และ 4. ความตองการความบันเทิง ไดแก 4.1 การหลีกหนีหรือหลีกเล่ียงจากปญหาตางๆ 4.2 การ
ผอนคลาย 4.3 ไดวัฒนธรรมที่เปนของแท ความสนุกทางสุนทรียะ 4.4 ไดมีอะไรทําเพื่อใชเวลาใหหมด 4.5 ปลดปลอยอารมณ 
4.6 เปนการกระตุนทางเพศ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของดุจมาดา ชูสงค (2550) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
เปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะของนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่เปน
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 ป กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 4 อยูในสาขาโฆษณา และมีรายไดตอเดือน 
3,001-6,000 บาท พฤติกรรมการเปดรับเว็บไซตคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนของนักศึกษา สวนใหญใชอินเทอรเน็ต 
4-6 วันตอสัปดาห โดยใชบริการอินเทอรเน็ตประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอครั้ง สถานที่ใชบริการในการเปดรับเว็บไซตคณะวารสาร
ศาสตรและส่ือสารมวลชนคือที่บาน การใชประโยชนจากเว็บไซตคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนของนักศึกษาโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง และนักศึกษามีความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนในระดับปานกลาง 
 ความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นักศึกษามีความพึง
พอใจตอเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรในระดับมาก โดยพึงพอใจภาพกิจกรรมของคณะที่นําเสนอในเว็บไซตมากที่สุด รองลงมาคือ
พึงพอใจการอัพเดทขอมูลในเว็บไซตใหทันสมัย พึงพอใจขาวประชาสัมพันธของคณะที่นําเสนอในเว็บไซต ตามลําดับ และพึง
พอใจขอมูลศิษยเกาที่นําเสนอในเว็บไซตนอยที่สุด สอดคลองกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจที่วา เมอรรีย 
และคิปแพคซ (Murry & Kippax, 1979 อางถึงใน พัชนี เชยจรรยา และประทุม ฤกษกลาง, 2540) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา 
บุคคลจะใหความสนใจ รับรู และจดจําขาวสารที่จะใหความพึงพอใจ หรือสามารถตอบสนองความตองการของตนเอง บุคคล
จะเปดรับขาวสารเทาที่เขาคิดวามีประโยชนหรือสนองความพอใจของเขาได และความตองการตางๆ ของบุคคลน้ัน เปนผลมา
จากปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมของแตละบุคคลเชน แรงจูงใจ คานิยม ฯลฯ บุคคลจะเลือกใหใชส่ือหรือเน้ือหาขาวสาร เพื่อ
สนองประโยชนสวนตน จากความหลากหลายของความตองการหรือประโยชนของส่ือมวลชนเหลาน้ี มีผูทําการวิเคราะห
องคประกอบเพื่อจัดประเภทของความตองการของผูรับส่ือมวลชน พบวา ความตองการมี 4 ประการ คือ 1. ความตองการ
สรางเอกลักษณของตน 2. ความตองการมีการติดตอทางสังคม 3. ความตองการส่ิงแปลกใหมและความบันเทิง และ 4. ความ
ตองการขอความจริงและความรูสึกเก่ียวกับโลก นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของพรอนันต เอ่ียมขจรชัย (2545) ได
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอเว็บสอนเรื่องบริการของศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผลการวิจัยพบวา การสรางเว็บชวยสอนเรื่องบริการของศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตอเว็บชวยสอน เรื่องบริการในดานเน้ือหา การ
นําเสนอและการใชงาน นักศึกษาที่ประเมินเว็บชวยสอนเรื่องบริการคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 299 
คน นักศึกษาทุกสํานักวิชามีความพึงพอใจตอเว็บชวยสอนดานเน้ือหา การนําเสนอ และการใชงานในสวนขอมูลทั ่วไป สวน
บริการ และสวนฐานขอมูลในระดับมาก และนักศึกษาทุกสํานักวิชายังมีความพึงพอใจเว็บชวยสอน โดยรวมทุกดานในระดับ
มากเชนกัน 
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 ขอเสนอแนะทั่วไป 1) จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีการใชประโยชนจากเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรในระดับปาน
กลาง ดังน้ันควรมีการใหขอมูลขาวสารกับนักศึกษาเก่ียวกับขอมูลตางๆ ที่นําเสนอในเว็บไซต และเปนประโยชนตอนักศึกษา 
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการใชประโยชนจากเว็บไซตใหมากขึ้นกวาเดิม 2) จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอ
เว็บไซตคณะนิเทศศาสตรในระดับมาก ดังน้ันควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตในดานตางๆ เชน ขอมูลขาวสาร การ
ออกแบบ เพื่อสรางความพึงพอใจแกนักศึกษาใหมากขึ้นกวาเดิม และ 3) จากขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาพบวา 
นักศึกษาตองการใหมีการอัพเดทขอมูลขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ และกิจกรรมตางๆ ของคณะใหรวดเร็วกวาเดิม และควรจะ
มีบทเรียนใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต นอกจากน้ียังเสนอแนะวาทางคณะควรประชาสัมพันธเว็บไซตคณะ
นิเทศศาสตรใหเปนที่รูจักในวงกวางอีกดวย 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะตัวแปรการเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจ ดังน้ันในการวิจัยครั้ง
ตอไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรเพิ่มเติม เพื่อชวยในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตใหดี
ยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังน้ัน
ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางอ่ืนๆ เชน ประชาชนทั่วไป บุคลากร คณาจารย เพื่อจะไดรับทราบความคิดเห็นที่
หลากหลาย และสามารถนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตใหดียิ่งขึ้น 
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การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ที่มีตอน้ําดื่มตราวังสวนบานแกว                                                                         

The Study on the Behavior and Satisfaction of Students of Rambhai Barni 
Rajabhat University towards the Wang Suan Bahn Kaew Drinking Water 

กาญจนา  สมพื้น 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การ วิ จั ยครั้ ง น้ี มี วั ตถุป ระ สงค เพื่ อศึ กษาพฤติก รรมและความพึ งพอใ จของ นักศึ กษามหา วิทย า ลั ย                      
ราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ภาคปกติ ปการศึกษา 2557 จํานวน 9,008 คน (ขอมูลจากงานทะเบียนป 2557) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 382 คน เครื่องมือที่
ใชในการ วิจัยเปนแบบสอบถาม ปลายปดและปลายเปด สถิติที่ใชในการวิจัยไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สวนใหญเคยดื่มนํ้าดื่มตรา
วังสวนบานแกว โดยพบวานักศึกษาสวนใหญจะบริโภคนํ้าดื่ม ตราคริสตัล การเลือกนํ้าดื่มสวนใหญเพื่อดับกระหาย สวนใหญ
ดื่มนํ้าบรรจุในขวดเพท โดยสวนใหญบริโภคนํ้าดื่ม ตอวัน 1-2 ขวด และพบวาสวนใหญซ้ือนํ้าดื่มในศูนยอาหารของ
มหาวิทยาลัย  2) ความพึงพอใจตอนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว ดานผลิตภัณฑพบวารูปแบบของบรรจุภัณฑแบบขวดเพทมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับที่ 1 รองลงมาอันดับที่ 2 คือมีความพึงพอใจตอความสะดวกในการพกพาอยูในระดับมาก
และ อันดับที่ 3 คือสีสันของบรรจุภัณฑมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ดานราคาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
ในราคาซ่ึงมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดเปนอันดับที่ 1และรองลงมาคือราคามีความเหมาะสม
กับปริมาณของผลิตภัณฑ ดานการออกแบบสติกเกอรติดขางขวด พบวานักศึกษาพึงพอใจตอสีที่ใชมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุดรองลงมาพึงพอใจตอความสามารถส่ือถึงความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได และมีขอความอักษรที่ใช    มี
ความเหมาะสม ดานชองทางการจัดจําหนายพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
 คําสําคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, นํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว 

Abstract 

   This research aims to study the behavior and satisfaction of students of Rambhai Barni Rajabhat 
University towards the Wang Suan Bahn Kaew drinking water in which involved  a sampole group of 382 
full-time students during the academic year of  2014. The tool used to gather data were the opened-end 
and closed-end questionnaire forms and the statistical tools used to analyze the data included the 
values of percentage, the mean average (x), and the standard deviation (S.D).    

The research has found that;  1) the majority of students of the sample used to drink               
Wang Suan Bahn Kaew drinking water before, and in addition, most of them also drank Crystal brand 
drinking water as well. The reason of purchasing the water was mainly to quench their thirst. Also most of 
the students of the sample drank water that were packaged in PET bottles. The consumption of drinking 
water was around 1-2 bottles per day and the water had been bought from the shops in the university's 
canteen.  2) students' satisfaction towards Wang Suan Bahn Kaew drinking water can be categorized into 
several aspects as follows; in terms of packaging, 98.20 % of the sample were satisfied the most with the 
PET bottles as the material of the package following by 94.00% of them was satisfied with the colors used 
in packaging design, and 77.80% of them was satisfied with the portability of the packaging. In terms of 
pricing, 87.60% of the sample was satisfied with the price of Wang Suan Bahn Kaew drinking water, 78.00% 
of the sample believed that the price of Wang Suan Bahn Kaew drinking water was right and reasonable 
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with the quantity of the product. In terms of design, 88.00% of the sample was satisfied the most with 
the design of the label as they believed it conveyed the identity of the university very well, whilst 86.00% 
of them was satisfied with the label and believed it was appropriate for the product and following by 
85.60% of the sample was satisfied with the color scheme used in packaging design. Finally, in terms of 
product recommendation, 86.60% of the sample was satisfied the most with the recommendation they 
received from the shops whereas 72.00% of the sample was satisfied with the recommendation they 
received via the advertising and public relations efforts made by the university.           
Keyword: The behavior, Satisfaction, Students of Rambhai Barni Rajabhat University Wang Suan Bahn 
Kaew Drinking Water  

บทนํา  

             สําหรับส่ิงมีชีวิต นํ้าเปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต นํ้าจึงมีบทบาทสําคัญตอมนุษยตั้งแต
ตื่นนอนจนถึงเขานอน รางกายของมนุษยตองการนํ้าทุกวัน นํ้าไมเพียงแตชวยดับกระหายเทาน้ันแตเปนส่ิงจําเปนมากสําหรับ
รางกายมนุษย รางกายของมนุษยตองการนํ้าในแตละวันเปนจํานวนมากเพื่อนําไปหมุนเวียน ในรางกายชวยในการทํางานของ
อวัยวะตางๆ ใหสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ ระบบตาง ๆ ของรางกายมีการทํางานเพื่อปรับสมดุลใหกับรางกาย รางกาย
จึงมีการขับนํ้าออกในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงทําใหรางกายตองสูญเสียนํ้า ในแตละวันเปนจํานวนมาก   ดังน้ันรางกายจึงตองการนํ้า
เขาไปทดแทนในแตละวันเพื่อคืนความสมดุลใหกับรางกายเปนจํานวนมากเชนกัน สําหรับผูที่ใชชีวิตอยูนอกบาน นํ้าดื่มบรรจุ
ขวดจึงกลายเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต  ทําใหนํ้าดื่มบรรจุขวดกลายเปนธุรกิจที่นาสนใจ นํ้าดื่มบรรจุขวดจึงมีการผลิต
ออกมาหลากหลายตราสินคาเพื่อรองรับความตองการในการบริโภคนํ้าดื่ม องคกรหลายองคกรที่มีบุคลากรอยูเปนจํานวนมาก
จึงตางหันมา เปนผูผลิตนํ้าดื่มเองเพราะนอกจากจะสนองตอบตอความจําเปนของผูบริโภคในดานความตองการนํ้าแลวยังนํามา            
ซ่ึงภาพลักษณที่ดีและนํารายไดใหกับองคกรอีกดวย  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีบุคคลากรมาปฏิบัติหนาที่ในสวนสายสนับสนุนและสาย
วิชาการจํานวนมาก มีคณะที่เปดทําการสอน 10 คณะ หลากหลายสาขา และในแตละปมีจํานวนนักศึกษาที่สนใจเขามาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป ปจจุบันปพุทธศักราช 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมี
นักศึกษาภาคปกติจํานวน 9,008 คน นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร – อาทิตย) จํานวน 1,394 คน และนักศึกษาในระดับ
ปริญญาโท จํานวน 140 คน (ขอมูลจากงานทะเบียนป 2557) จะเห็นไดวาจํานวนนักศึกษารวมแลวมีจํานวนถึง 10,253 คน 
ดวยเหตุน้ีในปพุทธศักราช 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจึงไดมีการดําเนินการเพิ่มบรรจุภัณฑใหมีความหลากหลาย
ขึ้นเพื่อรองรับความตองการในการบริโภค โดยไดรับการตรวจสอบคุณภาพนํ้าดื่มจนไดมาตรฐานกอนที่จะมีการผลิตเพื่อวาง
จําหนาย 
              ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีน้ันยอมสรางคุณคาดานจิตใจใหกับบุคลากร และชวยในการ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดีอีกดวยหากผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาน้ันไดรับการตอบรับเปนอยางดี  
              ผูวิจัยในฐานะที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สายวิชาการ สังกัดคณะนิเทศศาสตรมจึงสนใจที่จะ
เพื่อศึกษาถึง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาคปกติ ที่มีตอนํ้าดื่มตราวังสวน
บานแกว ซ่ึงจะไดนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบและคุณภาพของนํ้าดื่ม ใหผูบริโภคมีความสนใจมาก
ยิ่งขึ้นอันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่ดีผานตัวผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และนํามาซ่ึงรายไดให กับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏรําไพพรรณีอีกหน่ึงทางดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

              1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มนํ้าดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
              2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

              การวิจัยครั้ง น้ีมุ งศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                   
ที่มีตอนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว ในดานตาง ๆ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาในแตละดานของนํ้าดื่ม ตราวังสวน
บานแกว ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาคปกติ จํานวน 9,008 คน (ที่มา : งาน
ทะเบียนและวัดผล, 2557) กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ภาคปกติ จํานวน 382 ตัวอยาง  โดย
ไดกําหนดความเชื่อม่ันที่ 95 % กําหนดความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5 % หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน โดยใชขอมูลนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 10 คณะ ผูวิจัยทําการวิจัยในกลุมนักศึกษาภาคปกติ ศูนยจันทบุรีที่
เขาศึกษาระหวางป 2553 – 2557 โดยนําจํานวนนักศึกษา ในแตละคณะเปรียบเทียบหาอัตรารอยละจากกลุมตัวอยางทั้งส้ินที่
ตองศึกษาจํานวน  382 ตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

           เครื่องมือที่ใชในการวิจัยปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ คณะ 
ชั้นป รายได   
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มนํ้าของกลุมตัวอยาง  
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ซ่ึงมีประเด็นในการสอบถาม 4 ดาน ไดแก   
1. ดานผลิตภัณฑ  2. ดานราคา 3. ดานการออกแบบสติกเกอรติดขางขวด  4. ดานการแนะนําผลิตภัณฑ ที่มีตอนํ้าดื่มตราวัง
สวนบานแกว ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับ                            
 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยางที่มีตอนํ้าดื่ม
ตราวังสวนบานแกวการเก็บรวบรวมขอมูล 
    การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาแตละคณะจากการเทียบหาอัตรารอยละ
ทั้งหมด 10 คณะ จํานวน 382 ชุด และรอรับแบบสอบถามกลับคืน 382 ชุด คิด เปน 100 เปอร เซ็นต                                                                                          
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถึ่ คารอยละ  คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 1.  ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาหญิงมากที่สุดจํานวน 
257 คน  คิดเปนรอยละ 67.28 และเปนนักศึกษาชายจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.72  อายุ อยูระหวาง 20 – 22  ป 
มากที่สุด จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 53.93 รองลงมามีอายุระหวาง 21 – 22 ป   จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 36.65 
และมีอายุระหวาง 23 – 24 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.90 ตามลําดับ ระดับชั้นปการศึกษาเปนนักศึกษาในระดับชั้น
ปที่ 1 มากที่สุด จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 62.04 รองลงมาเปนนักศึกษาระดับชั้นปที่ 2 จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 
25.39 และเปนนักศึกษาระดับชั้นปที่ 3 จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.64 ตามลําดับ  เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรมากที่สุด
จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.89 รองลงมาเปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 91 คน คิดเปนรอย
ละ 23.82 และเปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.59 ตามลําดับ  รายได พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 4,001 - 5,000 บาท มากที่สุด จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 51.83 รองลงมามีรายได
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,001 - 4,000 บาท จํานวน 80 คน  คิดเปนรอยละ 20.94 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001 - 6,000 
บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 16.23 
 2. ขอมูลพฤติกรรมการดื่มน้ําของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม การเลือกยี่หอนํ้าดื่มในปจจุบัน พบวานักศึกษา
เคยดื่มนํ้าดื่มตราคริสตัลมากที่สุด จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.73 รองลงมาพบวาเปนนํ้าดื่ม ตราวังสวนบานแกว 
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 21.53 และเปนนํ้าดื่ม อ่ืน ๆ จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.94 ตามลําดับ การซ้ือนํ้าดื่ม 
(ขนาดบรรจุขวด ปริมาณ มล.) พบวานักศึกษาดื่มนํ้าขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตรมากที่สุด จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 
38.48 รองลงมาพบวาเปนนํ้าขนาดบรรจุ 350 มิลลิลิตร จํานวน 85 คน คิดเปน รอยละ 18.33  และขนาดบรรจุ 1.000 
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มิลลิลิตร จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.94  ตามลําดับ การดื่มนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว นักศึกษาเคยดื่มนํ้าดื่มตราวัง
สวนบานแกวมากที่สุดจํานวน 357 คน คิดเปนรอยละ 93.46 และไมเคยดื่มนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 6.54 ตามลําดับ 9  เหตุผลในการซ้ือนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว พบวานักศึกษาดื่มนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวเพื่อดับ
กระหายมากที่สุด จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 46.59 รองลงมาดื่มเพราะบรรจุภัณฑ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 
24.86 และ ดื่มเพราะตรายี่หอ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23,29 ตามลําดับ การเลือกบรรจุภัณฑนํ้าดื่มตราวังสวนบาน
แกว พบวานักศึกษาเลือกบรรจุภัณฑนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวบรรจุในขวดเพทมากที่สุด จํานวน 379 คน คิดเปน รอยละ 
99.21 และ ดื่มนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวบรรจุในขวดพลาสติกจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.79 ตามลําดับ การบริโภคนํ้า
ดื่ม ตอวัน (ขวด) พบวานักศึกษาบริโภคนํ้าดื่มจํานวน 1-2 ขวดมากที่สุด คิดเปน รอยละ 90.05 และบริโภคนํ้าดื่ม                       
จํานวน 3-4 ขวด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.95 ตามลําดับ 
 3. ความพึงพอใจที่ มีตอน้ํ าดื่มตราสวนบานแกวของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม                   
ความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการออกแบบสติกเกอรติดขางขวด และความพึงพอใจ ดานการแนะนํา

ผลิตภัณฑ ที่มีตอนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.11) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงคาเฉล่ีย

จากมากไปนอยพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการออกแบบสติกเกอรติดขางขวด ( x = 4.31) ดานราคา ( x = 

4.13) ดานผลิตภัณฑ ( x = 4.01) ดานการแนะนําผลิตภัณฑ ( x  = 3.97) เม่ือพิจารณาประเด็นยอย ในแตละดาน โดยเรียง
ตามคาเฉล่ีย ดานผลิตภัณฑ  นักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นยอยดานลักษณะของบรรจุภัณฑแบบขวดเพทมาก เปน

อันดับหน่ึง ( x  = 4.91) รองลงมาคือสีสันของบรรจุภัณฑ ( x  = 4.70) บรรจุภัณฑพกพาไดสะดวก ( x  = 3.89 ) ขนาดของ

บรรจุภัณฑ ( x  = 3.65 ) บรรจุภัณฑสามารถนําไปใชประโยชนอ่ืนได ( x =3.60) และลักษณะของบรรจุภัณฑแบบขวด

พลาสติก( x  = 3.33) ตามลําดับ ดานราคา  นักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นยอยดานความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑเปน

อันดับหน่ึง  ( x = 4.38) รองลงมามีความเหมาะสมกับปริมาณ 4.13 และมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ( x = 3.90 ) ตามลําดับ    
ดานการออกแบบสติกเกอรติดขางขวด นักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นยอย ดานสามารถส่ือถึงความเปนมหาวิทยาลัยฯ 

ไดเปนอันดับหน่ึง ( x = 4.40 ) รองลงมาดานรูปแบบมีความเหมาะสม ( x  = 4.30)  สีที่ใชมีความเหมาะสม ( x = 4.28) และ

ดานขอความ อักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( x = 4.25)ตามลําดับ ดานการแนะนําผลิตภัณฑนักศึกษามีความพึงพอใจใน

ประเด็นยอยการแนะนําผลิตภัณฑจากรานคามากเปนอันดับหน่ึง ( x  = 4.33)  และการโฆษณา และประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัยฯ ( x  = 3.60) ตามลําดับ 3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนานํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวนักศึกษาให
ขอเสนอแนะดังน้ี   3. 1 ดานของผลิตภัณฑตองการใหมีหลายขนาดเพื่อเปนทางเลือกในการดื่มแตละครั้งและตองการใหมีการ
จัดการแขงขันงานประดิษฐจากขวดนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว 3. 2 ตองการใหมีการวางจําหนายตามอาคารตาง ๆ เพื่อสะดวก
ในการซ้ือ 3. 3  ตองการใหมีการสะสมฝาขวดนํ้าแลวนํามาแลกขวดใหม 3. 4 ตองการใหมีการโฆษณา และประชาสัมพันธให
มากขึ้นกวาเดิม โดยอาจมีการแขงขันภาพโปสเตอร ขอความสําหรับการโฆษณา ประชาสัมพันธนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการ วิจัยพบวา นักศึกษาด านพฤติกรรมตอการดื่ ม  นํ้าดื่ มตรา วังสวนบ านแก ว  โดย นักศึ กษา                        
ดื่มเพื่อดับกระหาย และเ ลือกบรรจุภัณฑ นํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวที่บรร จุในขวดเพท ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏี                  
ความตองการของมาสโลว(Maslow, 1970) ทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับขั้นของมาสโลว กลาววา มนุษยมีความตองการ ความ
ปรารถนา และไดรับส่ิงที่มีความหมายตอตนเอง ความตองการเหลาน้ีจะเรียงลําดับขั้นของความตองการ ตั้งแตขั้นแรกไปสู
ความตองการขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ ซ่ึงมีอยู 5 ขั้น ดังน้ี 1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้าดื่ม การพักผอน 
ฯลฯ  2. ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Security or Safety needs) 3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ 
(ความตองการทางสังคม) (Affiliation or Acceptance needs) 4. ความตองการการยกยอง (Esteem needs) หรือ ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) ซ่ึงเปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล 
นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยวรรณ อิมะไชย (2555) ไดศึกษาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุ
ภาชนะของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางที่บริโภคนํ้าดื่มบรรจุภาชนะแบบขวดมีเหตุผลที่
เลือกบริโภค เน่ืองจากมีความสะดวกในการซ้ือ ขนาดที่นิยมบริโภคคือ 500 มิลลิลิตร และนิยมบริโภคขวดใส เน่ืองจากม่ันใจ
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ในคุณภาพ  ดานความพึงพอใจที่มีตอน้ําดื่มตราวังสวนบาน ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการออกแบบสติกเกอรติด

ขางขวด และความพึงพอใจ ดานการแนะนําผลิตภัณฑ ที่มีตอน้ําดื่มตราวังสวนบานแกว โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 
4.11)  นักศึกษาสวนใหญในภาพรวมมีความพึงพอใจใน ดานการออกแบบสติกเกอรติดขางขวดมากที่สุด รองลงมาพึงพอใจใน
ดานราคา และมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ตามลําดับซ่ึงสอดคลองกับ Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา 
พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้น ตองมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให
บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซ่ึงความตองการของแตละคนไมเหมือนกันความตองการ
บางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้น จากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือความลําบาก
บางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง 
(esteem)หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําใน
ชวงเวลาน้ัน ความตองการกลายเปนส่ิงจูงใจ เม่ือไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด ขณะที่ ชาริณี (2535)                  
ไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววา บุคคลพอใจจะกระทําส่ิงใดๆที่ใหมีความสุขและ จะหลีกเล่ียงไมกระทําในส่ิงที่
เขาจะไดรับความทุกขหรือความยากลําบาก โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีน้ีได 3 ประเภท คือ 1. ความพอใจดาน
จิตวิทยา (psychological hedonism) เปนทรรศนะของความพึงพอใจวามนุษย โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุข
สวนตัวหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใด ๆ 2. ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เปนทรรศนะของความพอใจวา
มนุษยจะพยายามแสวงหาความสุขสวนตัวแตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติของมนุษยเสมอไป 3. ความ
พอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือวามนุษยแสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชนของมวลมนุษยหรือ
สังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูและเปนผูไดรับผลประโยชนผูหน่ึงดวย ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนานํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาพบวา นักศึกษา  เคยดื่มนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวโดยเลือกบรรจุภัณฑเปนขวดเพท ดังน้ัน ดังน้ันใน
การผลิตจึงควรมีการผลิตนํ้าดื่ม   ที่บรรจุในขวดเพทเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตรานํ้าดื่มของมหาวิทยาลัยซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทิพยวรรณ อิมะไชย (2555) ไดศึกษาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุภาชนะของผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางที่บริโภคนํ้าดื่มบรรจุภาชนะแบบขวดมีเหตุผลที่เลือกบริโภค เน่ืองจาก              
มีความสะดวกในการซ้ือ ขนาดที่นิยมบริโภคคือ 500 มิลลิลิตร และนิยมบริโภคขวดใส เน่ืองจากม่ันใจในคุณภาพ ความพึง
พอใจตอนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวดานการออกแบบสติกเกอรติดขางขวด ในประเด็นยอยดานสามารถส่ือถึงความเปน

มหาวิทยาลัยฯ ไดเปนอันดับหน่ึง ( x = 4.40 )  แสดงใหเห็นถึงความรัก ความศรัทราและความผูกพันที่มีตอตราสินคาได 
ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชนผลิตนํ้าผลไม  ตราวังสวนบานแกวเพื่อเปน
การสรางตราสินคาใหมีความหลากหลายผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภคตอไปนอกจากน้ีนักศึกษาตองการใหมีการผลิตนํ้าดื่มหลาย 
ๆ ขนาดเพื่อสนองความตองการดื่มในแตละครั้ง และเห็นควรใหมีการวางจําหนายนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวตามอาคารตาง ๆ 
เพื่อความสะดวกในการซ้ือนอกจากน้ีควรใหมีการสงเสริมการขายโดยมีกิจกรรมเก่ียวกับการดื่มนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว เชน
การสะสมฝาขวดนํ้าแลวนํามาแลกขวดใหมฟรีอีกทั้งในดานของการโฆษณา และประชาสัมพันธ นํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวควร
จัดใหมีการโฆษณาและประชาสัมพันธใหมากขึ้นโดยอาจมีการแขงขันเปน ภาพโปสเตอร ขอความสําหรับการโฆษณา 
ประชาสัมพันธที่เก่ียวกับนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังน้ันในการวิจัยครั้ง
ตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางอ่ืน ๆ เชน บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดรับทราบถึงขอมูลในดานตาง ๆ อันจะสามารถนํามา
ปรับปรุงและพัฒนานํ้าดื่มตราวังสวนบานแกวใหดียิ่งขึ้นตอไป                                     
 2. การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเฉพาะพฤติกรรมและความพึงพอใจดังน้ันการวิจัยครั้งตอไปจึงควรศึกษาตัว
แปร อ่ืน ๆ  ที่ เ ก่ี ย วข อง กับ นํ้าดื่ มตรา วังสวนบ านแก ว  เพื่ อ นําข อ มูลที่ ได มาปรับปรุ งพัฒนา ใหดี ยิ่ ง ขึ้ นต อ ไป                                                     
 3. การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะนํ้าดื่มตราวังสวนบานแกว ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความ
ตองการใหมีการผลิตนํ้าดื่มประเภทอ่ืน ๆ ตราวังสวนบานแกว เชน นํ้าผลไม เพื่อจะไดสนองความตองการ ที่หลากหลายของ
ผูบริโภคได 
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พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร  
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The Ethical Behavior of The First Year Students at Faculty of Education, 
RambhaiBarniRajabhat University 

อัฐฉญา  แพทยศาสตร, เสาวนีย  เจียมจักร   
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จําแนกตามเพศ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556 จํานวน 248 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามวัดพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษา  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาคะแนน
เฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวาโดย
ภาพรวมระดับจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  อยูในระดับสูงมากสวนราย
ดานอยูในระดับสูงมากเชนกัน  โดยเรียงจากมากไปหานอย  ดังน้ี  ดานความกตัญู  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความ
อดทน  ดานความเสียสละ ดานความรับผิดชอบ  ดานจิตสาธารณะ และดานซ่ือสัตย 
 2.การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมจําแนกตามเพศ  พบวานักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน  4  ดาน  คือ ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความ
รับผิดชอบ  ดานความกตัญู  และดานจิตสาธารณะ  โดยนักศึกษาหญิงมีระดับจริยธรรมสูงกวานักศึกษาชาย 
คําสําคัญ: พฤติกรรมทางจริยธรรม, นักศึกษาชั้นปที่ 1, คณะครุศาสตร 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the ethical behaviors of the first year students at 
Faculty of Education, RambhaiBarniRajabhat University and to compare the ethical behaviors of the first 
year students at Faculty of Education, RambhaiBarniRajabhat University. Variables were sexs. The 
instruments used in this study was ethical behavior questionnaire 
  The research findings were as follows: 
 1. The ethical behaviors of the first year students of Faculty of Education, RambhaiBarniRajabhat 
University in overall was at a high level in aspects of gratitude, discipline, endurance, sacrifice, 
responsibility, public consciousness and honesty. 
 2. The comparisonofbehavioral ethic classified by gender has found that both male and female 
students have .05 level of significant difference in ethical aspect of discipline, responsibility, gratitude, 
public consciousness and female were higher than males. 
Keywords: The ethical behaviors, the first year students, Faculty of Education 

บทนํา 

สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรมและมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
รวมถึงเผชิญปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ดังภาพที่เห็น
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ไดชัดเจนและเปนขาวอยูทุกวัน ก็คือการทุจริตคอรัปชั่น  การกออาชญากรรม  การเสพและการคายาเสพติด  ซ่ึงแพรระบาด
ในกลุมเยาวชนไทย  ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษารวมถึงการแตงกายลอแหลมที่เปนมูลเหตุกอใหเกิดอาชญากรรม
ทางเพศของนักศึกษาหญิง  การขายบริการทางเพศของนักศึกษาการที่นักศึกษาอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา  การทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและตางสถาบันซ่ึงในอดีตคนไทยมีพฤติกรรมที่เปนผูโอบออมอารี มีเมตตากรุณา  
เอ้ือเฟอเผ่ือแผใจบุญและยึดม่ันในพระพุทธศาสนา   
 จากการพัฒนาประเทศที่ผานมาสังคมไทยไดมุงความเจริญทางเศรษฐกิจและความกาวหนาของเทคโนโลย ี
สารสนเทศ กอใหเกิดการแขงขัน  มีคานิยมทางวัตถุ  มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน  มุงแสวงหาประโยชนใหกับตนเอง
มากกวาสวนรวม โดยไดละเลยความสําคัญของการพัฒนาทางดานจิตใจคุณธรรมจริยธรรมจึงกอใหเกิดความเสียหายเกิด
ปญหาตางๆที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและเปนที่มาของปญหาสังคมซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุม
นิสิตนักศึกษาซ่ึงเปนพลังสําคัญในอนาคตของประเทศก็สะทอนปญหาดังกลาวอยางนาเปนหวงดังที่ทองชัยกอแกว (2546 : 
42) ไดกลาวถึงพฤติกรรมของเยาวชนที่เปนปญหาในสังคมที่เราพบเห็นในประเทศไทยมีหลายรูปแบบแตละคนมีความแตกตาง
กันและจากขาวหนาหนังสือพิมพมีกลุมเด็กขายตัวและขายแรงงานซ่ึงตองอยูในภาวะจํายอมและจํานนตอโอกาสทางสังคมพบ
กลุมที่กวาจะรูก็สายเสียแลวมีทั้งกลุมลูกนักการเมืองที่ติดยาเสพติดไปฆาคนอ่ืนตายไปทําคนอ่ืนทองแลวทิ้งมีจํานวนไมนอยที่
ติดคุกและสุดทายคือกลุมที่ไมตองการมีชีวิตอยู 
 จากที่กลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาสังคมไทยไดพยายามกาวตามความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดย
มิไดนําพาความเจริญทางจิตใจใหกาวตามไปดวย  สงผลใหเยาวชนไทยเปดโลกทัศนทางความคิดที่จะรับวัฒนธรรมสมัยใหม
อยางมีเสรีภาพ  โดยละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน  นําพาชีวิตมุงสูการแขงขันเพื่อหวังใหไดเปรียบผูอ่ืน  จึงมีพฤติกรรมทั้งทาง
กายและจิตใจที่เบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเปน  คือมีทักษะการคิดในเชิงคุณธรรมจริยธรรมนอยกวาทักษะการคิดในเชิง
วิทยาศาสตร เยาวชนไทยจึงมีลักษณะที่เกงวิชาการ  แตออนคุณธรรมจริยธรรม (พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย. 2544 : 37-
38) 
 สถานศึกษาจึงถือเปนสวนหน่ึงในการสรางใหนักศึกษาเกิดความสมดุลเปนทรัพยากรมนุษยที่ดีนอกจากจะมุงเนน
การเปนผูมีความรูความสามารถ  ทักษะ  และมีทัศนคติที่ดี  แตส่ิงที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันก็คือ ความดีงาม คุณธรรม
และจริยธรรม  ที่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาพึงมี “การพัฒนาจริยธรรมเปนการพัฒนาความคิดใหยอมรับความจริง คือ  
ยอมรับขอบกพรองของตนเองแลวแกไขปรับปรุง  แนวคิดเรื่องการพัฒนาจริยธรรมจึงมิใชเพียงการสอนใหคนเปนคนดี แตเปน
แนวทางของการพัฒนาดานอ่ืนๆ ดวย การสรางนิสัยมองตนเองเพื่อแกไขปรับปรุงเปนรากฐานของการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ
และสันติภาพ  คนดีตองมีสติปญญา  จึงจะรักษาความดีและทําใหความดีงอกงามได  คือ  ดีเพราะปจจัยภายใน  ดีเพราะ
ม่ันใจในความดี  จึงดีทั้งในที่ลับและที่แจงมีความศรัทธาในตนเองและผูอ่ืน  คิดและทําแตส่ิงที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
ความเอ้ืออาทรจึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ อางถึงในสุชาติ ต.
วิเชียร. 2547 :1) 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตโดยเนนคุณลักษณะของ
นักศึกษาใหรักชาติ ศาสน กษัตริย ยืดม่ันระบอบประชาธิปไตยมีคุณธรรม และจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนครูมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ เคารพตอกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยความสามารถในการส่ือสาร ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน
และใชเทคโนโลยีไดอยางถูกตองเหมาะสมมีความคิดกวาง มองไกล ใฝรู สูงานมีวิจารณญาณในการดําเนินชีวิตตาม ประเพณี
และวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยมีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีจิตสาธารณะมีอารมณม่ันคง อดทนอดกล้ัน มีสุขภาพจิตที่ดีแตงกาย
สะอาด เรียบรอย ถูกระเบียบ และเหมาะสมกับกาลเทศะซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบ
เอ็ดพ.ศ. 2555-2559 ไดกลาวถึงวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาคุณภาพคนวาพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้ง
ทางกาย ใจสติปญญาอารมณคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  รวมถึง
วางเปาหมายใหคนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองมีสุขภาวะดีขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมาก
ขึ้นนอกจากน้ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดใหความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา  มีความสุขและมีความเปนไทยดังน้ัน
จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะตองมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหเปนคนเกงคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีความสุขในสังคมยุคโลกาภิวัฒนน้ีอยางเต็มความสามารถดังที่ ณรงค  ศิลารัตน (2544 : 1) กลาววาคุณธรรม  จริยธรรมไมได
เกิดขึ้นในตัวบุคคลโดยธรรมชาติ แตเกิดจากการอบรมส่ังสอน  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่ง  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1คณะ
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ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีวาอยูในระดับใดปฏิบัติมากนอยแคไหนเพื่อนําขอมูลในการวิจัยไปใชในการวาง
แผนการสอนหรือจัดโครงการปรับปรุงแกไขบทบาทใน  การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
แทจริง  และผลการศึกษาจะเปนประโยชนแกนักศึกษาทําใหเกิดการเรียนรูที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใหถูกตอง
และเปนที่ยอมรับของสังคม  อีกทั้งยังเปนขอมูลใหผูที่เก่ียวของใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนา  สงเสริม และปลูกฝงจริยธรรมที่ดี
งามใหเกิดขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณี จําแนกตามเพศ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556 จํานวน 248 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษาในดานความมีระเบียบวินัย  ดานความรับผิดชอบ  ดานความซ่ือสัตย  ดานความเสียสละ ดานความอดทน ดานความ
กตัญู  และดานจิตสาธารณะมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .21 
ถึง .82 และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .91 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยแจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเองซ่ึงผูวิจัยไดอธิบายใหเขาใจถึงจุดมุงหมายในการ
ทําแบบสอบถามและอธิบายคําชี้แจงในการทําแบบสอบถามที่ถูกตอง 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย X คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD การทดสอบคาที(t-test)  และมี
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนคาเฉล่ียดังน้ีคะแนนเฉล่ีย 4.50  -  5.00  หมายถึง  นักศึกษามีระดับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมสูงมากที่สุดคะแนนเฉล่ีย3.50  -  4.49  หมายถึง  นักศึกษามีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงมากคะแนนเฉล่ีย2.50  
-  3.49  หมายถึง  นักศึกษามีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมปานกลางคะแนนเฉล่ีย1.50  -  2.49  หมายถึง  นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมนอยคะแนนเฉล่ีย1.00  -  1.49  หมายถึง  นักศึกษามีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมนอยที่สุด 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจําแนกตามเพศ 
พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง รอยละ74.6 นอกจากน้ันเปนนักศึกษาเพศชายรอยละ 25.4 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พบวา  จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยภาพรวมอยูในระดับสูงมาก  สวน
รายดานอยูในระดับสูงมากเชนกัน  ซ่ึงเรียงจากมากไปหานอยไดดังน้ี  ดานความกตัญู ( X = 4.21)  ดานความมีระเบียบ

วินัย( X =4.11)ดานความอดทน ( X = 4.06) ดานความเสียสละ( X = 4.06)ดานความรับผิดชอบ( X = 4.05) ดานจิต

สาธารณะ( X = 4.04) ดานความซ่ือสัตย ( X = 4.03) 

 ดานความมีระเบียบวินัยอยูในระดับสูงมาก และรายขออยูในระดับสูงมากทุกขอ ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรก ไดแก นักศึกษาขออนุญาตอาจารยเม่ือจะออกจากหองเรียน ( X =4.39) นักศึกษาเขาชั้นเรียนทันเวลาเสมอ     

( X =4.39) นักศึกษาไมทําลายทรัพยสินของทางราชการและชวยดูแลเปนอยางด ี( X =4.37) 

 ดานความรับผิดชอบอยูในระดบัสูงมาก และรายขออยูในระดับสูงมากทุกขอซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย  3 
อันดับแรก ไดแก ถานักศึกษายืมของหรือเงินจากเพื่อนนักศึกษาใชคืนเสมอ ( X = 4.42) นักศึกษาเขาเรียนทุกครั้งแมวา

อาจารยจะไมมีการเช็คชื่อ ( X = 4.36)นักศึกษาสงงานอาจารยตรงเวลาเสมอ ( X = 4.23) 
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 ดานความซ่ือสัตยสุจริตอยูในระดับสูงมาก และรายขออยูในระดับสูงมาก 9 ขอ ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 
อันดับแรก  ไดแก  เวลาซ้ือของถาแมคาทอนเงินเกินนักศึกษาจะรีบคืนเงินใหแมคาทันที ( X = 4.39) นักศึกษาไมเคยแอบอาง

วาตนมีสวนรวมในรายงานกลุมทั้ง ๆ ที่ไมไดชวยงานเพื่อนเลย ( X = 4.21)นักศึกษาไมหยิบส่ิงของของผูอ่ืนโดยไมไดรับ

อนุญาต ( X = 4.14) และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ  คือนักศึกษาไมเคยคัดลอกงานหรือการบานเพื่อน ( X = 3.39) 

 ดานความเสียสละอยูในระดับสูงมาก และรายขออยูในระดับสูงมากทุกขอ ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย        
3 อันดับแรก ไดแก นักศึกษาแบงอาหารหรือส่ิงของใหเพื่อนดวยความเต็มใจเสมอ ( X = 4.25) นักศึกษาชอบชวยเหลือคนอ่ืน

เทากําลังที่ตนเองสามารถชวยเหลือได ( X = 4.18) นักศึกษาไมเคยนําของสวนรวมมาใชเพื่อประโยชนสวนตัว ( X = 4.14) 

 ดานความอดทนอยูในระดับสูงมาก และรายขออยู ในระดับสูงมากทุกขอซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย           
3 อันดับแรก ไดแก นักศึกษามาเรียนหนังสือเปนประจําไมเคยขาดถาไมจําเปนจริง ๆ ( X = 4.44) นักศึกษาทํางานที่ไดรับ

มอบหมายแลวเสร็จตามวันเวลาที่ กําหนดทุกครั้ง ( X = 4.16) นักศึกษากลาเผชิญกับความยากลําบากในการเรียน               

( X = 4.12) 

 ดานความกตัญูอยูในระดับสูงมาก และรายขออยูในระดับสูงมากทุกขอ ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย          
3 อันดับแรก ไดแก นักศึกษาดูแลเปนหวงเวลาพอแมหรือญาติผูใหญเจ็บปวย ( X = 4.31) นักศึกษาเชื่อฟงในส่ิงพอแมหรือ

ผูปกครองตักเตือนหรือหามปราม ( X = 4.28) นักศึกษาชวยดูแลรักษาทรัพยสินภายในบานใหอยูในสภาพเรียบรอย            

( X = 4.27) 

 ดานจิตสาธารณะอยูในระดับสูงมาก และรายขออยูในระดับสูงมากทุกขอ ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย         
3 อันดับแรก  ไดแก  นักศึกษาปดไฟ ปดแอร ปดพัดลม ตามที่ไดรับมอบหมาย ( X = 4.21)นักศึกษาใชอุปกรณการเรียนของ

สวนรวมอยางทะนุถนอม( X = 4.20)นักศึกษารีบปดกอกนํ้าเม่ือพบเห็นนํ้าไหลทิ้ง ( X = 4.17) 

 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ใน 7 ดาน พบวา จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จําแนกตาม
เพศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  และพบวาดานความมีระเบียบวินัยดานความรับผิดชอบดานความ
กตัญูและดานจิตสาธารณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  สวนดานความซ่ือสัตยดานความเสียสละและดาน
ความอดทน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยนักศึกษาเพศหญิงมีระดับจริยธรรมสูงกวาเพศชาย 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556 ผูวิจัยพบประเด็นสําคัญที่ตองนํามาอภิปราย  ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2556  โดยภาพรวมอยูในระดับสูงมาก  และรายดานพบวาอยูในระดับสูงมาก
เชนกัน  ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี  ดานความกตัญู ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความอดทน ดานความ
เสียสละ ดานความรับผิดชอบ ดานจิตสาธารณะ  ดานความซ่ือสัตย  ที่ผลออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะมีสถานภาพเปน
นักศึกษา  ไดเขามาอยูในระบบการเรียนการสอน  ไดรับการอบรมบมนิสัยและไดรับการขัดเกลาทางสังคม  ทั้งจากกลุมเพื่อน  
จากอาจารยและจากผูปกครอง  ซ่ึงทาง คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเองก็ไดมีการมุงเนนดานกฎระเบียบ
ตางๆอยางเครงครัด  มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เนนความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความอดทน  มีจิตสาธารณะ 
และในชั่วโมงสอนก็จะมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมดวยเสมอ  ประกอบกับเปนวัยที่อยูในชวงวัยรุนตอนปลาย  เปน
ชวงที่มีวุฒิภาวะทางอารมณและความคิด  สามารถตัดสินใจเลือกพฤติกรรมปฏิบัติในส่ิงที่ถูกที่ควรไดดวยตนเอง  อันเปนไป
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg (1987) ที่กลาววา  พัฒนาการการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของมนุษยเปนไป
ตามลําดับขั้น  โดยชวงอายุ  16 ป ขึ้นไป  จะเขาใจคานิยม  คุณคาทางจริยธรรมและหลักเกณฑที่จะนําไปใชในสังคมใน
สภาพการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมมีการใชสัญญาประชาคมเปนองคประกอบในการเลือกกระทําส่ิงตาง ๆ อยาง
มีเหตุผล โดยคํานึงถึงความสงบเรียบรอยของสวนรวม  ซ่ึงจริยธรรมในระดับน้ีเรียกวา ระดับเหนือกฎเกณฑ  สงผลทําใหความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รําไพพรรณี อยูในระดับสูงมากทุกดาน  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ จารุรัตน  มักกะโรทัย (2544) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  ที่พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมอยูในระดับมากทุกดาน  สุมาลี  สุดจินดา (2546 : 54) ที่ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
สังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนและผูปกครองนักเรียน  พบวา  จริยธรรมของนักเรียน
โดยรวมทั้ง 7 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกดาน   

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556 จําแนกตามเพศ  พบวา เพศหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมสูงกวาเพศชาย  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน  ดานความมีระเบียบวินัย ดานความรับผิดชอบ  ดานความกตัญู  และดานจิตสาธารณะ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะเพศหญิงเปนเพศที่ออนแอกวาเพศชาย  ดังน้ันครอบครัวและระบบสังคม
จึงใหความใสใจในการอบรมเล้ียงดูมากกวาเพศชาย  อีกทั้งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไดหลอหลอมใหเพศหญิงอยูในกรอบ
ของกฎเกณฑ  วัฒนธรรมและประเพณี  จึงสงผลใหเพศหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมสูงกวาเพศชาย  ดังที่ Kohlberg 
(1987) กลาววา  ผูที่มีอายุระหวาง 13-25 ป ซ่ึงอยูในขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม  ขั้นที่ 4 และ 5 เปนขั้นที่ทําตามกฎหมาย
และระเบียบของสังคม  ในระดับบุคคลจะเขาใจกฎเกณฑและบรรทัดฐานของสังคม  เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของบุคคลที่พึง
ปฏิบัติ  และในขั้นน้ีบุคคลจะเห็นความสําคัญของคนหมูมาก  พิจารณาความถูกตอง  คํานึงถึงสิทธิ  หนาที่  เสรีภาพ  ขอ
สัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  ดังน้ันจึงทําใหพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  แตกตางกัน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรเปล่ียนเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เน่ืองจากนักศึกษาอาจจะตอบแบบสอบถามไมตรงกับความเปนจริง หรือ
เขาขางตนเอง อาจสงผลใหการวิจัยคลาดเคล่ือนได 
 2. ควรทําการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยเพิ่มตัวแปร อายุ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายไดครอบครัว วิธีการ
อบรมเล้ียงดูของครอบครัว 
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การศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีปการศึกษา 2555 
The Employment Situation of  the Bachelor Degree Graduates from    

   Rambhai Barni Rajabhat University in the Academic Year 2012 
บุศรา  สาระเกษ , เรืองอุไร  วรรณโก, เอกลักษณ  สุขทั้งโลก, ชุติมา  พิมลภาพ, นิตยา  ตนสาย, กรรณิกา  สุขสมัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสถานภาพการมีการทํางาน การศึกษาตอ สาเหตุของการไมมีงานทํา ปญหาในการหางานทํา  และข อเสนอแนะ 
หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนการวิจัยเชิงผสม โดย
การสํารวจ  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามออนไลน ในระบบภาวะการมีงานทํา  เก็บรวบรวมขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวนทั้งส้ิน 940 คน ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 902 คน  คิดเปนรอยละ 95.96  ผลการศึกษาพบวา 
บัณฑิตมีงานทําแลวรอยละ 83.48 ยังไมมีงานทํา รอยละ 14.86  และศึกษาตอ รอยละ 1.66 โดยบัณฑิตคณะครุศาสตร ได
งานทํามากที่สุด ถึงรอยละ 92.17 สวนใหญใชระยะเวลา 1-6 เดือนในการหางาน   และทํางานเปนพนักงานบริษัทมากที่สุด  
โดยทํางานตรงสาขา รอยละ 54.87  ซ่ึงบัณฑิตคณะครุศาสตรไดงานตรงสาขามากที่สุดถึงรอยละ 87.22 มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนผานเกณฑ (ตั้งแต 7,960 บ.ขึ้นไป) รอยละ 87.92 เงินเดือนเฉล่ียจํานวน 13,986 บาท  ทั้งน้ีบัณฑิตที่ศึกษาตอสวนใหญ
เลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล เพราะงานที่ตองการตองใชวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และตองการเพิ่มพูน
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง แตปญหาที่พบคือขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอมากที่สุด  สวนบัณฑิตที่ยังไมมีงานทําสาเหตุมา
จากยังไมประสงคทํางานมากที่สุด รอยละ 36.57 ปญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษามาจากการหางานถูกใจไมไดมาก
ที่สุด รอยละ 39.47  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยควรพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ การฝกประสบการณวิชาชีพที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานพื้นฐานเพื่อสรางความพรอมในการทํางาน รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ฝกความอดทน เน่ืองจากเปน
ส่ิงที่จําเปนตอหางานและการทํางาน 
คําสําคัญ : ภาวะการมีงานทํา 

Abstract 

 The objectives of the research were to study the employment situation of  the bachelor degree 
graduates from Rambhai Barni Rajabhat University in the academic year of 2012 and to investigate the 
employment status, further study and opinions on activity and education development for the students. 
The instrument was an online questionnaire. The sample consisted 902 graduates. The results found were 
the graduates were employed 83.48% and furthered there study 1.66%. The graduates suggested that the 
university should provide the students were been in foreign languages, career practices and ethic for life 
before they graduated. 
Keyword : Employment Situation 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดรับการโปรดเกลาฯจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 
14 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ มีภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 คือ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญกาวหนาอยาง ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุ งรักษา การใชประโยชนจาก
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจในดานการจัดการศึกษา ดังกลาวและไดมี
ความพยายามที่จะผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตามความตองการของสังคม ตลาดแรงงาน และทองถิ่น  กอปรกับ
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะตองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีตัวบงชี้ 
หรือตัวชี้วัดกํากับผลการดําเนินงาน  ซ่ึงบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนตัวชี้วัดหน่ึงที่
ใชวัดผลลัพธหรือผลผลิตของบัณฑิต 

ดวยเจตนารมยที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมดังไดกลาวแลว  ในทุก ๆ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
รําไพพรรณี  จึงไดดําเนินการศึกษาการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับ
การมีงานทํา และการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปวางแผนการจัดการศึกษาและแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสถานภาพการมีการทํางาน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2555   
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี         

ปการศึกษา 2555   
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ปการศึกษา 2555   

วิธีดําเนินการวิจัย 

การมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2555  เปนการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods) 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใช Concurrent Strategy ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนในการกําหนดขอบเขต 
และวิธีการในการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสํารวจผานเว็บไซต http://www.job.rbru.ac.th นําขอมูลจาก
คําถามปลายปด (Close Questionnaires) มาทําการศึกษาเชิงปริมาณ และขอมูลจากคําถามปลายเปด (Open 
Questionnaires) มาศึกษาในเชิงคุณภาพ  
ประชากร 

ประชากร คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่สําเร็จการศึกษาใน ป
การศึกษา 2555 ตามบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการอนุมัติใหปริญญาบัตร จากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแต 
1 มิถุนายน 2555- 31 พฤษภาคม 2556 จํานวนทั้งส้ิน 940 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้ง น้ีเปนแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกสตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ผานทางเว็บไซต  www.job.rbru.ac.th ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
ตอนที่  2 การสมัครงานและการทํางาน 
ตอนที่  3 การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
ตอนที่  4 ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ดําเนินการเก็บขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 

2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) โดยเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่กรอกแบบสอบถามออนไลนในระบบภาวะการมี
งานทําที่เว็บไซต  www.job.rbru.ac.th หลังจากที่สําเร็จการศึกษาไปแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ผูวิจัยจึงเก็บขอมูล 2 
ครั้ง คือในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ป 2555 (บัณฑิตที่จบการศึกษาระหวาง เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2555) และครั้งที่ 
2 ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ป 2556 (บัณฑิตที่จบการศึกษาระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2556) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 
การวิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทํา  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือการแจกแจงความถี่ คารอยละ และ
คาเฉล่ีย รวมทั้งสังเคราะหขอมูลในสวนของขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผลการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2555 จํานวน 940 คน ใน
จํานวนน้ี มีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจในระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 902  คน คิดเปนรอยละ 95.96 
1. สถานภาพการมีทํางานของบัณฑิต 
 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระแลวจํานวน 753 คน คิดเปนรอยละ 
83.48 โดยคณะครุศาสตรบัณฑิตไดงานทํามากที่สุด  คิดเปนรอยละ 92.17 รองลงมาคือ คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป คิด
เปนรอยละ 90.91 และ คณะนิติศาสตรบัณฑิตไดงานทํา รอยละ 90.48  

บัณฑิตที่มีงานทําแลวจํานวน 753 คน มีงานเดิมกอนเขาศึกษาจํานวน 168 คน และมีงานหลังจากที่สําเร็จ
การศึกษาจํานวน 585 คน โดยระยะเวลาที่ไดงานหลังสําเร็จการศึกษาใชเวลา 1-6 เดือนมากที่สุด จํานวน 270 คน รองลงมา
คือ ไดงานทําทันที จํานวน 224 คน โดยทํางานเปนพนักงานบริษัทมากที่สุด จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 34.66 รองลงมา
เปนขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 26.29 และมีอาชีพอ่ืนๆ 118 คน คิดเปนรอยละ 15.67  
ทั้งน้ีทํางานตรงสาขา จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 54.87  และทํางานไมตรงสาขาจํานวน  264 คน  คิดเปนรอยละ 45.13  
บัณฑิตคณะครุศาสตรไดงานตรงสาขามากที่สุดถึงรอยละ 87.22 สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทํางานไมตรงสาขา
มากที่สุดถึงรอยละ 64.46  ไดรายไดเฉล่ียตอเดือนผานเกณฑ (ตั้งแต 7,960 บ.ขึ้นไป) จํานวน 662 คน คิดเปนรอยละ 87.92 
และไดรายไดเฉล่ียตอเดือนไมผานเกณฑ(นอยกวา 7,960 บ.)  จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 12.08 โดยบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยที่มีงานทํา มีเงินเดือนเฉล่ียจํานวน 13,986 บาท ทั้งน้ีบัณฑิตคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงที่สุดจํานวน 22,302 บาท สวนคณะที่ไดรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยที่สุด คือ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 7,995 บาท 

บัณฑิตที่ กําลังศึกษาตอมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 1.66 โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                
มีบัณฑิตลาศึกษาตอมากที่สุด รอยละ 0.89 รองลงมาคือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ
นิเทศศาสตร มีบัณฑิตลาศึกษาตอ รอยละ 0.33 โดยสวนใหญเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งน้ีเพราะงานที่
ตองการตองใชวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 39.67 และตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาตนเอง แตปญหาที่พบ
มากที่สุด คือ ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอ รอยละ 75.78  
2. สาเหตุของการไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทํา  
 บัณฑิตกรอกแบบสํารวจ 902 คน ยังมิไดงานทํา จํานวน 134 คน  คิดเปนรอยละ 14.86  ซ่ึงอยูระหวางการเกณฑ
ทหาร จํานวน 5 คน และลาอุปสมบท จํานวน 5 คน โดยบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังมิไดงานทํามากที่สุด รอยละ 
33.33 รองลงมาคือ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร รอยละ 21.74  จากบัณฑิตทีย่ังมิไดงานทําทั้งหมด 
พบวาสาเหตุมาจากยังไมประสงคทํางาน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 36.57 รองลงมาคือ  รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 
จํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ  31.34 และหางานทําไมได จํานวน 23 คน   คิดเปนรอยละ 17.16 ปญหาในการหางานทํา
หลังสําเร็จการศึกษาสวนใหญเปนปญหาจากการหางานถูกใจไมได รอยละ 39.47 รองลงมาคือ  ไมทราบแหลงงาน รอยละ 
23.68 และอ่ืน ๆ  รอยละ 10.53  
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3. ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอน 
 บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพิ่มรายวิชาหรือความรูดานภาษาอังกฤษ มากที่สุด รอยละ 
31.60 รองลงมาคือ การฝกปฏิบัติจริง รอยละ 26.69 และคอมพิวเตอร รอยละ 22.30 เพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบ
อาชีพมากยิ่งขึ้น   รวมทั้งมีขอเสนอแนะตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานการพัฒนาหลักสูตรและวิชาที่เรียน   
1. ควรมีการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษและหรือภาษาจีน  ภาษาเพื่อนบาน   เน่ืองจากประเทศไทยกําลังเขาสูการ

เปนประชาคมอาเซียน ตองมีการแข็งขันที่สูงขึ้น ดังน้ันภาษาจึงเปนเรื่องที่สําคัญในการประกอบอาชีพตอไป 
2. ควรเพิ่มหลักสูตรเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เว็บไซต และทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

เพื่อการปฏบิัติงาน  รวมทั้งเพิ่มชั่วโมงในการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น 
3. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหเปนปจจุบัน โดยตัดวิชาที่ไมมีความเปนจํา ซํ้าซอน และไมไดใชประโยชน  รวมทั้ง

จัดแผนการเรียนการสอน ตามลําดับโดยปูพื้นฐานเบื้องตนกอนเพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจและสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงจาก
วิชางายไปสูวิชาที่ยากขึ้น 

4. ควรมีการเพิ่มความรูดานการวางตัวในสังคม การดําเนินชีวิต เทคนิคในการทํางาน และฝกประสบการณ
วิชาชีพ เชน การถายเอกสาร การสงแฟกซ และโปรแกรมคอมพิวเตอร  รวมทั้งการแนะแนวอาชีพ วาสาขาที่สําเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพดานใดไดบาง  

ดานการเรียนการสอน 
1. อาจารยผูสอนเวลาสอนควรพูดใหเสียงดังฟงชัด ควรอธิบายจากความเขาใจไมใชเปดตําราสอน และเอาใจ

ใสใหคําปรึกษา แนะนํา การเรียนการสอนแกนักศึกษาเวลานักศึกษาไมเขาใจ นอกจากน้ันควรมีอาจารยพิเศษจากภายนอกมา
สอนเพิ่มขึ้น 

2. ควรจัดหาอุปกรณหรือส่ือที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พรอมสําหรับการสอน รวมทั้ง
ปรับภูมิทัศนของหองเรียนใหนาเรียนยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการวัดผลจากการเรียนรูของนักศึกษาในหลาย ๆ วิธีเพื่อประเมินการเขาใจในบทเรียน และ           
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ หรือทัศนศึกษานอกสถานที่บางเพื่อเปนประสบการณในการทํางาน 

4. ควรมีการสอนปรับพื้นฐานวิชาความรูของนักศึกษากอน เน่ืองจากนักศึกษาที่มาเรียนมีพื้นฐานความรูที่
ตางกัน ควรใหนักศึกษามีความรูความเขาใจพื้นฐานสูการเรียนในระดับที่ยากขึ้น 

5. ควรมีกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติจริง เนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน  เนนการทําแบบฝกหัด มีโจทยที่หลากหลาย
เพื่อใหนักศึกษาไดคิดและปฏิบัติ และสามารถนํามาปฏิบัติได 

ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
1. ควรมีกิจกรรมการออกคาย กิจกรรมเก่ียวกับจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน  กิจกรรมวัฒนธรรม      การ

ลงพื้นที่ กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ  และกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธอันดี
ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยเนนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีปรองดองโดยมีมาตรการ
ควบคุมการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาอยางจริงจังเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวนักศึกษา 

2. ควรใหนักศึกษาแตละเอก แตละคณะไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน เชน การจัดตลาดนัดของนักศึกษาแต
ละเอก แตละคณะ หรือการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยเฉพาะภาควิชาศิลปกรรม 

3. ควรมีการพานักศึกษาไปเรียนรูหรือเห็นการทํางานจริงของหนวยงานที่เ ก่ียวของกับรายวิชาตาง ๆ      
หรือการลงพื้นที่หาความรู โดยศึกษาปญหา-อุปสรรคในการทํางาน และชวยกันแกไขปญหาในการทํางานเปนหมูคณะเพื่อ
นําไปเปนความรูในการเรียนและการทํางานตอไป   

4. กิจกรรมตางๆ ควรมาจากการจัดการของนักศึกษาเองโดยปลอยและไววางใจนักศึกษาดําเนินการเอง 
รวมทั้งใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบหรือสนใจโดยความสมัครใจ 

5. กิจกรรมชมรมที่จัดขึ้นควรมีประโยชนและมีความหลากหลายตามความสนใจมากกวาน้ี โดยเนนการ
พัฒนานักศึกษา  

6. ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหนักศึกษารับทราบอยางทั่วถึงลวงหนา  ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาค
พิเศษเก่ียวกับรายละเอียดของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 
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7. ควรมีระบบบันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาใหถูกตองแนนอน เพราะที่ผานมามีปญหาบางรายเขา
กิจกรรมแตไมมีบันทึกไวในระบบจึงทําใหตองตามแกกิจกรรม 

สรุปและอภิปรายผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2555 จํานวน 940 คน ใน
จํานวนน้ี มีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจในระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 902 คน คิดเปนรอยละ 95.96 ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี, 2556 :56) 

พบวาบัณฑิตปการศึกษา 2555 มีงานทําแลวรอยละ 83.48 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2554  ซ่ึงมีงานทํารอยละ 
73.84 (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556:7) สอดคลองกับขอมูลแนวโนมสถานการณกําลังแรงงาน การมีงานทําและการวางงาน  
ในป 2554 มีงานทํารอยละ 38.5 และป 2555 มีงานทําเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 38.9 และคาดวาในป 2556 จะมีงานทําจํานวน 
39.5 ลานคน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.4 แสนคน เน่ืองจากแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในป 2556 ขยายตัวในอัตรา
รอยละ 4.5-5.5 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556)  โดยคณะครุศาสตร บัณฑิตไดงานทํามากที่สุดถึงรอยละ 92.17 และตรง
สาขามากที่สุดถึงรอยละ 87.22 สอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนวิทยาลัยครู 
และมียุทธศาสตรในการผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (กองนโยบายและแผน, 2556)   

ดานการศึกษาตอ พบวา บัณฑิตทีกํ่าลังศึกษาตอสวนใหญเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งน้ีเพราะงาน
ที่ตองการตองใชวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาตนเอง แตปญหาที่พบคือขาดแคลน
เงินทุนในการศึกษาตอ 

สวนบัณฑิตที่ยังไมมีงานทําจํานวน 134 คน พบวาสาเหตุมาจากยังไมประสงคทํางานมากที่สุด รอยละ 36.57 
รองลงมาคือ รอฟงคําตอบจากหนวยงาน รอยละ 31.34   และหางานทําไมได รอยละ 17.16  ปญหาในการหางานทําหลัง
สําเร็จการศึกษามาจากการหางานถูกใจไมไดมากที่สุด รอยละ 39.47 รองลงมาคือ ไมทราบแหลงงาน รอยละ 23.68 และอ่ืนๆ  
รอยละ 10.53 ซ่ึงสอดคลองกับยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
กลาววาปญหาของเด็กสมัยใหมคือการคาดหวังกับการเขาทํางานสูง ตองไดงานดี สวัสดิการดี เงินเดือนดี ชื่อเสียงขององคกร 
ซ่ึงสงผลใหนักศึกษาจบใหมหลายคนไมมีงานทํา (จิตวดี  เพ็งมาก,2557)  

ทั้ง น้ีบัณฑิตมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพิ่มรายวิชาหรือความรูดานภาษาอังกฤษ                
มากที่สุด รอยละ 31.60 รองลงมาคือ การฝกปฏิบัติจริง รอยละ 26.69 และคอมพิวเตอร รอยละ 22.30 เพื่อเอ้ือประโยชนตอ
การประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยที่กลาว
วาคุณสมบัติของบัณฑิตจบใหมที่องคกรตองการมากที่สุด คือ 1.มีความพรอมในการทํางานทันทีไมตองสอนเพิ่ม 2.ขยัน 3.มี
คุณธรรม 4.เกงภาษาอังกฤษ 5.อดทนตอแรงกดดัน 6.เกงภาษาเพื่อนบาน 7.เกงภาษาจีน 8.มีความรูดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี  (จิตวดี  เพ็งมาก, 2557)   ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหบัณฑิตสามารถ
ไดเปรียบในการแขงขัน  โดยการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ เน่ืองจากเปนทีต่องการของบริษัท  และการเขาสู
การเปนประชาคมอาเซียนภาษาเปนเรื่องที่สําคัญในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งควรมีการเพิ่มความรูดานการวางตัวในสังคม 
การดําเนินชีวิต เทคนิคในการทํางาน และการฝกประสบการณวิชาชีพที่จําเปนในการปฏิบัติงานพื้นฐานเพื่อสรางความพรอม
ในการทํางาน รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ฝกความอดทน  เพื่อใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และเรียน
จบแลวมีงานทําสูงตอไป 
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การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 
ในจังหวัดจันทบุร ี

Screen Printing on Souvenir T-shirt Design  
for Promoting Creative Economy in Chanthaburi Province 

เบญจพร ประจง, ธนวัฒน กันภัย 
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค คือ 
1) เพื่อสํารวจความตองการตอการออกแบบลายพิมพสกรีนของผูประกอบการสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกจากแหลงทองเที่ยว
ที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี  2) เพื่อใหไดขอมูลเพื่อใชประกอบในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกที่
สอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย 
         วิธีดําเนินงานวิจัย คือ 1) ศึกษาขอมูลที่เปนแนวทางในการหาอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 แหลง ของ
จังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว 2) สํารวจ
ความตองการเบื้องตนของผูผลิตและผูจําหนายที่มีตอการพัฒนารูปแบบของสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกฯ 3) สํารวจความ
ตองการเบื้องตนของผูบริโภคและผูที่สนใจที่มีตอการพัฒนารูปแบบของสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกฯ 4) นําขอมูลที่ได
เหลาน้ันมาเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาลายพิมพสกรีนที่สามารถบงบอกถึงอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ 
จํานวนแหลงละ 2 รูปแบบ รวมทั้งหมด 10 รูปแบบ 5) ประเมินผลผลงานออกแบบโดยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในดานศิลปะและการออกแบบ พรอมทั้งใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืด
ที่ระลึกประจําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีตอไป 
         ผลการวิจัยพบวา 

         1. สินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกทํามือในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 แหลง ของจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว 
รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว น้ันมีรูปแบบใหเลือกซ้ือไมมากนัก ลายพิมพสวน
ใหญเปนขอความหรือรูปภาพที่เรียบงาย มีการพิมพสกรีนทับซอนสีเพียง 1 – 3  สี ส่ิงที่ผูผลิตผูจําหนายและผูบริโภคตองการให
มีการพัฒนา คือ 1) ลายพิมพที่มีทั้งขอความและรูปภาพที่บงบอกถึงอัตลักษณและเสนหของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ เชน ลาย
พิมพ “หาดเจาหลาว”ควรเปนภาพทิวทัศนทะเล ลายเสนสนุกสนานและมีสีสันทันสมัย สวนลายพิมพ “นํ้าตกพล้ิว” ควรเปน
ภาพทิวทัศนนํ้าตก มีกอนหินและฝูงปลา การจัดภาพควรที่มีลักษณะเรียบงาย เปนตน 2) ลักษณะลายพิมพสกรีนควรเปนแบบ
ทับซอนหลายสีเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา แตปญหา คือ ชางผูผลิตขาดความรูและทักษะในกระบวนการพิมพซิลคสกรีนแบบ
ทับซอนหลายสี และมีตนทุนคอนขางสูง 
         2. จากการออกแบบเพื่อพัฒนาลายพิมพสกรีนสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกประจําแหลงทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียง 5 แหลง 
ของจังหวัดจันทบุรีน้ีมีความสอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย และไดรับการประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 1) การ
ออกแบบพัฒนาลายพิมพของแตละแหลงทองเที่ยวจํานวน 10 รูปแบบน้ีมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
2) ลายพิมพแตละลายมีสีสันความสวยงามนาสวมใส 3) สามารถบงบอกถึงอัตลักษณของแตละแหลงทองเที่ยวไดชัดเจน 4) 
รูปแบบของสินคามีความนาสนใจมากขึ้น นักทองเที่ยวและผูที่สนใจไดมีโอกาสเลือกซ้ือเส้ือยืดที่ระลึกในรูปแบบใหม  5) สินคา
มีมูลคาเพิ่มขึ้น  

การวิจัยเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรีน้ีเปน
การตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนที่สามารถสรางคุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบลายพิมพ
สกรีนแบบทับซอนหลายสี และปจจุบันมีเครื่องพิมพเส้ือยืดที่ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงมีราคาที่ไมสูงมาก
นักในการพิมพลายสกรีนตามตองการในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังน้ัน การผลิตควรคํานึงถึงกระบวนการออกแบบเปนสําคัญ 
คําสําคัญ : การออกแบบ ลายพิมพสกรีน เส้ือยืดที่ระลึก เศรษฐกิจสรางสรรค 
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Abstract 

         The research entitled “Screen Printing on Souvenir T-shirt Design for Promoting Creative Economy 
in Chanthaburi Province” aims 1) to do a needs assessment survey on the screen printing design for the 
souvenir T-shirts and 2) to gather information for the screen printing design on the souvenir T-shirts which 
can be the best match with the target group’s needs. 
          The research methodology is consisted of the following steps : 1) The researchers started with the 
study of information about the five famous tourist attractions in Chanthaburi: Wang Suan Ban Kaew, the 
Buddha’s Footprint on Khao Khitchakut, Chao Loa Beach, Laem Sing Beach, and Phliew Waterfall. This 
step is to gain some guidelines and seek for each tourist attraction’s identity. 2) The researchers then did 
a needs assessment survey to search for the souvenir manufactures and distributors’ needs on the screen 
printing design for the souvenir T-shirts. 3) The researchers did a needs assessment survey to seek for the 
consumers’ basic needs and those interested in developing the souvenir T-shirt design. 4) The researchers 
finally made use of all gathered data to guide the way to design and eventually develop the ten patterns 
of the screen printing design which can reflect each tourist attraction’s identity. The researchers 
ultimately received the two designed patterns for each tourist attraction. All the completed ten patterns 
and designs were then evaluated by the artistic and skillful experts. The experts gave some beneficial 
recommendations for the future screen printing design on the souvenir T-shirts as well.  
          The research findings were revealed as follows:  

1. The souvenir T-shirt designs and patterns in the five tourist places of Chanthaburi, which are 
Wang Suan Ban Kaew, the Buddha’s Footprint on Khao Khitchakut, Chao Loa Beach, Laem Sing Beach, 
and Phliew Waterfall, are still limited. The screen printing patterns are mostly printed with the simple 
words and pictures together with a few printing colors. The manufactures and consumers also showed 
their needs to develop the following designs and patterns. 1) The T-shirts representing the tourist places’ 
identity and charm are suggested. The simple words “Chao Loa Beach” should be replaced by the sea 
scenery as well as the modern, colorful, and lively lined figures. The screen printed word “Phliew 
Waterfall” should be replaced by the waterfall scenery with the simple pictures of rocks and fish. 2) The 
lined patterns should be increased with more printing colors in order to add more value to the products. 
However, the manufactures do not have knowledge and skill of the screen printing with multicolor which 
are highly priced.  

2. The evaluation results assessed by the experts are as follows: 1) all the ten screen printing 
patterns and designs are the best match with the target group’s needs, 2) each T-shirt with the screen 
printing lined figure is colorful, attractive, and comfortably wearable, 3) the designs can obviously reflect 
each tourist attraction’s identity and the tourists have more choices on selecting new designed T-shirts, 
and 5) the products have more value. 
          The research entitled “Screen Printing on Souvenir T-shirt Design for Promoting Creative Economy 
in Chanthaburi Province” is the extended study of the screen printing knowledge which can be valuable 
and facilitating the multicolored screen printing design. Moreover, there is presently a non-expensive 
computerized screen printing machine available to rapidly support the massive screen printing products. 
Therefore, the manufacturers can now mainly focus on the T-shirt designing process.  
Keywords : Design ,  Silk screen printing techniques, Souvenir T-shirt Design, Creative Economy 
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บทนํา       

         จากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยมีทรัพยากรและสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายแหง โดยภาครัฐไดมีการรณรงคให
ประชาชนในประเทศทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากขึ้น จนในปจจุบันสามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมหลักในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไปแลว ซ่ึงนําไปสูโอกาสในการจัดหางานโดยมีการกระจายรายไดไปสูภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจของภาค
น้ันๆ ในประเทศ  ดังน้ันเม่ือมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นตอการทองเที่ยวผลกระทบน้ันๆ ยอมมีผลตอประชาชน และเศรษฐกิจ
ของประเทศดวย  ซ่ึงสินคาที่ระลึกเปนสินคาประเภทหน่ึงที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชนและในจังหวัดน้ันๆ โดยแตละภาค
ของประเทศไทยจะมีลักษณะสินคาของที่ระลึกของฝากที่แตกตางกัน  เน่ืองจากมีทรัพยากรพื้นเมืองที่มีลักษณะตางกันไปตาม
สภาพภูมิศาสตรของประเทศ  ดังน้ัน ยุทธศาสตรในการพัฒนาการผลิตและการปรับปรุงสินคาของที่ระลึกในการทองเที่ยวให
ควบคูกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรตามธรรมชาติ  จึงเปนส่ิงที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญ  เพื่อใหนักทองเที่ยวได
เลือกซ้ือไปเปนของฝากของที่ระลึก ซ่ึงมีคุณคาและมีประสิทธิภาพควบคูกันไป  
         จันทบุรีเปนจังหวัดหน่ึงที่มีทรัพยากรและสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย มีความสําคัญในระดับประเทศในทุกๆ ดาน  
ดานเศรษฐกิจ ที่เมืองจันทบุรีมีองคประกอบหลายอยางที่ทําใหเศรษฐกิจดี เชน ผลผลิตทางการเกษตร มีพืชไรพืชสวนที่สราง
ชื่อเสียงสรางรายไดใหกับชาวจังหวัดจันทบุรีเปนอยางมากน่ันก็คือ พริกไทย กระวาน (พืชตระกูลขา) เงาะ ทุเรียน มังคุด ลําไย 
ลองกอง ยางพารา ฯลฯ ดานการเมือง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีความสามารถเปนตัวแทนของพรรคการเมืองใหญที ่มี
ชื่อเสียง สามารถพัฒนาจังหวัดใหมีความเจริญได นอกจากน้ันดานการทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญที่มีชื่อเสียง เชน 
หาดเจาหลาว คุงวิมาน คุงกระเบน แหลมเสด็จ หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว นํ้าตกคลองนารายณ นํ้าตกสอยดาว รอยพระพุทธ
บาทที่เขาคิชฌกูฏ เปนตน ดานการประมง เน่ืองจากจันทบุรีมีพื้นที่ติดทะเลจึงมีอาชีพทําประมง ไดแก การเล้ียงกุง เล้ียงปลา 
เล้ียงปู การทํากะปที่ไดจากกุงตัวเล็กๆ เรียกวาเคย มีรสชาติอรอยมาก ดานศิลปกรรม มีเมืองประวัติศาสตรที่เกาแกมีความ
เจริญทางดานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีหลักฐานปรากฏใหเห็นจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนงานทัศนศิลป เชน งาน
จิตรกรรม งานประติมากรรม งานสถาปตยกรรม ซ่ึงลวนแลวแตเปนงานที่มีคุณคาตอวิถีชีวิต ความเปนอยู สะทอนถึงภูมิ
ปญญาที่แฝงดวยปรัชญา ความเชื่อ ความศรัทธาที่มีตอศาสนาทั้งส้ิน ดวยเหตุผลเหลาน้ีทําใหจันทบุรีกลายเปนจังหวัดทีมี
ชื่อเสียงในระดับตนๆ ของประเทศ 

         การทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัดจันทบุรีอีกยุทธศาสตรหน่ึง  ทิศทางการสงเสริมการทองเที่ยวจะตองทํา
ไปพรอมกันทุกดาน  ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  พัฒนาดานบริการ  พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ ตางๆ  
การดูแลรักษาความสะอาดเรื่องส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จุดที่จะเนนหนักคือเรื่องการประชาสัมพันธ
การเปดเมืองทองเที่ยว ในชวงที่มีเทศกาล  มีงานตางๆ เขามา เพื่อจะเปดการทองเที่ยวของจันทบุรีใหนักทองเที่ยวและคน
ทั่วไปไดรูจัก 

         จากขอมูลดังกลาวคณะวิจัยจึงเล็งเห็นวาโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี  นอกจากจะเปนสวนหน่ึงที่จะสนับสนุนการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี เปนการสราง
คุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืด เปนสวนสําคัญในการเผยแพรอัตลักษณของ
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี และนํารายไดสูชุมชนฯ และประเทศไทยมากขึ้นแลวยังเปนการตอยอดองค
ความรูดานการพิมพซิลคสกรีนอีกดวย 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

        1.เพื่อสํารวจความตองการตอการออกแบบลายพิมพสกรีนของผูประกอบการสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกจากแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี  

2.เพื่อใหไดขอมูลเพื่อใชประกอบในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกที่สอดคลองกับความตองการ 

ของกลุมเปาหมาย 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. ขอบเขตดานพื้นที่  

ในการศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาจากแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก  
                1. วังสวนบานแกว  
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                2. รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ  
                3. หาดเจาหลาว  
                4. หาดแหลมสิงห 
                5. นํ้าตกพล้ิว 
        2. จํานวนประชากร/ กลุมเปาหมาย 
     ในการศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาจากผูผลิต ผูประกอบการและผูที่สนใจสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกจากแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุร ี

        3. ขอบเขตดานเนื้อหา  
                ศึกษาความตองการตอการออกแบบลายพิมพสกรีนของผูประกอบการสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกในแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี เพื่อออกแบบลายพิมพสกรีนที่มีความสอดคลองกับอัตลักษณของแหลงทองเที่ยว
น้ันๆ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
         1 ผลทางเศรษฐกิจ รายได หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
                1.1 สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาที่ระลึกประเภทเส้ือยืดที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัด
จันทบุรี 
                1.2 ไดออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกฯ ที่สอดคลองความตองการของกลุมเปาหมาย 
                1.3 สงเสริมการนําความคิด “เศรษฐกิจสรางสรรค” มาเชื่อมโยงกันระหวางระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม
ใหมีปฏิสัมพันธกับทรัพยฺสินทางปญญาและการทองเที่ยว" 
         2 ผลทางสังคม 
                2.1 ไดถายทอด เผยแพรอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรีแกนักทองเที่ยวผูมา
เยือนและบุคคลทั่วไปในเส้ือยืดที่ระลึก  
                2.2 สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และสนับสนุนการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศ 
         3 ผลประโยชนทางวิชาการ 
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         3.1 เพื่อเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนเพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบลายพิมพสกรีน
บนเส้ือยืด 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

                  เพื่อใหงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังตอไปน้ี 

 
เคร่ืองมือการวิจัย  
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview schedule) ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
นอกจากน้ัน ยังมีเครื่องมือที่สําคัญ ไดแก แบบสังเกต แบบบันทึกและแบบทดสอบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลที่มีคุณภาพ
ควรมีลักษณะที่สําคัญ ไดแก มีความเที่ยง มีความตรง มีความเปนปรนัย มีความงาย มีอํานาจจําแนกและมีประสิทธิภาพ  
         ในออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี มีเครื่องมือในการวิจัย 
ดังน้ี 
         1. การสรางเครื่องมือ แบบสอบถาม 
         2. ลักษะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                2.1 ศึกษาความคิดเห็นและวิธีการออกแบบของผูผลิต และสอบถามผูบริโภคเพื่อทราบถึงส่ิงที่ผูใชตองการ เชน 
ความนิยม ความทันสมัย ความเปนเอกลักษณเปนแบบฉบับของทองถิ่น ราคา คุณภาพ ความนาสวมใส รักษาทําความสะอาด
งาย เปนตน เปนแบบสอบถามโดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
                ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการของกลุมผูผลิตและผูจําหนาย ดานความนิยมและรูปแบบและลวดลายของ
เส้ือยืดฯ ที่นํามาออกแบบในปจจุบัน 
                ตอนที่ 3 แบบสอบถามความตองการของกลุมผูบริโภคในดานความพึงพอใจของสินคาประเภทเส้ือที่ระลึกใน
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาด
แหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว             
                2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในสินคาประเภทเส้ือที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัด
จันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว แบงออกเปน 2 ตอน 
ดังน้ี 
                ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอรูปแบบของสินคาประเภทเส้ือที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตก
พล้ิว 
          3. จากการสรุปผลความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมใน
จังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว ผูวิจัยไดนํา
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หลักทฤษฎีในการออกแบบ โดยออกแบบลายสกรีนบนเส้ือที่ระลึก แหลงละ 2 แบบ และไดสรางเครื่องมือเพื่อรับการตรวจ
ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสรุปออกมาเปนผลิตภัณฑตนแบบ  
                 3.1 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ ผูมีความสามารถในการประเมินผลการออกแบบสินคาประเภทเส้ือที่
ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจา
หลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว เพื่อประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ที่มีตอการออกแบบ โดยผูวิจัยจะไดนําผล
ความคิดเห็นน้ันมาสรุปผลการวิเคราะห การสังเคราะหในความพึงพอใจ ความคิดเห็น และเพื่อนํามาใชประโยชนหรือแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบ โดยระดับความคิดเห็นของผูประเมินเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ซ่ึงเปนแบบสอบถามกําหนดคา 5 
ระดับ คือ 
                            5    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
                            4    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
                            3    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง 
                            2    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ นอย 
   1 หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ นอยที่สุด 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
         หลังจากการที่ผูจัดทําโครงการไดทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ และรวบรวมแบบสัมภาษณ แบบสอบถามเสร็จส้ิน
แลวน้ัน จะไดขอมูล ดังน้ี 
         1. การสัมภาษณ 
                ไดขอมูลจากการสัมภาษณผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคสินคาประเภทเส้ือที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยมในจังหวัดจันทบรุี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว 
         2. การหารูปแบบ ความคิด (idea)  
                เพื่อนํามาวิเคราะหแลวทําการออกแบบเพื่อนําไปใหผูทรงคุณวุฒิประเมินผลและแสดงความคิดเห็น 
         3. การคนควาจากตําราและเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 
                เพื่อนํามาเปนแนวทางในการทํางาน 
การวิเคราะหขอมูล 
         ขอมูลที่ไดจากการประเมิน ผูวิจัยไดนํามาดําเนินการดังน้ี 
         1. ขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือ 
                นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค โดยใชกลุมตัวอยางที่กําหนดไวและทําการวิเคราะหหาคาเฉล่ียของขอมูลเพื่อทํา
การสรุปหาคาเฉล่ีย และนําภาพรวมของแตละดานในรูปของตาราง และแปรผลดวยการบรรยาย 
         2. เกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ีย 
                ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความตองการและระดับความพึงพอใจ รวมถึงระดับความคิดเห็น
จากแบบสอบถาม โดยใชคุณสมบัติแบบตอเน่ืองของคะแนนไวในแนวเทียบผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย ซ่ึงพิจารณาตามเกณฑการ
ประเมิน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
                          4.51 – 5.00     หมายถึง     พึงพอใจมากที่สุด 
                          3.51 – 4.50     หมายถึง     พึงพอใจมาก 
                          2.51 – 3.50     หมายถึง     พึงพอใจปานกลาง 
                          1.51 – 2.50     หมายถึง     พึงพอใจนอย 
                          1.00 – 1.50     หมายถึง     พึงพอใจนอยที่สุด 
                สถิติที่ใชในการวิจัย 
                          คาสถิติเบื้องตน 
                          1. หาคารอยละ (Percent) 
                          2. หาคาเฉล่ีย (Mean) 
การประเมินและสรุปผลโครงการ 
               ในการประเมินผลโครงการ ผูวิจัยใชวิธีการพรรณนาในการสรุปผลขอมูล 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
              ผูทําวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการที่สอดคลองบรรลุวัตถุประสงค ตามขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
             1. ผลการวิเคราะหขอมูล สภาพทั่วไปและความตองการเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ความตองการเบื้องตนที่เก่ียวกับ
การพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของเส้ือยืดที่ระลึกในสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ 5 แหลง ไดแก  วังสวนบานแกว  รอยพระพุทธ
บาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว  หาดแหลมสิงห  นํ้าตกพล้ิว      
             2. ผลการวิเคราะหขอมูลการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัด
จันทบุรีเพื่อเปนทางเลือกในการผลิต 
             3. ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของเส้ือยืดที่ระลึก
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุร ี
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกของผูผลิต 
         จากการวิเคราะหจากผูผลิตโดยภาพรวม พบวาผูผลิตมีความคิดเห็นในการออกแบบลวดลายของเส้ือยืดที่ระลึกของตน 
คือ การออกแบบนิยมใชทั้งอักษรและรูปภาพเพื่อแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของสถานที่ทองเที่ยวไดชัดเจน เชน สถานที่ 
ขอความที่ส่ือความหมายถึงเมืองจันท ตัวอักษรที่เขากับภาพประกอบ เปนตน ในสวนของการผลิตลายน้ันจะเปนลายซํ้าๆ 
ตามที่ลูกคาหรือผูนําไปจําหนายส่ังมา สวนขั้นตอนและกระบวนการของการพิมพสกรีนน้ันสวนใหญจะพิมพเพียงสีเดียวหรือ
มากที่สุดเพียงสามสีเทาน้ัน ซ่ึงแทจริงแลวตองการที่จะพิมพทับซอนหลายๆ สี เพื่อสรางความแปลกใหมใหกับเส้ือที่ระลึกและ
นาจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย แตปญหาคือ ไมเขาใจในกระบวนการพิมพวาจะพิมพทับซอนอยางไรใหงานออกมา
สวยงาม นาสนใจ และตนทุนการผลิตคอนขางสูง 
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึกของผูจําหนาย 
         จากการวิเคราะหจากผูจําหนายโดยภาพรวม พบวาไดแรงจูงใจจากจังหวัดที่สนับสนุนและสงเสริมบริเวณแหลง
ทองเที่ยวใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง จากการที่มีนักทองเที่ยวมาหล่ังไหลมาเยี่ยมชมและซ้ือสินคาที่ระลึกกลับไป
จํานวนมาก จึงใชประสบการณของตนเองที่มีเปนหลักในการพิจารณาเลือกจําหนายสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึก ซ่ึงความ
ตองการของตลาดในกลุมของผูบริโภคสวนใหญนิยมเส้ือที่มีทั้งขอความอักษรและรูปภาพ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของ
แหลงทองเที่ยวน้ัน ขอเสนอแนะของผูจําหนายคือ  ดานรูปแบบและการออกแบบของสินคาควรจะมีความหลากหลายมาก
กวาเดิม เพื่อเปนที่จดจําแกผูพบเห็นและผูบริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑน้ันซํ้าอีก เชน การสงเสริมภาพลักษณของแหลง
ทองเที่ยว ไดแก อัตลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่น อาคารและสถานที่ ขอความที่ส่ือความหมายถึงเมืองจันท รหัสไปรษณีย 
ฯลฯ การเพิ่มสีสันใหชิ้นงาน ควรจะมีการพัฒนาเทคนิคการพิมพสกรีนใหมีการทับซอนสีเพิ่มขึ้น เพื่อสรางความแปลกใหม 
และนาจะเปนวิธีการหน่ึงในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย ดานราคาควรเหมาะสมกับสินคา และควรพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ 
เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคสนับสนุนสินคาที่ระลึกเปนการสนับสนุนการทองเที่ยวเอยางเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  
ผลการวิเคราะหขอมูลผูสนใจในสินคาประเภทเส้ือยืดที่ระลึก 
         ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลแตละพื้นที ่ไดขอมูลสรุปแตละพื้นที่ ดังน้ี 

1. วังสวนบานแกว 
                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปนนักเรียน
นักศึกษา มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “วังสวนบานแกว” โดยนิยมเส้ือสีขาวแบบพอดีตัว ไมใหญหรือ
เล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและ
ขอความซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรมีลักษณะที่เรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป และมีความเห็นวาภูมิทัศนและความ
สวยงามของพระตําหนักตางๆ เปนอัตลักษณของ “วังสวนบานแกว” 

2. รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ 
                       ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปนนักเรียน
นักศึกษา มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยดืที่ระลึก “รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ” โดยนิยมเส้ือสีขาวแบบพอดี
ตัว ไมใหญไมเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มีทั้ง
รูปภาพและขอความ ซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรมีลักษณะเรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป และมีความเห็นวา สถานที่
ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท (พระบาทพลวง) ที่สูงที่สุดในประเทศไทยเปนอัตลักษณของ “รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌ
กูฏ” 
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3. หาดเจาหลาว 
                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26–30 ป ประกอบธุรกิจ
สวนตัว มีความตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “หาดเจาหลาว” โดยนิยมเส้ือสีขาว แบบพอดีตัวไมใหญไมเล็ก
จนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและ
ขอความ ซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรเปนลายเสนสนุกสนาน สีสันทันสมัย และมีความเห็นวาทิวทัศนทะเล หาดทรายละเอียดสี
แดงเปนอัตลักษณของ “หาดเจาหลาว” 

4. หาดแหลมสิงห 
                             ผูบริโภคที่สนใจและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20–25 ป เปนนักเรียน
นักศึกษา ตองการใหออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “หาดแหลมสิงห” โดยนิยมเส้ือสีขาวแบบพอดีตัวไมใหญไมเล็ก
จนเกินไป ราคา 101 – 300 บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและ
ขอความ ซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ันควรเปนลายเสนสนุกสนาน สีสันทันสมัย และมีความเห็นวา ปลาโลมาที่โอเอซีส ซีเวิลด 
(สถานที่เขาชมปลาโลมา) เปนอัตลักษณของ “หาดแหลมสิงห” 

5. นํ้าตกพล้ิว 
                             ผูบริโภคที่สนใจสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20–25 ป เปนนักเรียนนักศึกษา ตองการให
ออกแบบและพัฒนาเส้ือยืดที่ระลึก “นํ้าตกพล้ิว” โดยนิยมเส้ือสีขาวแบบพอดีตัวไมใหญไมเล็กจนเกินไป ราคา 101 – 300 
บาท เปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจในลวดลายที่มีทั้งรูปภาพและขอความ ซ่ึงลวดลายของเส้ือน้ัน
ควรมีลักษณะเรียบงาย สะอาด ไมมากจนเกินไป และมีความเห็นวานํ้าตกขนาดใหญและสวยงาม มีนํ้าใสไหลเย็นตลอดป 
เปนอัตลักษณของ “นํ้าตกพล้ิว” 
การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี           
         หลังจากที่ไดมีการสรุปแนวความคิดในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
ในจังหวัดจันทบุรีแลวผูวิจัยจึงออกแบบภาพราง (Sketch) ลายพิมพสกรีนของเส้ือที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคใน
จังหวัดจันทบุรี สําหรับแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง จํานวน 5 แหลง แหลงละ 2 รูปแบบ รวมเปน 10 รูปแบบ เพื่อให
ผูเชี่ยวชาญประเมินผลผลงาน 

 
ภาพที่ 1 : ภาพแสดงการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกฯ ในจังหวัดจันทบุรี 

ที่มา : เบญจพร ประจง. 2555 
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ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของเส้ือยืดที่ระลึกเพื่ อ
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจงัหวัดจันทบุรี 
         ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในการพัฒนาลวดลายพิมพสกรีนของเส้ือ
ยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี (n = 3) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญ            
         จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของผูเชี่ยวชาญสามารถสรุปไดวาผูเชี่ยวชาญแตละทานไดทําการประเมินการ
ออกแบบลายพิมพเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 5 แหลง ไดแก วังสวนบานแกว 
รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห และนํ้าตกพล้ิว โดยใชอัตลักษณของแหลงทองเที่ยว น้ันๆ 
จํานวนแหลงละ 2 แบบ รวม 10 แบบ สามารถสรุปแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี  
         วังสวนบานแกว  
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 ดานสีสันความ
สวยงาม นาสวมใส แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.67 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของชุมชน/สถานที่ 
แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มี
คาเฉล่ียเทากัน คือ 4.34 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวม
คะแนนทั้ง 5 ดาน แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.48 มากกวาแบบที่ 2 
         รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดานสีสันความ
สวยงาม นาสวมใส แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของชุมชน/สถานที่ แบบ
ที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 
มากกวาแบบที่ 1 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 1 รวมคะแนน
ทั้ง 5 ดาน แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.74 มากกวาแบบที่ 1 
         หาดเจาหลาว 

 
 

การประเมินความ
คิดเห็น 

ของผูเช่ียวชาญ 

คะแนนเฉล่ีย 
วังสวนบาน

แกว 
รอยพระพุทธ

บาท 
ที่เขาคิชฌกูฏ 

หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห น้ําตกพล้ิว 

แบบ
ที่ 1 

แบบที่ 
2 

แบบที่ 
1 

แบบที่ 
2 

แบบที่ 
1 

แบบที่ 
2 

แบบที่ 
1 

แบบที่ 
2 

แบบที่ 
1 

แบบที่ 
2 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

1. ดานการออกแบบ 
ความสมบูรณของ
ลวดลาย 

4.34 4.00 3.67 4.67 4.67 4.00 4.67 4.00 4.34 4.34 

2. ดานสีสันความ
สวยงาม  นาสวมใส 

4.67 4.67 3.67 4.67 5.00 4.34 4.67 3.67 4.00 4.34 

3. บงบอกถึงอัตลักษณ
ของชุมชน/สถานที่ 

4.67 4.00 4.00 4.67 4.67 4.34 4.67 3.67 4.00 4.34 

4. ความเหมาะสมกับการ
ผลิตเปนสินคาที่ระลึก 

4.34 4.34 3.67 5.00 4.67 4.00 4.67 3.67 4.00 4.34 

5. ความเปนไปไดในการ
ผลิตและจําหนาย 

4.34 4.00 3.67 4.67 4.34 4.00 4.34 3.34 4.00 4.00 

เฉล่ีย 4.48 4.21 3.74 4.74 4.67 4.14 4.61 3.67 4.07 4.28 
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               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานสีสันความ
สวยงาม นาสวมใส แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 มากกวาแบบที่ 2 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของชุมชน/สถานที่ แบบ
ที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67  
มากกวาแบบที่ 2 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 มีคะแนน 
เฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 
         หาดแหลมสิงห 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานสีสันความ
สวยงาม นาสวมใส แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของชุมชน/สถานที่ แบบ
ที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มากกวาแบบที่ 2 ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.67  
มากกวาแบบที่ 2 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 2 รวมคะแนน
ทั้ง 5 ดาน แบบที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.61 มากกวาแบบที่ 2 
         น้ําตกพล้ิว 
               ดานการออกแบบ ความสมบูรณของลวดลาย แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีคาเฉล่ียเทากัน คือ  
4.34 ดานสีสันความสวยงาม นาสวมใส แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 1 ดานการบงบอกถึงอัตลักษณของ
ชุมชน/สถานที่ แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 1  ดานความเหมาะสมกับการผลิตเปนสินคาที่ระลึก แบบที่ 2 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มากกวาแบบที่ 1 ดานความเปนไปไดในการผลิตและจําหนาย แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีคาเฉล่ียเทากัน 
คือ 4.00 รวมคะแนนทั้ง 5 ดาน แบบที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 4.28 มากกวาแบบที่ 1 

สรุปและอภิปรายผล 

         ตามที่ภาครัฐไดมีการรณรงคใหประชาชนสนับสนุนการทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากขึ้นน้ัน จังหวัดจันทบุรี เปน
จังหวัดหน่ึงที่สนับสนุนภารกิจดังกลาว โดยไดกําหนดยุทธศาสตรหลักของจังหวัด ไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยว  พัฒนา
ดานบริการ  มาตรฐานและคุณภาพตางๆ การดูแลรักษาความสะอาดเรื่องส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จุด
ที่จะเนนหนักคือ การประชาสัมพันธการเปดเมืองทองเที่ยวในชวงที่มีเทศกาลเพื่อใหนักทองเที่ยวและคนทั่วไปไดรูจักจังหวัด
จันทบุรีมากขึ้น นอกจากน้ียังเนนในเรื่องการพัฒนาการผลิตและการปรับปรุงสินคาของที่ระลึกใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี 
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสเลือกซ้ือไปเปนของฝากมากขึ้น นับเปนส่ิงที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญและสนับสนุน สงเสริม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น 
         จากการศึกษาเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรีน้ี 
ผูทําวิจัยไดดําเนินการที่สอดคลองบรรลุวัตถุประสงค โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เปนแนวทางในการหาอัตลักษณ
ของแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 แหลง ของจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว 
หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว โดยเริ่มสํารวจความตองการของตลาดจากกลุมเปาหมายจากแหลงทองเที่ยวทั้ง 5 แหลง คือ กลุม
ผูผลิต ผูจําหนายดวยแบบสัมภาษณ และผูที่สนใจดวยแบบสอบถาม ทําใหทราบขอมูลความตองการที่แทจริงในการพัฒนาการ
ออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกที่มีความสอดคลองและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค จากน้ันไดนําขอมูลที่
ไดเหลาน้ันมาประกอบกับความรูทางทฤษฎี ความสามารถในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกฯ อยางเต ็ม
ความสามารถ จากน้ันไดนําผลงานออกแบบทั้งหมดใหผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในดานศิลปะและการออกแบบ
ไดประเมินผลตามแบบประเมินความพึงพอใจ พรอมทั้งใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาลายพิมพ
สกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกประจําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีตอไป 
         การวิจัย เรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรีน้ี 
นอกจากจะเปนการตอยอดองคความรูดานการพิมพซิลคสกรีนที่สามารถสรางคุณคาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดแลว ยังเปนการสนับสนุนการทองเที่ยว เปนสวนสําคัญในการเผยแพรอัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และยิ่งกวาน้ันยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและนํารายไดสูชุมชน จังหวัดและประเทศ
ไทยมากขึ้น อีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 
        เส้ือที่ระลึกมักไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางไมมีวันเส่ือมคลาย ฉะน้ันการออกแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนจะ
สามารถแสดงใหเห็นถึงความมีคุณคาเพิ่มขึ้น สงผลใหผลงานมีความนาสนใจจากผูบริโภคมากขึ้นดวย 
        การออกแบบของที่ระลึกตามเทศกาลตางๆ จะทําใหเพิ่มความคลองของสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน และยังสามารถ
สรางความทรงจําใหกับนักทองเที่ยว 
        ความคงทนตอการใชงานมีความสําคัญมากตอสินคาที่เปนของใชหรือเครื่องประดับ หากสามารถเลือกวัตถุดิบหรือเส้ือ
เปลาใหมีลักษณะที่เหมาะสมและทนทานตอการใชงานไดเปนประจํา จะเปนปจจัยที่ชวยดึงดูดกลุมลูกคาที่นิยมใชสินคาทํามือ
ไดมากขึ้น 
        การรักษาระดับความประณีตของชิ้นงาน เปนหน่ึงในปจจัยที่ชวยสรางความประทับใจใหกับลูกคา อีกทั้งยังชวยเพิ่ม
โอกาสในการกลับมาซ้ือซํ้าของลูกคาในอนาคตอีกดวย 
        ควรมีการจดสิทธิบัตรของสินคาและสรางตราสินคา (แบรนด) เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา หลังจากที่ยกระดับคุณภาพสินคา
ทั้งทางดานการออกแบบและมาตรฐานการผลิตแลว โดยการสรางตราสินคาจะเปนเครื่องมือที่ชวยทําใหลูกคาระลึกถึงลักษณะ
เฉพาะที่โดดเดนและคุณภาพของสินคาไดโดยงาย รวมถึงเปนประโยชนสําหรับการทําประชาสัมพันธ เพราะจะชวยใหลูกคา
จดจําสินคาได และยังงายตอการติดตามของลูกคา ในกรณีที่ลูกคาตองการที่จะซ้ือในครั้งตอไป  
        การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นน้ีสามารถใชเทคโนโลยีทางการ
พิมพ ซ่ึงปจจุบันมีเครื่องพิมพเส้ือยืดที่ควบคุมและส่ังพิมพภาพดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงปจจุบันมีราคาที่ไมสูงนักและใชเวลา
ไมมากก็สามารถไดเส้ือที่มีลายพิมพตามตองการ 
วิจารณผลการวิจัย 
         การวิจัยเรื่อง การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึกเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรีน้ีถือวา
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัย การออกแบบลวดลายสกรีนน้ันเปนการสรางเอกลักษณผานทางภาพ การสราง
ลวดลายเพื่อเขาไปอยูในใจของผูบริโภคไดอยางทั่วถึงก็จะทําใหผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายตระหนักในอัต ลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดี 
         แหลงทองเที่ยวมีชื่อเสียง 5 แหลง ของจันทบุรี ไดแก วังสวนบานแกว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจาหลาว 
หาดแหลมสิงห นํ้าตกพล้ิว ตางมีอัตลักษณหรือความเปนตัวตนที่แตกตางกัน การสํารวจเก็บขอมูลในภาพรวมอาจจะไมได
ขอมูลที่เพียงพอในการออกแบบ แตการลงพื้นที่สํารวจในแตละพื้นที่ทําใหไดอัตลักษณที่ชัดเจนและแตกตางกัน เชน ความ
ตองการของผูที่สนใจในพื้นที่หาดเจาหลาว หาดแหลมสิงห จะเนนที่สีสันสดใส สนุกสนาน ในขณะเดียวกันพื้นที่วังสวนบาน
แกว รอยพระบาทที่เขาคิชฌกูฏ นํ้าตกพล้ิวจะเนนที่ความเรียบงาย มีลวดลายและสีสันไมมากจนเกินไป เปนตน 
         ผลการวิจัย ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยน้ีไปตอยอดองคความรูดานการพิมพสกรีน และเผยแพรแกผูผลิตและผู
จําหนายในการพัฒนาการออกแบบใหตรงกับความตองการของตลาด 
         ผลทางวิชาการ ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยไปสังเคราะหเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป เชน ใน
รายวิชาการพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน การออกแบบของที่ระลึก การออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน 
        คณะผูวิจัยหวังวาผลการวิจัยน้ีจะเปนการกระตุนความคิดสรางสรรคในการออกแบบลายพิมพสกรีนบนเส้ือยืดที่ระลึก
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการทองเที่ยวและเผยแพรอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวบน
พื้นฐานของการสรางจิตสํานึกของการอนุรักษ ที่ศิลปะจะเปนแรงขับเคล่ือนและกอใหเกิดการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
และนํารายไดสูแหลงทองเที่ยว ชุมชนฯ จังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยมากขึ้น 

เอกสารอางอิง 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 10 กรกฎาคม 2556. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. Avialable URL:  
         http://www.tat.or.th 
จังหวัดจันทบุร.ี  10 กรกฎาคม 2556.  สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี.  Avialable URL:   
         http://chanthaburi.nso.go.th/chtburi/index_oldversion.htm 
ประเสริฐ ศีลรัตนา. 2531.  ของที่ระลึก.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
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คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ 
ของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด 

Quality of Work Life Affecting to Organizational Commitment 
of Employees at SK Polymer Company Limited 

บรรเทิง  ศรีอาจ, วงศธีรา  สุวรรณิน, รัตนา  สีดี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

บทคัดยอ 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีไดแกพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด คํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 212 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา5 ระดับ จํานวน 50 ขอ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตอ
องคการ ซ่ึงไดผลการวัดคาความเชื่อม่ันเทากับ .98 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามถูกวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่และรอยละ คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธ ของเพียรสันและการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัย พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานความเปนประโยชนตอสังคม รองลงมาคือดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน ดานสิทธิของพนักงาน ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความม่ันคง
ในงาน และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมตามลําดับ  ความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด 
คือ ความผูกพันดานความรูสึก รองลงมาคือ ความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ความ
ผูกพันดานความตอเน่ืองตามลําดับ เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา   คุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลกับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด ไดแก ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดานการไดรับคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดานสิทธิของพนักงาน และดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน, ความผูกพนัตอองคการ 

Abstract 

The purposes of this research were to study the quality of work life affecting to employees of SK 
polymer Company Limited.  The sample size of this study was using the Taro Yamane formula getting 
sample size of 212 people. The questionnaire scale 5 levels of 50 items were used to evaluate and were 
contained of personal factors, quality of work life, and organizational commitment with the measurement 
reliability of.98 .The data from the questionnaires were analyzed by a computer program. Statistical 
analysis used for this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient analysis and multiple regression analysis.  

The results showed that the overall recognition of quality of working life of employees at SK 
polymer Company Limited.was moderate level. When considering by aspect, it was found that the highest 
aspects was social benefits, following levels with the balance between working life and other sides of life, 
the opportunity for competent development in individuals, the social integration or collaboration, the 
rights of employees, the safety and health promotion of working conditions, the progress and stability for 
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working, and the receiving sufficient benefit and fair respectively. For considering the organizational 
commitment of employees at SK polymer Company Limited.found that the overall recognition was high 
level. When considering by aspect, it was found that the highest level was the commitment compassion, 
following with the commitment of social norms and continued commitment respectively. The hypothecs 
consideringhypothesis analysis found that. The quality of work life effected to the organizational 
commitment of employees at SK polymer company Limited. at 0.05 level of significance. 
Keywords: quality of work life affecting, organizational commitment 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1.เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อายุงาน  และระดับเงินเดือน 
ตอนที่ 2.เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานมี 8 ดาน(อางถึงใน 

Walton,1974)ไดแกการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ สงเสริมสุขภาพ 
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน สิทธิของพนักงานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน และความเปนประโยชนตอสังคม  
 ตอนที่ 3.ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการมี 3 ดาน(อางถึงใน Mayer and Allen,1997)ไดแกความ
ผูกพันองคการดานความรูสึกความผูกพันองคการดานความตอเน่ือง ความผูกพันองคการดานบรรทัดฐานทางสังคมและมีคา
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือทั้งฉบับเทากับ 0.94และทดลองนําแบบสอบถาม 30 ชุด มาหาความเชื่อม่ันแจกใหพนักงานงานตอบ
และไดคาความเชื่อม่ัน 0.98 
 การเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากไดความเชื่อม่ันแลวผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามใหแกพนักงาน บริษัท เอสเคโพลี
เมอร จํากัดพรอมทั้งหมด 212 ชุดไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมาจํานวน 212 ชุดคิดเปน รอยละ 100 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล(อางถึงในกัลยา วานิชยบัญชา, 2550)ไดแกคาความถี่
คารอยละคาเฉล่ียคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยการใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)และสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณมีเกณฑการแปลคาคะแนน
เฉล่ียไดแกคาเฉล่ียระหวางคาเฉล่ีย4.21 – 5.00 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากที่สุดคาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 
หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากคาเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานปานกลางคาเฉล่ีย 
1.81 – 2.60 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานนอยคาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
นอยที่สุดผลการแบงคะแนนเพื่อแปลความหมายตามคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคการคือคาเฉล่ีย 4.21 – 5.00 
หมายถึงระดับความผูกพันตอองคการมากที่สุดคาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึงระดับความผูกพันตอองคการมากคาเฉล่ีย 2.61 
– 3.40 หมายถึงระดับความผูกพันตอองคการปานกลางคาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับความผูกพันตอองคการนอย
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับความผูกพันตอองคการนอยที่สุดและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยมีระดับคา
ความสัมพันธตามเกณฑของ (Devore & Peck, 1993)สัมพันธกันสูง  r ≥ 0.80 หรือ r ≤ - 0.80 สัมพันธกันปานกลาง 0.50 < 
r < 0.80 หรือ – 0.80 < r < - 0.5สัมพันธกันต่ํา -0.50 ≤ r ≤ 0.50 

ผลการวิจัย 

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดขอมูลเบื้องตน
จากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 64.20 และสวนที่
เหลือ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 35.80 เปนเพศชาย อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 27 ป มาก
ที่สุด มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 45.80 รองลงมา คือมีอายุระหวาง 28 – 37 ป มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 41.50 
และมีอายุระหวาง 28 – 37 ป มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.80 อายุ 48 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.90  
สถานภาพ  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมา คือสถานภาพ
สมรส มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 38.70 สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.80 
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวช) และต่ํากวาอนุปริญญา (ปวช) มีจํานวน 
156 คน คิดเปนรอยละ 73.60 รองลงมา คือระดับปริญญาตรี มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 18.90 ระดับอนุปริญญา 
(ปวส) มีจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 5.70 ระดับปริญญาโทขึ้นไป มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.80  เงินเดือน พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอัตราเงินเดือนระหวาง 9,000 – 13,000 บาท จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 47.60 รองลงมา คือ
อัตราเงินเดือนต่ํากวา 9,000 บาท มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 22.60 อัตราเงินเดือนระหวาง 13, 001 – 17,000 บาท 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 15.60 อัตราเงินเดือนมากกวา 25,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.50 อัตรา
เงินเดือนระหวาง 17,001 – 21,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.20 อัตราเงินเดือนระหวาง 21,001 – 25,000 บาท 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.50 อายุงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุงาน 1 – 5 ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 
47.20 รองลงมา คือมีอายุงานต่ํากวา 1 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 27.80 อายุงาน 6 - 10 ป จํานวน 51 คน คิดเปน
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รอยละ 24.00 อายุงาน 11 - 15 ป และอายุงานมากกวา 20 ป ขึ้นไป จํานวนชวงอายุงานละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

5.1.1 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นตอคุณชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดใน
ภาพรวมพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (=3.27, S.D.=0.85)เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา 

 1) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดมีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณารายขอ
จากขอคําถาม พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือคาตอบแทนที่ทานไดรับในแตละเดือนเพียงพอสําหรับใชจายตามอัตภาพของ
ทานและครอบครัว(  = 2.96, S.D. = 0.96) 

 2) ดานความเปนประโยชนตอสังคมระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เอส
เคโพลีเมอร จํากัดมีคาเฉล่ียสูงที่สุด อยูในระดับปานกลาง(  = 3.39, S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณารายขอจากขอคําถาม พบวา 
ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือทานมีความภูมิใจในหนวยงานของตนเองเม่ือไดบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคม (= 3.67, S.D. = 
0.95) 

5.1.2จากการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดใน
ภาพรวมพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก (= 3.41, S.D. = 0.85) เม่ือ
พิจารณาความผูกพันตอองคการจําแนกรายดาน พบวา 

 1) ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันดานความตอเน่ืองของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดมีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (  = 3.18, S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณารายขอจากขอคําถาม พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ
ทานทํางานในองคการน้ีเพราะไดคาตอบแทนที่สูงกวาองคการอ่ืน (= 3.01, S.D. = 0.97) 

 2)  ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันดานความรูสึกของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดมีคาเฉล่ียสูงสุด 
อยูในระดับมาก(  =3.62, S.D. = 0.87)เม่ือพิจารณารายขอจากขอคําถาม พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือทานมีความ
ภูมิใจที่ไดรวมทํางานกับองคการแหงน้ี (= 3.72, S.D. = 0.94) 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เอสเคโพลี
เมอร จํากัด มีความสัมพันธโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (rxy=.685) เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธใน
ระดับปานกลาง ไดแก สิทธิของพนักงาน มีคาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy=.739) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน มี
คาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy=.739) สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีคาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (rxy=.723) การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีคาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy=.710) การไดรับ
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy=.702) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล มี
คาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy=.684) ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน มีคาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(rxy=.637) สวนความเปนประโยชนตอสังคม มีความสัมพันธในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy=.546) 
ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ 

เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ ของพนักงานบริษัท เอสเคโพ
ลีเมอร จํากัด ดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคิดเปน รอยละ 72.30 (R2=.723) ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรที่สงผล
ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการไดรับ
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม(β = .20) ดานสิทธิของพนักงาน(β= .18)ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ

สงเสริมสุขภาพ(β = .16)และ ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (β = .12) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดมีประเด็นที่
นาสนใจมาอภิปรายผล ดังน้ี 

ระดับความคิดเห็นตอคุณชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดพบวา พนักงานบริษัท เอสเคโพ
ลีเมอร จํากัดโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ในระดับปานกลางทุกดาน และดานทีมี่ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานนอยที่สุดคือ การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ สมหวังโอชารส (2550) ศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ: ศึกษากรณีโรงเรียนนายรอยตํารวจกลุมตัวอยางคือขาราชการตํารวจ
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ในโรงเรียนนายรอยตํารวจจํานวน 235 คนผลการศึกษาวิจัยพบวาในภาพรวมขาราชการตํารวจในโรงเรียนนายรอยตํารวจมี
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลางคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน
ตอองคการและลักษณะสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการสอดคลองกับ เสรีสัจจะธีระกูล 
(2550) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานเลนสสายตาใน
ประเทศไทยกลุมตัวอยางคือพนักงานระดับปฏิบัติการจําวน 370 คนผลการวิจัยพบวาพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
เลนสสายตาในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับ จิราภรณนอยนคร (2551) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจ
นะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานบริษัทขนาดใหญขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีกลุม
ตัวอยางจํานวน 399 คน ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทขนาดใหญขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี ไมสอดคลองกับ สุธินีเดชะ
ตา (2551) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต
ไทยจํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางคือพนักงานบริษัทฯจํานวน 197 คนผลการศึกษาพบวา 1) คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
ของพนักงานอยูในระดับสูง 

ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดพบวาพนักงานบริษัท เอสเคโพ
ลีเมอร จํากัดโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานความรูสึก และดานบรรทัดฐานทางสังคม มีระดับความคิดอยูในระดับมาก สวนดานความตอเน่ือง มีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง ซ่ึงไมสอดคลองกับปรีดีอิทธิพงศ (2552) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคการ
กับคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการ: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กแหงหน่ึงมีกลุมตัวอยาง 77 คน
ผลการศึกษาพบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไมสอดคลองกับ ธนาสิทธ์ิ เพิ่มเพียร 
(2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานความผูกพันตอองคการ พนักงานในกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบวา พนักงานในกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส   นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการโดยรวมอยู ในระดับปานกลางไม
สอดคลองกับ อัลลีสและคริสตินา (Ulysses &d Kristena, 2002) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลแหงตน
กับแบบจําลองของความผูกพันตอองคการ เชน ความผูกพันดานความรูสึกดานความผูกพันตอเน่ือง และความผูกพันที่เกิดจาก
บรรทัดฐานทางสังคมโดยตั้งสมมติฐานทดสอบผลลัพธของความผูกพันกับความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพแหงตน และ
ความเชื่ออํานาจในตน เพื่อ พิสูจนวาการที่จะทําใหเกิดความผูกพันน้ันตองมีรากฐานมาจากความพึงพอใจในงานเปนสําคัญ 
ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคการน้ันมีนอยมาก  

คุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดพบวา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานสงผลตอความผูกพันตอองคการในภาพรวมมีการสงผลในระดับที่คอนขางสูงโดยดานที่มีการสงผลตอความ
ผูกพันตอองคการมากที่สุดคือดานสิทธิของพนักงานและดานที่มีการสงผลตอความผูกพันตอองคการนอยที่สุดคือดานความ
เปนประโยชนตอสังคมซ่ึงสอดคลองกับ ธีระพนธมณีสุต (2552) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายชางบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานฝายชางบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานฝายชางบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก 3) คุณภาพชีวิตการาทํางานของ
พนักงานฝายชางบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยูในระดับคอนขาง
สูง สอดคลองกับ วนิดาเหลืองสัจกุล (2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานที่มี
ตอบริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) กรีศึกษาสวนบริการลูกคาจังหวัดราชบุรีกลุมตัวอยางจํานวน 95 คนผลการศึกษาพบวา 1) 
พนักงานสวนบริการลูกคาจังหวัดราชบุรีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูงและความผูกตอองคการโดย
รวมอยูในระดับสูง 2)  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานสวนบริการลูกคา
จังหวัดราชุบรีมีความสัมพันธกันทางบวกสอดคลองกับ ปวีณากรุงพลี (2552) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สํานักกษาปณมีกลุมตัวอยางจํานวน 255 คนผลการวิจัยพบวา 1) ระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สํานักกษาปณโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของเจาหนาที่สํานักกษาปณมีความสัมพันธกันทุกดานสอดคลองกับ จิราภรณนอยนคร (2551) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
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ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัทขนาดใหญขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการทดสอบพบวา
คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการทุกดาน 

สรุป 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ และ
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทเอสเคโพลีเมอร จํากัด ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี1) พนักงาน บริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดสวนมากมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยดานที่มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําที่สุดคือ ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม และดานความเปนประโยชนตอสังคม มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงที่สุด 2) พนักงาน 
บริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด สวนมากมีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก โดยดานที่มีระดับความ
คิดเห็นตอความผูกพันตอองคการมากที่สุด คือความผูกพันดานความรูสึก และความผูกพันดานความตอเน่ืองมีระดับความ
คิดเห็นตอความผูกพันตอองคการนอยที่สุด 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัดซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบตางๆที่เก่ียวของกับความผูกพันในองคการ เพิ่มเติม โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากการใชแบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ ทั้งน้ีก็เพื่อเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน ที่
เปนกลุมตัวอยางสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง และมีโอกาสในการเสนอแนะทางที่เปนประโยชนตอการทํางานไดอยาง
เต็มที่ หรืออาจจะใหวิธีการสังเกตพฤติกรรมการทํางานตางๆ ทั้งน้ี เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

2.  ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลเพิ่มเติม หรือแตกตางออกไปจากการวิจัยครั้งน้ี เชนบรรยากาศในองคกรสงผลตอการ
ทํางานเปนทีม หรือบรรยากาศในองคการสงผลตอการเรียนรูของพนักงาน เปนตน 

3.  ควรขยายผลการวิจัยไปยังองคการอ่ืน ทั้งหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อชวยกันสงเสริมการแขงขันการ
พัฒนาศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ ความรู และการเพิ่มคุณคาขององคการ หรือศึกษาองคการอ่ืนที่มีกระบวนการจัดการ
ความรู เพื่อจะศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค เพื่อพัฒนาความรูในองคการตอไป 
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เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวบริเวณชายหาดในจังหวัดจันทบุร ี 
เพื่อรับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

The Satisfaction of Tourism in Chanthaburi’s Beach for AEC 
วิทมา ธรรมเจริญ  นิทัศนีย เจริญงาม และญาดาภา โชติดิลก 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในดานตางๆ ของนักทองเที่ยวบริเวณ
ชายหาดในจังหวัดจังหวัดจันทบุรี อันไดแก หาดเจาหลาว คุงวิมาน และแหลมสิงห ในดานตางๆ รวม 8 ดาน คือดานการ
คมนาคม ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย ดานความสะอาด ดานราคา คุณภาพการบริการและสินคา ดานการ
ประชาสัมพันธ ดานที่พัก และดานภาษา เพื่อรับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ 
นักทองเที่ยวบริเวณชายหาดในจังหวัดจันทบุร ีการสุมตัวอยางใชความนาจะเปนแบบแบงชั้นสองขั้น  ไดขนาดตัวอยาง 267 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 
ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของทูกีย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผล
การศึกษาพบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวในแตละชายหาดมีความพึงพอใจทั้ง 8 ดานไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตางชายหาดกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 ดานดังน้ี  

1. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก หาดเจาหลาว และแหลมสิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกัน สวน
หาดอ่ืนๆ แตกตางกัน อยางไรก็ตามทั้ง 3 ชายหาดตางก็มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

2.  ดานราคา คุณภาพการบริการ และสินคา หาดเจาและแหลมสิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกัน 
สวนหาดอ่ืนๆ แตกตางกัน อยางไรก็ตามทั้ง 3 ชายหาดตางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนเดียวกัน 

3.  ดานภาษา หาดเจาหลาวและคุงวิมานมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกัน นอกจากน้ีหาดคุงวิมาน
และแหลมสิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกันดวย สวนหาดเจาหลาวและแหลมสิงหแตกตางกัน  โดย
นักทองเที่ยวในบริเวณหาดเจาหลาว และคุงวิมานมีความพึงพอใจดานภาษาในระดับปานกลาง สวนนักทองเที่ยวบริเวณหาด
แหลมสิงหมีความพึงพอใจดานภาษาในระดับมาก 
คําสําคัญ:  ความพึงพอใจ นักทองเที่ยว ชายหาด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Abstract 

The objective of this research is to study and compare the satisfaction of tourists on the beach in 
Chanthaburi for AEC. The beaches for study are Chaolao, Kung Wiman and Laemsing and 8 items for 
satisfaction are the convenience of transportation, the facility, the safety of tourist,  the cleanliness on 
beach, the price of inn and hotel for quality service and products, the advertising and promotion of 
tourism,  the accommodation and the languages. The samples are 267, using the two-stage stratified 
sampling. The questionnaire is used to select the data and analyze by descriptive and inferential statistics, 
One-way ANOVA and Tukey method at 0.05 significant levels. Results of this study revealed that overall, 
the satisfaction of tourists on each beach are not different. The item for satisfaction, 3 items are different, 
are as follows : 

1. The facility, the satisfaction of tourists on Chaolao and Laemsing beach are not different but 
other beach are different. However, 3 beaches are medium level. 

2. The price of inn and hotel for quality service and products, the satisfaction of tourists on 
Chaolao and Laemsing beach are not different but other beach are different. However, 3 beaches are 
highly level. 
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3. The languages, the satisfaction of tourists on Chaolao and Kung Wiman beach and  Kung 
Wiman and Laemsing beach are not different but Chaolao and Laemsing beach are different. Moreover, 
the satisfaction of tourists on Chaolao and Kung Wiman beach are medium level and Laemsing beach is 
highly level. 
Key word: Satisfaction Tourism Beach AEC 

บทนํา 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เปนการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกทั้ง 
10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และบรูไน เพื่อ
เสริมสรางความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่จะเริ่มดําเนินการตามกรอบความรวมมือในป พ.ศ. 
2558 ซ่ึงนับไดวาเปนทั้งโอกาสและความทาทายของแตละประเทศ จุดประสงคของการรวมตัวกันน้ัน นอกจากจะทําให
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเปนหน่ึงเดียวกันทางดานการเปนตลาดการคาที่ใหญ และมีอํานาจการตอรองกับเวทีการคา
โลกมากขึ้นแลว ยังตองการใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลายเปนแหลงผูผลิตและผูจําหนายวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับกลุมการคาสําคัญอ่ืนๆ ของโลก ซ่ึงสถานการณดังกลาวยอมสงผลใหเกิดความรุนแรงในการแขงขัน ดังน้ันประเทศ
ไทยไมเพียงแตตองปรับใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ แตตองเผชิญหนากับการแขงขันอยางหลีกเล่ียงไมได การ
เตรียมความพรอมเพื่อรับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) จึงเปนส่ิงที่
สําคัญยิ่ง หากประเทศใดมีความเขมแข็งในดานดังกลาวจะทําใหไดเปรียบในการแขงขันน้ันเอง  (กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ, 2551; ศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ, 2553) 
 ภาคธุรกิจในดานการบริการมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของไทย โดยมีรายไดรอยละ 33.33 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ทั้งน้ีสาขาการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่ชวยในการพัฒนาประเทศใน
ดานเศรษฐกิจมาอยางตอเน่ือง ดังภาพที่ 1 ประกอบกับการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยการทองเที่ยวแหงชาติ (พ.ศ. 2555 – 
2559) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดมีการสนับสนุนทุนวิจัย และติดตามความกาวหนาเพื่อใหเกิด
งานวิจัยดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเห็นวาภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัยทางดานการทองเที่ยว
อยางมาก (สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,  2556: 21-22)  นอกจากน้ีหน่ึงในกลุมสาขาที่นํารองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ก็คือ สาขาทองเที่ยว ซ่ึงประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว 
และการบิน จึงถือเปนโอกาสที่จะทําใหประเทศมีรายไดดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2556)  

 
ภาพที่ 1  โครงสราง GDP ของ SMEs จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ป 2551 – 2555 

แหลงที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เม่ือกลาวถึงการทองเที่ยวในภาคตะวันออกบริเวณชายฝงทะเลน้ัน มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายรวมถึงมีความ

สะดวกในดานการเดินทาง เน่ืองจากอยูใกลกรุงเทพมหานคร และสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากน้ีจังหวัดในภาคตะวันออก
บริเวณชายฝงทะเลยังสามารถทํารายไดจากนักทองเที่ยวไทย และจากนักทองเที่ยวตางชาติเปนอันดับ 2 ของ 18 กลุมจังหวัด 
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โดยรองเพียงกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก, 2552) อยางไรก็ตามจังหวัด
จันทบุรีก็เปนจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกที่ยังมีความเปนธรรมชาติอยูมากและมีแหลงทองเที่ยวมากมาย ทั้งภูเขา ปาไม 
นํ้าตก ชายทะเล โบราณสถาน โบราณวัตถุตางๆ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) และจากการทบทวนวรรณกรรม 
พบวา ยังไมมีผูศึกษาความพึงพอใจดานการทองเที่ยวบริเวณชายหาดจังหวัดจันทบุรี ดังน้ันทางผูวิจัยจึงตองการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวบริเวณชายหาดจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community - AEC) โดยทําการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในดานตางๆ ของนักทองเที่ยวบริเวณ
ชายหาดที่ไดจากการสุมตัวอยาง น่ันคือหาดเจาหลาว หาดคุงวิมาน และหาดแหลมสิงห เพื่อที่จะไดทราบถึงความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว และใชในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้นและอยางยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในดานตางๆ ของนักทองเที่ยวบริเวณชายหาดในจังหวัดจันทบุรี อันไดแก หาด
เจาหลาว คุงวิมาน และแหลมสิงห  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากร ตัวอยาง และการสุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร และตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักทองเที่ยว ที่มาทองเที่ยวบริเวณชายหาดของจังหวัดจันทบุรี ซ่ึง
จากสถิติการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีน้ัน มีเพียงจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด ดังน้ันจึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน  
  การหาขนาดตัวอยางใช การคํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรการหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน โดยกําหนดความเชื่อม่ันที่ 95% ความคลาดเคล่ือนไมเกิน 6% 

     2

2
2/

4e
Z

n   

โดยที่ n   = ขนาดตัวอยาง 
 Z   = ระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 e    = ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
คํานวณหาขนาดตัวอยางไดดังน้ี 

    267
)06.0(4
)96.1(
2

2

n  

  ฉะน้ันไดจํานวนนักทองเที่ยวที่ตองเก็บขอมูลจํานวน 267 คน โดยแบงเก็บรวบรวมขอมูลใน 3 อําเภอ โดย
เลือกอําเภอที่มีชายหาด ไดแก อําเภอทาใหม อําเภอนายายอาม และ อําเภอแหลมสิงห อําเภอละ 89 คน  
  1.2  การสุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลที่ไดมาจากการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปนแบบแบงชั้นสองขั้น  
(Two-Stage Stratified Sampling) โดยแบงอําเภอซ่ึงมีสถานที่ทองเที่ยวที่เปนชายหาดในจังหวัดจันทบุรีออกเปน 3 อําเภอ 
คือ อําเภอทาใหม อําเภอนายายอาม และอําเภอแหลมสิงห ซ่ึงแตละอําเภอมีชายหาดดังน้ี 
   อําเภอทาใหม ไดแก หาดเจาหลาว แหลมเสด็จ 
   อําเภอนายายอาม ไดแก หาดคุงวิมาน 
   อําเภอแหลมสิงห ไดแก หาดแหลมสิงห อาวยาง 
  ข้ันที่ 1  สุมชายหาดในแตละอําเภอ อําเภอละ 1 แหง รวมทั้งหมด 3 แหง ดวยวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ไดผลดังน้ี 
   อําเภอทาใหม ไดแก หาดเจาหลาว 
   อําเภอนายายอาม ไดแก หาดคุงวิมาน 
   อําเภอแหลมสิงห ไดแก หาดแหลมสิงห 
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ข้ันที่ 2  ทําการสุมหนวยตัวอยาง (นักทองเที่ยว) ในแตละหาดโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple  
Random Sampling) จนครบจํานวนดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ขนาดตัวอยาง (นักทองเที่ยว) จําแนกตามสถานที่ทองเที่ยวทางชายหาดของจังหวัดจันทบุรี  

จังหวัด หาดที่สุมได ขนาดตัวอยาง (n) 
จันทบุรี เจาหลาว 

คุงวิมาน 
แหลมสิงห 

89 
89 
89 

รวม  267 
2.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงแบงเปน 2 ตอนดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ที่อยูปจจุบัน (จังหวัด) สถานภาพ 
ศาสนา การเดินทาง ระยะเวลาในการทองเที่ยว เดินทางรวมกับ จํานวนผูรวมเดินทาง การรับขอมูลดานแหลงทองเที่ยว ฯลฯ 
โดยเปนแบบกําหนดใหตอบ (Check List) 
  ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว บริเวณชายหาดในจังหวัดจันทบุรี โดยเปนแบบ
ประเมินคาของลิเคอรท (Likert's Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 

  5  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมาก 
  3  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับนอย 

   1  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
  การแปลความหมายจากแบบสอบถาม ใชเกณฑการประเมินผลโดยอิงเกณฑ หาคาเฉล่ียเม่ือทําการ
วิเคราะหแปลผลและกําหนดระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว บริเวณชายหาดในจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับการกาวเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 5 ระดับ โดยเอาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เปนตัวชี้วัด ซ่ึงอาศัยแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 
(2543: 100 - 103) ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย         ระดับความพึงพอใจ  
4.51 – 5.00    มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50    มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.51 – 3.50    มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50    มีความพึงพอใจระดับนอย 
1.00 – 1.50    มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
เก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยเก็บในเดือนมิถุนายน 2557 มีกลุมตัวอยางคือ

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ทั้งน้ีหลังจากทบทวนวรรณกรรมแลว ไดทําการสรางแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวยคําถาม 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ที่อยูปจจุบัน 
(จังหวัด) สถานภาพ ศาสนา การเดินทาง ระยะเวลาในการทองเที่ยว เดินทางรวมกับ จํานวนผูรวมเดินทาง ขอมูลของแหลง
ทองเที่ยว ฯลฯ 
  ตอนที่ 2  ขอมูลดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว บริเวณชายหาดในจังหวัดจันทบุรี  8 ดาน ดังน้ี 
   1.  ดานการคมนาคม ไดแก สภาพผิวถนน มีรถโดยสาร และความชัดเจนของปายบอกทาง  
   2.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก บริการสถานที่จอดรถ บริการหองนํ้า/ หองอาบนํ้า 
บริการโทรศัพทสาธารณะ บริการธนาคาร และ/หรือมีตูบริการกดเงินอัตโนมัติ (ATM) 
   3.  ดานความปลอดภัย ไดแก ความปลอดภัยบริเวณสถานที่จอดรถ บริเวณสถานที่ทองเที่ยว 
บริเวณทางเดิน 
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   4.  ดานความสะอาดของสถานที่และความเปนธรรมชาติ ไดแก ความสะอาดของสถานที่
ทองเที่ยว ความสะอาดของหองนํ้า หองอาบนํ้า ฯลฯ 
   5.  ดานราคา รวมถึงคุณภาพการบริการ และสินคา ไดแก คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม ราคาที่พักมีความเหมาะสม ราคาอาหารมีความเหมาะสม มีกิจกรรมทางนํ้า ฯลฯ 
   6.  ดานการประชาสัมพันธ ไดแก การประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัด ความชัดเจนของ
ปายที่ใชในการโฆษณา ฯลฯ 
   7.  ดานที่พัก ไดแก ความสะอาดของที่พัก ความเพียงพอของที่พัก การตกแตงที่พัก ฯลฯ 

            8.  ดานภาษา  ไดแก ผูประกอบการ พนักงาน คนในทองถิ่น ฯลฯ สามารถใหคําแนะนําพื้นฐาน
แกนักทองเที่ยวตางชาติได ผูประกอบการและผูที่มีหนาที่ที่เก่ียวของ สามารถส่ือสารเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติไดในระดับดี 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
ทําการรวบรวมแบบสอบถามพรอมตรวจความถูกตองสมบูรณ และแปลงขอมูลเพื่อเขารหัสโดยใชโปรแกรมทางสถิติ

ในการประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณและหาคาสถิติตางๆ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายคุณลักษณะทั่วไปของตัวอยาง สถิติที่นํามาใชคือ รอยละ (Percentage) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) สถิติที่นํามาใชคือ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัวอยาง
มากกวา 2 กลุม และทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของทูกีย (Tukey) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
ผลการศึกษา 

จํานวนนักทองเที่ยวที่เปนตัวอยางในการศึกษาน้ีคือ 267 คน เปนเพศหญิงรอยละ 54.70    มีอายุระหวาง 20 - 39ป 
คิดเปนรอยละ 67.40 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 40 – 59 ป คิดเปนรอยละ 21.30 โดยเปนพนักงาน/ ลูกจางเอกชน รอยละ 
30.70 รองลงมาเปนผูทีป่ระกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 27.00 และประกอบอาชีพขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา ขาราชการบํานาญ เปนตน มีรอยละที่ใกลเคียงกันคือ รอยละ 16.10 และ 14.60 ตามลําดับ ดานรายได
เฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 19,999 บาท คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาคือผูที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 
บาท คิดเปนรอยละ 25.10 โดยเปนผูที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,000 – 29,999 บาท และตั้งแต 40,000 บาทมีรอย
ละที่ใกลเคียงกันคือ รอยละ 18.70 และ 17.20 ตามลําดับ ดานระดับการศึกษา เปนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงรอยละ 
39.30 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 33.30 และมีการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกวารอยละ 13.10 ตามลําดับ 
ดานสัญชาติ พบวาเปนผูที่มีสัญชาติไทย รอยละ 92.10 รองลงมาคือมีสัญชาติฝรั่งเศส และเยอรมัน โดยมีรอยละที่เทากันคือ 
รอยละ 1.90 ดานที่อยูอาศัยในปจจุบัน พบวาเปนผูที่อาศัยในจังหวัดจันทบุรี รอยละ 34.50 รองลงมาอาศัยอยูกรุงเทพฯ รอย
ละ 16.50 และชลบุรี รอยละ 11.60 ตามลําดับ ดานสถานภาพสมรส พบวาเปนผูที่มีสถานภาพสมรส และโสด ในรอยละที่
ใกลเคียงกันคือ รอยละ 49.80 และ 48.70 ตามลําดับ ดานศาสนา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 91.00 รองลงมานับถือ
ศาสนาคริสต รอยละ 6.00 ทั้งน้ีเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวโดยรถยนตสวนตัวมากที่สุดถึงรอยละ 80.50 ดานระยะเวลาใน
การทองเที่ยวน้ัน สวนใหญเดินทางมาทองเที่ยว 1 – 2 วัน รอยละ 52.40 รองลงมาคือเดินทางมาทองเที่ยวนอยกวา 1 วัน รอยละ 
33.00 และสวนใหญเดินทางมากับครอบครัวหรือญาติ  คิดเปนรอยละ 46.44 เดินทางมากับเพื่อน/ คูรัก รอยละ 37.28 ดาน
จํานวนผูรวมเดินทาง พบวาเดินทางมา 2 – 3 คน และมากกวา 5 คน ในรอยละที่เทากันคือ รอยละ 34.80 รองลงมาคือ
เดินทางมา 4 – 5 คน รอยละ 27.30 ดานการทราบขอมูลการทองเที่ยวทางชายฝงทะเลในจังหวัดจันทบุรี พบวาทราบขอมูล
จากเพื่อน/ ญาติ รอยละ 51.15 รองลงมาคือทราบขอมูลจาก อินเทอรเน็ต รอยละ 21.48 และทราบขอมูลจากหนังสือแนะนํา
การทองเที่ยว และโทรทัศน/ วิทยุ  ในรอยละ 8.95 และ 8.44 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการทองเที่ยวบริเวณหาดเจาหลาว คุงวิมาน และ
แหลมสิงห และสถิติทดสอบ F ของดานตางๆ 

ดาน 
หาดเจาหลาว  หาดคุงวิมาน  หาดแหลมสิงห 

F x  ..DS  ระดับ  x  ..DS
 

ระดั
บ 

 x  ..DS
 

ระดั
บ 

1. ดานการคมนาคม 
3.38 0.71 ปาน

กลาง 
 3.39 0.66 ปาน

กลาง 
 3.31 0.60 ปาน

กลาง 
0.442 

2. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
3.23 0.66 ปาน

กลาง 
 2.97 0.70 ปาน

กลาง 
 3.32 0.71 ปาน

กลาง 

T6.331* 

3. ดานความปลอดภัย 
3.58 0.65 มาก  3.43 0.75 ปาน

กลาง 
 3.55 0.67 มาก 1.199 

4. ดานความสะอาดของสถานที่ 
และความเปนธรรมชาติ 

3.54 0.64 มาก  3.36 0.69 ปาน
กลาง 

 3.53 0.64 มาก 2.123 

5. ดานราคา คุณภาพการบริการ 
และสินคา 

3.58 0.60 มาก  3.23 0.67 มาก  3.52 0.61 มาก T7.997* 

6. ดานการประชาสัมพันธ 
3.40 0.76 ปาน

กลาง 
 3.36 0.92 ปาน

กลาง 
 3.32 0.80 ปาน

กลาง 
0.183 

7. ดานที่พัก 
3.62 0.68 มาก  3.44 0.76 ปาน

กลาง 
 3.63 0.65 มาก 1.953 

8. ดานภาษา 
3.28 0.77 ปาน

กลาง 
 3.37 0.91 ปาน

กลาง 
 3.58 0.72 มาก T3.24* 

รวมทุกดาน 3.45 0.52 ปาน
กลาง 

 3.32 0.61 ปาน
กลาง 

 3.47 0.55 ปาน
กลาง 

1.976 

หมายเหต:ุ * p-value <0.05   T คือ การทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของทูกีย (Tukey)             
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว บริเวณชายหาดที่แตกตางกันในจังหวัดจันทบุรี พบวา

โดยรวมทั้ง 8 ดาน นักทองเที่ยวในแตละหาดมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตางชายหาดกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 3 ดานคือ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
ดานราคา คุณภาพการบริการ และสินคา และดานภาษา และทดสอบความความแตกตางรายคูดวยวิธีของทูกีย (Tukey) 
พบวา 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก หาดเจาหลาว และแหลมสิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกัน สวนหาด
อ่ืนๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อยางไรก็ตามทั้ง 3 ชายหาดตางก็มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

ดานราคา คุณภาพการบริการ และสินคา หาดเจาหลาวและแหลมสิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตาง
กัน สวนหาดอ่ืนๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อยางไรก็ตามทั้ง 3 ชายหาดตางก็มีความพึงพอใจในระดับมาก
เชนเดียวกัน 

ดานภาษา หาดเจาหลาวและคุงวิมานมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกัน นอกจากน้ีคุงวิมานและแหลม
สิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกันดวย สวนหาดเจาหลาวและแหลมสิงหแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
โดยนักทองเที่ยวในบริเวณหาดเจาหลาว และคุงวิมานมีความพึงพอใจดานภาษาในระดับปานกลาง และในบริเวณหาดแหลม
สิงหมีความพึงพอใจดานภาษาในระดับมาก 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว บริเวณชายหาดเจาหลาว คุงวิมาน และแหลมสิงห พบวา
โดยรวมทั้ง 8 ดาน นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตางชายหาดกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกันรวม 5 ดาน ยกเวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
พบวาหาดเจาหลาว และแหลมสิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกัน สวนหาดอ่ืนๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 
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0.05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหาดเจาหลาว และแหลมสิงหตางก็เปนหาดที่เปนที่นิยมและมีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรี นักทองเที่ยว
คอนขางมากเม่ือเปรียบเทียบกับหาดคุงวิมาน โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่มาชมหาดเจาหลาวถือวามากเปนอันดับสองรองจาก
เขาคิชฌกูฏ (ทัวรออนไทยดอทคอม,  2553)  จึงทําใหมีการจัดสาธารณูปโภคตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยวมากกวาที่คุงวิมาน  อยางไรก็ตามทั้ง 3 ชายหาดตางก็มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเชนเดียวกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของฉัตรชัย ล้ิมพรจิตรวิไล (2548) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ซ่ึงมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยที่วานักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับปานกลางเชนกัน (ปญญา  ซ้ิมส่ือ,  2547)   

ดานราคา คุณภาพการบริการ และสินคา พบวาหาดเจาหลาวและแหลมสิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไม
แตกตางกัน สวนหาดอ่ืนๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หาดเจาหลาว และแหลมสิงหเปนหาดที่เปนที่นิยมและมีชื่อเสียง
ในจังหวัดจันทบุรี ดังน้ันจึงมีนักทองเที่ยวคอนขางมากเม่ือเปรียบเทียบกับหาดคุงวิมาน (ทัวรออนไทยดอทคอม,  2553) สงผล
ทําใหมีการแขงขันคอนขางสูงในดานราคา คุณภาพการบริการและสินคา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวบริเวณหาดเจา
หลาว และแหลมสิงหจึงไมแตกตางกัน สวนรานอาหารในหาดคุงวิมานน้ันมีจํานวนนอยคอนขางนอย (ทัวรออนไทยดอทคอม,  
2553) ดังน้ันจึงทําใหความพึงพอใจของนักทองเที่ยวบริเวณหาดคุงวิมานกับหาดอื่นๆ แตกตางกัน อยางไรก็ตามทั้ง 3 
ชายหาดตางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนเดียวกัน  

ดานภาษา พบวานักทองเที่ยวบริเวณหาดเจาหลาวและคุงวิมานมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน นอกจากน้ีคุงวิมาน
และแหลมสิงหมีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไมแตกตางกัน สวนหาดอ่ืนๆ คือหาดเจาหลาวและแหลมสิงหแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยนักทองเที่ยวในบริเวณหาดเจาหลาว และคุงวิมานมีความพึงพอใจดานภาษาในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ม.ป.ป.) ซ่ึงพบวาการส่ือสารเปนอุปสรรคที่สําคัญของการทองเที่ยวไทย 
เน่ืองจากวาคนไทยสวนใหญ ไมกลาส่ือสารภาษาตางประเทศ แตงานบริการดานการทองเที่ยวจะตองมีการส่ือสารเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาทําให ผูประกอบการมีความเห็นวามีความพรอมดานภาษาในระดับปานกลางเทาน้ัน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี หลาแหลง (2553: 35) นอกจากน้ีนักทองเที่ยวในบริเวณหาดแหลมสิงหมีความพึงพอใจดาน
ภาษาในระดับมาก 
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ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางาน 
ของพนักงาน บริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด 

The Relationship between Job Motivation and Job Behaviors  
of Employees in Murakami Manufacturing (Thailand) Company Limited 

ศุภชาฒากร ปองเสง่ียม 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง  (ไทย
แลนด) จํากัด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท  มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง 

(ไทยแลนด) จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือพนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด ในพื้นที่
ของบริษัทมูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด ไดมาโดยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของสูตรทาโร ยามาเน (Yamane, 
1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 158 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคาการวิเคราะหขอมูล
โดยวิธีการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาผลวิเคราะห
เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน (Pearson’s product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีสถานภาพ
โสด มีอายุ 20 - 27 ป มีระดับการศึกษา ม.6 หรือปวช. และเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ มีอัตราเงินเดือน 8,001 - 10,000 
บาท และมีระยะเวลาการทํางาน 3 – 5 ป 

ระดับแรงจูงใจในการทํางานประกอบดวย 1) ปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจ พบวา พนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟค
เจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด มีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามแตละดานพบวา ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานมีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก และความม่ันคงในการทํางานมีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับนอย 2) 
ปจจัยแรงจูงใจ พบวา พนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด มีระดับแรงจูงใจ โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาตามแตละดานพบวา การยอมรับนับถือมีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก และดานความกาวหนามีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด อยูในระดับนอย   

ระดับพฤติกรรมในการทํางาน พบวา พนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด พบวา มีระดับ
พฤติกรรมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามแตละดานพบวา ดานการคํานึงถึงผูอ่ืนมีคาเฉล่ียสูงสุด อยูใน
ระดับมาก และดานความสํานึกตอหนาที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 
 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง 
(ไทยแลนด) จํากัด พบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท มูราคามิ แมนู
เฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวา พฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน ในทิศทางเดียวกันโดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระดับสูง 
(r=.752)  
คําสําคัญ: ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางาน ,แรงจูงใจการทํางาน, พฤติกรรมการทํางาน 

Abstract 

The objectives of this research were to study the motivations, job behavior of employee in the 
Murakami Manufacturing (Thailand) Company Limited., and study the relationship between the 
motivations on the behavior of the employees of Murakami Manufacturing (Thailand) Company Limited. 
The samples for this study were 158 employees in the Murakami Manufacturing (Thailand) Company 
Limited. The instrument for this study was questionnaire as rating scale. Data analysis was made by 
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statistical programs namely percentage, arithmetic mean, standard deviation and to test hypothesis by 
Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The research results were found as follows:  
The sample groups were mainly single female, aged between 20-27 years old, had high school or 

vocational, position operational level, earned between 8,001-10,000 baht and period of work between 3-5 
years.  

The level motivations include  
The maintenance of psychological factors was at a medium level. While considering the 

results in detail, it was found that the highest mean was environment of work. The lowest was security of 
work.  

The incentive factors was at a medium level. While considering the results in detail, it was  
found that the highest mean was in the recognition. The lowest was the progress. 

The overall level of the behavior of employee in the Murakami Manufacturing (Thailand) 
Company Limited was at a good level. While considering the results in detail, it was found that the 
highest mean was in consideration. The lowest was sense of duty.  

The relationship between the motivations on the job behavior of the employees of Murakami 
Manufacturing (Thailand) Company Limited was that the motivation associated with behaviors, with the 
significant level at .05. In the same direction, with a high correlation coefficient (r = .752). 
Keyword: The Relationship between Job Motive and Job Behavior, Job Motive, Job Behavior 

บทนํา 

บุคคลากรในแตละองคการจะทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพนั้น  เขาจําเปนตองมีความสามารถ มีความคิด
และมีการทุมเทกําลังกายกําลังใจในการทํางานที่ไดรับผิดชอบใหกับองคการ  สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ผูบริหารตองบริหาร
จัดการเพื่อทําใหเกิดแรงขับเคล่ือน บุคลากรในองคการใหมีความกระตือรือรน ตั้งใจทํางาน อยางเต็มความสามารถ วิธีน้ี
เรียกวาแรงจูงใจ การสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดแรงขับเคลื่อน หรือกระตุนใหบุคคลากรปฏิบัติงานใหกับองคการ  อยางมี
ประสิทธิภาพ (สถาพร ปนเจริญ 2547: 2) 

บริษัทมูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ไดแก กระจกมองหลัง และไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทฯ ไดมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูง มาใชในการผลิตและมี
การพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรอยางตอเน่ือง รวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตที่มีค ุณภาพก็มีสวน
สําคัญในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทฯ พนักงานที่ปฏิบัติงานในการผลิต ถือวามีสวนสําคัญอยางมากในการ
ผลิตชิ้นงานออกมาใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ พนักงานเปนผูที่มีสวนในการผลิตชิ้นงานตั้งแตเริ่มปอนวัตถุดิบเขาสู
กระบวนการผลิตจนกระทั่งผลิตออกมาเปนชิ้นงาน ซ่ึงปจจุบันปญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ คือการที่พนักงานที่มีทักษะในการ
ทํางานแลว ลาออกจากบริษัทฯ เปนจํานวนมาก เปนสาเหตุทําใหคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตลดลง  

สาเหตุของการลาออกมาจากปจจัยหลายๆ ประการ ดังน้ันการจูงใจใหพนักงานมีความตั้งใจในการทํางาน และ
ทํางานอยูกับบริษัทมูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัดนานๆ โดยไมคิดจะลาออกจากบริษัทฯ น้ัน ถือวามีสวนสําคัญ
อยางมากเพราะหมายถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ หากปญหาที่เกิดขึ้นไมไดรับการแกไข ผลที่ตามมาอาจทําใหเกิด
ปญหาคุณภาพของชิ้นงานที่ต่ํา การขาดแคลนแรงงาน การสูญเสียงบประมาณการอบรมพนักงานใหม ของเสียที่เกิดมากขึ้นใน
กระบวนการผลิต หรืออาจรายแรงกระทั่งการสูญเสียลูกคา เพราะคุณภาพสินคาที่ไมไดคุณภาพ หรือสงสินคาไมทันตาม
กําหนดที่ลูกคาตองการ 

ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเปนพนักงานของบริษัทฯ ผูวิจัยเห็นวาเปนเรื่องสําคัญจึงไดนํามาเปนกรอบแนวคิด 

ในการศึกษา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทมูราคามิ แมนูเฟค
เจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด โดยมุงหวังเพื่อใหไดประโยชนตอบริษัทฯ  รวมถึงองคการตางๆ ในการเขาถึงพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงาน และทราบถึงปญหา ของพนักงาน เพื่อใหพนักงานยังคงทํางานอยูกับบริษัทฯ  และยังสามารถนําผล
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ของการศึกษาวิจัย ใชเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งจะทําใหการทํางานของพนักงานดีขึ้น มีความพึง
พอใจ เกิดกําลังใจในการทํางาน ทั้งยังทํางานดวยความเต็มใจ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่ดีตอไปใน
อนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด 
 3. เพื ่อศ ึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน            

บริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานบริษัทมูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด เปนการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัท ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 259 
คน โดยการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane.1970) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 158 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ตามสัดสวน (Stratified Proportional sampling)  
ขั้นที่ 2 การสุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากจาก

บัญชีรายชื่อพนักงาน บริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามที่ตองการ  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ ไดแก 

เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงพนักงาน รายได และระยะเวลาในการทํางานของพนักงาน 
สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทางดานแรงจูงใจ ไดแก ปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจ จํานวน 8 ดาน คือ 1)

นโยบายการบริหารองคการ 2)การบังคับบัญชาควบคุมดูแล  3)ความสัมพันธกับบุคคลในองคการ 4)เงินเดือนและผลตอบแทน 
5)สภาพแวดลอมในการทํางาน 6)ความม่ันคงในการทํางาน 7)สถานะทางอาชีพ และ 8)ความเปนอยูสวนตัว และปจจัยแรงจูงใจ 
ประกอบดวยคําถาม 6 ดาน 1) ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 2)การยอมรับนับถือ 3)ความกาวหนา 4)ลักษณะงานที่ทาทาย 
5)ความรับผิดชอบในงาน และ 6)ความเจริญเติบโตขององคการ  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทางดานพฤติกรรมในการทํางานทั้ง 5 ดาน คือ 1)การใหความชวยเหลือ 2)
ความสํานึกตอหนาที ่3)ความอดทนอดกล้ัน 4)การคํานึงถึงผูอ่ืน และ 5)การใหความรวมมือ 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามพรอมทั้งขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวลงรหัสตามที่กําหนดไวเพื่อทําการประมวลผล
ขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทําการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน (Pearson’s product Moment 
Correlation Coefficient)   

ผลการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 
158 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 55.70 มีสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 78.48 มีอายุ 20 - 27 ป 
คิดเปนรอยละ 51.90 มีระดับการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. คิดเปนรอยละ 43.04 เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 
72.15 มีอัตราเงินเดือน 8,001 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.43 และมีระยะเวลาการทํางาน 3 – 5 ป คิดเปนรอยละ 
43.67  

2. ระดับแรงจูงใจในการทํางาน มีระดับแรงจูงใจในดานตางๆดังน้ี  
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2.1 ปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจ สามารถแสดงคาเฉล่ียและระดับปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจ ตามตาราง 
 
ปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจ X  S.D. ระดับปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจ 

1. นโยบายการบริหารองคการ 3.23 0.512 ปานกลาง 
2. การบังคับบัญชาควบคุมดูแล 3.03 0.259 ปานกลาง 
3. ความสัมพันธกับบุคคลในองคการ 3.19 0.357 ปานกลาง 
4. เงินเดือนและผลผลตอบแทน 2.75 0.417 ปานกลาง 
5. สภาพแวดลอมในการทํางาน 3.82 0.373 มาก 
6. ความม่ันคงในการทํางาน 2.47 0.349 นอย 
7. สถานะทางอาชีพ 2.99 0.276 ปานกลาง 
8. ความเปนอยูสวนตัว 3.37 0.257 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.219 ปานกลาง 
 

 จากตาราง พบวา พนักงานมีระดับปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.11, S.D. = 

0.219) เม่ือพิจารณาตามแตละดานพบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D. 

= 0.373) และความม่ันคงในการทํางานมีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับนอย ( X =2.47, S.D. = 0.349)  
2.2 ปจจัยแรงจูงใจ สามารถแสดงคาเฉล่ียและระดับปจจัยแรงจูงใจ ตามตารางดังน้ี  

 

ปจจัยแรงจูงใจ X  S.D. ระดับปจจัยแรงจูงใจ 
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 3.76 0.490 มาก 
การยอมรับนับถือ 3.91 0.477 มาก 
ความกาวหนา 2.36 0.376 นอย 
ลักษณะงานที่ทาทาย 2.68 0.705 ปานกลาง 
ความรับผิดชอบ 3.56 0.498 มาก 
ความเจริญเติบโตขององคการ 3.06 0.431 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.219 ปานกลาง 
 

 จากตาราง พบวา พนักงานมีระดับปจจัยแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.11, S.D. = 0.219) เม่ือ

พิจารณาตามแตละดานพบวา การยอมรับนับถือมีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก ( X =3.91, S.D. = 0.477) และดาน

ความกาวหนามีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับนอย ( X =2.36, S.D. = 0.376) 
3. ระดับพฤติกรรมในการทํางาน สามารถแสดงคาเฉล่ียและระดับพฤติกรรมในการทํางาน ตามตารางดังน้ี 
 

พฤติกรรมในการทํางาน X  S.D. ระดับพฤติกรรมในการทํางาน 
1. การใหความชวยเหลือ 3.42 0.439 มาก 
2. ความสํานึกตอหนาที่ 2.41 0.225 นอย 
3. ความอดทนอดกล้ัน 2.69 0.304 ปานกลาง 
4. การคํานึงถึงผูอ่ืน 3.57 0.297 มาก 
5. การใหความรวมมือ 3.12 0.335 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.439 มาก 
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 จากตาราง พบวา พนักงานมีระดับพฤติกรรมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.42, S.D. = 0.439) 

เม่ือพิจารณาตามแตละดานพบวา ดานการคํานึงถึงผูอ่ืนมีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก ( X =3.57, S.D. = 0.297) และดาน

ความสํานึกตอหนาที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง ( X =2.69, S.D. = 0.304) 
 4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน ตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท มูราคามิ 
แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด พบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท 

มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวา 
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน ในทิศทางเดียวกันโดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธระดับสูง (r=.752)  

สรุปและอภิปรายผล   

 1. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด พบวา ระดับปจจัยที่
ใชบํารุงรักษาจิตใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามแตละดานพบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางานมี
คาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก และดานความม่ันคงในการทํางานมีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับนอย สวนปจจัยแรงจูงใจมีระดับ
แรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา การยอมรับนับถือมีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก 
และดานความกาวหนามีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับนอยทั้งน้ีแสดงใหเห็นวา พนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทย
แลนด) จํากัด มีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ไมวาจะเปนแรงจูงใจจากปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจ อัน
ประกอบดวย นโยบายการบริหารองคการ การบังคับบัญชาควบคุมดูแล ความสัมพันธกับบุคคลในองคการ เงินเดือนและ
ผลตอบแทน สภาพแวดลอมในการทํางาน ความม่ันคงในการทํางาน สถานะทางอาชีพ และความเปนอยูสวนตัว และปจจัย
แรงจูงใจอันประกอบดวย แรงจูงใจดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ ความกาวหนา ลักษณะงานที่ทาทาย 
ความรับผิดชอบในงาน และความเจริญเติบโตขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของพะเยาว สุวรรณธาร (2550) สอดคลอง
กับงานวิจัยของวัตร กอวงศกาญจน (2550) สอดคลองกับงานวิจัยของนุชรัตน โกงเกษร (2550) สอดคลองกับงานวิจัยของ
เสาวนีย อวยผล (2550) สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ บุญยานันต (2551) และสอดคลองกับงานวิจัยของเศรษฐา 
เถื่อนทองคํา (2552)  
 2. พฤติกรรมในการทํางาน พบวา พนักงานบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด พบวา มีระดับ
พฤติกรรมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามแตละดานพบวา ดานการคํานึงถึงผูอ่ืนมีคาเฉล่ียสูงสุด อยูใน
ระดับมาก และดานความสํานึกตอหนาที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีแสดงใหเห็นวา พนักงานบริษัท มูราคามิ 
แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด มีพฤติกรรมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง จนถึงถึงระดับสูงแทบทุกดาน ไมวาจะเปน
ดานการใหความชวยเหลือ ซ่ึงเพื่อนรวมงานมีปญหาในการทํางานพนักงานของบริษัทเต็มใจและยินดีที่จะชวยแกไข ยินดีที่จะ
ชวยสอนงานเพื่อนรวมงานที่เขามาใหม ยินดีที่จะอํานวยความสะดวกตอเพื่อนรวมงาน และยินดีทํางานแทนเพื่อนรวมงานหาก
เพื่อนรวมงานขาดงาน การคํานึงถึงผูอ่ืน ความอดทนอดกล้ัน และการใหความรวมมือ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ของรัตนาภรณ 
บุญยานันต (2551) และสอดคลองกับงานวิจัยของปยะรัศม์ิ ดวงคํา (2552)  
 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน ตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท มูราคามิ 
แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด พบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท 

มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวา 
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน ในทิศทางเดียวกันโดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธระดับสูง จึงสรุปไดวาหากพนังงานมีแรงจูงใจที่สูงแลวจะทําใหพนักงานมีพฤติกรรมในการทํางานที่สูงดวยเชนกัน 
ซ่ึงเหมือนกับงานวิจัยของมัชฌิมาสระบัว (2552) แตแตกตางกันในระดับของผลการวิจัยคือ ผลการวิจัยของมัชฌิมาสระบัว ได
ระดับปานกลาง น้ันคือถาพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานมากจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี เปนเพราะวา
พนักงานตองปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและวินัยของทางราชการ และตองยึดกฎระเบียบตามที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด 
ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จะเปนฐานขอมูลในการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง ทําใหพนักงานตระหนักถึง
ผลการปฏิบัติงานในแตละดาน ซ่ึงตองเปนไปตามระเบยีบ และขอกฎหมายที่กําหนด และเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน 
จึงทําใหผลการปฏิบัติงานออกมาในระดับดี คือ แรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ
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ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย อวยผล (2550)   
สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ บุญยานันต (2551)  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรทําการศึกษาโดยพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธกันอ่ืน ที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของบริษัท มูราคา

มิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด มาใชในการวิจัย ที่นอกเหนือจากปจจัยแรงจูงใจ เชน ปจจัยคุณภาพชีวิต ปจจัยดาน
บรรยากาศองคกร เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและสงผลตอการกระตุนพฤติกรรมการทํางานใหพนักงานทํางาน
แบบเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนและวางกลยุทธการบริหารธุรกิจ ตอไปได 

2. ควรทําการศึกษาโดยพิจารณาตัวแปรอ่ืน ที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของบริษัท มูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง 
(ไทยแลนด) จํากัด มาใชในการวิจัย ที่นอกเหนือจากปจจัยแรงจูงใจ เชน ปจจัยคุณภาพชีวิต ปจจัยดานบรรยากาศองคกร เปน
ตน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและสงผลตอการกระตุนพฤติกรรมการทํางานใหพนักงานทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพมาก
ที่สุด อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนและวางกลยุทธการบริหารธุรกิจ ตอไปได 

3. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานของ
บริษัทอ่ืนที่มีธุรกิจคลายคลึงกับธุรกิจของมูราคามิ แมนูเฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน จะไดนําผล
ที่ไดมาวิเคราะห วางแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการทํางานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําคณะผูบริหารงานกับความผูกพันองคการ 
ของพนักงานบริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด 

The Relationship between The Executive Leadership and Organizational 
Commitment of Employee Fuel in Pipeline Transportation Limited 

จิรากร รอดทอง 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคการ
ของพนักงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานกับความผูกพันองคการของพนักงาน บริษัท 
ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทและลูกจางของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด 
ไดมาโดยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของสูตรทาโร ยามาเน (Yamane, 1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 105 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคาการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบความแตกตางดวย t-test และ F-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และหาผลวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน (Pearson’s product 
Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 38 - 47 
ป มีสถานภาพการสมรสเปนโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีรายได 12,001 – 24,000 บาท มีระยะเวลาการ
ทํางานต่ํากวา 5 ป เปนพนักงานบริษัทและทํางานอยูฝายปฏิบัติการระบบทอและคลังนํ้ามันกรุงเทพ      

ระดับภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน พบวา พนักงานบริษัทและลูกจางของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด มีการ
ปฏิบัติตอภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา ภาวะผูนําของคณะผู
บริหารงานดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก และภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานดาน
การกระตุนทางปญญา มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับมาก  

ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวา พนักงานบริษัทและลูกจางของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด มี
ระดับความผูกพันตอองคการโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยาง
เต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก และเห็นวาความตองการที่จะคงอยูเปน
สมาชิกภาพขององคการตอไป มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 

เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการเปรียบเทียบ พบวา 
พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีความผูกพันไมแตกตางกัน   

วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานกับความผูกพันองคการของพนักงาน บริษัท ขนสง
นํ้ามันทางทอ จํากัด พบวา ความผูกพันองคการมีความสัมพันธกับภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันโดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูในระดับต่ํามาก คือ .26  
คําสําคัญ: ความสัมพันธ, ภาวะผูนํา, ความผูกพันองคการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

Abstract 

The objectives of this research were to study the leadership of the executive, organizational 
commitment of employees in Fuel Pipeline Transportation Limited. And study the relationship between 
the executive leadership and organizational commitment of employee in Fuel Pipeline Transportation 
Limited. The samples for this study were 105 person of employee in the Fuel Pipeline Transportation 
Limited. The instrument for this study was questionnaire as rating scale. Data analysis was made by 
statistical programs namely percentage, arithmetic mean, standard deviation and to test hypothesis by t-
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test, F-test at the.05 level of significance and Pearson’s product moment correlation coefficient. The 
research results were found as follows: 

1. The sample groups were mainly male, aged between 38-47 years old, marital status is single, 
had bachelor's degree or equivalent, earned between 12,001-24,000 baht and period of work less than 5 
years, and working in the oil and gas operations in Bangkok.  

2. The overall level of the leadership of the executive in the Fuel Pipeline Transportation Limited 
was at a good level. While considering the results in detail, it was also found that the highest mean, in 
leadership of the management and the consideration for the families. The lowest was leadership of the 
management team and the intellectual stimulation.  

3. The overall level of the organizational commitment of employees in the Fuel Pipeline 
Transportation Limited was at a good level. While considering the results in detail, it was also found that 
the highest mean, in willingness to exert full capacity for the benefit of the organization. The lowest was 
Needs to remain a member of the following organizations. 

4. Comparison the organizational commitment of employees by personal factors. The results 
showed that employees in the Fuel Pipeline Transportation Limited who have a different personal factors, 
have organizational commitment is not different.  

5. The relationship between the leadership of executive on the organizational commitment of 
the employees in Fuel Pipeline Transportation Limited was at motivation is associated with behaviors, 
with the significant level at .05. In the same direction, with a low correlation coefficient (r = .26). 
Keyword: Relationship, Leadership, Organizational Commitment, Valaya Alongkorn Rajabhat University  

บทนํา 

พฤติกรรมองคการ เปนการศึกษาถึงผลกระทบของพฤติกรรมระหวางบุคคล กลุมบุคคล และสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกองคการ ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคการ เพื่อที่จะนําความรูและความเขาใจไปประยุกต
ใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 31) 

และในทศวรรษที่ผานมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูที่มีประสิทธิภาพมีจํานวนมาก แตมี
แนวคิดทฤษฎีหน่ึงที่ไดรับการยอมรับและกลาวถึงกันมากคือ “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง” ซ่ึงมีงานวิจัยนับหม่ืนๆ เรื่องที่
สนับสนุนทฤษฎีน้ีในทั่วโลกและยืนยันวา ทฤษฎีดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชได และสามารถพัฒนาใหเกิดภาวะผูนําไดใน
ทุกองคการ และในประเทศตางๆ ไมวาจะเปนองคการที่อยูในอเมริกา ยุโรป หรือในเอเชีย สําหรับในเอเชีย ต างก็มีการ
ศึกษาวิจัยในองคการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุน ฮองกง สิงคโปร และในประเทศ
ไทยพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงน้ีมีอิทธิพลตอองคกรอยางมาก ไดแก  ประสิทธิผลขององคการ  การปฏิบัติงานทั้งของ
กลุมและของผูใตบังคับบัญชา เจตคติตอการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมความ
เปนพลเมืองดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการ เปนตน (อางอิงจากบทความ ดร.รัตติกรณ จงวิศาล) 

ดังน้ันคณะผูบริหารขององคการจึงมักมีการปรับเปล่ียนโครงสรางขององคการและการปรับเปล่ียนตําแหนงหนาที่
การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อหวังใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของพนักงานเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงค ดวยความเต็มใจและทุมเทพลังกายพลังใจในการปฏิบัติงาน ทําเกิดความจงรักภักดี ความผูกพันตอองคการ
และสงผลถึงความสําเร็จตามบรรลุเปาหมายที่วางไวและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคการ 

และในสวนองคการที่ผูวิจัยทําการศึกษาน้ีก็เปนอีกองคการหน่ึงที่ประสบกับปญหาการลาออกของพนักงาน ซ่ึงมี
อัตราการลาออกเพิ่มสูงขึ้นทุกป ซ่ึงพนักงานที่ลาออกเหลาน้ันสวนหน่ึงเปนพนักงานที่ดี มีความรู มีความสามารถ เปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาสําหรับองคการ เม่ือพนักงานเหลาน้ันลาออกสงผลใหองคการขาดบุคลากรอันจะทําประโยชนใหแก
องคการ ทําใหเกิดความลาชาในการพัฒนาองคการ ตลอดจนการสูญเสียเงินลงทุนและเวลาในการสรรหา คัดเลือก และการ
ฝกอบรมพนักงานใหมใหมีความสามารถและศักยภาพทัดเทียมกับพนักงานเดิมที่ไดลาออกไปจากสถิติการลาออกของพนักงาน
ในชวงป 2553 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 พบวา มีอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง การเพิ่มขึ้นของ
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อัตราการลาออกของพนักงานในองคการ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของปญหาและปจจัยที่สงผลให
พนักงานลาออกจากองคการ เพื่อหาแนวทางที่จะทําใหพนักงานที่ตั้งใจจะลาออกจากองคการ ตลอดจนพนักงานที่อยูใน
องคการทุกคนมีความรูสึกผูกพันกับองคการ มีความตองการที่จะอยูทํางานเพื่อองคการตอไป เพราะทฤษฎีเก่ียวกับความ
ผูกพันตอองคการเสนอแนะวา ความผูกพันตอองคการจะนําไปสูผลลัพธของพฤติกรรมหลายๆ อยาง เชน เม่ือพนักงานมีความ
ผูกพันตอองคการสูงก็จะสงผลใหมีความพยายามที่จะทํางานมากขึ้น มีพฤติกรรมการทํางานในระดับดี อยูกับองคการไดนาน 
ลดการขาดงาน ตลอดจนลดอัตราการลาออกจากงานดวย  

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําคณะผูบริหารงานกับความ
ผูกพันองคการของพนักงาน บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะเนนที่ปจจัยที่สงผลกระทบตอระดับ
ความผูกพันของบุคลากรตอองคการ เพื่อจะไดหาวิธีเสริมสรางความผูกพันตอองคการใหเหมาะสม และเพื่อรักษาพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงของบริษัทไว อันจะสงผลใหบริษัทมีความม่ันคงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมตลอดไป ผล
การศึกษาที่จะไดเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใชในการวางแผน การบริหารการจัดการ การพัฒนาบุคลากรอยางมีเปาหมายเพื่อ
ความผูกพันตอองคการในการปฏิบัติงานพนักงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด 
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด   
3. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคการของพนักงาน บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานกับความผูกพันองคการของพนักงาน บริษัท 

ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด   

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําคณะผูบริหารงานกับความผูกพันองคการ
ของพนักงาน บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด  โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแนวความคิดตามแนวคิดของ 
(Bass; & Avolio. 1991) และแนวคิดของ สเตียรส และพอรตเตอร (Steers & Porter, 1977) ทําการศึกษาวิจัยเฉพาะบริษัท 
ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด พนักงานบริษัทและลูกจางของบริษัท ซ่ึงถือเปนกลุมตัวอยางจํานวน 141 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) คือ ขั้นที่ 1 แบงเปนแบบชั้นภูมิ ตามสัดสวน และขั้นที่ 2 การสุม
ตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากจากบัญชีรายชื่อพนักงาน ใหได
กลุมตัวอยางตามที่ตองการ  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนงทํางาน และแผนกที่ปฏิบัติงาน     
ตอนที่ 2 บรรยากาศองคการ ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา

และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีของ Bass; & Avolio.  
ตอนที่ 3 ความผูกพันตอองคการ ไดแก ความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายขององคการ ความเต็มใจที่จะใชความ

พยายามอยางเต็มกําลังสามารถเพื่อประโยชนขององคการ และความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไปซ่ึง
ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีของ Steers  

ซ่ึงคําถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close–ended Response Question) มีหลาย
คําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูลแบบอัตราภาคชั้น 
(Interval Scale)  

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามพรอมทั้งขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวลงรหัสตามที่กําหนดไวเพื่อทําการประมวลผล
ขอมูล 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t Test) คา
เอฟ (F-test) เม่ือพบความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé test) และทําการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน (Pearson’s product Moment 
Correlation Coefficient)   

ผลการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานและลูกจางของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด จํานวน 
105 คน สวนใหญเปนเพศชาย 74 คน รอยละ 70.48 มีอายุ 38 - 47 ป คิดเปนรอยละ 31.43 มีสถานภาพการสมรสเปนโสด 
คิดเปนรอยละ 47.62 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 82.86 มีรายได 12,001 – 24,000 บาท คิด
เปนรอยละ 69.53 มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 64.76 เปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 76.19 และ
ทํางานอยูฝายปฏิบัติการระบบทอและคลังนํ้ามันกรุงเทพ คิดเปนรอยละ 24.76   

2. ระดับภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน โดยแสดงคาเฉล่ียและภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน ดังน้ี 

ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน x  S.D. ระดับปฏิบัต ิ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.47  0.842 มาก 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 3.44  0.783 มาก 
3. การกระตุนทางปญญา 3.41  0.806 มาก 
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.63  0.779 มาก 

รวม 3.49  0.745 มาก 
 

 จากตาราง  พบวา ระดับการปฏิบัติดานภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.49, S.D. 
= 0.745) เม่ือพิจารณาตามรายดาน โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย ไดแก ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน ดาน

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( x =3.63, S.D. = 0.779) มีระดับปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ( x =3.47, S.D. = 0.842)การสรางแรงบันดาลใจ( x =3.44, S.D. = 0.783) และต่ําสุดคือดานการกระตุนทาง

ปญญา( x = 3.41, S.D. = 0.806) ตามลําดับ  
 

3. ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยแสดงคาเฉล่ียและระดับความผูกพันตอองคการ ดังน้ี 
  

ความผูกพันตอองคการ x  S.D. ระดับความผูกพัน 

1. ความเชื่อม่ันและการยอมรับในเปาหมายขององคการ 3.52 0.675 มาก 
2. ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลัง
ความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ 

3.73 0.685 มาก 

3. ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป 3.38 0.621 ปานกลาง 
รวม 3.54 0.595 มาก 

 
จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานบริษัทและลูกจางของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด มีระดับความ

ผูกพันตอองคการโดยรวม อยูในระดับมาก ( x =3.54, S.D. = 0.595) เม่ือพิจารณาตามรายดาน โดยเรียงลําดับความสําคัญ

จากมากไปนอย ไดแก ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ ( x =3.73, 

S.D. = 0.685) ความเชื่อม่ันและการยอมรับในเปาหมายขององคการ( x =3.52 S.D. = 0.675)  และต่ําสุดคือเห็นวาความ

ตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป ( x =3.38,S.D. = 0.621) ตามลําดับ  
4. เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการเปรียบเทียบ พบวา 

พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่มีปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอความผูกพันในองคการ ประกอบดวย เพศ อายุ 
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สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อายุงาน ตําแหนงงาน และแผนกที่ปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.1 พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่มีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันในองคการของพนักงานไม
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

4.2 พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่ม ีอายแุตกตางกัน มีความผูกพันในองคการของพนักงานไม
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

4.3 พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่ม ีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความผูกพันในองคการของ
พนักงานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

4.4 พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่ม ีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันในองคการของ
พนักงานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

4.5 พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่ม ีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความผูกพันในองคการของ
พนักงานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

4.6 พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่ม ีอายุงานแตกตางกัน มีความผูกพันในองคการของพนักงานไม
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

4.7 พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่ม ีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันในองคการของพนักงาน
ไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

4.8 พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่ม ีแผนกที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความผูกพันในองคการของ
พนักงานไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานกับความผูกพันองคการของพนักงาน บริษัท ขนสง
นํ้ามันทางทอ จํากัด  
 

ภาวะผูนํา 

ความผูกพันองคการ 
1. ความเชื่อม่ันและ
การยอมรับใน
เปาหมายของ
องคการ  

2. ความเต็มใจที่จะใชความ
พยายามอยางเต็มกําลัง
ความสามารถเพื่อประโยชน
ขององคการ 

3. ความตองการที่จะคง
อยูเปนสมาชิกภาพของ
องคการตอไป  

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ    

การสรางแรงบันดาลใจ    

การกระตุนทางปญญา    

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล    

 
  หมายความวา มีความสัมพันธ 

 
 จากตารางพบวา ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสราง
แรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีความสัมพันธกับความผูกพันองคการของ
พนักงาน บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ ดานความเชื่อม่ันและการยอมรับในเปาหมายขององคการ  
 และไมมีความสัมพันธกับความผูกพันองคการของพนักงาน บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ 2 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ และดานความตองการที่จะคงอยูเปน
สมาชิกภาพขององคการตอไป  
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย ไดวา ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันองคการของพนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดความสัมพันธ ตามตาราง
ถัดไป ดังน้ี   
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ความสัมพันธ 
ความผูกพันองคการ  

r Sig 
ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน .260 .007** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
จากตาราง พบวา ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน มีคา Sig. นอยกวา 0.05 กับ ความผูกพันองคการของพนักงาน

บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด หมายความวา ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคการ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวา ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน
องคการของพนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ในทิศทางเดียวกันโดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูในระดับต่ํา
มาก คือ .260 

สรุปและอภิปรายผล  

1. ระดับภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานบริษัทและลูกจางของบริษัท ขนสง
นํ้ามันทางทอ จํากัด มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา 
ภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก และภาวะผูนําของ
คณะผูบริหารงานดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชานนทร ปวง
ละคร (2551) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กลุมธุรกิจนํ้ามัน 
โดยวัดองคประกอบของความผูกพัน 5 ดาน คือ ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และ
ดานความผูกพันในภาพรวม ซ่ึงผลการศึกษา พบวา มีคาความเชื่อม่ันของความผูกพันตอองคการทั้ง 5 ดานโดยรวม 0.964 ซ่ึง
เปนคาที่สูงมาก สอดคลองกับงานวิจัยของญาณิกานต ไผเจริญ (2553) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบังคับบัญชากับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝายชาง บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง พิจารณาจากคาเฉล่ียพบวาภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับปานกลาง สวนภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ดานการกระตุนทางปญญามีคาเฉล่ียต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของรสสุคนธ วีระเสถียร (2553) ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธระหวางการับรูความสามารถของตนเอง ภาวะผูนํา ความเหนียวแนนภายในกลุมกับผลการปฏิบัติงานของ
ผูบังคับบัญชา บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ ไทย จํากัด ผลการวิจัยพบวา ระดับของการรับรูความสามารถของตนเอง ระดับภาวะ
ผูนํา ระดับความเหนียวแนนภายในกลุมและระดับผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา อยูในระดับสูง และสนับสนุนงานวิจัย
ของเฮนเนสและคนอ่ืน ๆ 

2. ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานบริษัทและลูกจางของบริษัท 
ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด มีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการ โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา 
ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก และ
เห็นวาความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป มีคาเฉล่ียต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของชานนทร ปวงละคร (2551) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ กลุมธุรกิจนํ้ามัน ซ่ึงผลการศึกษา พบวา องคประกอบของความผูกพันดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุธินี เดชะตา (2551) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทปูนซีเมนตไทย จากัด(มหาชน) ใน
งานวิจัยน้ีผูวิจัยไดใชแนวคิดของ Richard E. Walton ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับจัดการ
แตกตางจากพนักงานระดับบงัคับบัญชาและพนักงานระดับปฏิบัติการ คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการมีเพียง 3 ดาน คือดานคาตอบแทนที่เพียงพอ ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนและดานความเปน
ประโยชนตอสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของชาญวุฒิ บุญชม (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ: ศึกษา
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เฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการศึกษาพบวา ในดานระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคการในภาพรวม
ไดพบวาประชากรมีระดับความผูกพันอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียสูงสุดในตัวแปรดานความหวงใยในอนาคตขององคการ และ
ม่ีคาเฉล่ียต่ําสุดในตัวแปรดานการยอมรับเปาหมายและนโยบายขององคการ  

3. เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการเปรียบเทียบ พบวา 
พนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่มีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน อายุงาน ตําแหนง และแผนกที่ปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ญาณิกานต ไผเจริญ (2553) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบังคับบัญชากับความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝายชาง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
พนักงานฝายชางบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน   

4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานกับความผูกพันองคการของพนักงาน บริษัท ขนสง
นํ้ามันทางทอ จํากัด พบวา ความผูกพันองคการมีความสัมพันธกับภาวะผูนําของคณะผูบริหารงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันโดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูในระดับต่ํามาก คือ .260 ซ่ึงแสดงให
เห็นวาเม่ือคณะผูบริหารงานมีภาวะผูนําที่สูงขึ้นก็จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทิวาวรรณ ปนสุวรรณ (2550) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูการเปล่ียนแปลงองคการกับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพบวา การรับรูการเปล่ียนแปลงองคการมีความสัมพันธทางบวกกับขวัญใน
การปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 4) การรับรูการเปล่ียนแปลงองคการไมมีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงาน  สอดคลองกับงานวิจัยของชนิตา เรืองทวีป (2552)  ศึกษาความสัมพันธของการรับรูภาวะผูนํา และทัศนคติตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับความทุมเทของพนักงานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (1) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความทุมเทของพนักงานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับความทุมเทของพนักงานหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง คือ พนักงานของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแหงหน่ึง จํานวน 184 คน จากผลการศึกษาครั้งน้ี
ยังพบวา การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับความทุมเทของพนักงานอยางมีนัยสําคัญระดับ .01 ทัศนคติตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีความสัมพันธทางบวกกับความทุมเทของพนักงานอยางมีนัยสําคัญระดับ .01 การ
รับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับความทุมเทของพนักงานอยางมีนัยสําคัญระดับ .01 ดานการรูการคิด ดานอารมณ
ความรูสึก และดานพฤติกรรม ทัศนคติตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานISO/IEC 17025 มีความสัมพันธทางบวกกับความทุมเท
ของพนักงานดานการรูการคิด ดานอารมณความรูสึก และดานพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ
ชานนทร ปวงละคร (2551) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
กลุมธุรกิจนํ้ามัน โดยวัดองคประกอบของความผูกพัน 5 ดาน คือ ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดาน
ภาวะผูนํา และดานความผูกพันในภาพรวม ซ่ึงผลการศึกษา พบวา ความผูกพันตอองคการโดยรวมมีระดับความคิดเห็นดวย
มากที่สุด สวนงานที่สังกัดและอัตราเงินเดือนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ความผูกพันตอองคการดานภาพรวมตอ พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) ความสัมพันธขององคประกอบ
ความผูกพันดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํามีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอ
องคการดานภาพรวม โดยมีคาความสัมพันธ (r) เทากับ 0.489 ความผูกพันดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการดานภาพรวมมากที่สุด (B = 0.281) สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพฤทธ์ิ ศรีภักดี (2552) ศึกษา 
ความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําของหัวหนางาน ความรูในงานที่ทําและบรรยากาศองคการ ตอความผูกพันองคการของ
พนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผลการวิเคราะหพบวา ภาวะผูนําของ
หัวหนางานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 
0.32) ความรูในงานที่ทํางานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
( r = 0.26)  บรรยากาศองคการงานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = 0.49) ภาวะผูนําของหัวหนางาน และบรรยากาศองคการ สามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัด ลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และความผูกพันตอองคการของพนักงานที่ผูกพันตอองคการมากกับพนักงานที่ผูกพันตอองคการนอย ในปจจัยลักษณะทาง
ประชากรไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของญาณิกานต ไผเจริญ (2553) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝายชาง บริษัท
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การบินไทย จํากัด (มหาชน)  พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในภาพรวมทุกดาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานเปนอันดับสูงสุด และดานการ
สรางแรงบันดาลใจมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานต่ําสุด สอดคลองกับงานวิจัยของรสสุคนธ วีระเสถียร (2553) 
ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา  กับผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 
จํากัด ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของKrishnan (2005) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับ
สมาชิก (leader-member exchange) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ระบบการประเมินคุณคาของบุคคลเก่ียวกับความรูสึกทั้ง
ที่มีตอตนเองและตองานของเขา (value system congruence) กับประสิทธิผลขององคการ ความพึงพอใจ ความพยายามใน
การทํางานเพิ่มมากขึ้น และความตั้งใจจะออกจากงาน ของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ในองคการที่ไมแสวงผลกําไรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนตัวพยากรณประสิทธิผลขององคการความพึงพอใจ และความ
พยายามในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ไดดีกวาการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับสมาชิก และระบบการประเมินคุณคา นอกจากน้ี 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับสมาชิก มีความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจจะออกจากงาน 
โดยการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับสมาชิก เปนตัวพยากรณความตั้งใจจะออกจากงานไดดีกวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดทําการศึกษาภาวะผูนําของคณะผูบริหารงานกับพนักงานขององคการแหงหน่ึง
เทาน้ัน ดังน้ัน เพื่อใหผลการวิจัยสามารถที่จะใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากขึ้น จึงควรที่จะขยายขอบเขตของกลุม
ประชากรออกไป โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กวางขึ้น เปรียบเทียบกัน จะไดนําผลที่ไดมาวิเคราะห วางแนวทางการ
ปรับปรุง พัฒนากลยุทธการทํางาน และพัฒนากระบวนการบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป  
 2. ควรทําการศึกษาโดยพิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับความผูกพันองคการของพนักงาน เน่ืองจากยังมีตัวแปร
ที่คาดวามีความเก่ียวของและสามารถพยากรณความผูกพันองคการของพนักงาน ซ่ึงจะทําใหเปนประโยชนตอวงการวิจัย และ
เปนขอมูลใหแกองคการที่สนใจตอไป 
 3. ควรศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํามีความสัมพันธการทํางานเปนทีมของพนักงานบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด  
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สภาพและปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  

Condition And problemsusing theinformation contained inthe Internet network. 
underSaraburi primary educational service area office. 

ชยพล คชขันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

บทคัดยอ 

การวิจัยการวิจัยครั้ง น้ีมีความมุงหมายในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี และเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เม่ือ
จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน กลุมตัวอยาง คือผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีปการศึกษา 2556 จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคา
ความเชื่อม่ัน 0.849 และ 0.864  ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 

ผลการวิจัยพบวาสภาพการใชระบบสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ การตรวจสอบขอมูลการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศการประมวลผลขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูลและการนําขอมูลสารสนเทศไปใชปญหาการใชระบบ
สารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ การนําขอมูลสารสนเทศไปใชการประมวลผลขอมูลการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศการเก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบขอมูล ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียสภาพการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ต ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศ 
ตําแหนง และระดับการศึกษาไมแตกตางกัน สวน อายุ และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศ ตําแหนง ระดับการศึกษา อายุ และขนาดของ
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

Abstract 

 This research aimed to condition and problemsusing theinformation contained inthe Internet 
network under Saraburi primary educational service area office and to compare the Condition And 
problemsusing theinformation contained inthe Internet network. underSaraburi primary educational service 
area office When classified by sex, age, position, educational background, and size schools . sample The 
administrators and teachers. Under the Office of Elementary Sara academic year 2556 , 360 were used in 
the research were a scale of 5 levels constructed by the researcher verified the accuracy of the experts 
and the reliability of 0.849 and 0.864. data were analyzed by applying the average. Standard deviation, t-
test, one-way ANOVA . And the average value pairs by means of Scheffe . 
 The findings indicated that conditions of use of information systems in networks of schools 
under the office of elementary Saraburi. The overall level. Average sort descending , is to check the data. 
storage of Information data processing data collection and navigation information to users problems of 
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information systems in networks of schools under the office of elementary Saraburi. overall is moderate. 
average descending sort is to bring information to users data processing storage of Information data 
collection and data monitoringcondition and problemsusing theinformation contained inthe Internet 
network under Saraburi primary educational service area officeschool administratorsand teacherswho have 
sex,position,and educational leveldid notdiffer in termsofage andeducationonperformance different 
atastatistically significantlevel.05condition and problemsusing theinformation contained inthe Internet 
network under Saraburi primary educational service area officeschool administratorsand teacherswho have 
sex,position,educational age and educationonperformance different leveldid notdiffer  

บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 กลาววา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทางานของสมองและจิต ประเทศที่
พัฒนาเทคโนโลยีไดชาจะกลายเปนผูซ้ือและมีผลิตภาพตาง ไมสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเขาถึงเทคโนโลยีที่ไม
เทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมจะทาใหเกิดความเหล่ือมลาในการพัฒนา จึงเปนความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันและลดความเหล่ือมลํ้า (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2555, หนา 3) 

กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศนในการเปนองคกรหลักที่มุงจัดการและสงเสริมการศึกษา  ใหประชาชน มีคุณธรรม
นําความรู  มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคม
ฐานความรู ใหยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเปนไทย โดยมีพันธกิจในการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสริมสราง
โอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน ดวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการใชสารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจดานตางๆ ดวย
ความพรอมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน (แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556, หนา 1) 
 ระบบสารสนเทศของหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ ไมวาจะเปนของรัฐบาลและเอกชนไดมีการขยายตัว จากการ
รวบรวมขอมูลที่มาจากภายในองคการไปสูการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลจากส่ิงแวดลอมภายนอกทั้งจากภายในทองถิ่น จังหวัด
และระดับประเทศ  ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีศักยภาพสูงขึ้น  เพื่อสรางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(management information system : MIS)ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวย
เพิ่มขีดความสามารถของหนวยงาน และขีดความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารศึกษาในปจจุบัน แตปญหาที่นาเปน
หวงคือ ผูที่มีสวนเก่ียวของสวนใหญยังไมเขาใจในศักยภาพและขอบเขตของการใชงานระบบสารสนเทศ นอกจากน้ีบุคลากร
บางสวนยังขาดความเขาใจอยางแทจริงเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ณัฏฐพันธ เขจรนนท, และไพบูลย เกียรติโกมล, 2545, 
หนา 37) 
 จากความสําคัญและปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต น้ันมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง ตอการบริหารการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับโดยสถานศึกษาจะเปนแหลงขอมูลพื้นฐานที่
สําคัญในการจะใชฐานขอมูลประกอบการ การวางแผนการบริหารงาน และการพัฒนางานในดานตางๆ ของสถานศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสังกัดสํานักการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงคุณภาพการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากจํานวนประชากร 3,586 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี ปการศึกษา 2556 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน360 คนจําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 135 คน 
และครู 225 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสอบถาม (check list) เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ดานการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 8 ขอ การตรวจสอบขอมูล จํานวน 5 ขอ การประมวลผล
ขอมูล จํานวน  6 ขอ การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ จํานวน 7 ขอ และการนําขอมูลสารสนเทศไปใช จํานวน 5 ขอ มีลักษณะเปน
ตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (numerical rating  scale) มี 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของสถานศึกษา เทากับ 0.849 และ
แบบสอบถามดานปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรี ดานการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 5 ขอ การตรวจสอบขอมูล จํานวน 6 ขอ การประมวลผลขอมูล จํานวน  6 ขอ การ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ จํานวน 8 ขอ และการนําขอมูลสารสนเทศไปใช จํานวน 6 ขอ มีลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณ
คา (numerical rating  scale) มี 5 ระดับ  

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาเรื่องสภาพการใชระบบสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ การตรวจสอบขอมูลการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศการประมวลผลขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูลและการนําขอมูลสารสนเทศไปใชปญหาการใชระบบ
สารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ การนําขอมูลสารสนเทศไปใชการประมวลผลขอมูลการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศการเก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบขอมูล 

1. ดานการเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1 สภาพดานการเก็บรวบรวมขอมูล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณารายขอ เรียง 3 ลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) มีการนําเครื่องมือ/แบบฟอรมที่ใชจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมตางๆ เชน E-office มาใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 2) ผูเก่ียวของใหขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริงและเปนปจจุบัน และ 3) มีการใชเครื่องมือในการจัดเก็บ
ขอมูลแกผูใหขอมูลอยางชัดเจนสวนคาเฉล่ียในลําดับสุดทาย คือ มีการกําหนดรายการขอมูลที่จะตองจัดเก็บอยางเปนระบบ 

1.2  ปญหาดานการเก็บรวบรวมขอมูล ภาพรวม และรายขออยูในระดับปานกลาง เรียง 3 ลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปนอย ดังน้ี 1) ขาดการทําปฏิทินหรือกําหนดชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในระบบอินเตอรเน็ตที่ชัดเจน 2) ไมมี
การแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล และ 3) เครื่องมือ/แบบสอบถามที่ใชในการรวบรวมขอมูลไม
ครอบคลุมตามลักษณะ สวนคาเฉล่ียในลําดับสุดทาย คือ การใชโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสาร (E-office) ไมมี
ประสิทธิภาพทําใหไดรับขอมูลลาชา 

2. ดานการตรวจสอบขอมูล 

2.1  สภาพดานการตรวจสอบขอมูล ภาพรวมอยูในระดับมาก (x�= 3.56, S.D. = 0.86) พิจารณารายขอ 
เรียง 3 ลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) มีการกําหนดวิธีการควบคุมการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 2) มีการ
ควบคุมตรวจสอบขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตองครบถวน สมบูรณ และ 3) มีการควบคุมการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
หลังจากตรวจสอบแลวสวนคาเฉล่ียในลําดับสุดทาย คือ มีการควบคุมตรวจสอบขอมูลสารสนเทศใหตรงความตองการของผูใช
ทุกครั้ง 
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2.2  ปญหาดานการตรวจสอบขอมูล ภาพรวม และรายขออยูในระดับมากพิจารณารายขออยูในระดับ
ปานกลาง เรียง 3 ลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ขาดการกําหนดวิธีการควบคุมการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
2) ขอมูลที่เก็บรวบรวมไมตรงตามวัตถุประสงคของผูใช และ 3) ขาดการตรวจสอบขอมูลใหเปนปจจุบัน สวนคาเฉล่ียในลําดับ
สุดทาย คือ ขาดการควบคุมการปรับปรุงแกไขขอมูลและสารสนเทศ ใหเปนปจจุบันเสมอ 

3. ดานการประมวลผลขอมูล 
3.1 สภาพดานการประมวลผลขอมูล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณารายขอ เรียง 3 ลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) บุคลากรที่รับผิดชอบการประมวลผลขอมูลมีความรูทางดานคณิตศาสตร/สถิติอยางดี 2) 
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องมือที่ใชในการประมวลผลขอมูลมีเพียงพอกับการใชงาน และ 3) บุคลากรที่รับผิดชอบมีทักษะ 
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการการประมวลผลขอมูลสวนคาเฉล่ียในลําดับสุดทาย คือ มีการประมวลผลขอมูล
สารสนเทศตรงตามความตองการและจุดมุงหมายของผูใชขอมูลสารสนเทศ 

3.2 ปญหาดานการประมวลผลขอมูล ภาพรวม และรายขออยูในระดับปานกลาง พิจารณารายขอ เรียง 
3 ลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ขาดผูเก่ียวของใหขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริงและเปนปจจุบัน 2) เครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องมือที่ใชในการประมวลผลขอมูลมีไมเพียงพอกับการใชงาน และ 3) ขาดการนําคอมพิวเตอรและ
เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมาใชในการประมวลผลขอมูลสวนคาเฉล่ียในลําดับสุดทาย คือ บุคลากรที่รับผิดชอบขาด
ทักษะ ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการการประมวลผลขอมูล 

4. ดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
4.1 สภาพดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณารายขอ เรียง 3 ลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ผูบริหารและบุคลากรสามารถใชโปรแกรมบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ในการจัดเก็บขอมูล
และสารสนเทศ 2) มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บขอมูลและ
สารสนเทศอยางเพียงพอ และ 3) มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศสวนคาเฉล่ียในลําดับสุดทาย  

4.2 ปญหาดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณารายขอ เรียง 3 
ลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ขาดการจําแนกหมวดหมูของขอมูลและสารสนเทศในการเก็บรักษา 2) ไมมีการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและ 3) ไมมีการจัดใหแหลงรวบรวมขอมูลและสารสนเทศไวในสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน 

5. ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช 
5.1 สภาพดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช ภาพรวม และรายขออยูในระดับปานกลาง เรียง 3 ลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการนําระบบสารสนเทศไปใช 2) มีการเผยแพร 
ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศใหผูเก่ียวของทราบโดยทั่วถึง และ 3) มีการรายงานความกาวหนาของขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เปล่ียนแปลงไปใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบสวนคาเฉล่ียในลําดับสุดทาย คือ มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศใน
ลักษณะปายนิเทศ 

5.2 ปญหาดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช ภาพรวม และรายขออยูในระดับปานกลาง เรียง 3 ลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ขาดการจัดบริการขอมูลสารสนเทศแกผูที่ตองการ 2) ไมมีการรายงานความกาวหนาของ
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงไปใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ และ 3) ขาดการวางแผนและกําหนดเปาหมาย
ในการจัดกระทํากับขอมูลสารสนเทศสวนคาเฉล่ียในลําดับสุดทาย คือ ขอมูลที่ไดจัดกระทําแลวไมตรงตามความตองการของ
ผูใชตามวัตถุประสงค 

 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียสภาพการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ี   
   3.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการเก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบขอมูลการประมวลผลขอมูลและการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศไมแตกตางกัน 

  3.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบ
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ขอมูล การประมวลผลขอมูล และการนําขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ
จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศไมแตกตางกัน 

3.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชสารสนเทศใน
เครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบขอมูล และการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ การประมวลผล
ขอมูล และการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ไมแตกตางกัน 

3.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวม ดานการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใชไมแตกตางกัน สวนดานการตรวจสอบขอมูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.5 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใช
สารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียน ภาพรวมดานการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผล
ขอมูล การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนําขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ี    
  4.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  4.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

4.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการใชสารสนเทศใน
เครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบขอมูล และการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ การ
ประมวลผลขอมูล และการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ไมแตกตาง 

4.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

4.5 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการใช
สารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียน ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

สรุปและอภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาสภาพและปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรผูีวิจัยมีหัวขอในการอภิปรายผล ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษา พบวา สภาพการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพาะวา ปจจุบันสถานศึกษาหรือหนวยงานที่
เก่ียวของ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถกาวทัน
ตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดเทาทัน สอดคลองกับผลการวิจัยของสมยศ  คชฤทธ์ิ (2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

1.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการนําเครื่องมือ/
แบบฟอรมที่ใชจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมตางๆ เชน E-office มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย 
คือ มีการกําหนดรายการขอมูลที่จะตองจัดเก็บอยางเปนระบบ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาปจจุบันสถานศึกษาไดดําเนินการรับ-สงงาน
ดวยระบบ  E-office เพื่อความมีประสิทธิภาพทางดานขอมูลของสถานศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของสุพรรณี เมนะเนตร 
(2543, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
การจัดระบบสารสนเทศสวนใหญมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในการจัดเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  
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1.2 ดานการตรวจสอบขอมูล ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการกําหนดวิธีการ
ควบคุมการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย คือ มีการควบคุมตรวจสอบขอมูลสารสนเทศให
ตรงความตองการของผูใชทุกครั้งโดยกระบวนการดําเนินงานน้ัน เม่ือไดรวบรวมขอมูลแลว การตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตอง จึงเปน
ส่ิงที่สําคัญที่สถานศึกษาพึงกระทํา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและ
แนวทางการพัฒนาจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดย
อาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับการจัดสารสนเทศ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบขอมูลการประมวลผล
ขอมูลการจัดเก็บขอมูลอยูในระดับมาก 

1.3  ดานการประมวลผลขอมูล ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ บุคลากรที่รับผิดชอบ
การประมวลผลขอมูลมีความรูทางดานคณิตศาสตร/สถิติอยางดี และขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย คือ มีการประมวลผลขอมูล
สารสนเทศตรงตามความตองการและจุดมุงหมายของผูใชขอมูลสารสนเทศ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การประมวลผลขอมูลเปนขั้นตอน
สําคัญที่จะทําใหไดสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอการนําไปใช สอดคลองกับผลการวิจัยของ จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, บทคัดยอ) 
ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการวิเคราะหขอมูลอยูในระดับปานกลาง 

1.4 ดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือผูบริหารและบุคลากร
สามารถใชโปรแกรมบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศและขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย คือ มี
การพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบใหมีความรูเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูล สอดคลองกับผลการวิจัยของ จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, 
บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดเก็บขอมูลอยูในระดับมาก 

1.5 ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช ในภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด  คือมี
การวางแผนและกําหนดเปาหมายในการนําระบบสารสนเทศไปใชและขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย คือ การนําเสนอขอมูล
สารสนเทศในลักษณะปายนิเทศ สอดคลองกับการวิจัยของนฤมล กล่ันสมจิตต (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต พบวา สภาพการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

2. จากผลการศึกษา พบวา ปญหาการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพาะวา ปจจุบันสถานศึกษาหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ สอดคลองกับผลการวิจัยของสมชาติ พิษณุ (2542, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ทั้งโดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง 

2.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขาดการทําปฏิทิน
หรือกําหนดชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในระบบอินเตอรเน็ตที่ชัดเจน และขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย คือ การใช
โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสาร (E-office) ไมมีประสิทธิภาพทําใหไดรับขอมูลลาชาสอดคลองกับผลการวิจัยของสมชาติ 
พิษณุ (2542, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศในสถานศึกษา
ประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวาดานการจัดเก็บขอมูลอยูใน
ระดับปานกลาง 

2.2 ดานการตรวจสอบขอมูล ภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขาดการกําหนด
วิธีการควบคุมการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย คือ ขาดการควบคุมการปรับปรุงแกไข
ขอมูลและสารสนเทศ ใหเปนปจจุบันเสมอซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สมชาติ พิษณุ (2542, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวาดานตรวจสอบขอมูลอยูในระดับปานกลาง 

2.3  ดานการประมวลผลขอมูล ในภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขาด
ผูเก่ียวของใหขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริงและเปนปจจุบัน และขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย คือ บุคลากรที่รับผิดชอบ
ขาดทักษะ สอดคลองกับผลการวิจัยของ เรณู บัวศรีจันทร (2546, บทคัดยอ) ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี มุงศึกษาและเปรียบเทียบปญหาและ
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แนวทางพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณและขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
ดานการประมวลผลขอมูลอยูในระดับปานกลาง 

2.4 ดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือขาด
การจําแนกหมวดหมูของขอมูลและสารสนเทศในการเก็บรักษาสอดคลองกับผลการวิจัยของ จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, 
บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพฒันาจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดเก็บขอมูลอยูในระดับมาก 

2.5 ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช ในภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด  คือ
ขาดการจัดบริการขอมูลสารสนเทศแกผูที่ตองการและขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสุดทาย คือ ขอมูลที่ไดจัดกระทําแลวไมตรงตาม
ความตองการของผูใชตามวัตถุประสงค ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาสอดคลองกับการวิจัยของ สมชาติ พิษณุ (2542, บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวาดานใชขอมูลอยูในระดับปานกลาง 

3. การเปรียบเทียบสภาพการใชสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรพีบวา 

3.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการเก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบขอมูลการประมวลผลขอมูลและการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมเกียรติ สมคิด (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและ
หัวหนางานแผนงานในสถานศึกษาที่มีเพศแตก ตางกัน เห็นวาปญหาในการใชเล็กและขนาดดกลาง มีปญหาในการใช
สารสนเทศดานการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบ
ขอมูล การประมวลผลขอมูล และการนําขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ
จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ นงลักษณ บุญคูณ (2548, บทคัดยอ)ไดวิจัยเรื่องปญหา
และความตองการในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 
4 ผลการวิจัยพบวา เม่ือจําแนกตามตําแหนงพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05 

3.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชสารสนเทศใน
เครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบขอมูล และการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ การประมวลผล
ขอมูล และการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา เขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับผลการวิจัยของ นงลักษณ บุญคูณ 
(2548, บทคัดยอ)ไดวิจัยเรื่องปญหาและความตองการในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 ผลการวิจัยพบวา เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการใชสารสนเทศในเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโรงเรียนในภาพรวม ดานการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใชไมแตกตางกัน สวนดานการตรวจสอบขอมูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะวา ความคลองตัวตอการเรียนรู หรือการใชงานและการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี เปนส่ิงสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มี
อายุมากควรพัฒนาตนเองใหมีการดําเนินการเทาทันตอการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน ดังน้ันความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่สังกัดแตกตางกัน มีแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงพร สมุทรโมฬี 
(2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  การบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา เม่ือจําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมี
นัยทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการตายและการไลจากพืชสมุนไพรตอการควบคุมเพลี้ยแปง Rastrococcus sp. 
Mortality and repellency effects of medicinal plant for control  

Mealybug (Rastrococcus sp.) 
วัชรวิทย รัศมี1 จันตพรรณ ล่ิวสุนทร2 

1คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

สารสกัดหยาบจากสมุนไพร 5 ชนิดคือขา (Alpiniagalanga (L.): F.Zingiberaceae) ขิง (Zingiberofficinale 
Roscoe: F.Zingiberaceae) ไพล (Z. cassumunarRoxb.: F. Zigiberaceae) มะกรูด (Citrus hystrix DC.: F.Rutaceae)  
และมังคุด (Garciniamangostana L.: F.Guttiferae) ความเขมขน 10% มาทําการทดสอบการฆาเพล้ียแปง 
Rastrococcussp .ดวยวิธีสัมผัสตายที่เวลา 1, 3, 5, 7, 9 และ 15 นาที และทดสอบการไลดวยวิธีแบบมีทางเลือก ที่เวลา 5, 
10, 30, 60 และ 120 นาทีหลังการทดลองพบวาสารสกัดจากพืชสมุนไพรทุกชนิดสามารถฆาเพล้ียแปงได 100% ที่เวลา 15 
นาที และมีคา LT50 ของไพล, มะกรูด, ขิง,มังคุด และขา มีคาเทากับ 1.17, 1.40, 1.63, 2.53 และ4.75 นาที ตามลําดับสวน
ผลการทดลองในรูปแบบไลหลังการทดลองที่ 30 นาที พบวาคา Repellent index ของไพล, มังคุด, ขา, ขิง และมะกรูด 
เทากับ 36, 36, 32, 28 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
คําสําคัญ เพล้ียแปง  การฆา การไล  

Abstract  

Crude extract from 5 herbal including Galanga(Alpiniagalanga (L.): F.Zingiberaceae), 
Ginger(Zingiberofficinale Roscoe: F.Zingiberaceae), Cassumunar ginger (Z. cassumunarRoxb: F. 
Zigiberaceae),Kaffir lime (Citrus hystrixDC.: F.Rutaceae) and Mangosteen(Garciniamangostana L.: 
F.Guttiferae). All medicinal plantswere evaluate at 10% concentration against mealybug (Rastrococcus 
sp.)by contact method were recorded at 1, 3, 5, 7, 9 and15 min. and repellent activity were recorded at 
5, 10, 30, 60 and120 min. The result after 15 min were shown that all medicinal plants  gave 100% 
mortality of mealybug and the LT50 of Cassumunar ginger,Leech lime,Ginger,Mangosteenand Galanga were 
shown 1.17, 1.40, 1.63, 2.53 and 4.75 min, respectively. Meanwhile, the repellent rate of Cassumunar 
ginger, Mangosteen, Galanga, Gingerand Leech lime was observed at 30 min after treatmentthat shown 
repellent values of 36, 36, 32, 28 and20%, respectively. 
Keywords Mealybug, Mortality, Repellent  

บทนํา 

 เพล้ียแปงสกุล Rastrococcussp. เปนแมลงชนิดหน่ึงมีขนาดเล็ก ลําตัวปกคลุมดวยผงแปงสีขาว เพศเมียมีรูปราง
ยาวรี เคล่ือนไหวชา อยูในอันดับ Hemipteraวงศ Psdeuococcidaeเปนแมลงปากแบบเจาะดูด ดูดกินนํ้าเล้ียงจากตนพืชเปน
อาหาร โดยสามารถเขาทําลายพืชไดทั้งในระยะตัวออน และตัวเต็มวัย (มยุรา,2537) เพล้ียแปงในสกุลน้ีมีมากกวา 22 ชนิด 
สามารถระบาดไดในในออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Williams, 2008)นอกจากน้ียังพบวาสามารถเขาทําลายพืช
ไดหลายชนิดทั้งไมดอกไมประดับเชนหางกระรอกแดง (Akintola and Ande, 2006)มะมวง (Boavida and 
Neuenschwander, 2011) เอ้ืองทอง มะกอกฝรั่ง ทุเรียนเทศ ยี่โถ ล่ันทมดอกขาว บอนสี พุทธรักษา กระทิง อะโวคาโด เฮลิ
โคเนีย-กามก้ัง ฝรั่ง สมจุก ไฮเดรนเยีย (Miller et al., 2009)เปนตนอีกทั้งยังพบวาเพล้ียแปงสกุลน้ีเขาทําลายไดในตนมะลิ
วัลยบริเวณพระบรมชินยานุสาวรีย สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 สงผลทําใหตนมะลิวัลยทรุด
โทรม และเกิดราดําตามใบ ลําตน และพื้นซ่ึงราดําเกิดจากมูลหวานที่เพล้ียแปงขับออกมา สําหรับการปองกันกําจัดเพล้ียแปง
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พบวานิยมใชสารเคมีเชนสารเคมีในกลุมออรกาโนฟอสเฟต ไดแก acephate, malathion, dysulfotonกลุมคารบาเมต ไดแก 
carbarylหรือพวกไพรีทอยด ไดแก bifenthrin, deltamethrin, lambda-cyhalothrin, permethrinเปนตน (Buss and 
Turner, 1993)โดยผลเสียที่เกิดจากสารเคมีอยางเชน malathionพบวาสงผลเสียตอระบบประสาท อีกทั้งยังพบวาทําใหเกิด
อาการตางๆเชน หายใจติดขัด แนนบริเวณหนาอก คล่ืนไสอาเจียน ปวดหัวเปนตน (Public Health Service, 2003) 
 จากปญหาการใชสารเคมี ทําใหงานวิจัยในครั้งน้ีทําการศึกษาหาวิธีการปองกันกําจัดเพล้ียแปงสกุล Rastrococcus 
sp. ดวยสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร5 ชนิดคือขา ขิง ไพลมะกรูดและมังคุด มาทําการทดลอง เพื่อหาพืชที่มีประสิทธิภาพดี
ในการฆา และไลเพล้ียแปง อีกทั้งยังลดปญหาสารเคมีที่เกิดตอมนุษย และสภาพแวดลอม  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากขา ขิง ไพลมะกรูดและมังคุดตอการตายของเพล้ียแปง 
2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากขา ขิง ไพลมะกรูดและมังคุดตอการไลของเพล้ียแปง 

อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย 

1.ขั้นตอนการเล้ียงเพล้ียแปง Rastrococcus sp. 
ขั้นตอนการเล้ียงเพล้ียแปงใชวิธีการดําเนินงานตามแบบของอดิสรณ (2554) โดยนําเพล้ียแปงที่เก็บมาจากตนมะลิ

วัลยบริเวณพระบรมชินยานุสาวรีย สมเด็จพระนางเจารําไพพรรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่ไดการจัดจําแจกจากนัก
อนุกรมวิธานมาทําการเล้ียงในหองปฏิบัติการกีฏวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทําการ
เล้ียงเพล้ียแปงดวยฟกทองและกระเจ๊ียบเขียวสดเปนอาหารจากน้ันนําลูกรุน F1ระยะตัวเต็มวัยมาทําการทดลอง 
2.ขั้นตอนการสกัดสารจากพืชสมุนไพร 

โดยนําเหงาขา เหงาขิง เหงาไพล เปลือกมะกรูด และเปลือกมังคุด แลวนํามาทําความสะอาดผ่ึงลมใหแหงในที ่รม 
จากน้ันนําไปบดใหละเอียดแลวนําตัวอยางพืชแตละชนิดมา 1 กิโลกรัม เติมเอทธิลแอลกอฮอล 70% ใหทวมตัวอยางพืชใน
อัตราสวน 1:1 เปนเวลา 1 อาทิตย โดยทําการกวนทุกๆ 1 วัน แลวทําการกรองดวยผาขาวบาง และกระดาษกรอง 
(Whatman®) เบอร 1 ตามลําดับ นําสารที่ไดไปลดปริมาตรดวยเครื่องกล่ันระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator)ไดสาร
สกัดหยาบจึงนําไปปรับปริมาตรและนําไปใชในการทดลอง 
3.ขั้นตอนการทดสอบสาร 
 3.1 การทดสอบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรตอการตายของเพล้ียแปง Rastrococcus sp. 
 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มีส่ิงทดลอง 5ส่ิงทดลอง สําหรับส่ิงทดลองควบคุมคือเอทธิลแอลกอฮอล 
(negative control) และอิมิดาคลอพริด(positive control) แตละส่ิงทดลองทําการทดลอง 10 ซํ้า ในแตละซํ้า ใชเพล้ียแปง
10 ตัว ดังน้ัน ใน 1 ส่ิงทดลองจะใชเพล้ียแปง100 ตัว เริ่มทําการทดสอบสารดวยวิธีสัมผัสตาย นําเพล้ียแปงใสลงไปในจาน
ทดลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตรที่รองดวยกระดาษกรอง Whatman®เบอร 1 ที่ไดหยดส่ิงทดลองแตละชนิด 
จํานวน 250 ไมโครลิตร แลวทําการตรวจดูการตายของเพล้ียแปงภายใตกลองจุลทรรศนสโตริโอไมโคสโคป ที่เวลา 1, 3, 5, 7, 
9 และ 15 นาท ี
 3.2ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรตอการไลเพล้ียแปงRastrococcus sp. 

ทําการทดลองดวยวิธีการทดสอบแบบมีทางเลือก (choice test) เริ่มทําการหยดสารแตละชนิดจํานวน 200 
ไมโครลิตรลงกระดาษกรองใหทั่วในพื้นที่ครึ่งของกระดาษกรอง อีกสวนไมทําการหยดสารจากน้ันปลอยเพล้ียแปงลงก่ึงกลาง
ของจานทดลองและตรวจสอบดูวาเพล้ียแปงไปอยูที่มีสารหรือไมมีสารที่เวลา 5, 10, 20, 30, 60 และ120 นาที จากน้ันทําการ
คํานวณคาดัชนีการไล   (Repellent  Index (RI);  Pascual-Villalobos and Robledo, 1998) โดยใชสูตร 

%RI = [(C-T)/(C+T)] x 100  
( เม่ือ C คือเปอรเซ็นตการเขาไปหาในชุดควบคุม และ T คือเปอรเซ็นตการเขาไปหาในชุดทดลอง) 
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ผลการวิจัย 

 การทดสอบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรตอการตายของเพล้ียแปง Rastrococcus sp. หลังการทดลอง 15 นาที
พบวาสารสกัดหยาบจากพืชทุกชนิด และ positive control มีผลทําใหเพล้ียแปงตาย 100%  สวน negative control ไมมี
ผลทําใหเพล้ียแปงตาย สําหรับคาLT50ของไพลมะกรูดขิงมังคุดและขามีคาเทากับ 1.17, 1.40, 1.63, 2.53 และ 4.75 นาที
ตามลําดับ (Table 1)สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรตอการไลเพล้ียแปงRastrococcus sp.หลังการทดลอง
ที่ 30 นาทีพบวาไพล มังคุด ขา ขิง มีประสิทธิภาพในการไลเพล้ียแปงเทากับ 36, 36, 32 และ 28% ตามลําดับ สําหรับ
มะกรูดมีผลในการไลเพล้ียแปงเทากับ 20% (Table 2) 
Table1 Percent mortality of mealybug after 1, 3, 5, 7, 9 and 15 min exposure to application of treatment   

Treatment 
(%) mortality time (min) LT50 

(min) 1  3  5  7  9  15  
Galanga 8cd1/ 43d 57c 71b 82b 100 4.75 
Ginger 29ab 79b 89ab 92a 94a 100 1.63 

Cassumunar ginger 42ab 98a 100a 100a 100a 100 1.17 
Kaffir lime 34ab 95a 100a 100a 100a 100 1.4 

Mangosteen 23bc 66c 82b 92a 99a 100 2.53 
Positive control 47a 100a 100a 100a 100a 100 1.04 
Negative control 0d 0e 0d 0c 0c 0 - 

CV(%) 75.07 21.02 15.72 12.52 8.52 ns - 
1/Mean sharing similar letters in columns do not differ by DMRT test at P=0.05 
 
Table2 Efficacy of botanical crude extracts on the repellency against the mealybug 

Treatment 
(%)Repellent  Index (min) 

5 10  20 30 60 120 
Galanga 401/ab2/ 44ab 36ab 32a 28a 0b 
Ginger 52ab 64a 40a 28a 0b 0b 

Cassumunar ginger 48ab 44ab 36ab 36a 36a 12a 
Kaffir lime 20bc 16bc 16ab 20ab 0b 0b 

Mangosteen 40ab 36abc 28ab 36a 20ab 0b 
Positive control 68a 48ab 24ab 0b 0b 0b 
Negative control 0c 0c 0b 0b 0b 0b 

CV(%) 72.27 84.77 102.2 92.1 133.6 241.5 
1/Mean sharing similar letters in columns do not differ by DMRT test at P=0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สารสกัดหยาบจากพืช 5 ชนิดคือขา ขิง ไพล มะกรูด  และมังคุด การทดลองเปรียบเทียบคือเอทธิลแอลกอฮอล 
(negative control) และอิมิดาคลอพริด(positive control) ทําการทดสอบประสิทธิภาพตอการตายตอเพล้ียแปงดวยวิธี
สัมผัสตายพบวาสารเคมีอิมิดาคลอพริดมีผลดีที่สุด รองลงมาคือไพล มะกรูด ขิง มังคุด และขา สวนเอทธิลแอลกอฮอลไมมีผล
ตอการตายของเพล้ียแปง สําหรับการทดลองประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรในการไลเพล้ียพบวาสามารถไลเพล้ียแปงไดใน
ระยะเวลาส้ันๆ โดยพบวามีเพียงไพลเทาน้ันที่ยังสามารถไลเพล้ียแปงไดหลังการทดลอง 120 นาที  

เม่ือนําขอมูลของสวนประกอบของสารเคมีในพืชแตละชนิดพบวา ไพลมีสารออกฤทธ์ิหลายๆชนิดเชน α-thujene, 
α-pinene, sabinene, β-pinene, β-myrcene, α-terpinene, p-cymene, β-phellandrene, y-terpinene, (Z)-
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sabinene hydrate, terpinolene, (E)-sabinene hydrate, (Z)-p-menth-2-en-1-ol, terpinen-4-ol, -terpineol, 
myrtenol, -terpinylacetate, -sesquiphellandrene  (Sukattaet al., 2009)

 -pinene, limonene, terpinen-4-ol, -terpineol, 1,8-cineole, citronellol  (Waikedreet al., 2010)
 gingerol, zingiberene, -bisabolene, -farnesene, shogaol, -sesquiphellandrene, 

-curcumene  (Hasanet al., 2012) mangostin, tannin, tannic acid, 
xanthones ( -, -, y-mangostins, garcinone, E, 8-deoxygartanin, gartanin)  (Pedraza-Chaverriet al., 
2008)  1’S’-1’-acetoxyeugenol acetate, 1,8-cineole, -bisaboline, -selinene, -fenchyl 
acetate, camphor, kaemperol, galangin, alpinin  (Chudiwalet al., 2010) 

  
Spodopteralittoralis (Nugrohoet al., 1996) Aedesaegypti, Anopheles minimus

Culexquinquefasciatus (Phasomkusolsil and Soonwera, 2010; Phukerd and Soonwera, 2014)
E. coli  (Waikedreet al., 2010; Doreen et al., 

2011)  (Spodopteralitura) (Lohet al., 2011)
(Hasanet al., 2012) Rhizoctoniasolani   

Spilosomaobliqua (Agarwalet al., 2001) 
(Areekulet al., 1987)  (Lan and Kim, 2011) HIV-1  HCMV 

 Staphylococcus aurenus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa  
Trichophytonlongifusus(Chudiwalet al., 2010) 
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โมเดลการแผรังสีดวงอาทิตยสําหรับภาคตะวันออก 
Model of Sunshine Radiation for East 

วิชลัดดา  อุนสะอาด 
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการแผรังสีของดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดด 
และสรางโมเดลการแผรังสีของดวงอาทิตยเฉล่ียในแตละเดือนสําหรับภาคตะวันออก โดยการวิเคราะหสหสัมพันธเพื่อศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางการแผรังสีดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดดของสถานีอุตุนิยมวิทยา 6 แหง คือ ระยอง จันทบุรี 
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และชลบุรี ซ่ึงอยูในภูมิภาคตะวันออก ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพบวา คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธมีคาสูงพอควร ถือไดวาคาการแผรังสีดวงอาทิตยมีความสัมพันธสูง กับความยาวนานแสงแดด น่ันคือ ความยาวนาน
แสงแดดเปนตัวแปรที่ดีพอสมควรในการใชเพื่อประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตย  การวิเคราะหเพื่อศึกษาหาโมเดลเพื่อการ
ประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตย จากความยาวนานแสงแดด พบวาการประมาณคาที่ไดจากการใชรูปแบบเสนตรงและเสน
โคงพาราโบลาในการ interpolate และ extrapolate คาประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอย ( b1, b2 ,b3, ….,b5) ระหวางการ
แผรังสีดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดดทั้ง 6 สถานี ใหผลเชนเดียวกัน กลาวคือ คาการแผรังสีดวงอาทิตยที่ประมาณ
จากทั้ง 2 รูปแบบมีคาใกลเคียงกัน และมีคาแตกตางจากคาจริง เฉล่ียตลอดปไมเกินรอยละ 5 ถือวาอยูในระดับที่ดีเม่ือเทียบ
กับคาของขอมูลที่ไดจากการวัดจริง  
คําสําคัญ : การแผรังสีอาทิตย, คาความยาวนานของแสงแดด 

Abstract 

  The objectives of this research are to study the relationship between solar radiation and the 
length of daylight period and to create model of the monthly average solar radiation in the Eastern 
region. By applying the correlation analysis to study the relationship between the solar radiation and the 
length of daylight period at six meteorological stations in the Rayong, Chantaburi, Trat, Chachoengsao, 
Prachin Buri and Chon Buri that are all in the Eastern region. From January to December, the research has 
found that the correlation coefficient is fairly high which can be taken into account that the amount of 
solar radiation has a strong relationship with the length of daylight period in which the length of daylight 
period is a sufficient variable for the estimation of the amount of solar radiation from the length of 
daylight period and finds that the estimated value obtained from linear and parabolic curves in the 
interpolation and extrapolation of the regression coefficients (b1, b2, b3, ...., b5) during the radiation and 
daylight periods from all of the six meteorological stations yields the same results in which that amounts 
of solar radiation of both patterns have very similar values and differ from the actual annual average 
values of no greater than 5 per cent which are decent values when compared to the values obtained 
from the measurements. 
Key Word :  solar radiation, length of daylight period 

บทนํา 

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากสภาวะโลกรอนไดสงผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตของมนุษย การศึกษาขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา นับเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการประเมินสภาพการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศในอนาคต องคประกอบทางดานอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญอยางหน่ึง คือ คารังสีดวงอาทิตย ซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะหขอมูล
จะสามารถแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง และแนวโนมของสถานการณดังกลาวขางตนไดชัดเจนยิ่งขึ้น และยังเปนการ
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ประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย  ในการนํามาใชใหเปนประโยชนในแงของทดแทน การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชให
เปนประโยชนจําเปนตองใชกระบวนการเปล่ียนรูปพลังงานโดยอาศัยเครื่องมือเพื่อสามารถนําพลังงานน้ันไปใชไดทันที  
เครื่องมือเหลาน้ัน  เชน  เครื่องตมความรอน  เครื่องทําความเย็น  เครื่องกล่ันนํ้า  เครื่องอบแหง  เครื่องกําเนิดไฟฟา  เปนตน  
ทั้งน้ีการออกแบบเครื่องมือดังกลาวจําเปนตองทราบปริมาณของรังสีดวงอาทิตยในบริเวณที่ตั้งเครื่องมือ  เครื่องมือที่ใชวัด
ปริมาณแสงอาทิตยมีราคาสูงและตองใชเจาหนาที่จํานวนมากในการดูแลรักษา  ทําให ไมสามารถจะจัดสรรงบประมาณสําหรับ
เครื่องมือวัดรังสีอาทิตยไดอยางทั่วถึงและครอบคลุม 

ดังน้ันการวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดที่จะหาความสัมพันธทางสถิติระหวางรังสีดวงอาทิตยกับองคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
อ่ืน ๆ สรางเปนโมเดลขึ้น โดยจากโมเดลความสัมพันธที่ไดสามารถนํามาใชประกอบการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตย 
สําหรับภาคตะวันออก ไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไมจําเปนตองอาศัยเครื่องมือ      

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

   1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการแผรังสีของดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดด 
2. สรางโมเดลการแผรังสีของดวงอาทิตยเฉล่ียในแตละเดือนสําหรับภาคตะวันออก 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลรังสีดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดด 
 ขอมูลของทุก ๆ  สถานีอุตุนิยมวิทยาที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูลทุติยภูมิ  คัดลอกจากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา 
โดยมีลําดับขั้นการเก็บขอมูลคือ วัน  เดือน  ป  สถานที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยา  เสนรุง  (Latitude)  เสนแวง  
(Longitude) คาการแผรังสีของดวงอาทิตยรวมเปนรายวัน  (Cal  cm-2  day-1)  และคาความยาวนานของแสงแดด  (ชั่วโมง)  
ใน  1  วัน 
2.  การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 การแปลง (transformation)  ขอมูลดิบใหเปนขอมูลไดเมนชันจะตองคํานวณหาคารังสีนอกบรรยากาศของโลก  
(Extraterrestrial  Radiation ; Hm)  โดยหาไดจากสูตร 

 }sinsin
360
2

sincos{cos)}
365
360cos(033.01{.24 





 s

sscm
W

WnIH  (1) 

 12100
1868.4
871.4tan  hrcmCaltconsSolarI sc     (2) 

เม่ือ   เสนรุงของตําแหนงที่ตองการทราบคารังสี 
 n  วันที่ของป  n  =  1,2,3,.............,365 

   Solar  declination  angle  =  23.45  sin  
365

))284.(360( n
  (3) 

 sW  Sunrise  hours  angle  =  )tantan(cos 1     (4) 

คํานวณหาคาความยาวของวัน  mS  

 )tantan(cos
15
2 1  

mS        (5) 

 คา  mH และ  mS   ของทั้ง  365  วัน  จะแตกตางกันและแตกตางกันในสถานีที่อยู  ณ  ตําแหนงเสนรุงที่ตางกัน

ดวย 
 H  คือคาการแผรังสีของดวงอาทิตยรวมที่วัดได  (แคลอรี/ตารางเซนติเมตร-วัน) 
 S  คือความยาวนานแสงแดด  (ชั่วโมง)  ใน  1  วัน 
ดังน้ันขอมูลที่ใชวิเคราะหในขั้นตอๆไป  จะเปนขอมูลดิบที่แปลงเปนขอมูลแบบไดเมนชันเลสแลว 
 2.2  การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางการแผรังสีของดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดด 
 การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร  2  ตัว  X  และ  Y  คํานวณจากสูตร 
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 2.3  การวิเคราะหหาตัวแบบการถดถอยระหวางการแผรังสีของดวงอาทิตยปละความยาวนานแสงแดด  ใชวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยเสนโคง  (Curvilinear  Regression  Analysis)  โดยใชตัวแบบเปน  Polynomial  Regression  ซ่ึงมี
โมเดลความสัมพันธดังน้ี 

     k
k XXXY ......3

3
2

210  
เม่ือ   Y   เปนตัวแปรตาม 
 X   เปนตัวแปรอิสระ 

   เปนคาความคลาดเคล่ือนเชิงกลุม 

k .,.........,, 210   เปนตัวคงที่  ๆ  ไมทราบคา ซ่ึง เปนสัมประสิทธ์ิของ  
kXXXX ,......,, 210

  
ตามลําดับ 
 สมการคาดคะเนคือ 

   
k

kc XbXbXbXbbY  .........3
3

2
210  

เม่ือ   cY   คือคาประมาณของ  Y  

 kbbbb ,,.........,, 210   เปนคาประมาณของ  k ,.......,, 10  
 สําหรับงานวิจัยเรื่องน้ีเม่ือนําขอมูลรังสีดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดดมาเขียนแผนภาพการกระจาย  
(Scatter diagram)  แลวจากการศึกษาเบื้องตนพบวา ความสัมพันธระหวางรังสีดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดดอยูใน
รูปของโพลิโนเมียล ดีกรีทีหา ซ่ึงมีสมการคาดคะเนเปน 

   5544332210 XbXbXbXbXbbYc   
 การประมาณคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยจะใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary  Least  Square  Method)  ซ่ึง
คํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอร  ตามคําส่ังในโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยวิธี  Stepwise  
Regression  เม่ือ  Y  เปนตัวแปรตามและ  X,  X2,  X3,  X4, X5  เปนตัวแปรอิสระ  สวนการทดสอบสมมุติฐานโดยใช  F – 
test   

 2.4  การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวางคา  b0,b1,....,b5  ที่ไดจากขอ  2.3  และเสนรุง  เพื่อใชใน
การ  interpolate  และ  extrapolate  คา  b0,b1,....,b5    ที่เสนรุงตาง  ๆ  โดยใชโมเดลทางคณิตศาสตร  คือ  โมเดล
เสนตรงและโมเดลเสนโคงพาราโบลา 

2.4.1  การหาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยโดยใชโมเดลเสนตรง  หาไดจากสมการ 

   
7,......2,1;5,....,2,1,0;21  jiNaab jiiji  

เม่ือ jib   เปนคาของสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่  𝑖  ของสถานีที่  𝑗 
 ii aa 21 ,   เปนคาสัมประสิทธ์ิที่ตองการทราบของ  ib  

 jN   เปนคาของเสนรุง  ณ  สถานีที่  𝑗 
 เชนสมการในการหาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการ  Interpolate และ extrapolate คา b0  คือ 
   B01=a10+A20N1 
   B02=a10+A20N2 

   B03=a10+A20N3 

   B04=a10+A20N4 

   B05=a10+A20N5 

   B06=a10+A20N6 
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   B07=a10+A20N7 

 เม่ือคา  คา  b01b02,....,b07   ไดจากขอ  2.3  และคา  N1,......,N7  เปนคาของเสนรุงของสถานีทั้งหมดตามลําดับ  
การคํานวณคา  a10,  a20  จะใชวิธีการกําลังสองนอยที่สุดในทํานองเดียวกัน  การคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ  
b1,b2,....,b5    และเสนรุง  ก็ไดเชนเดียวกัน  สมการในการ  interpolate  และ  extrapolate  คา  bi  ซ่ึงแปรตามเสนรุง
เปนดังน้ี 

   Naab 20100 ˆˆˆ   

   Naab 21111 ˆˆˆ   

   Naab 22122 ˆˆˆ   

   Naab 23133 ˆˆˆ   

   Naab 24144 ˆˆˆ   

   Naab 25155 ˆˆˆ   
 2.4.2 การหาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย โดยใชโมเดลเสนโคงพาราโบลา หาไดจากสมการ 

   
7,....,2,1;5,....2,1,0;2321  jiNaNaab jijiiij  

  เม่ือ jib   เปนคาของสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่  𝑖  ของสถานีที่  𝑗 
   iii aaa 321 ,,   เปนคาสัมประสิทธ์ิที่ตองการทราบของ  ib  

   jN   เปนคาเสนรุง  ณ  สถานีที่  𝑗 
 การคํานวณหาคา  iii aaa 321 ,,   ใชวิธีกําลังสองนอยที่สุดเชนเดียวกับขอ  2.4.1  และจะไดสมการในการ  

interpolate และ  extrapolate  คา  ib   ซ่ึงแปรตามเสนรุงดังน้ี 

   
2

3020100 ˆˆˆˆ̂ NaNaab   

   
2

3121111 ˆˆˆˆ̂ NaNaab   

   
2

3222122 ˆˆˆˆ̂ NaNaab   

   
2

3323133 ˆˆˆˆ̂ NaNaab   

   
2

3424144 ˆˆˆˆ̂ NaNaab   

   
2

3525155 ˆˆˆˆ̂ NaNaab   
3. สรางโมเดล (Model) เพื่อใชในการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตย 

  โมเดลที่  1   
5

5
4

4
3

3
2

210
ˆˆˆˆˆˆˆ XbXbXbXbXbbYN   

  โมเดลที่  2   
5

5
4

4
3

3
2

210
ˆ̂ˆ̂ˆ̂ˆ̂ˆ̂ˆ̂ˆ̂ XbXbXbXbXbbYN   

  เม่ือ   2
ˆ,ˆ NN YY

  เปนคาประมาณของไดเมนชันเลสของการแผรังสี 

   510
ˆ,...ˆ,ˆ bbb   เปนคาประมาณของ  510 ,..., bbb   ที่หาไดจากขอ  2.4.1 

   510
ˆ,...ˆ̂,ˆ̂ bbb   เปนคาประมาณของ  510 ,..., bbb   ที่หาไดจากขอ  2.4.2 

   𝑋  เปนคาไดเมนชันเสสความยาวนานแสงแดด 

ให NŶ   เปนคาประมาณของไดเมนชั่นเลสของการแผรังสีเม่ือใชคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่ไดจากขอ  2.4.1 
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และ 2
ˆ
N
Y

  เปนคาประมาณของคาไดเมนชั่นเสลของการแผรังสีเม่ือใชคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่ไดจากขอ  2.4.2 
 3.1 เปรียบเทียบวิธีการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตยโดยการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ  โดยใช  t – test  
กลาวคือทดสอบสมมุติฐานวาการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตยจาก  2  โมเดล  ใหผลไมตางกัน  โดยใชระดับนัยสําคัญ
ของการทดสอบเปน  0.05   
 3.2 การวิเคราะหจําแนกประเภท  (Discriminate  Analysis)  การวิเคราะหจําแนกประเภทมีวัตถุประสงคที่จะ
คัดเลือกตัวแปรกลุมหน่ึงหรือชุดหน่ึงที่นักวิจัยคิดวาตัวแปรเหลาน้ีมีความสัมพันธกับส่ิงที่ตองการศึกษา  (ตัวแปรตาม)  จนถึง
ขั้นที่จะสามารถแยกประชากรออกเปนกลุมตาง ๆ  ไดประชากรแตละกลุมจะมีตัวแปรที่สัมพันธกับกลุมซ่ึงเปนตัวแปรที่ใช
แบงแยกกลุมออกจากกลุมอ่ืนๆ   
 สําหรับงานวิจัยน้ีจะใชเทคนิคกาวิเคราะหการจําแนกประเภทเพื่อศึกษาวา ถาใชตัวแปรอิสระความยาวนานแสงแดด  
(X)  โดยแบงกลุมออกเปน 3 กลุมตามเสนรุง จะไดสมการจําแนกประเภทดีมากนอยเพียงใด  ซ่ึงดูไดจากการทดสอบโดยนํา
สมการดังกลาวน้ีไปคาดคะเนความเปนสมาชิกของกลุมวาถูกตองรอยละเทาใด  จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมด การ
วิเคราะหจะคํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยคําส่ังโปรแกรมสําเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใช วิธีของ  
Mahalanobis  distance  ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชหาระยะทางระหวางสมาชิกใด ๆ  ที่ตองการทราบวาควรจะอยูในกลุมใด  และ
คาเฉล่ียของสมาชิกในแตละกลุม  ถาระยะทางระหวางสมาชิกน้ันกับคาเฉล่ียของสมาชิกในกลุมใดมีคานอยที ่สุด  แสดงวา
สมาชิกน้ันควรอยูในกลุมดังกลาว 

ผลการทดลองวิจัย 

1.  การวิเคราะหสหสัมพันธ  (Correlation Analysis) 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแตละเดือนของแตละสถานีสวนใหญจะมีคาคอนขางสูง  แสดงวาการแผรังสีของดวง
อาทิตยมีความสัมพันธอยางสูงกับความยาวนานแสงแดดและมีความสัมพันธไปในทางเดียวกันดวย  ดัง น้ันความยาวนาน
แสงแดดนาจะเปนตัวแปรอิสระที่ดีตัวหน่ึงที่จะใชในการวิเคราะหการถดถอยเพื่อหาโมเดลความสัมพันธที่เหมาะสมกับตัวแปร
ตามคือ  คาการแผรังสีดวงอาทิตยและประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตยจากโมเดลความสัมพันธดังกลาวเม่ือทราบคาความ
ยาวนานแสงแดด  ผลการวิเคราะหสหสัมพันธมีรายละเอียดดังแสดงไวในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาการแผรังสีดวงอาทิตยและความยาวนานของแสงแดดรายเดือน  จําแนก
ตามสถานีอุตุนิยมวิทยา 

เดือน 
สถานีอุตุนิยมวิทยา 

ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี   ชลบุรี 
ม.ค. 0.8867 0.6839 0.7018 0.8749 0.4878 0.7894 
ก.พ. 0.8335 0.6755 0.6968 0.7773 0.3548 0.6938 
มี.ค. 0.8904 0.4163 0.7276 0.7007 0.6334 0.4648 
เม.ย. 0.4323 0.7425 0.7493 0.7901 0.8400 0.6256 
พ.ค. 0.5257 0.9203 0.9009 0.5263 0.9004 0.7975 
มิ.ย. 0.7967 0.8770 0.6816 0.8513 0.7539 0.8357 
ก.ค. 0.8817 0.9093 0.8933 0.8517 0.9440 0.8012 
ส.ค. 0.8926 0.8821 0.8928 0.7817 0.8704 0.7102 
ก.ย. 0.7826 0.8762 0.8203 0.9080 0.8490 0.9154 
ต.ค. 0.8732 0.6928 0.6798 0.8850 0.7201 0.8886 
พ.ย. 0.6136 0.8623 0.7788 0.8651 0.7781 0.7904 
ธ.ค. 0.8654 0.5050 0.6606 0.8239 0.5687 0.5862 

2.  การวิเคราะหการถดถอยเสนโคง 
สถานีระยอง สมการคาดคะเนที่ไดมีโมเดลเหมือนกันทุกเดือน คือ 5

5
2

210 XbXbXbbYc    และคาสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจ  (R2)  ของเดือนเมษายน  พฤษภาคมและพฤศจิกายน  มีคาคอนขางต่ํา 
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สถานีจันทบุรี สมการคาดคะเนที่ไดสวนมากมีโมเดลเหมือนกัน  คือ  5
5

2
210 XbXbXbbYc    สวน   X3,  X4  

จะมีเขาในสมการของบางเดือนเทาน้ัน  และคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ  (R2)  ของเดือนมีนาคมและธันวาคมมีคาคอนขางต่ํา 
สถานีตราด สมการคาดคะเนที่ไดมีโมเดลเหมือนกัน  คือ  5

5
3

3
2

210 XbXbXbXbbYc    สวน  X4  จะมีเขา

ในสมการของบางเดือนเทาน้ัน  และคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ  (R2)  มีคาคอนขางต่ําในเดือนธันวาคม 
สถานีฉะเชิงเทรา สมการคาดคะเนที่ไดมีโมเดลเหมือนกันทุกเดือน คือ  5

5
2

210 XbXbXbbYc    และคา

สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ  (R2)  มีคาคอนขางต่ําในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 
สถานีปราจีนบุรี สมการคาดคะเนที่ไดมีโมเดลเหมือนกันทุกเดือน  คือ  5

5
2

210 XbXbXbbYc    ยกเวนเดือน

กุมภาพันธ  ซ่ึงมีโมเดลเปน  5
510 XbXbbYc    และคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ  (R2)  มีคาต่ํามากในเดือนมกราคม  

กุมภาพันธและธันวาคม 

สถานีชลบุร ีสมการคาดคะเนที่ไดสวนมากมีโมเดลเหมือนกัน  คือ  5
5

2
210 XbXbXbbYc    สวน   X3,  X4  

จะมีเขาในสมการของบางเดือนและคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ  (R2)  มีคาต่ําในเดือนกุมภาพันธ  มีนาคม  เมษายน  และ
ธันวาคม 
 ผลการ วิ เคราะห ของสถานีดั งกล าวทั้ ง   6  สถานี   พอจะสรุป ได ว า   โม เดลสมการคาดคะ เนเปน   

5
5

2
210 XbXbXbbYc  จะมีบางเดือนของสถานีบางแหงที่ตัวแปร X3, X4ดวย  และคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ  

(R2)  มีคาพอเชื่อถือได   
จากโมเดลสมการคาดคะเนของสถานีตาง ๆ  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของสถานีตาง ๆ  มีคาตางกัน  เน่ืองมาจาก

สถานีตั้งอยู  ณ  เสนรุงที่ตางกัน  เพื่อที่จะใหไดคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยสําหรับสถานีทั่ว ๆ  ไป  จึงตองหาวิธีที่จะ  
interpolate  และ extrapolate  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยตาง ๆ  ที่มีอยู 6  สถานีอุตุนิยมวิทยา 
3.  ความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์การถดถอยและเสนรุง 
 การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวางคา  510 ,...,, bbb   และเสนรุงของเดือนมกราคมถึงเดือน

ธันวาคม  ไดใชโมเดลทางคณิตศาสตรคือ   
   3.1  โมเดลที่มีการ interpolate และ extrapolate คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยซ่ึงแปรไปตามเสนรุง   
   3.2  โมเดลที่มีการ  interpolate  และ  extrapolate  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยซ่ึงแปรไปตามเสนรุง  โดยใช
โมเดลเสนโคงพาราโบลา   
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ตารางที่ 2 สมการถดถอยเสนโคงระหวางคารังสีดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดดของ สถานีปราจีนบุรี จําแนกรายเดือน 

เดือน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย 
คาสัมประสิทธิ์ระหวาง  b  และเสนรุง  (N) 

a1 a2 

ม.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.1072367 
0.8536879 
-0.3400057 
-0.2825002 
0.0740033 
0.2637567 

0.0105315 
-0.0279306 
0.0019242 
0.0192097 
0.0183104 
0.0161002 

ก.พ. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

-0.0570023 
0.298518-75 
0.4275831 
-0.1814368 
0.6127583 
1.2362670 

0.0164703 
0.0396927 
-0.0731619 
0.0448924 
-0.0706995 
0.1032391 

มี.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.1375174 
0.7163352 
-0.3409980 

0 
0.3553244 
-0.3592208 

0.0041333 
-0.0120359 
0.0044177 

0 
-0.0470810 
0.0621169 

ก.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.2152330 
0.3661179 
0.3566619 
-0.3901124 
-0.0395107 
0.0504634 

0.0018712 
0.0094771 
0.0510329 
0.0471332 
0.0045587 
-0.0106707 
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ตารางที่ 2 (ตอ) สมการถดถอยเสนโคงระหวางคารังสีดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดดของ สถานีปราจีนบุรี จําแนก
รายเดือน 

เดือน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย 
คาสัมประสิทธิ์ระหวาง  b  และเสนรุง  (N) 

a1 a2 

ส.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.1971712 
0.4216713 
0.0891119 
-0.2876921 

0 
0.2596694 

0.0014963 
0.0167495 
-0.0632608 
0.0590665 

0 
-0.0184366 

ก.ย. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.1771992 
0.6233464 
-0.3911507 

0 
-0.1455173 
0.3762549 

0.0040655 
-0.0106038 
0.0102915 

0 
0.0207414 
-0.0238081 

ต.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.3105458 
-0.3754255 
1.118531 

0 
-0.0312362 
-0.6658568 

-0.0050024 
0.0530775 
-0.0785408 

0 
0.0077287 
0.0369361 

พ.ย. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.1234126 
0.7618730 
-0.5338223 
0.0491942 

0 
0.2703913 

0.0080402 
-0.0257708 
0.0394129 
-0.0121720 

0 
-0.0160626 

ธ.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.2510239 
-0.0068477 
0.3965734 
0.1227890 

0 
-0.2872577 

0.0035169 
0.0128454 
-0.0171267 
-0.0141673 

0 
0.0222049 
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ  b  และเสนรุง  (N)  จากการใชโมเดลเสนโคงพาราโบลา  จําแนกรายเดือน 
เดือน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย คาสัมประสิทธิ์ระหวาง  b  และเสนรุง  (N) 

a1 a2 a3 

ม.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.2680757 
1.255853 
-2.127692 
2.172546 
-2.530069 
1.431925 

-0.0154134 
-0.0928039 
0.0290301 
-0.3768147 
0.4144993 
-0.2045378 

0.0094498 
0.0023628 
-0.015034 
0.0144243 
-0.0144303 
0.0068634 

ก.พ. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.1777447 
-3.7516767 
10.132910 
-6.203069 
2.243786 
-2.914377 

-0.0213968 
0.7104641 
-1.638732 
1.016244 

-0.3338013 
0.3739357 

0.0013792 
-0.02571816 
0.0570223 
-0.0353792 
0.0095829 
-0.0098595 

มี.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.0174022 
2.965089 
-4.219551 

0 
2.616832 
-1.272176 

0.0235091 
-0.3747832 
0.6300683 

0 
-0.4118856 
0.2093861 

0.0007057 
0.0132122 
-0.0227879 

0 
0.01328716 
-0.0053639 

เม.ย. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

1.021823 
-3.348213 
4.867462 
-1.257198 
-0.3227900 
-3.382511 

-0.1422508 
0.6621108 
-0.8720536 
0.2059658 
0.0480205 
0.5218892 

0.0056023 
-0.0252863 
0.0324417 
-0.0071704 
-0.0013785 
-0.0181828 

พ.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 

0.3946387 
0.1832034 
-1.1411020 

0 

-0.0369352 
0.1389816 

0 
0 

0.0015078 
-0.0069862 
0.0033149 

0 

 
b4 
b5 

0 
0.2138111 

0 
0.0953726 

0 
-0.0060681 

มิ.ย. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.3386739 
-0.6895404 
30565601 
-4.180684 

0 
10137840 

0.0155016 
0.1872987 
-0.6084430 
0.6849183 

0 
-0.1817496 

0.0006083 
-0.0066382 
0.0210531 
-0.0238445 

0 
0.0064323 
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ตารางที่ 3(ตอ) คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ b และเสนรุง(N) จากการใชโมเดลเสนโคงพาราโบลา จําแนกรายเดือน 
เดือน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย คาสัมประสิทธิ์ระหวาง  b  และเสนรุง  (N) 

a1 a2 a3 

ก.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.1825041 
2.116767 
-1.836115 
-1.809360 
-0.1446795 
3.074762 

0.0071507 
-0.2729207 
0.3026848 
0.2760726 
0.0215235 
-0.4985215 

-0.0001923 
0.0102857 
-0.0128833 
-0.0083386 
-0.0006179 
0.0177688 

ส.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.3721807 
-1.8593690 
7.269977 
-7.034750 

0 
1.429995 

-0.0267346 
0.3847050 
-1.2216090 
1.147437 

0 
-0.2072223 

0.00102824 
-0.0134019 
0.0421901 
-0.0396414 

0 
0.0068761 

ก.ย. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.0886327 
1.563465 
-2.067129 

0 
-1.4464230 
2.7330510 

0.0183522 
-0.1622548 
0.2806440 

0 
0.2305910 
-0.4039838 

-0.0005204 
0.0055235 
-0.0098469 

0 
-0.0076433 
0.0138470 

ต.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

0.0457278 
1.4265610 
-1.305930 

0 
-10.968731 
1.3683130 

0.0377154 
-0.2376016 
0.3125500 

0 
1.7164519 
-0.2911966 

-0.0015559 
0.0105873 
-0.0142446 

0 
-0.0624476 
0.0119515 

พ.ย. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 

1.0719370 
-2.6243920 
2.199878 
1.6818790 

0 

-0.1449667 
0.5204689 
-0.4015614 
-0.2755410 

0 

0.0055729 
-0.0198955 
0.0160615 
0.0095926 

0 
 b5 -2.453496 0.4233286 -0.0160038 

ธ.ค. 

b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 

-0.5938101 
5.573353 
-7.245289 
0.4496262 

0 
1.419057 

0.1397974 
-0.8872990 
1.215585 

-0.0668895 
0 

-0.4143516 

-0.0049637 
0.0327875 
-0.0448987 
0.0019203 

0 
0.0159006 
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4.  การประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตยจากโมเดลและการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดย  t-test 
 จากการพิจารณาผลการวิเคราะหที่ได จะเห็นวาคาพยากรณที่คํานวณไดจากทั้งสองโมเดลสวนมากจะมีคาใกลเคียง
กันเม่ือเปรียบเทียบกันเดือนตอเดือนของแตละสถานีเพื่อเปรียบเทียบวาวิธีการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตยจากทั้งสอง
โมเดลใหผลไมแตกตางกัน  ไดทําการทดสอบสมมุติฐานโดยใช  t-test  สําหรับคาประมาณที่คํานวณไดเม่ือเปรียบเทียบกับคา
สังเกตแลวสวนใหญมีคาแตกตางกันไมเกินรอยละ  ±10  แตก็มีบางสถานีเฉพาะบางเดือนที่มีความแตกตางกันมากกวารอยละ  
±10  ซ่ึงเม่ือเฉล่ียคาประมาณที่ไดตลอดทั้งปแลว  เปรียบเทียบความแตกตางจะเห็นวาแตละสถานีมีความแตกตางไมเกินรอย
ละ  ±10    ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตารางสรุปไดวามีเพียง  1  สถานี  คือ  สถานีชลบุรีเทาน้ันที่มีรอยละของความ
แตกตางมากกวาสถานีอ่ืน ๆ 
ตารางที่ 4 คาประมาณของคาไดเมนชั่นเลสของการแผรังสีเฉล่ียรายวันที่ประมาณจากทั้ง  2  โมเดลเปรียบเทียบกับ    คาได
เมนชั่นเลส การแผรังสีที่วัดไดเฉล่ียรายวัน  จําแนกตามรายเดือนและสถานีอุตุนิยมวิทยา 

เดือน 
ระยอง จันทบุรี 

Y  NŶ  2
ˆ
N
Y  Y  NŶ  2

ˆ
N
Y  

ม.ค. 0.5079 0.4775 0.4785 0.5442 0.5064 0.5069 
ก.พ. 0.4588 0.4487 0.4412 0.4906 0.4550 0.4557 
มี.ค. 0.3792 0.3877 0.4045 0.4366 0.4226 0.4222 
เม.ย. 0.4446 0.4379 0.4191 0.4691 0.4470 0.4500 
พ.ค. 0.3903 0.4279 0.3947 0.4490 0.4295 0.4357 
มิ.ย. 0.4228 0.4156 0.4123 0.4375 0.4241 0.4247 
ก.ค. 0.4339 0.3968 0.4279 0.4136 0.4160 0.4112 
ส.ค. 0.3891 0.3880 0.3852 0.3770 0.3893 0.3896 
ก.ย. 0.4221 0.4140 0.4090 0.4044 0.4128 0.4124 
ต.ค. 0.4392 0.4602 0.4616 0.5215 0.5107 0.5129 
พ.ย. 0.4870 0.4844 0.4891 0.5307 0.5295 0.5316 
ธ.ค. 0.4685 0.4650 0.4713 0.5293 0.5258 0.5304 

เดือน 
ตราด ฉะเชิงเทรา 

Y  NŶ  2
ˆ
N
Y  Y  NŶ  2

ˆ
N
Y  

ม.ค. 0.4853 0.5108 0.5128 0.3944 0.4439 0.4439 
ก.พ. 0.4510 0.4701 0.4709 0.3923 0.4224 0.4225 
มี.ค. 0.4486 0.4655 0.4728 0.4255 0.4665 0.4665 
เม.ย. 0.4258 0.4347 0.4493 0.4427 0.4017 0.4012 
พ.ค. 0.4227 0.4426 0.4651 0.4029 0.4114 0.4110 
มิ.ย. 0.4336 0.4484 0.4522 0.4007 0.4208 0.4208 
ก.ค. 0.4184 0.4223 0.4071 0.4056 0.4047 0.4046 
ส.ค. 0.3652 0.3870 0.3880 0.3693 0.3897 0.3897 
ก.ย. 0.3894 0.4034 0.4029 0.3811 0.3972 0.3964 
ต.ค. 0.5057 0.5086 0.5156 0.3798 0.3997 0.3997 
พ.ย. 0.5150 0.5241 0.5287 0.3941 0.3959 0.3959 
ธ.ค. 0.4980 0.5303 0.5454 0.4286 0.4275 0.4275 
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ตารางที่ 4(ตอ) คาประมาณของคาไดเมนชั่นเลสของการแผรังสีเฉล่ียรายวันที่ประมาณจากทั้ง  2  โมเดลเปรียบเทียบกับคา
ไดเมนชั่นเลส การแผรังสีที่วัดไดเฉล่ียรายวัน  จําแนกตามรายเดือนและสถานีอุตุนิยมวิทยา 

เดือน 
สถานีปราจีนบุรี ชลบุรี 

Y  NŶ  2
ˆ
N
Y  Y  NŶ  2

ˆ
N
Y  

ม.ค. 0.5044 0.4824 0.4818 0.4890 0.5097 0.5099 
ก.พ. 0.4547 0.4673 0.4656 0.4157 0.4492 0.4496 
มี.ค. 0.4940 0.4805 0.4735 0.4397 0.4350 0.4352 
เม.ย. 0.4562 0.3984 0.3743 0.4272 0.4412 0.4410 
พ.ค. 0.4145 0.4332 0.4103 0.4073 0.4199 0.4219 
มิ.ย. 0.4001 0.4068 0.4048 0.3692 0.4142 0.4143 
ก.ค. 0.3844 0.3885 0.4099 0.3728 0.4489 0.4479 
ส.ค. 0.3875 0.3897 0.3901 0.3409 0.3896 0.3897 
ก.ย. 0.3732 0.3859 0.3851 0.3890 0.4045 0.4037 
ต.ค. 0.4310 0.4092 0.4115 0.4944 0.5171 0.5178 
พ.ย. 0.4387 0.4365 0.4401 0.5147 0.5266 0.5270 
ธ.ค. 0.4424 0.4574 0.4482 0.5070 0.5281 0.5295 

 
ตารางที่ 5 รอยละของความแตกตางระหวางคาการแผรังสีดวงอาทิตยและคาประมาณที่ไดจากโมเดลการประมาณคา  2  
โมเดล  จําแนกตามสถานีอุตุนิยมวิทยา 

สถานีอุตุนิยมวิทยา โมเดลการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตย 

โมเดลที่  1( NŶ ) โมเดลที่  2( 2
ˆ
N
Y ) 

ระยอง 0.8 0.9 
จันทบุรี 2.4 2.1 
ตราด 3.6 4.7 
ฉะเชิงเทรา 3.3 3.2 
ปราจีนบุรี 0.8 1.7 
ชลบุร ี 6.1 6.2 
 ในงานวิจัยน้ีไดเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตยจากสองโมเดลดังกลาวโดยการทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติโดยใช  t- test ผลของการทดสอบสมมุติฐานสรุปผลไดวา  ทุก ๆ  สถานีอุตุนิยมวิทยาใหผลการทดสอบ
สมมุติฐานเหมือนกันหมด  คือ  ยอมรับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.5 ของการทดสอบแสดงวา การประมาณคาการแผรังสี
ดวงอาทิตยเม่ือใชวิธีการ  interpolate  และ  extrapolate  คา  510 ....,, bbb    โดยวิธีเสนตรงและเสนโคงพาราโบลาให

คาประมาณไมแตกตางกัน  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจะใชทั้งสองโมเดลในการหาคาประมาณของการแผรังสีดวงอาทิตย  ณ  สถานี
อุตุนิยมวิทยาตาง ๆ   
5.  การทดสอบความถูกตองของโมเดลการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตยกับขอมูลในป พ.ศ.  2555 
 คารังสีดวงอาทิตยที่ประมาณไดจากทั้งสองโมเดล  เม่ือเปรียบเทียบแบบเดือนตอเดือนรอยละความแตกตางสวน
ใหญมีคาไมมากกวารอยละ  ±10   อยางก็ตามรอยละของความแตกตางของคาเฉล่ียทั้งปของคารังสีดวงอาทิตยมีคาไมเกิน
รอยละ  ±5  และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียทั้งปของคารังสีดวงอาทิตยที่วัดจริงและคาที่ประมาณไดโดยการ
ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแลวไดผลเหมือนกันทุกสถานี คือ  ยอมรับสมมุติหมายความวาไมมีความแตกตางระวางคารังสีที่วัด
จริงและคาประมาณไดที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  จึงอาจกลาวไดวาโมเดลการประมาณคาดังกลาวใชไดดีพอสมควร    
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ตารางที่ 6 คาประมาณของการแผรังสีดวงอาทิตย  (แคลอรี/ตารางเซนติเมตร-วัน)  ที่ประมาณจาก  2  โมเดลเปรียบเทียบกับ
คาการแผรังสีที่วัดจริงของป  พ.ศ.  2555  จําแนกตามรายเดือน 

เดือน 
ระยอง จันทบุรี 

Y  NŶ  
2
ˆ
NY  Y  NŶ  

2
ˆ
NY  

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 

359.48 
 

412.27 
 

400.40 
 

442.30 
 

452.0 
 

346.0 

304.36 
(0.85) 
331.32 
(0.80) 
326.73 
(0.82) 
404.39 
(0.91) 
384.50 
(0.85) 
357.03 

305.53 
(0.85) 
328.65 
(0.80) 
336.33 
(0.84) 
381.52 
(0.86) 
357.07 
(0.79) 
354.75 

369.50 
 

388.19 
 

408.21 
 

415.39 
 

384.21 
 

337.42 

351.52 
(0.95) 
352.87 
(0.91) 
357.84 
(0.88) 
408.84 
(0.98) 
423.85 
(1.10) 
376.22 

352.04 
(0.95) 
353.05 
(0.91) 
357.87 
(0.88) 
412.21 
(0.99) 
432.29 
(1.13) 
376.70 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
332.36 

 
370.70 

 
315.22 

 
303.82 

 
282.30 

 
257.42 

 

(1.03) 
372.71 
(1.12) 
357.91 
(0.97) 
333.45 
(1.06) 
351.54 
(1.16) 
325.11 
(1.15) 
299.70 
(1.16) 

(1.02) 
400.42 
(1.20) 
357.22 
(0.96) 
334.31 
(1.06) 
351.24 
(1.16) 
327.90 
(1.16) 
294.43 
(1.14) 

 
394.23 

 
410.78 

 
354.86 

 
318.38 

 
301.13 

 
308.61 

(1.11) 
381.99 
(0.97) 
373.13 
(0.91) 
358.81 
(1.01) 
388.87 
(1.22) 
361.51 
(1.20) 
345.48 
(1.12) 

(1.12) 
377.71 
(0.96) 
372.73 
(0.91) 
358.70 
(1.01) 
390.33 
(1.23) 
362.43 
(1.20) 
348.43 
(1.13) 

เฉล่ีย 
%ความแตกตาง 

356.23 345.73 
-2.95 

344.11 
-2.4 

365.91 373.41 
+2.05 

374.51 
+2.36 

t-statistics  +0.523 +0.611  -0.545 -0.164 
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ตารางที่ 6(ตอ) คาประมาณของการแผรังสีดวงอาทิตย  (แคลอรี/ตารางเซนติเมตร-วัน)  ที่ประมาณจาก  2  โมเดล
เปรียบเทียบกับคาการแผรังสีที่วัดจริงของป  พ.ศ.  2555  จําแนกตามรายเดือน 

เดือน 
ตราด ฉะเชิงเทรา 

Y  NŶ  
2
ˆ
NY  Y  NŶ  

2
ˆ
NY  

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

ต.ค. 

348.52 
 

383.06 
 

377.71 
 

416.03 
 

407.67 
 

344.28 
 

403.43 
 

398.09 
 

314.18 
 

353.10 

371.40 
(1.07) 
371.92 
(0.97) 
388.81 
(1.03) 
396.68 
(0.95) 
418.31 
(1.03) 
368.38 
(1.07) 
401.48 
(0.99) 
400.01 
(1.01) 
356.07 
(1.13) 
366.86 

373.72 
(1.07) 
373.15 
(0.97) 
394.40 
(1.04) 
409.56 
(0.98) 
443.28 
(1.09) 
369.84 
(1.07) 
390.33 
(0.97) 
398.76 
(1.0) 

356.91 
(1.14) 
368.25 

366.41 
 

390.44 
 

398.57 
 

429.90 
 

383.97 
 

321.97 
 

375.04 
 

357.48 
 

360.97 
 

295.10 

360.59 
(0.98) 
380.19 
(0.97) 
407.58 
(1.02) 
363.32 
(0.85 

380.17 
(0.99) 
348.62 
(1.08) 
366.80 
(0.98) 
343.68 
(0.96) 
384.48 
(1.07) 
317.35 

360.59 
(0.98) 
380.20 
(0.97) 
407.62 
(1.02) 
362.38 
(0.84) 
379.67 
(0.99) 
348.63 
(1.08) 
366.66 
(0.98) 
343.68 
(0.96) 
383.85 
(1.06) 
317.31 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
316.81 

 
318.87 

(1.04) 
351.08 
(1.11) 
346.97 
(1.09) 

(1.04) 
350.31 
(1.11) 
357.01 
(1.12) 

 
248.61 

 
294.54 

(1.08) 
286.81 
(1.15) 
306.04 
(1.04) 

(1.08) 
286.75 
(1.15) 
305.98 
(1.04) 

เฉล่ีย 
%ความแตกตาง 

365.14 378.16 
+3.56 

382.13 
+4.65 

351.92 353.80 
+0.53 

353.61 
+0.48 

t-statistics  -1.033 -1.284  -0.104 -0.093 
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ตารางที่ 6(ตอ) คาประมาณของการแผรังสีดวงอาทิตย  (แคลอรี/ตารางเซนติเมตร-วัน)  ที่ประมาณจาก  2  โมเดล
เปรียบเทียบกับคาการแผรังสีที่วัดจริงของป  พ.ศ.  2555  จําแนกตามรายเดือน 

เดือน 
ปราจีนบุรี ชลบุรี 

Y  NŶ  
2
ˆ
NY  Y  NŶ  

2
ˆ
NY  

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 

396.76 
 

397.50 
 

411.04 
 

389.24 
 

368.89 
 

320.05 
 

298.38 
 

351.53 
 

366.08 
 

335.45 
 

305.06 
 

334.61 

382.75 
(0.96) 
390.28 
(0.98) 
406.12 
(0.99) 
354.90 
(0.91) 
372.78 
(1.01) 
337.79 
(1.06) 
358.59 
(1.20) 
317.23 
(0.90) 
359.68 
(0.98) 
318.94 
(0.95) 
301.13 
(0.99) 
312.41 
(0.93) 

381.46 
(0.69) 
389.10 
(0.98) 
404.53 
(0.98) 
334.90 
(0.86) 
355.27 
(0.96) 
336.23 
(1.05) 
375.09 
(1.26) 
315.32 
(0.90) 
355.63 
(0.97) 
322.76 
(0.96) 
307.14 
(1.01) 
317.87 
(0.95) 

332.78 
 

347.34 
 

340.75 
 

400.12 
 

434.70 
 

358.09 
 

367.64 
 

371.21 
 

344.99 
 

387.48 
 

367.09 
 

362.33 

352.95 
(1.06) 
347.80 
(1.0) 

346.35 
(1.02) 
404.52 
(1.01) 
414.69 
(0.95) 
378.62 
(1.06) 
378.74 
(1.03) 
368.04 
(0.99) 
357.70 
(1.04) 
393.78 
(1.02) 
356.67 
(0.97) 
334.34 
(0.92) 

353.12 
(1.06) 
347.87 
(1.0) 

346.13 
(1.02) 
404.30 
(1.01) 
417.28 
(0.96) 
378.77 
(1.06) 
377.47 
(0.13) 
367.96 
(0.99) 
357.17 
(1.04) 
394.26 
(1.02) 
356.83 
(0.97) 
335.16 
(0.93) 

เฉล่ีย 
%ความแตกตาง 

356.22 351.05 
-1.45 

349.61 
-1.85 

367.88 369.52 
+0.45 

369.69 
+0.49 

t-statistics  +0.500 +0.480  -0.150 -0.165 
หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือ  สัดสวนระหวางคาการแผรังสีดวงอาทิตยที่ประมาณไดและคาที่วัดจริง 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ี การวิเคราะหสหสัมพันธเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางการแผรังสีดวงอาทิตยและความยาวนาน
แสงแดดของสถานีอุตุนิยมวิทยา 6 แหง คือ ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและชลบุรี ซ่ึงอยูในภูมิภาค
ตะวันออก ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม สรุปผลไดวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาสูงพอควร แตมีบางเดือนของบาง
สถานีที่มีคาต่ํามาก เชน เดือนมีนาคม ของสถานีจันทบุรี และเดือนกุมภาพันธของสถานีปราจีนบุรี อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณา
แลว อาจถือไดวาคาการแผรังสีดวงอาทิตยมีความสัมพันธสูง กับความยาวนานแสงแดด น่ันคือ ความยาวนานแสงแดดเปนตัว
แปรที่ดีพอสมควร และในการประมาณคาการแผรังสีดวงอาทิตยไดใชการประมาณคาที่ไดจากการใชโมเดลเสนตรงและเสนโคง
พาราโบลาในการ interpolate และ extrapolate คาประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอย ( b1, b2 ,b3, ….,b5) ระหวางการแผ
รังสีดวงอาทิตยและความยาวนานแสงแดดทั้ง 6 สถานี ใหผลเชนเดียวกัน กลาวคือ คาการแผรังสีดวงอาทิตยที่ประมาณจาก
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ทั้ง 2 โมเดลมีคาใกลเคียงกัน และมีคาแตกตางจาก      คาจริง เฉล่ียตลอดปไมเกินรอยละ5 เน่ืองจากคาวัดจริงที่ไดจาก
เครื่องมือมาตรฐาน จะมีความคลาดเคล่ือนประมาณรอยละ 3 ดังน้ัน คาประมาณที่ไดจากผลการวิจัย จึงถือวาอยูในระดับที่ดี
เม่ือเทียบกับคาของขอมูลที่ไดจากการวัดจริง  

เอกสารอางอิง 

กฤษณพงศ  กีรติกร  และคณะ.  การวิเคราะหคาการแผรังสีและขอมูลอุตุนิยมวิทยา. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 2  
เรื่องพลังงานหมุนเวียนและการประยุกต. กรุงเทพมหานคร, 2524. 

จงจิตร หิรัญลาภ. กระบวนการพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,  
2541.  

ชัชจริยา ใบลี. รายงานการวิจัยเร่ืองวิเคราะหลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลยในรอบ 30 ป (ระหวาง พ.ศ.2506- 
2535). ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเลย, 2536. 

ธงชัย  ศิริประยุกต. การวัดและวิเคราะหขอมูลการแผรังสีดวงอาทิตย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชา 
เทคโนโลยีพลังงาน  คณะพลังงานและวัสดุ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  วิทยาเขตธนบุรี , 2524. 
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การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเนื้อตาลสําเร็จรูป 
 The Development of The Production Process of Ripe Palmyrah Fruit Pulp 

อรอนงค ศรีพวาทกุล 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตเน้ือตาลสําเร็จรูป โดยศึกษาปริมาณนํ้าอิสระที่เหมาะสมของเน้ือ
ตาลโดยใชนํ้าตาลรอยละ 50 และ 60 และเกลือรอยละ 2.5 และ 5  ศึกษาอุณหภูมิที่ใชลดปริมาณจุลินทรีย  2 ระดับ คือ 70 
และ 80 องศาเซลเซียส ศึกษาการใชเน้ือตาลสําเร็จรูปทําขนมตาล โดยศึกษาปริมาณการใชยีสตและผงฟูที่รอยละ 0.5:2  
0.5:2.5 และ 0.5:3  โดยนํ้าหนักแปง พบวา การใชนํ้าตาลรอยละ 60 และเกลือรอยละ 5 ทําใหเน้ือตาลมีปริมาณนํ้าอิสระ
ต่ําสุดเทากับ 0.91 การใหความรอนเน้ือตาลสุกที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที สามารถลดปริมาณจุลินทรียไดต่ํา
กวา 1x104 โคโลนีตอกรัม สีของเน้ือตาลใกลเคียงกับเน้ือตาลที่ไมไดใหความรอน เน่ืองจากการใหความรอนที่อุณหภูมิและ
เวลาที่มากขึ้นทําใหเน้ือตาลมีสีคลํ้ามากขึ้น การศึกษาการใชเน้ือตาลสําเร็จรูปทําขนมตาล พบวาขนมตาลที่ใชยีสตและผงฟูที่
รอยละ 0.5:2 โดยนํ้าหนักของแปง ผูบริโภคใหการยอมรับสูงสุดมีคะแนน 7.54  อยูในระดับชอบปานกลาง เน้ือตาลที่เติม       
โปแตสเซียมซอรเบต 400  พีพีเอ็ม ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษาอยางนอย 4 สัปดาห ผูบริโภคใหการ
ยอมรับ ขนมตาลระดับชอบปานกลางมีคะแนน 7.66   
คําสําคัญ:  เน้ือตาลสําเร็จรูป  ปริมาณนํ้าอิสระ  ขนมตาล อายุการเก็บรักษา  

Abstract 

The objectives of this research are as follows;  to study the appropriate production methods for 
the instant Palmyrah fruit pulp by studying  the suitable amount of  water activity in the Palmyrah fruit 
pulp with the use of sugar of 50% and 60% and salt of 2.5% and 5%, to study the temperature used for 
the heat treatment which is at 70 and 80 oC , to study the cooking of Thai traditional dessert from 
Palmyrah fruit pulps(Khanom Tan) by studying the amounts of yeast and baking powder used in the 
cooking process at the ratios of 0.5:2, 0.5:2.5, and 0.5:3 per the weight of flour. The research has found 
that with the use of sugar at 60% and salt of 5% will yield the results that pulp would reduce the water 
activity to 0.91. The heating process for the pulp at 70 oC for 15 minutes would reduce the number of 
bacteria to be less than 1x104 CFU/g. The color of the heated Palmyrah fruit pulps is close to those 
without the heat treatment since the treatment at the higher temperature and longer time would turn 
the Palmyrah fruit pulps to become darker. Form the study, using instant Palmyrah fruit pulps to cook 
Thai Palmyrah dessert, it has found that dessert cooked with the use of yeast and baking powder at ratio 
of 0.5:2 per weight of flour, it gains high score of 7.54 from the consumers with moderate like level whilst 
the pulps with additional Potassium Sorbate of 400 ppm at 6-10 oC would have shelf life of at least 4 
weeks and  consumers have moderate like level at 7.66 
Keywords:  Instant Palmyrah fruit pulp,  Water activity,  Khanom Tan,  Shelf life  

บทนํา 

ตาลโตนดเปนปาลมชนิดหน่ึงมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา  Borassusflabellifer Linn. ชื่ออังกฤษคือ Plamyra Palm  
ประเทศไทยที่พบโดยทั่วไปมี 2 พันธุ คือ ตาลไขและตาลหมอ มีการนําลูกตาลมาบริโภคอาทิเชน ลูกตาลออน จาวตาล เน้ือ
ตาลนํามาทําเปนขนมตาลที่มีกล่ินและรสชาติเฉพาะ การทําขนมตาลมีสวนผสมหลักคือ แปงขาวเจา เน้ือตาลสุก กะทิและ
นํ้าตาล  ในขั้นตอนการทําขนมตาลจะตองเตรียมเน้ือตาลโดยนํา ลูกตาลสุกมายีกับนํ้า กรองแยกเอาเฉพาะเน้ือตาลแขวนให



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8, “สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557

892

 

สะเด็ดนํ้าประมาณ 12 ชั่วโมง (บุญมา นิยมวิทย และพะยอม อัตถวิบูลยกุล, 2547) เน้ือตาลสุกมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดกล่ินและ
รสชาติเฉพาะ รวมทั้งเกิดกาซคารบอนไดออกไซดที่ทําใหขนมตาลขึ้นฟู เน้ือตาลสุกมีคุณคาทางโภชนาการ ประกอบดวย
โปรตีนรอยละ 0.7 คารโบไฮเดรตรอยละ 8.9 ไขมันรอยละ 0.6 เยื่อใยรอยละ 0.5 แคลเซียมรอยละ 7 ฟอสฟอรัสรอยละ 22 
เหล็กรอยละ 0.9 และความชื้นรอยละ 89.4 (กรมอนามัย ,2530) แตเน้ือตาลมีขอจํากัดในการใชประโยชนคือ ไมสามารถเก็บ
รักษาไวไดนานเน่ืองจากมีความชื้นสูง และมีจุลินทรีย ซ่ึงเปนสาเหตุของการเส่ือมเสียของเน้ือตาล และมีผลผลิตตามฤดูกาล 

ปจจุบันมีการผลิตเน้ือลูกตาลสุกโดยนําเน้ือตาลที่สะเด็ดนํ้าแลวมาผสมเกลือบรรจุถุงพลาสติกสงจําหนายตามตลาด
ขายสงเชนตลาดไท ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อสงใหแมคาทําขนมตาล โดยกระบวนผลิตดังกลาวเปนกรรมวิธีพื้นบานไมมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานอาหาร โดยงานวิจัยน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิธีการเก็บรักษาเน้ือตาลสุกใหมีคุณภาพใกลเคียง
ธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยีการถนอมอาหารดานตาง ๆ มาใชรวมกัน (Hurdle Technology) โดยการลดปริมาณนํ้าอิสระ 
(Water activity) ใชนํ้าตาลและเกลือรวมกับการพาสเจอไรซ ซ่ึงจะทําลายจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียบางสวนและสงผล
กระทบตอคุณภาพดานสี กล่ินรส นอยกวาวิธีการใหความรอนดวยวิธีอ่ืน 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

  1. เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตเน้ือตาลสําเร็จรูป 
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพขนมตาลที่ผลิตจากเน้ือตาลสําเร็จรูป 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 งานวิจัยน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษาวิธีการทําเนื้อตาลสําเร็จรูป 

การเตรียมเนื้อตาลสุก 
 นําใชเน้ือตาลสุกพันธุหมอ ปอกเปลือกสีดําออกจนหมด แชผลตาลในนํ้า อัตราสวน ผลตาล1 สวนตอนํ้า 3 สวน แยก
เน้ือและเสนใยออก กรองดวยกระชอน แยกนํ้าออกโดยหอดวยผาขาวบาง แขวนทิ้งไว 12 ชั่วโมง เน้ือตาลมีความชื้นประมาณ
รอยละ 86-87   

การทําขนมตาล 
สูตรขนมตาล ดัดแปลงจากสูตรของ บังเอิญ เทศนา(2555)  มีสวนผสมคือ แปงขาวเจา นํ้าตาลทราย กะทิ เน้ือตาล  

เกลือ และ ผงฟู โดยมีปริมาณรอยละของแปงที่ 100  100  180 60 0.86 และ 2.7 ตามลําดับ วิธีทํา ผสมแปงขาวเจา และ
เกลือ นวดกับกะทิบางสวนใหเน้ือแปงเนียน ใสเน้ือตาลสุกนวดใหเปนเน้ือเดียวกัน ใสนํ้าตาลทีละนอย นวดจนนํ้าตาลทราย
ละลาย ใสกะทิที่เหลือ คนใหเขากันและกรอง หมักทิ้งไว 3 ชั่วโมง ใสผงฟ ูหยอดลงพิมพน่ึงประมาณ 20 นาท ี

การศึกษาปริมาณน้ําอิสระที่เหมาะสมของเนื้อตาลสุกเพื่อผลิตขนมตาล 
 การลดปริมาณนํ้าอิสระโดยใชนํ้าตาลรวมกับเกลือที่นํ้าตาลรอยละ 50 และ60 เกลือรอยละ 2.5 และ5 ของนํ้าหนัก
เน้ือตาลสุก และไมใชความรอน นําเน้ือตาลไดดังกลาวไปทําขนมตาลเปรียบเทียบกับเน้ือตาลสด ตรวจคุณภาพ โดยวัดคา Aw 
ของ AQUA LAB รุน aw CX3 และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แบบ 9-point hedonic scale  จากผูทดสอบชิม
ทั่วไปจํานวน 50 คน   

 ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย 
 นําเน้ือตาลที่ผานการลดปริมาณนํ้าอิสระ มาใหความรอนโดยใชนํ้ารอนในหมอ 2 ชั้นที่ความรอน 2 ระดับ คือ70 
และ 80 องศาเซลเซียส สุมตัวอยางทุก 5 นาที นาน 15 นาที เพื่อวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมด  โดยจุลินทรียตองไมเกิน 
1×104 โคโลนีตอกรัม ยีสตและราต่ํากวา 100 โคโลนีตอกรัม วัดคาสี L* a* b* ของ Hunter Color Lab และปริมาณนํ้าอิสระ 
(Aw) 
ตอนที่ 2  ศึกษาการใชเนื้อตาลสําเร็จรูปในการผลิตขนมตาล 

นําเน้ือตาลสุกสําเร็จรูป ที่ไดจากตอนที่ 1 มาทําขนมตาล ศึกษาการใชสารชวยทําใหขึ้นฟู โดยใชยีสตตอผงฟูที่รอย
ละ  0.5:2  0.5:2.5 และ 0.5:3 โดยนํ้าหนักแปง เลือกอัตราสวนที่เหมาะสม โดยวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
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และวัดเน้ือสัมผัสโดยใชเครื่องวิเคราะหเน้ือสัมผัส (Texture  Analyzer) โดย ใชหัว P50 วัดคา ความแข็ง (Hardness ) และ
ความยืดหยุน (Springiness)  
ตอนที่ 3 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของเนื้อตาลสุกสําเร็จรูป 
 โดยใชโปแตสเซียมซอรเบต 400 พีพีเอ็ม เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของเน้ือตาลสุกสําเร็จรูป  เก็บรักษาอุณหภูมิ 6-
10 องศาเซลเซียส ตรวจวิเคราะหปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมด ยีสตและรา และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนม
ตาล ระยะเวลาในการเก็บรักษา 4 สัปดาหสุมตัวอยางตรวจสอบทุกสัปดาห 
การวางแผนและการวิเคราะหทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองสําหรับการวิเคราะหทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely 
Randomized Design; CRD) และวางแผนการการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสุมในบล็อคสมบูรณ (Randomized 
Complete Block Design; RCBD) เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan new Multiple Rang Test (DMRT) 

ผลการวิจัย  

การศึกษาวิธีการทําเนื้อตาลสุกสําเร็จรูป 
การศึกษาปริมาณน้ําอิสระที่เหมาะสมของเนื้อตาลสุกเพื่อผลิตขนมตาล 
การลดปริมาณนํ้าอิสระ (Aw) โดยใชนํ้าตาลรวมกับเกลือและไมไดใชความรอน พบวาการใชเกลือและนํ้าตาลทําให

คา Aw ในเน้ือตาลลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับเน้ือตาลสดที่มีคา Aw เทากับ 0.97 โดยที่นํ้าตาล รอยละ 50 เกลือรอยละ 2.5 
และ 5 มีคา Aw เทากับ 0.94 และ 0.92 ตามลําดับ ที่นํ้าตาลรอยละ 60 เกลือ   รอยละ 2.5 และ 5 มีคา Aw เทากับ 0.93 
และ 0.91 ตามลําดับ เน้ือตาลที่ใชนํ้าตาลรอยละ 60 และเกลือ    รอยละ 5 มีคา Aw ต่ําสุด  จากน้ันนําเน้ือตาลที่ลดคา Aw 
ไปทําขนมตาล และทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลดังตารางที่ 1 พบวาการใชนํ้าตาลและเกลือในปริมาณที่ตางกัน ผูบริโภคมี
คะแนนความชอบไมความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≥0.05) เน่ืองจากเม่ือนําเน้ือตาลที่ลดคา Aw มาทําขนมตาลจะมีการ
ปรับปริมาณนํ้าตาลและเกลือในสูตรขนมใหเทากันทุกสูตร ดังน้ันจึงเลือกนํ้าตาลที่รอยละ 60 และเกลือรอยละ 5 โดยนํ้าหนัก
ของเน้ือตาลเพราะมีคา Aw ต่ําที่สุด  
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขนมตาลทีท่ําจากเน้ือตาลที่ใชนํ้าตาลและเกลือในปริมาณตางๆ 

คุณลักษณะ เน้ือตาลสด 
นํ้าตาลรอยละ* 50 นํ้าตาลรอยละ* 60 

เกลือรอยละ* 2.5 เกลือรอยละ*5 เกลือรอยละ*2.5 เกลือรอยละ*5 

ลักษณะปรากฏns 7.34  7.20 7.20 7.30 7.24 

การขึ้นฟูns 7.20  7.20  7.32   7.34   7.20  

สีns 7.50  7.30 7.34  7.46  7.44  

กล่ินns 7.20  7.26  7.16  7.10  7.28  

รสชาติns 7.34  7.20  7.22  7.20  7.20  

ความชอบโดยรวมns 7.68  7.44  7.46  7.58  7.54  

หมายเหตุ : ns หมายถึง คาที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
             *  หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักเน้ือตาลสด 
           ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย 
 เน้ือตาลสดที่ไมไดผานความรอนมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 2.81×107  โคโลนีตอกรัม เม่ือนําเน้ือตาลที่ลดปริมาณ
นํ้าอิสระมาใหความรอน 15 นาที ที่อุณหภูมิ 70 มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 1.1×102  โคโลนีตอกรัม และที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดต่ํากวา 100 โคโลนีตอกรัม แตถาอุณหภูมิและเวลาในการใหความรอนเพิ่มขึ้นจะทําใหเน้ือ
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ตาลสีนํ้าตาลคลํ้าเขมขึ้น เพราะความรอนทําใหเน้ือตาลเกิดปฏิกิริยาเมลลารด และสูญเสียรงควัตถุจึงทําใหเน้ือตาลมีสีคลํ้า 
(มนัสนันท บุญทราพงษ และคณะ, 2544) สงผลทําใหคา L* a* b* ลดลง ดังน้ันจึงเลือกใหความรอนที่ อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เวลา 15 นาที  
 
ตารางที่ 2  คา Aw และคาสี ของเน้ือตาลที่ใหความรอนที่อุณหภูมิและเวลาระดับตางๆ 

อุณหภูมิ 
(oC) 

เวลา 
(นาท)ี 

คา Aw คาสี 
L* a* b* 

ไมผานความรอน  0.91e 49.40a 30.29a 64.89a 
70 5 0.89d 29.32b 29.32b 64.47a 
70 10 0.89d 29.38b 29.38b 63.43ab 
70 15 0.88c 29.42b 29.42b 62.57ab 
80 5 0.89d 29.19b 29.19b 65.99a 
80 10 0.84a 29.42b 29.42b 57.28bc 
80 15 0.84a 29.9ab 29.99ab 54.54c 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P0.05) 
 
ตอนที่ 2  ศึกษาการใชเนื้อตาลสําเร็จรูปในการผลิตขนมตาล 

ขนมตาลที่ทําจากเน้ือตาลสําเร็จรูปไมขึ้นฟูเน่ืองจากในการทําเน้ือตาลสําเร็จรูปมีการใหความรอนทําใหทําลาย
จุลินทรียที่ มีอยู ในเน้ือตาลสุก โดยเฉพาะจุลินทรียที่ สําคัญคือ Candida krusei  Saccharomyces spp.  
Kloeckeraapiculata  และHenseniaspora spp. (สมศรี ลีปพัฒนนวิทย, 2529) การทําขนมตาลจะตองหมักสวนผสมกับ
เน้ือตาลสุกนาน 6-10 ชัว่โมงเพื่อใหจุลินทรียที่อยูในเน้ือตาลสุกสรางกาซคารบอนไดออกไซด แอลกอฮอล และกรด ทําใหขนม
ตาล ขึ้นฟู  นุมและเหนียว มีรูพรุนและมีกล่ินหอมของเน้ือตาลสุกผสมสาเหลาเปนกล่ินเฉพาะของขนมตาล (นิดดา หงสวิวัฒน, 
2541) การใชยีสตรวมกับผงฟูชวยทําใหขนมตาลมีการขึ้นฟูมากขึ้น ดังตารางที่ 3  ผงฟูมีสวนผสมของโซเดียมไบคารบอเนตจะ
สลายตัวเม่ือไดรับความรอนทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด (จิตธนา แจมเมฆ และ อรอนงค นัยวิกุล, 2539)  ยีสตและผงฟู
ชวยทําใหขนมตาลขึ้นฟู การใชผงฟูในปริมาณที่มากขึ้นทําใหขนมตาลมีปริมาตรจําเพาะมากขึ้นและความแข็งลดลง 
 
ตารางที่ 3  คุณลักษณะทางกายภาพของขนมตาลจากเน้ือตาลสําเร็จรูปโดยใชยีสตรอยละ 0.5 และผงฟูที่ปริมาณตางๆ 
 

ผงฟ ู
 (รอยละโดยนํ้าหนักแปง) 

ปริมาตรจําเพาะ
(m3/g) 

ความแข็ง 
(g/s) 

ความยืดหยุน 
(g/s) 

สูตรควบคุม 0.75c 4251.2a 0.75b 
2 1.76 b 609.4b 0.92a 

2.5 1.87 a 559.2c 0.92 a 
3 1.89 a 538.0c 0.92a 

หมายเหตุ  :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P0.05) 
 สูตรควบคุม : ไมเติมยีสตและผงฟู 

ขนมตาลที่ใสยีสตและผงฟูผูบริโภคใหคะแนนความชอบมากกวาขนมตาลที่ไมใสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
ดังตารางที่ 4 เน่ืองจากยีสตที่ใชคือ Saccharomyces  cerevisiae ทําใหเกิดกระบวนการหมักเปล่ียนนํ้าตาลใหเปนกาซ
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล สอดคลองกับงานวิจัยของเรวัตร พงษพิสุทธินันท(2557) ที่ทําขนมตาลโดยใชเชื้อบริสุทธ์ิ
ที่แยกมาจากเน้ือตาล 3 ชนิดคือ Saccharomyces cerevisiae Candida krusei และ Lactobacillus fructivorans พบวา
ขนมตาลที่ไดมี ความนุมและการขึ้นฟูดีกวาการผลิตแบบพื้นบาน  การเติมผงฟูที่เพิ่มมากขึ้นคุณลักษณะดาน สี กล่ินรสไม
แตกตางกัน แตลักษณะปรากฏ การขึ้นฟู และความชอบโดยรวมแตกตาง เน่ืองจากการเติมผงฟูที่เพิ่มขึ้นจะเกิดกาซ
คารบอนไดออกไซดมากขึ้น ขนมตาลจึงมีขนาดของโพรงอากาศใหญขึ้น ทําใหโครงสรางไมแข็งแรงจึงสงผลใหขนมตาลมี
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ลักษณะน่ิมมากเกินและเสียโครงสรางไดงาย ผูบริโภคใหการยอมรับขนมตาลที่ยีสตและผงฟูที่รอยละ 0.5:2 โดยนํ้าหนักแปง 
มากที่สุด 
 
ตารางที่ 4  คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสขนมตาลที่ผลิตโดยเน้ือตาลสุกสําเร็จรูปโดยใชยีสตรอยละ 0.5 และ ผงฟูที่ปริมาณ
ตางๆ 

ผงฟ ู
(รอยละโดยนํ้าหนักแปง) 

ลักษณะปรากฏ การขึ้นฟู สี กล่ิน รสชาต ิ ความชอบ
โดยรวม 

สูตรควบคุม 2.24c 1.52c 2.72b 2.92b 1.28c 2.00c 
2 7.64a 7.84a 7.58a 7.76a 7.78a 8.14a 

2.5 7.18b 7.30b 7.44a 7.46a 7.32b 7.68b 
3 7.40ab 7.44b 7.54a 7.64a 7.62a 7.66b 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P0.05) 
    สูตรควบคุม : ไมเติมยีสตและผงฟ ู

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของเนื้อตาลสุกสําเร็จรูป 
เน้ือตาลสุกสําเร็จรูปที่เติมโปแตสเซียมซอรเบต 400 พีพีเอ็ม เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส เวลา  4 

สัปดาห มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ไมเกิน 1x10-4 โคโลนีตอกรัม และยีสตและรา ไมเกิน 100  โคโลนีตอกรัม การใช
เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน (hurdle technology) โดยใชความรอน การลดคา Aw และวัตถุเจือปนอาหาร
สามารถลดการเส่ือมเสียเน่ืองจากจุลินทรียได ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขนมตาลที่ใชเน้ือตาลสุกสําเร็จรูปที่เติม
โปแตสเซียมซอรเบต ดังตารางที่ 5 พบวาเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเน้ือตาลตั้งแตที่ 1 สัปดาหขึ้นไปมีคะแนนความชอบ
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิต (P≤0.05) ในสัปดาหที่ 4 ผูบริโภคจึงใหคะแนนการยอมรับขนมตาลอยูในระดับปานกลาง มี
คะแนน 7.66            
 
ตารางที่ 5 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมตาลที่ใชเน้ือตาลสุกสําเร็จรูประยะเวลา 4 สัปดาห 

ระยะเวลา 
(สัปดาห) 

ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาต ิ ความนุม ความชอบโดยรวม 

0 8.06 a 8.12 a 8.08 a 8.16a 8.20a 8.26a 
1 7.64 b 7.84ab 7.18 b 7.32b 7.52b 7.80b 
2 7.56 b 7.66 b 7.64 b 7.60b 7.62b 7.82b 
3 7.66 b 7.54 b 7.34 b 7.32b 7.50b 7.68b 
4 7.70 b 7.62 b 7.60 b 7.58b 7.68b 7.66b 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P0.05) 

สรุปและอภิปรายผล  

     การผลิตเน้ือตาลสําเร็จรูป ใชลูกตาลพันธุหมอ โดยการลดปริมาณนํ้าอิสระของเน้ือตาลสุกใช นํ้าตาลทรายรอยละ 
60  และเกลือรอยละ 5 โดยนํ้าหนักของเน้ือตาลสุก ทําใหเน้ือตาลมีปริมาณนํ้าอิสระ 0.91 และการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย
โดยใหความรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที เน้ือตาลสุกสําเร็จรูปมีจุลินทรียทั้งหมด 1.1×102 โคโลนี/กรัม มี
คา Aw เทากับ 0.88 สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสนันท บุญทราพงษ และคณะ (2544) พบวา การพาสเจอไรซเน้ือตาลสุกที่
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลา 22 นาที สามารถทําลายจุลินทรียทั้งหมดใหลดลงต่ํากวา 250 โคโลนีตอกรัม ขนมตาลที่ใช
เน้ือตาลสําเร็จรูปมีสวนผสม คือ แปงขาวเจา 100 กรัม นํ้าตาลทราย 64 กรัม กะท ิ180 กรัม เน้ือตาลสําเร็จรูป 96 กรัม ยีสต 
0.5 กรัมและผงฟ ู2 กรัม ขนมตาลที่ผลิตจากเน้ือตาลสําเร็จรูปผูบริโภคใหการยอมรับในระดับชอบปานกลางมีคะแนน 7.54  
 เน้ือตาลสุกสําเร็จรูปที่เติมโปแตสเซียมซอรเบตปริมาณ 400 ppm ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บ
รักษาอยางนอย  4  สัปดาห ขนมตาลที่ทําจากเน้ือตาลน้ี ผูบริโภคใหการยอมรับระดับชอบปานกลางมีคะแนน 7.66  จาก
งานวิจัยน้ีพบวามีความเปนไปไดในผลิตเน้ือตาลสําเร็จรูปที่สามารถเก็บรักษาไดนานขึ้นและมีความสะดวกตอการใชมากขึ้น แต
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งานวิจัยน้ีไดศึกษาเก็บรักษาดวยวิธีการแชเย็นเทาน้ัน เพื่อใหมีอายุการเก็บรักษามากขึ้นก็ควรศึกษาการเก็บรักษาในสภาวะ
การแชแข็ง หรือใชความรอนในระดับการสเตอริไรซ 
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ความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในน้ําที่ใชกลวยเปนสารเหนียว 
Water Stability of Pelletized Fancy Carp Diets by Using Banana as Binder 

ถาวร  ฉิมเล้ียง, สิทธิพัฒน  แผวฉ่ํา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การศึกษาความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยเปนสารเหนียว โดยใชกลวยนํ้าวา 5 เปอรเซนต 
กลวยไข 5 เปอรเซนตและเบฟฟน 2 เปอรเซนต ผสมในสูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 35 เปอรเซนตและอัดเม็ด ทดลองโดยแช
อาหารทั้ง 3 สูตร ในนํ้านาน 1, 3, และ 6 ชั่วโมง แลวคํานวณหาความคงทนของอาหารในนํ้าจากนํ้าหนักอาหารที่เหลือ
หลังจากแชนํ้า ผลการทดลองพบวาในชั่วโมงแรก เปอรเซนตความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา 
กลวยไข และเบฟฟนไมแตกตางกัน  แตในการแชนํ้า 3 และ 6 ชั่วโมง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01)  
อาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดที่ใชเบฟฟนเปนสารเหนียวมีคาความคงทนในนํ้ามากที่สุด รองลงมาเปนอาหารเม็ดที่ใชกลวยนํ้าวา 
และอาหารเม็ดที่ใชกลวยไขเปนสารเหนียวมีคานอยที่สุด 
คําสําคัญ : ความคงทนในนํ้า, อาหารปลาแฟนซีคารพ, กลวย, สารเหนียว 

Abstract 

 The study on the effects of water stability of pelletized fancy carp diets containing banana as 
binder was conducted. Experimental pelletized fancy carp diets with a protein content of 35 percent 
containing 5 percent of Kluoy Namwah, 5 percent of Kluoy Khai and 2 percent of Baffin as binder were 
prepared. Soaking periods of 1, 3, and 6 hours were applied in the stagnant water. The percent of water 
stability of each diet after soaking was calculated from the remaining average weight. The results showed 
that there was no significantly difference in water stability among diets containing Kluoy Namwah,  Kluoy 
Khai and Baffin during the first hour. However, there was  significantly difference in water stability among 
diets containing Kluoy Namwah,  Kluoy Khai and Baffin for the periods of 3 and 6 hours. The diet 
containing Baffin had the most water stability. The next one was the diet containing Kluoy Namwah. The 
diet containing Kluoy Khai had the least  water stability. 
Keywords : water stability, fancy carp diets, banana, binder 

บทนํา 

 การเล้ียงปลาแฟนซีคารพน้ัน อาหารที่ใชเล้ียงเปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึง สวนใหญวัตถุดิบอาหารจะประกอบดวย 
ปลาปน รํา ปลายขาว กากถั่วเหลือง เปนตน  นอกจากอาหารมีผลตอการเจริญเติบโต และสุขภาพของสัตวนํ้าแลว ยังมีผลตอ
คุณภาพของนํ้าเชนกัน หากใหอาหารที่พอเหมาะและคุณภาพดีก็จะมีสวนชวยรักษาคุณภาพนํ้าในบอเล้ียง แตหากมีการให
อาหารมากเกินไปหรืออาหารมีคุณภาพไมดี นอกจากจะเปนการเพิ่มคาใชจายคาอาหารแลว ยังทําใหเกิดนํ้าเสียและเกิดโรคได
งายดวย  การจัดการเรื่องอาหาร คุณสมบัติของอาหาร การใหอาหาร รวมถึงคุณภาพนํ้าที่ใชเล้ียงสัตวนํ้าจึงมีความจําเปนมาก  
อยางไรก็ตามในการเล้ียงปลาแฟนซีคารพมักจะใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป เน่ืองจากใชงาย  สะดวกและลดการสูญเสียอาหารจาก
การละลายนํ้าลดลง  ปลาหรือสัตวนํ้าจะไดรับสารอาหารตามตองการ  แตราคาคอนขางแพง  โดยทั่วไปอาหารสัตวนํ้า
โดยเฉพาะอาหารลอยจะมีวัตถุดิบประเภทแปง เชน  รําละเอียด  รําสกัดนํ้ามัน  รําขาวสาลี  เปนตน  ที่เปนสวนผสมอยู 10 
% ขึ้นไป   เม่ือผานเครื่องอัดเม็ด  อาหารก็จะสามารถจับตัวเปนเม็ดได  แตถาตองการใหเม็ดแข็งขึ้น เพื่อใชเปนอาหารสัตวนํ้า
พวกอาหารปลา  อาหารกุง  อาจตองใชรํามากกวา 15 %   เม็ดอาหารจึงจะแข็ง  แตจะอยูในนํ้าไดชั่วระยะเวลาส้ันๆเทาน้ัน  
จึงมีความจําเปนตองใชสารบางอยางเติมเขาไปในสูตรอาหารดวย  เพื่อชวยใหการอัดเม็ดดีขึ้น ไมรวนงาย ซ่ึงเรียกสารน้ีวาสาร
เหนียว(binder) หรือ สารประสานอาหาร  ซ่ึงสารเหนียวน้ีชวยทําใหอาหารคงตัวอยูในนํ้าไดนาน สัตวนํ้ามีเวลากินอาหารได
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นานขึ้น การใชสารเหนียวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการทําอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวนํ้า เพื่อใหอาหารคงทนอยูในนํ้าได
นานขึ้น ไมรวนแตกงายทําใหวัตถุดิบอาหารจับตัวกันแนน ลดการสลายตัวของวัตถุดิบในขณะที่อาหารอยูในนํ้าเพื่อชวยใหสัตว
นํ้ากินอาหารและไดรับประโยชนจากอาหารสูงสุด และลดการสูญเสีย มีปริมาณของเสียที่จะทิ้งออกจากบอเล้ียงสูส่ิงแวดลอม
นอยลง(กรมประมง, 2553)  อาหารปลาหลายชนิดตองการใหคงทนอยูในนํ้าไมนานมาก แตถาเปนอาหารกุงตองความคงทน
ในนํ้านาน 2 – 3 ชั่วโมง(Chen and Jenn, 1992 ; Tacon, 1996)  สารเหนียวที่มีใชอยูในปจจุบันมีทั้งพวกโปรตีน  
คารโบไฮเดรตและสารสังเคราะหที่ไมมีคุณคาทางอาหาร(กรมประมง, 2553)   ในการใชสารเหนียวน้ีมีขอจํากัดในการใช  บาง
ชนิดอาจมีผลตอสารอาหารในสูตรอาหารน้ัน ๆ หรือ มีผลตอการใชยาผสมในอาหารสัตวเสียไป  ผลกลวยจัดเปนวัตถุดิบชนิด
หน่ึงที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะใหวัสดุอาหารติดกัน และใชเปนสารเหนียวตามธรรมชาติได นอกจากจะเพิ่มความคงทนของ
อาหารสัตวนํ้าแลวยังมีคุณคาทางอาหารสูงอีกดวย  เน่ืองจากในภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีมีการปลูกกลวย
คอนขางมากไมวาจะเปนกลวยนํ้าวาหรือกลวยไขเพื่อสงออก  แตกลวยที่ไมไดขนาดหรือกลวยตกเกรดราคาจะถูกกวามาก
หลายเทา สามารถหาไดงาย  ดังน้ัน จึงมีแนวคิดในการใชกลวยนํ้าวาและกลวยไขมาใชเปนสารเหนียวในอาหารปลาแฟนซี
คารพ เพราะนอกจากจะเปนการเพิ่มความคงทนของอาหารในนํ้าแลวยังเปนวัตถุดิบทดแทนสารเหนียวอ่ืน ๆ ที่มักจะเปน
ผลิตภัณฑสังเคราะหที่มีราคาแพง และนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงอาจจะเปนการชวยลดตนทุนและพัฒนาอาหารสัตวนํ้า 
นอกจากน้ันยังไมทําใหนํ้าเสียเร็ว ยังเปนการชวยเพิ่มมูลคาใหแกกลวยที่ไมไดขนาดไดอีกทางหน่ึง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไขและ เบฟฟน เปนสารเหนียว ใน
ระยะเวลา 1, 3 และ 6 ชั่วโมง  

อุปกรณและวิธีการทดลอง  

 การเตรียมอาหารทดลอง   
 1. สรางสูตรอาหารใหมีโปรตีน 35 เปอรเซนตเทากันทุกสูตร ซ่ึง สวนประกอบของวัตถุดิบ ปริมาณโปรตีน แสดงใน
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สวนประกอบของวัตถุดิบอาหาร และปริมาณโปรตีนของอาหารที่ใชในการทดลอง 

วัตถุดิบ ปริมาณ(เปอรเซนต) 
สูตรที่ 1  สูตรที่ 2  สูตรที่ 3  

ปลาปน 25 25 25 

กากถั่วเหลือง 40 40 40 

รําละเอียด 33 30 30 

กลวยนํ้าวา - 5  

กลวยไข -  5 

เบฟฟน 2 - - 

รวม 100 100 100 

โปรตีนรวม(โดยคํานวณ) 35.65 35.51 35.60 

หมายเหตุ จากการวิเคราะหทางเคมี(Proximate analysis) ของอุดร  มนตรี(2554) 
     กลวยนํ้าวาปน มีโปรตีนรวม  4.60 เปอรเซนต 
     กลวยไขปน  มีโปรตีนรวม  6.47 เปอรเซนต 
     ปลาปน  มีโปรตีนรวม  55.90  เปอรเซนต 
     กากถั่วเหลือง มีโปรตีนรวม  44.01  เปอรเซนต 
     รําละเอียด มีโปรตีนรวม  12.38  เปอรเซนต 
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 2. การทําอาหารเม็ดมีขั้นตอนการทําดังน้ี 
  2.1 ลดขนาดของวัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมของอาหาร โดยใชเครื่องบดอาหารเพื่อใหมีขนาดเล็กลง 
  2.2 ชั่งสวนประกอบของวัตถุดิบอาหารชนิดตาง ๆ ตามตารางที่ 2  นําวัตถุดิบที่ชั่งแลวเขาเครื่องผสม
อาหารและอัดเม็ด 
  2.3 นําอาหารที่อัดเม็ดแลวไปตากแดด เพื่อใหแหงสนิทเปนเวลา 2 วัน หรือ นําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส เปนเวลานานประมาณ 60 ชั่วโมง 
  2.4 บรรจุอาหารเม็ดในถุงพลาสติก 3 ชั้น มัดปากถุงใหแนน แลวนําไปเก็บที่อุณภูมิต่ํา เพื่อใชในการ
ทดลองตอไป 
 การวางแผนการทดลอง 
 การทดสอบความคงทนของอาหารเม็ดในนํ้า ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด(Completely Randomized 
Design) โดยใชกลวยนําวา กลวยไข และเบฟฟน เปนสารเหนียว(ทรีตเมนท) และใหอาหารแตละสูตรมี 4 ซํ้า 
 ความคงทนของอาหารเม็ดในน้ํา(Water Stability) 
 1. ทําการหานํ้าหนักที่แทจริงของอาหารกอนที่จะทดลอง  โดยสุมอาหารแตละสูตร และคัดเอาเฉพาะอาหารเม็ดที่
สมํ่าเสมอ แลวนําเอาไปชั่งใหไดนํ้าหนัก 100 กรัม แลวใสลงในจานแกว จากน้ันนําไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 12 ชั่วโมง จากน้ันนําไปทิ้งไวใหเย็นในโถอบแหง แลวจึงนําเอาอาหารเม็ดดังกลาวไปชั่งดวยเครื่องชั่งไฟฟา ซ่ึงจะเปน
นํ้าหนักที่แทจริงของอาหารกอนที่จะใชทดลอง 
 2. การหาความคงทนของอาหารเม็ดในนํ้า โดยนําเอาอาหารทั้ง 3 สูตรมาทดสอบความคงทนในนํ้าจืดซ่ึงทําเปน 3 
ชุด ๆ ละ 4 ซํ้า คือ ชุดที่ 1 อาหารที่อบแลวแชนํ้านาน 1 ชั่วโมง , ชุดที่ 2 อาหารที่อบแลวแชนํ้านาน 3 ชั่วโมง และ ชุดที่ 3 
อาหารที่อบแลวแชนํ้านาน 6 ชั่วโมง  โดยชั่งนํ้าหนักตัวอยางอาหาร 5 กรัม  จากแตละสูตรมาใสในตะกราขนาด 5 × 5 
เซนติเมตร ขนาดชองตาขาย 0.2 × 0.2 เซนติเมตร แลวนําเอาไปแขวนแชนํ้าในตูปลา เม่ืออาหารแชนํ้าไดนานตามที่กําหนด
แลว ก็นําขึ้นมาวางลงบนตะแกรงเพื่อใหสะเด็ดนํ้า แลวทําใหแหงสนิทโดยการอบในตูอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 12 ชั่วโมง แลวทิ้งใหเย็นในโถอบแหง จากน้ันนํามาชั่งนํ้าหนักเพื่อคํานวณหานํ้าหนักที่หายไป หรือ เปอรเซนตการ
สูญเสีย  เทคนิคที่ใชในการหาเปอรเซนตอาหารสูญเสียไปในนํ้าในชวงระยะเวลาตาง ๆ กันน้ีไดดัดแปลงมาจากวิธีของ 
Hastings(1970) , Balazs(1973) และของ Lovell(1975) ที่ใชหาเปอรเซนตสูญเสียอาหารของสัตวนํ้า 
 ความคงทนของอาหารในนํ้า (% ) = ( b / a ) × 100 
 เม่ือ b  คือ นํ้าหนักอาหารแหงที่เหลือบนตะแกรง 
  a  คือ นํ้าหนักอาหารเริ่มตน 
 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อศึกษาความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้า  โดยใชวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวน(Analysis of Variances) สําหรับการวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด สวนการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียใชวิธี Least Significant Difference(LSD) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซนต  

ผลการทดลองและวิจารณ 

ความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในน้ํา 
 ความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟนเปนสารเหนียวในระยะเวลา 
ตาง ๆ  แสดงไวในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  ความคงทนเฉล่ีย(เปอรเซนต)ของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข 
     และเบฟฟนเปนสารเหนียวในระยะเวลาตาง ๆ  

 
ระยะเวลา 

ชนิดของอาหารที่ใชสารเหนียวตางกัน 
กลวยนํ้าวา กลวยไข เบฟฟน 

1 ชั่วโมง 84.70 84.60 85.90 
3 ชั่วโมง 82.15b 81.65c 83.40a 

6 ชั่วโมง 80.35b 79.80c 82.05a 

ตัวเลขที่มีอักษรตางกันกํากับอยูในแนวนอน แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 อาหารแชน้ํานาน 1 ช่ัวโมง 
 ความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟนเปนสารเหนียวในระยะเวลา 1 
ชั่วโมง คิดเปนเปอรเซนตความคงทนได 84.70 , 84.60 และ 85.90 เปอรเซนต ตามลําดับ  ผลจากการวิเคราะหทางสถิติของ
ความคงทนของอาหารทั้ง 3 สูตร หลังจากแชนํ้านาน 1 ชั่วโมง พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  จากการทดลองความ
คงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟนเปนสารเหนียว พบวา มีเปอรเซนตของ
อาหารที่สูญเสียไปในนํ้า 15.30 , 15.40  และ 14.10 เปอรเซนต ตามลําดับ  แสดงวามีเปอรเซนตของอาหารปลาแฟนซีคารพ
ที่สูญเสียไปในนํ้าใกลเคียงกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ มะลิ  บุญยรัตผลิน(2525)ที่ทดลองความคงทนในนํ้าของ
อาหารกุงเม็ดที่ใชกลวยวา 5 เปอรเซนต และกลวยไข 3 เปอรเซนต ซ่ึงมีเปอรเซนตของอาหารกุงที่สูญเสียไปในนํ้า 14.12 และ 
15.93 เปอรเซนต  และสอดคลองกับการทดลองความคงทนในนํ้าของอาหารปลาสวายเม็ดของ วินิจ  เชษฐศิริ(2533) โดยใช
สูตรอาหารที่ใชกลวยนํ้าวา 2 เปอรเซนต และกลวยไข 2 เปอรเซนต เปนสารเหนียว ซ่ึงมีเปอรเซนตของอาหารปลาสวายที่
สูญเสียไปในนํ้า 15.30 และ 15.80 เปอรเซนต ตามลําดับ แตการทดลองในครั้งน้ีไดใชกลวยเปนสารเหนียวในปริมาณที่
มากกวา  เม่ือเปรียบเทียบความคงทนในนํ้าของอาหารเม็ดปลาแฟนซีคารพที่ใชกลวยนํ้าวาและกลวยไขเปนสารเหนียว จะเห็น
วา อาหารที่ใชกลวยนํ้าวาเปนสารเหนียว มีความคงทนในนํ้ามากกวาอาหารที่ใชกลวยไขเปนสารเหนียว อยางไรก็ตามในการ
ใหอาหารปลาแฟนซีคารพน้ันมักจะใหปลากินอาหารใหหมดไมเกิน 1 ชั่วโมง เพื่อใหปลากินอาหารและไดรับประโยชนจาก
อาหารสูงสุด และลดการสูญเสียโภชนะที่สําคัญ มีปริมาณของเสียที่จะทิ้งออกจากบอเล้ียงสูส่ิงแวดลอมนอยลง และนํ้าจะได
สะอาด ทําใหปลาเจริญเติบโตไดดี(ผิน  คิ้วไพศาล, 2525 ; Laszlo et al., 2002 ; Obaldo et al.,2002) 
 อาหารแชน้ํานาน 3 ช่ัวโมง 
 ความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟนเปนสารเหนียวในระยะเวลา 3 
ชั่วโมง คิดเปนเปอรเซนตความคงทนได 82.15 , 81.65 และ 83.40 เปอรเซนต ตามลําดับ  ผลจากการวิเคราะหทางสถิติของ
ความคงทนของอาหารทัง้ 3 สูตร หลังจากแชนํ้านาน 3 ชั่วโมง พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ(P< 0.01)  
เม่ือเปรียบเทียบความคงทนในนํ้าของอาหารปลาแฟนซีคารพที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟนเปนสารเหนียวใน
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จะเห็นวา ความคงทนของอาหารที่ใชเบฟฟนเปนสารเหนียวมีคามากที่สุด รองลงมาเปนอาหารที่ใชกลวย
นํ้าวา และอาหารที่ใชกลวยไขเปนสารเหนียวจะมีคานอยที่สุด แสดงวาอาหารที่ใชกลวยไขเปนสารเหนียวมีเปอรเซนตของ
อาหารที่สูญเสียไปในนํ้ามากที่สุด อยางไรก็ตามอาหารทั้ง 3 สูตรมีความคงทนในนํ้ามากกวา 80 เปอรเซนต  กลวยนํ้าวาและ
กลวยไขจึงเหมาะที่จะใชเปนสารเหนียวตามธรรมชาติที่ใชในอาหารกุง และมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารกุงป พ.ศ. 2536 ที่
กําหนดวาอาหารกุงที่ไดมาตรฐานตองมีความคงทนในนํ้าที่ระยะเวลา 2 ชั่วโมงมากกวา 80 เปอรเซนต ซ่ึงใกลเคียงกับการ
ทดลองความคงทนในนํ้าของอาหารกุงขาวของ กมลเนตร  ทรงลักษณและคณะ(2553)ที่ทดลองใชสารเบฟฟนเปนสารเหนียว 
แตใชในปริมาณที่นอยกวาในการทดลองครั้งน้ีมาก เพราะใชเบฟฟนเพียง 0.20 เปอรเซนตเทาน้ัน แตใชแปงมันสําปะหลังรวม
ในการเปนสารเหนียวดวยในสูตรอาหาร จึงตองใชสารเบฟฟนนอยกวาในการทดลองครั้งน้ี 
 อาหารแชน้ํานาน 6 ช่ัวโมง 
 ความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟนเปนสารเหนียวในระยะเวลา 6 
ชั่วโมง คิดเปนเปอรเซนตความคงทนได 80.35 , 79.80 และ 82.05 เปอรเซนต ตามลําดับ  ผลจากการวิเคราะหทางสถิติของ
ความคงทนของอาหารทั้ง 3 สูตร หลังจากแชนํ้านาน 6 ชั่วโมง พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ(P< 0.01)  
เม่ือเปรียบเทียบความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารฟเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟนเปนสารเหนียวใน
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง จะเห็นวา ความคงทนในนํ้าของอาหารที่ใชเบฟฟนเปนสารเหนียวมีคามากที่สุด รองลงมาเปนอาหารที่ใช
กลวยนํ้าวา และอาหารที่ใชกลวยไขเปนสารเหนียวจะมีคานอยที่สุด แสดงวาอาหารที่ใชกลวยไขเปนสารเหนียวมีเปอรเซนต
ของอาหารที่สูญเสียไปในนํ้ามากที่สุด  จากการทดลองความคงทนในนํ้าของอาหารปลาแฟนซีคารพที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข 
และเบฟฟนเปนสารเหนียว มีเปอรเซนตของอาหารที่สูญเสียไปในนํ้า 19.65 , 20.20 และ 17.95 เปอรเซนต ตามลําดับ ซ่ึง
สอดคลองกับการทดลองของ มะลิ  บุญยผลิน(2525) ที่ทดลองความคงทนในนํ้าของอาหารกุงที่ใชกลวยนํ้าวา 5 เปอรเซนต 
และกลวยไข 3 เปอรเซนต ซ่ึงมีเปอรเซนตของอาหารที่สูญเสียไปในนํ้า 19.30 และ 18.98 เปอรเซนต ตามลําดับ  และยัง
สอดคลองกับการทดลองความคงทนในนํ้าของอาหารปลาสวายเม็ดของ วินิจ  เชษฐศิริ(2533) โดยใชสูตรอาหารที่ใชกลวย
นํ้าวา 2 เปอรเซนต และกลวยไข 2 เปอรเซนต เปนสารเหนียว ซ่ึงมีเปอรเซนตของอาหารปลาสวายที่สูญเสียไปในนํ้า 20.65 
และ 20.85 เปอรเซนต ตามลําดับ  แตการทดลองในครั้งน้ี ใชกลวยเปนสารเหนียวในปริมาณที่มากกวา  นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับผลการทดลองของ ชลี  ไพบูลยกิจกุล(2550)ไดศึกษาการใชกลวยนํ้าวาทดแทนสารเหนียวพบวา สามารถใช
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กลวยนํ้าวาไดประมาณ 3 เปอรเซนตโดยนํ้าหนักผสมในอาหารกุงกุลาดําเพื่อทดแทนสารเหนียวไดโดยไมทําใหคุณภาพของ
อาหารเปล่ียนแปลง ทําใหกุงมีการเจริญเติบโตที่ดี ชวยลดสารแอมโนเนียในนํ้า ทําใหลดการใชสารเหนียวสังเคราะหในการ
ประกอบอาหารกุงและชวยลดตนทุนการผลิตได 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาความคงทนของอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดในนํ้าที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟนเปนสารเหนียว เม่ือ
วิเคราะหเปรียบเทียบเปอรเซนตความคงทนในนํ้าระหวางอาหารเม็ดปลาแฟนซีคารพที่ใชกลวยนํ้าวา กลวยไข และเบฟฟน
เปนสารเหนียว ในชั่วโมงแรก เปอรเซนตความคงทนในนํ้าจะไมแตกตางกัน  ในการแชนํ้า 3 และ 6 ชั่วโมง อาหารปลาแฟนซี
คารพเม็ดที่ใชกลวยนํ้าวาเปนสารเหนียวมีเปอรเซนตความคงทนในนํ้าแตกตางจากอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดที่ใชกลวยไขเปน
สารเหนียวอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และยังแตกตางจากอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดที่ใชเบฟฟนเปนสารเหนียว โดย
อาหารเม็ดปลาแฟนซีคารพที่ใชสารเบฟฟนเปนสารเหนียวจะมีความคงทนในนํ้ามากที่สุด รองลงมาเปนอาหารเม็ดปลาแฟนซี
คารพที่ใชกลวยนํ้าวาเปนสารเหนียว และอาหารเม็ดปลาแฟนซีคารพที่ใชกลวยไขเปนสารเหนียวมีความคงทนในนํ้านอยที่สุด 
จะเห็นไดวาอาหารปลาแฟนซีคารพเม็ดที่ใชกลวยเปนสารเหนียวมีเปอรเซนตความคงทนในนํ้ามากกวา 80 เปอรเซนตแมจะอยุ
ในนํ้านาน 3 – 6 ชั่วโมงก็ตาม เน่ืองจากการใหอาหารปลาแฟนซีคารพน้ันจะใหปลากินอาหารใหหมดภายใน 1 ชั่วโมง  ทําให
ลดการสูญเสียโภชนะที่สําคัญในอาหาร ทําใหปลากินอาหารและไดรับประโยชนจากอาหารสูงสุด ดังน้ัน จึงสามารถใชกลวย
เปนสารเหนียวได โดยเฉพาะกลวยนํ้าวา ซ่ึงมีราคาถูกกวาสารเหนียวสังเคราะหมาก และกลวยยังมีคุณคาทางอาหารดวย 
อยางไรก็ตามควรนําอาหารไปทดลองเล้ียงปลาแฟนซีคารพเพื่อทดสอบการเจริญเติบโต และผลขางเคียงอ่ืนตอไป 
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การศึกษารูปทรงของถานอัดแทงจากโสน แกลบขาว และกะลามะพราว 
ที่มีผลตอประสิทธิภาพพลังงานความรอน 

The Study on a Shape of Charcoal Briquette from Sesbania Rice Husk and 
Coconut ShellAffecting the Efficiency of Thermal Energy 

ศิรประภา ดีประดิษฐ,  ปทิตตา นาควงษ 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีไดศึกษารูปทรงที่ เหมาะสมของถานอัดแทงจากถานโสน ถานกะลามะพราว และแกลบขาว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของตนโสน แกลบขาว และกะลามะพราวในการนํามาผลิตเปนถานอัดแทงและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพถานอัดแทงในรูปทรง 4 แบบ คือ รูปทรงกระบอกแบบมีรู รูปทรงกระบอกแบบไมมีรู รูปทรงหกเหล่ียมแบบมีรู 
และรูปทรงหกเหล่ียมไมมีรู 

ผลการศึกษาพบวา ปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการขึ้นรูปถานอัดแทง คืออัตราสวน กะลามะพราว : ถานโสน : แกลบขาว 
เทากับรอยละ  40 : 40 : 20 และใชตัวประสานปริมาณ 60 กรัม สามารถขึ้นรูปไดดีที่สุด ระยะเวลาในการใหความรอนนาน
ที่สุด และมีอุณหภูมิสูงที่สุด และเม่ือทดสอบรูปทรงของถานอัดแทงพบวา ถานอัดแทงรูปทรงหกเหล่ียมแบบมีรู ใหคาพลังงาน
ความรอนมากที่สุด คือ5,654.12 แคลอรี่ตอกรัม ใหอุณหภูมิเฉล่ีย 81 องศาเซสเซียส เปนระยะเวลา 92 นาที เน่ืองจากถาน
รูปทรงน้ีมีพื้นที่ผิวในการรับความรอนมากที่สุด จากผลการศึกษา สรุปไดวาถานอัดแทงจากถานโสน ถานกะลามะพราว และ
แกลบขาว สามารถใชทดแทนถานจากไมได 
คําสําคัญ:ถานอัดแทง, ชีวมวล, พลังงานความรอน 

Abstract 

The proposes of this research aimedto thestudy the potential ofsesbania,ricehuskand coconut 
shellthat used to produce charcoal briquette andcompare efficiency of each charcoal shape 
(cylindricalwith hole,cylinderwithouthole, hexagonalwith holeandhexagonal no hole) 

The result showed thatthe quantityof raw materials to produce the charcoalbythe ratio 
(percentage) of coconut shellcharcoal: sesbaniacharcoal: ricehusk equal to40:40: 20andabindercontentof 
60gramswasthe best that took the longesttimeof heatand thehighesttemperature.The charcoalwith 
hexagonalhole hadhighest thermal energy,5654.12caloriesper gram. Theaveragetemperature was81 Celsius 
degrees, the heat transferred for92minutes.The study showed that the studied charcoal could be 
replaced the charcoal from wood. 
Keywords :Charcoal Briqutte, Biomass, Thermal Energy 

บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐานทางการเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอยู
มากมาย โดยที่ผลผลิตหลักและเศษวัสดุหรือของเหลือจากทั้ง 2 ภาคเศรษฐกิจสามารถนํามาใชประโยชนหรือแปรรูปใหเปน
พลังงานหรือเชือ้เพลิงเพื่อทดแทนการใชพลังงานจากฟอสซิล ซ่ึงสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศและจะหมดไปจากโลกใน
อนาคต ในขณะที่พลังงานชีวมวลถือไดวาเปนพลังงานทดแทนชนิดหน่ึง เน่ืองจากการปลูกพืชทดแทนจะมีตอเน่ืองตลอดไปใน
อนาคตถาหากเรามีการจัดการในภาคเกษตรกรรมที่ดีนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ สนับสนุนการผลิตและ
การใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เพื่อเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงาน ลดภาวะ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8, “สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557

903

 

มลพิษ และเพื่อประโยชนของเกษตรกร โดยสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน ภายใต
มาตรการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงใหมากขึ้น โดยขยายระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนสงเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอยางตอเน่ือง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่สามารถนํามาทําเปนเชื้อเพลิงจากชีวมวลไดจํานวนมาก 
เชน กะลามะพราว ตนโสน ขี้เล่ือย และแกลบ เปนตน ซ่ึงถานําไปเผาทิ้งก็จะเปนการสูญเสียวัสดุที่สามารถใชเปนเชื้อเพลิงชีว
มวลโดยเปลาประโยชน นอกจากน้ียังมีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเก่ียวกับการผลิตถานอัดแทง เชน วานิช โสภาสพ 
(2550)ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากเปลือกถั่วลิสง เปลือกเมล็ดทานตะวัน และเปลือกถั่วลิสงผสมเปลือกเมล็ด
ทานตะวัน โดยใชเครื่องอัดแบบเกลียวมีขดลวดความรอน (อัดรอน) เปลือกถั่วลิสงมีอัตราการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงไดดีที่สุด 
รองลงมาคือเปลือกเมล็ดทานตะวัน และเปลือกถั่วลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวัน ตามลําดับ จากการหาประสิทธิภาพ พบวา 
ประสิทธิภาพการใชงานของความรอน เปลือกถั่วลิสง เปลือกเมล็ดทานตะวันอัดแทง และเปลือกถั่วลิสงผสมเปลือกเมล็ด
ทานตะวัน เทากับรอยละ 40.97 39.39 และ 18.93 ตามลําดับ วรวุฒิ ถุงทรัพย (2552)ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากลํา
ตนขาวโพด เพื่อหาความเหมาะสมในการใชงาน อัตราสวนผสมของตัวประสานและลําตนขาวโพด ซ่ึงพบวา จากการใช
เชื้อเพลิงเขียวอัดแทงจากลําตนขาวโพดรวมกับเตาแกสพลังงานชุมชน ทําใชไดประสิทธิภาพการเผาไหมรอยละ 13.04 โดย
เชื้อเพลิงอัดเขียวมีปริมาณชาถาเฉล่ียรอยละ 10.10 ปริมาณคารบอนเฉล่ียรอยละ 11.03 สารระเหยเฉล่ียรอยละ 71.30 
ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปยกรอยละ 7.71 ใหคาความรอนสูง 16,905 กิโลจูลตอกรัม และ ใหคาความรอนต่ํา 15,831 กิโล
จูลตอกิโลกรัม และในการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากลําตนขาวโพด พบวา สวนผสมที่เหมาะสม คือ แปงเปยก (ตัวประสาน) รอย
ละ 5 มีอัตราการละลายนํ้า 320 นาที และสามารถทนแรงกดได 922 กิโลนิวตันธารินี มหายศนันท (2548)ออกแบบและสราง
เครื่องผลิตถานอัดแทงสําหรับการผลิตในระดับครัวเรือน โดยใชหลักการอัดดวยวิธีการกล (Mechanical Pressing) โดยการ
ออกแรงกดอัดผงอัดถานเพื่อใหไดความหนาแนนที่ตองการดวยการใชแมแรงไฮโดรลิคส จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการอัด
แทงถานแบบใชแรงกดโดยอัตราสวนตัวประสานระหวางแปงมันสําปะหลังกับนํ้า เทากับ 0.15 : 1 และอัตราสวนผสมระหวาง
แปงเปยกกับผงถาน เทากับ 1 : 1 และศึกษาสมบัติทางกายภาพของถานอัดแทง พบวา มีคุณสมบัติทางดานเชื้อเพลิง คือ 
ความชื้น รอยละ 4.96 สารระเหย รอยละ 62.60 ปริมาณเถา รอยละ 6.77 คาคารบอนคงตัว รอยละ 25.97 และคาความรอน 
6,165.65 แคลอรี่ตอกรัมรุงโรจน พุทธีสกุล (2553) ศึกษาการผลิตถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานเหงา โดยทําการ
ทดสอบสมรรถนะทางความรอนตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.238/2547) และไดทดลองนําวัสดุมาผสมกัน 5 
อัตราสวน ลักษณะถานอัดแทงเปนรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร มีครีบโดยรอบจํานวน 5 ครีบ และมี
รูกลวงขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร ความยาว 10 เซนติเมตร แรงอัด 33 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และมี
ปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 8 ของนํ้าหนัก เกรียงไกร วงศาโรจน และคณะ (2554) ศึกษาการผลิตแทงเชื้อเพลิงชีวมวลจาก
สบูดํา โดยใชเทคนิคเอ็กซทรูชันแบบอัดรีดเย็น รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติของแทงเชื้อเพลิงที่ผลิตไดในรูปของคาความรอน และ
ความตานทานแรงกด โดยใชลําตนและก่ิงของสบูดําผสมกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และใชตัวประสาน คือ แปงเปยกและ
โมลาส ผลการทดลองพบวาคาคาวมรอนของแทงเชื้อเพลิงที่ผลิตไดมีคาอยูประมาณ 11.54 – 15.35 เมกะจูลตอกิโลกรัม และ
มีคาความตานทานแรงกดอยูที่ 0.46 – 2.46 เมกะปาสคาล 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของและดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชีวมวลเหลือใชจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทีเ่ปนชีวมวลมาแปรรูปเปนถานอัดแทง ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชวัสดุเหลือใชที่หางาย 
คือ ตนโสนแกลบขาว และกะลามะพราว มาเปนวัตถุดิบหลัก นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดนําถานอัดแทงที่ได มาหาคาสมรรถนะ 
เพื่อใหไดเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการเลือกใชเปนพลังงานทางเลือกที่จะประหยัดตนทุนเชื้อเพลิงใหกับชุมชน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของตนโสน แกลบขาว และกะลามะพราวในการนํามาผลิตเปนถานอัดแทง 
2. เพื่อหาสมรรถนะของถานอัดแทงจากตนโสนแกลบขาว และกะลามะพราว 
3. เพื่อเปรียบเทียบรูปทรงของถานอัดแทงที่มีผลตอคาพลังงานความรอน 

อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีไดศึกษาชีวมวลเหลือใชในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเลือกใชวัตถุดิบที่พบไดในพื้นที่สวนใหญ ไดแก 
กะลามะพราว ตนโสน และแกลบขาว โดยนําวัตถุดิบมาเผาเปนถานและบดใหละเอียด ดังภาพที่ 1 – 3  
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ภาพที่ 1 ถานกะลามะพราว 
 
 
 
 
 
 
    
 

(ก) ถานตนโสน  (ข) ถานตนโสนบด 
ภาพที่ 2 ถานตนโสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
   (ก) แกลบขาว  (ข) ถานแกลบขาว  

ภาพที่ 3 ถานแกลบขาว 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.การออกแบบรูปทรงของถานอัดแทง 
 ผูวิจัยไดทําการออกแบบแมพิมพในการขึ้นรูปถานอัดแทงทั้งหมด 4 แบบ คือ ถานอัดแทงทรงกระบอกที่มีรูและไมมี
รู และทรงหกเหล่ียมแบบมีรูและไมมีรู ดวยโปรแกรม SolidWorkดังภาพที่ 4 – 5 โดยภาพ ก เปนแมพิมพ และภาพ ข เปน
แบบของกานที่ใชทํารูของถานอัดแทง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ก)แบบแมพิมพ     (ข) แบบกานทํารูถานอัดแทง 
ภาพที่ 4แบบแมพิมพถานอัดแทงทรงกระบอก 
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  (ก)แบบแมพิมพ     (ข) แบบกานทํารูถานอัดแทง 

ภาพที่ 5แบบแมพิมพถานอัดแทงทรงหกเหล่ียม 
 
2. การข้ึนรูปถานอัดแทง 
2.1เตรียมตัวประสานโดยใชแปงมันสําปะหลังและนํ้าในอัตราสวน แปงมันสําปะหลัง 2 ขีด ตอนํ้า 4 ลิตร โดยนํานํ้า 3 ลิตร ไป
ใหความรอนแลวนําแปงมันสําปะหลัง 2 ขีด มาผสมใหเขากัน จากน้ันนํานํ้าที่เหลืออีก 1 ลิตร มาผสมแลวตั้งไฟใหพอเปนสีขุน 
2.2 ผสมวัตถุดิบในอัตราสวนที่กําหนดดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 สูตรการผสมวัตถุดิบของถาน(รอยละ) 

สูตร ถานกะลามะพราว ถานโสน แกลบขาว 

1 20 60 20 

2 30 50 20 

3 40 40 20 

4 50 30 20 

5 60 20 20 

 
2.3 จากน้ันนําวัตถุดิบที่ผสมมาทําการขึ้นรูปโดยแมพิมพ แลวทําการชั่งนํ้าหนัก จากน้ันนําไปตากแดด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6ถานอัดแทงทรงกระบอก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7ถานอัดแทงทรงหกเหล่ียม 
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3. การทดสอบประสิทธิภาพของถานอัดแทง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8แผนภาพขั้นตอนการทดสอบถานอัดแทง 
 จากภาพที่ 8เปนขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของถานอัดโดยแบงการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ดังน้ี 
 การทดสอบประสิทธิภาพครั้งที่ 1 เปนการทดสอบโดยขึ้นรูปถานอัดแทงโดยใชรูปทรงกระบอกแบบไมมีรู ใชสูตรใน
การทดลองจํานวน 5 สูตร ดังตารางที่ 1 จํานวนสูตรละ 5 กอน สังเกตการณขึ้นรูปของถานในแตละสูตร จากน้ันนําถานที่ไดไป
ลดความชื้นโดยใชการตากแดด และทําการทดสอบการใหความรอนโดยนําถานแตละสูตรไปเผาและบันทึกผลการทดลองเพื่อ
เลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุด 
 การทดสอบประสิทธิภาพครั้งที่ 2 เม่ือไดสูตรที่ดีที่สุดจากการทดสอบครั้งที่ 1 ผูวิจัยไดทดลองหาปริมาณตัวประสาน
ที่เหมาะสมในการขึ้นรูป และใหคาพลังงานความรอนที่ดี  
 การทดสอบประสิทธิภาพครั้งที่ 3 จากการทดสอบจากครั้งที่ 1 และ 2 จะไดสูตร และปริมาณตัวประสานที่ดีที่สุด 
จากน้ันทําการขึ้นรูปถานอัดแทงจํานวน 4 แบบ คือ ทรงกระบอกแบบมีรู  ทรงกระบอกแบบไมมีรู ทรงหกเหล่ียมแบบมีรู และ
ทรงหกเหล่ียมแบบไมมีรู และสงชิ้นงานไปทดสอบที่หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ 

 
 
 
 

ทดสอบประสิทธิภาพครั้งที่ 1 

ทดสอบทางกายภาพ ทดสอบการใหความรอน 

ทดสอบประสิทธิภาพครั้งที่ 2 
การทดสอบปริมาณตัวประสาน 

ตัวประสาน 60 กรัม ตัวประสาน 160 กรัม 

ทดสอบประสิทธิภาพครั้งที่ 3 

ทดสอบโดยหองปฏิบัติการของถานอัด
แทง 4 แบบ 
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ผลการวิจัย 
1.ผลการทดสอบคร้ังที่ 1 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบลักษณะทางกายภาพของถานอัดแทง 

สูตร ถานกะลามะพราว ถานโสน แกลบขาว ลักษณะการข้ึนรูป 

1 20 60 20 ถานอัดแทงมีลักษณะผิวเรียบ  
แตมีรอยแตกหักบางสวน 

2 30 50 20 เปราะแตกหักงาย 

3 40 40 20 ผิวเรียบเนียนไมมีรอยแตกหัก 

4 50 30 20 ผิวเรียบไมมีรอยแตกหัก 

5 60 20 20 ผิวของถานไมเรียบ 

 
ตารางที่ 3 การทดสอบการใหความรอนของถานอัดแทง 

สูตรที่ ระยะการให
ความรอน

(นาท)ี 

ระดับอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ควัน อัตราการเผาไหม
(กรัม/นาที) 

5นาที 10นาที 15นาที 20นาที 
1 78 45 55 60 65 ไมมี 1.92 
2 75  50 60 66 70 ไมมี 2.67 
3 86 53 65 72 78 ไมมี 1.74 
4 78 45 55 67 74 ไมมี 1.92 
5 78 45 59 66 71 ไมมี 2.50 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาสูตรที่ใชในการทําถานอัดแทงที่เหมาะสมในการขึ้นรูป ซ่ึงไมทําใหถานแตกหัก คือสูตรที่ 3 และ 
4 และเม่ือนํามาทดสอบการใหความรอน จากตารางที่ 3 พบวาสูตรที่ 3 ใหความรอนไดสูงสุด และทําความรอนในระยะนาน
ที่สุด จึงเลือกใชสูตรที่ 3 
 
2. การทดสอบคร้ังที่ 2 
 จากการทดสอบครั้งที ่1 จะไดสูตรวัตถุดิบที่ดีที่สุด คือสูตรที่ 3 จึงไดนํามาทดสอบปริมาณตัวประสาน ซ่ึงใชถานอัด
แทงทั้ง 4 แบบ คือทรงกระบอกมีรูและไมมีรู ทรงหกเหล่ียมมีรูและไมมีรู โดยเริ่มจากปริมาณตัวประสานที่นอยที่สุดที่สามารถ
ขึ้นรูปได จนกระทั่งปริมาณตัวประสานทําใหถานมีลักษณะเหลวไมสามารถขึ้นรูปได ซ่ึงจากการทดลองพบวาตัวประสานที่นอย
ที่สุดที่ขึ้นรูปได คือ 60 กรัม และปริมาณที่สามารถขึ้นรูปไดดีที่สุด คือ 160 กรัมผูวิจัยจึงไดทําการขึ้นรูปถานอัดแทงโดยใชตัว
ปริมาณ 60 และ 160 กรัม ดังตารางที่ 4 และ 5 
 ตารางที่ 4 การทดสอบการใหความรอนโดยใชตัวประสาน 60 กรัม 
 

รูปทรง 
ระยะการให

ความรอน(นาท)ี 
ระดับอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 

อัตราการเผาไหม
(กรัม/นาที) 

10
นาที 

20
นาที 

30
นาที 

40
นาที 

50
นาที 

60
นาที 

ทรงกระบอกไมมีรู 98 60 80 82 81 78 75 2.55 
ทรงกระบอกแบบมีรู 79 50 60 63 64 60 58 3.16 
หกเหล่ียมแบบไมมีรู 92 65 75 77 81 80 77 2.17 
หกเหล่ียมแบบมีรู 84 52 65 73 79 75 73 2.97 
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ตารางที่ 5 การทดสอบการใหความรอนโดยใชตัวประสาน 160 กรัม 

  
 จากตารางที่ 4 และ 5แสดงใหเห็นวาปริมาณตัวประสาน 60 กรัม สามารถใหคาความรอนที่มากกวาปริมาณตัว
ประสาน 160 กรัม เม่ือเทียบจากระยะเวลาที่เทากัน ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกใชตัวประสานปริมาณ 60 กรัม 
 
3. การทดสอบคร้ังที่ 3 
 จากการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 จะไดสูตรในการผลิตถานอัดแทงที่ดีที่สุด และปริมาณตัวประสานที่เหมาะสม 
จากน้ันผูวิจัยไดทําการขึ้นรูปถานอัดแทงจํานวน 4 แบบ ดังน้ี ถานอัดแทงทรงกระบอกแบบมีรู ถานอัดแทงทรงกระบอกแบบ
ไมมีรู ถานอัดแทงทรงหกเหล่ียมแบบมีรู และถานอัดแทงทรงหกเหล่ียมแบบไมมีรู และทําการสงไปทดสอบในหองปฏิบัติการ
ของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภดังตารางที่ 5 และ 6 
 
ตารางที่ 6การทดสอบถานอัดแทงโดยหองปฏิบัติการ 

รูปทรง คาที่วิเคราะห เครื่องมือ หนวย ผล 
ทรงกระบอกแบบมีรู คาพลังงานความรอน Bomb Caloriemeter Calorie/g 4,786.32 

ปริมาณความชื้น Moisture balance % 5.14 
ปริมาณเถา Furnace % 60.94 

ทรงกระบอกแบบไมมีรู คาพลังงานความรอน Bomb Caloriemeter Calorie/g 4,441.63 
ปริมาณความชื้น Moisture balance % 5.96 

ปริมาณเถา Furnace % 62.85 
ทรงหกเหล่ียมแบบมีรู คาพลังงานความรอน Bomb Caloriemeter Calorie/g 5,654.12 

ปริมาณความชื้น Moisture balance % 6.91 
ปริมาณเถา Furnace % 58.34 

ทรงหกเหล่ียมแบบไมมีรู คาพลังงานความรอน Bomb Caloriemeter Calorie/g 4,359.76 
ปริมาณความชื้น Moisture balance % 5.65 

ปริมาณเถา Furnace % 64.92 

สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีไดนําเสนอการศึกษาความเปนไปไดของชีวมวลเหลือใช คือ ตนโสน แกลบขาว และกะลามะพราว ในการ
นํามาใชทําเปนถานอัดแทง และศึกษารูปทรงของถานอัดแทงทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ ถานอัดแทงทรงกระบอกแบบมีรู ถานอัด
แทงทรงกระบอกไมมีรู ถานอัดแทงทรงหกเหล่ียมแบบมีร ูและถานอัดแทงทรงหกเหล่ียมแบบไมมีรู โดยทดสอบประสิทธิภาพ
ทั้งหมด3ครั้ง ดังน้ี 

1. ทดสอบทางกายภาพ และการใหความรอนของถานอัดแทงทรงกระบอกแบบไมมีร ู
ผลการทดสอบพบวา สูตรที่ 3 ซ่ึงใชวัตถุดิบในอัตราสวน กะลามะพราว : ถานโสน : แกลบขาว  

เทากับรอยละ 40 : 40 : 20 ขึ้นรูปไดดีที่สุด และเม่ือทดสอบการใหความรอน พบวาระยะเวลาในการใหความรอนนานที่สุด 
และมีอุณหภูมิสูงที่สุด 

2.ทดสอบการใหความรอนของถานอัดแทงที่ใชปริมาณตัวประสานที่ใชในการขึ้นรูปตางกัน 

รูปทรง 
ระยะการให

ความรอน(นาท)ี 
ระดับอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 

อัตราการเผาไหม
(กรัม/นาที) 

10
นาที 

20
นาที 

30
นาที 

40
นาที 

50
นาที 

60
นาที 

ทรงกระบอกไมมีรู 111 50 61 65 59 54 52 2.25 
ทรงกระบอกแบบมีรู 97 44 55 57 52 51 48 2.57 
หกเหล่ียมแบบไมมีรู 81 55 61 64 62 58 55 3.09 
หกเหล่ียมแบบมีรู 78 46 55 59 60 55 52 3.21 
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 ผลการทดสอบพบวา ปริมาณตัวประสาน 60 กรัม สามารถขึ้นรูปได และใหความรอนไดด ี
 3. ทดสอบประสิทธิภาพของถานอัดแทง 4 รูปแบบ โดยหองปฏิบัติการ 

ผลการทดสอบพบวา ถานอัดแทงรูปทรงหกเหล่ียมแบบมีรู ใหคาพลังงานความรอนมากที่สุด คือ5,654.12 
แคลอรี่ตอกรัม ซ่ึงถานรูปทรงน้ีจะมีพื้นที่ผิวในการรับความรอนมากกวารูปทรงอ่ืนๆ ที่ทําการทดสอบ 

งานวิจัยน้ีสรุปไดวา ปริมาณวัตถุดิบที่ดีที่สุด คือ สูตรที่ 3 ซ่ึงใชวัตถุดิบในอัตราสวน กะลามะพราว :  
ถานโสน : แกลบขาว เทากับรอยละ 40 : 40 : 20ใชปริมาณตัวประสาน 60 กรัม และขึ้นรูปโดยใชรูปทรงหกเหล่ียมแบบมีรู 
จะใหอุณหภูมิเฉล่ีย 81 องศาเซสเซียส เปนระยะเวลา 92 นาท ี
ขอเสนอแนะ 
 ในงานวิจัยน้ีเปนการขึ้นรูปถานอัดแทงโดยใชมืออัดวัตถุดิบกับแมพิมพที่สรางขึ้น ซ่ึงทําใหความแรงในการอัดนอย 
สงผลใหถานเปราะหักงาย สงผลใหระยะเวลาในการใหความรอน และคาความรอนที่ไดมีคานอย แตเม่ือพิจารณาจากคา
มาตรฐานของถานอัดแทง พบวายังอยูในเกณฑมาตรฐาน แตปริมาณเถาที่ไดมีคามากกวามาตรฐานกําหนด 
 งานวิจัยครั้งตอไปอาจศึกษาเพิ่มเติมของรูปทรงตางๆ เพื่อใหสามารถเลือกรูปทรงที่ใหคาสรรถนะความรอนดีที่สุด 
และปรับใชกับเครื่องอัดถานระบบไฮดรอลิกส เพื่อใหสามารถควบคุมแรงอัดที่ใชในการทดสอบได 
เอกสารอางอิง 
วานิช โสภาสพ. 2550. การผลิตถานอัดแทงดวยเศษวัสดุเหลือใชเพื่อเปนพลังงานทดแทน. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,ปทุมธานี. 
วรวุฒิ ถุงทรัพย.2552.การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากลําตนขาวโพด. มหาวิทยาลัยนเรศวร,พิษณุโลก. 
ธารินี มหายศนันท. 2548.การออกแบบและสรางเครื่องผลิตถานอัดแทงสําหรับการผลิตในระดับครัวเรือน.  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,กรุงเทพฯ. 
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การหาจํานวนพนักงานที่เหมาะสมของโรงงานผลิตรองเทาดวยแบบจําลองสถานการณ 
Determining the Number of Workers in Production System 

by Using Simulation Models 
ศิรประภา ดีประดิษฐ 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดสรางแบบจําลองสถานการณสําหรับโรงงานผลิตรองเทาสงออกซ่ึงระบบการผลิตมีสถานีงาน 3สถานี
ประกอบดวยขั้นตอนทั้งหมด 10 ขั้นตอน โรงงานประสบปญหาการผลิตคือ ยังไมมีการจัดสรรจํานวนพนักงานที่ดี และการ
ผลิตลาชา ดังน้ันโรงงานแหงน้ีจึงตองการจัดสรรจํานวนพนักงานในระบบการผลิตเพื่อลดรอบระยะเวลาการผลิต และคาใชจาย
ในการผลิตของพนักงานผูวิจัยไดนําเสนอการจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรมอารีนา(Arena) ในการจําลองระบบการผลิต
ของโรงงาน และนําเสนอวิธีการปรับเปล่ียนจํานวนพนักงานโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนําออก(Process Analyzer)
เพื่อหาจํานวนพนักงานที่เหมาะสม นอกจากน้ีผูวิจัยไดนําเสนอนโยบายการผลิตที่มีการใชบัตรคัมบัง(Kanban Card)ในการ
ควบคุมการผลิต และไดทําการเปรียบเทียบแบบจําลองระบบการผลิตที่มีจํานวนพนักงานแบบเดิม แบบจําลองที่มีการกําหนด
จํานวนพนักงานตามโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนําออกและแบบจําลองระบบการผลิตที่มีการใชบัตรคัมบัง โดยมีดัชนีชี้วัดผล
การดําเนินงาน คือ คาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิต และคาใชจายในการดําเนินงาน แบบจําลองน้ีสามารถนําไปประยุกตใช
เปนเครื่องมือในการตัดสินใจกับโรงงานที่มีระบบการผลิตคลายคลึงกันไดอีกดวย 

ผลจากการศึกษาพบวาระบบการผลิตที่มีการกําหนดจํานวนพนักงานแบบใหมโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนํา
ออกชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตใหดีขึ้น เน่ืองจากสามารถลดรอบระยะเวลาการผลิตของผลิตภัณฑ ลงได 2.23% 
และสามารถลดคาใชจายในการผลิตลงได 4.53% และผลการเปรียบเทียบระบบการผลิตแบบใหมและระบบการผลิตที่มีการใช
บัตรคัมบังควบคุมการผลิต พบวาระบบการผลิตที่มีการใชบัตรคัมบังสามารถทําใหรอบระยะเวลาการผลิตลดลงได 23.26% 
คําสําคัญ: อารีนา, การวิเคราะหตัวแปร , การจําลองสถานการณ 

Abstract 

 The purpose of the researchwas to study a simulation modeling for sneaker production process 
of a factory. The production system of the factory had 3 workstations and consisted of 10 processes. The 
factory faced problems, such as inappropriate number of workers and delay in production. Therefore, it 
would like to find the appropriate number of workers to decrease the cycle time and total production 
cost of workers.This paper presented a simulation modeling by using Arena and an adjustment of number 
of workers by using Process Analyzer in Arena to determine the appropriate number of workers. Moreover, 
the performance between the tradition production, new production scenario and the pull kanban 
production systemwas studied and compared. Two performance measures were the average cycle time 
and the average total cost. This model couldbe applied to a factory that had a similar production system 
and also be used as a decision-making tool.  

The result showed that the new production scenario system increasedthe efficiency of the 
production system,theaverage cycle time decreased by 2.23% and the average total cost decreased by 
4.53%. Thepull kanban production system increased the efficiency of the production system, the average 
total time decreased by 26.26% from the new production system. 
Keywords : Arena, Process Analyzer, Simulation 
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บทนํา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และอุตสาหกรรมการผลิตมีการแขงขันเกิดขึ้นสูง  ดังน้ัน
การนําเทคโนโลยีเขามาชวยจัดการระบบการผลิตใหมีความสมดุลและมีประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องที่มีความซับซอนงานวิจัยน้ีได
นําเสนอการใชโปรแกรมอารีนาในการจําลองระบบการผลิตของโรงงานตัวอยาง โดยใชขอมูลของโรงงานมาสรางแบบจําลอง
สถานการณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานใหมีความสมดุล ซ่ึงสงผลทําใหลดตนทุนการผลิต ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงระบบการผลิตอาจทําใหเกิดคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หากการเปล่ียนแปลงดังกลาวไมทําใหเกิดกําลังการผลิตที่ดีขึ้น 
ดังน้ันการจําลองสถานการณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมือที่เหมาะสมที่ชวยในการตัดสินใจโดยไมทําใหตนทุน
การผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้นโดยมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการจําลองสถานการณในดานตางๆ ไดแกCurin et al. (2005) 
นําเสนอแนวทางการปรับปรุงการใหบริการลูกคาในรานอาหารจานดวน (Fast Food Restaurant)ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
(University of Michigan) โดยใชแบบจําลองสถานการณดวยโปรแกรมโปรโมเดล (PROMODEL) ทดสอบการจัดสรรจํานวน
หนวยใหบริการลูกคา (Server) ตามแนวทาง (Scenario) ตางๆ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของลูกคาพรอมทั้งไดทดสอบ
การปรับปรุงกระบวนการใหบริการลูกคาโดยการเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานและการเพิ่มตําแหนงงานของหนวย
ใหบริการลูกคา เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยของลูกคาในแนวทางตางๆ กับระยะเวลารอคอยของลูกคาในระบบการ
ทํางานปจจุบัน พบวา การเพิ่มตําแหนงงานของหนวยใหบริการลูกคาเพิ่ม 1 ตําแหนง สามารถทําใหระยะเวลารอคอยอาหาร
ของลูกคาลดลงYeh and Lin (2007) เสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลแหง
หน่ึงในประเทศไตหวัน โดยการจัดตารางการทํางานของพยาบาล เพื่อลดเวลาการรอคอยของผูปวย การวิเคราะหน้ันแบง
ออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก เปนการสรางแบบจําลองของขั้นตอนการรักษาในแผนกฉุกเฉิน และสวนที่ 2 เปนการนําวิธีการ
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม(Genetic Algorithm)มาประยุกตใชเพื่อกําหนดจํานวนพยาบาลใหเพียงพอตอการรักษาผูปวยใน 1 
วัน รวมทั้งจัดตารางการทํางานของพยาบาลเปนระยะเวลา 1 เดือน โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการทํางานของพยาบาล
และไมมีการจางงานเพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับระบบงานจริงแลวพบวา การจัดตารางการทํางานของ
พยาบาลมีความเหมาะสมมากกวาตารางการทํางานเดิมสามารถระยะเวลารอคอยของผูปวยที่รอรับการรักษาใหลดลงได ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงคุณภาพในการรักษาผูปวยและความพึงพอใจของผูปวยที่เพิ่มมากขึ้นซ่ึงจากงานวิจัยที่ไดศึกษามาขางตนทําให
เห็นถึงการนําการสรางแบบจําลองสถานการณในหลายสถานการณมาชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

งานวิจัยน้ีไดนําเสนอการจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรมอารีนาในการจําลองระบบการผลิตของโรงงานตัวอยาง 
โดยใชขอมูลจากโรงงานมาสรางแบบจําลองสถานการณ และทําการวิเคราะหวาถามีการปรับเปล่ียนพนักงานในแตละขั้นตอน
โดยใชการจําลองสถานการณ ระบบการผลิตของโรงงานจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือไม และมีการนําเสนอระบบการผลิตที่มี
การใชบัตรคัมบังในการควบคุมการผลิต โดยมีดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน คือ คาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิต (Average 
Cycle Time) เพื่อปรับเปล่ียนจํานวนพนักงานที่เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณจริงมากที่สุด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแบบจําลองสถานการณในระบบการผลิตของโรงงานตัวอยาง 
2. เพื่อหานโยบายในการกําหนดจํานวนพนักงานที่เหมาะสม 
3. เพื่อพัฒนาแบบจําลองสถานการณโดยใชบัตรคัมบังมาชวยควบคุมการผลิต 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การศึกษากระบวนการผลิต 
ศึกษากระบวนการผลิต ขอมูลการผลิต และขั้นตอนการผลิตตางๆที่เก่ียวของกับการผลิต เพื่อทําการวิเคราะหการ

ไหลของชิ้นงาน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนําเขา(Input Analyzer)ในโปรแกรม
อารีนาเพื่อหาการแจกแจงที่เหมาะสม ดังภาพที่ 1 และนําไปใชในการพัฒนาแบบจําลองสถานการณ ซ่ึงขอมูลระบบการผลิต
ของโรงงานตัวอยางที่ทําการศึกษาประกอบดวย อัตราการเขามาของชิ้นงาน เวลาการผลิตของแตละสถานีงาน และเวลาการ
ขนยายแตละสถานีงาน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปการแจกแจงของขอมูลนําเขา 
รายการ การแจกแจงที่ใช สมการการแจกแจงที่ใชในอารีนา 

เวลาการเขามาของชิ้นงาน 
 

การแจกแจงแบบเบตา 3.11 + WEIB(2.15, 2.5) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 1  
สถานีงานที่ 1 

การแจกแจงแบบเออรแลง 4.29 + ERLA(0.319, 7) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 2  
สถานีงานที่ 1 

การแจกแจง 
แบบสามเหล่ียม 

TRIA(1.87, 2.13, 2.34) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 3  
สถานีงานที่ 1 

การแจกแจงแบบแกมมา GAMM(3.18, 1.65) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 4  
สถานีงานที่ 1 

การแจกแจง 
แบบสามเหล่ียม 

TRIA(2, 2.7, 9) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 5  
สถานีงานที่ 2 

การแจกแจงแบบเบตา 4 + 12 * BETA(1.61, 1.5) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 6  
สถานีงานที่ 2 

การแจกแจงแบบล็อก 
นอรมอล 

4.37 + LOGN(1.05, 0.699) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 7 
สถานีงานที่ 2 

การแจกแจงแบบไวบูลล 4 + WEIB(0.164, 0.368) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 8 
สถานีงานที่ 2 

การแจกแจง 
แบบสามเหล่ียม 

TRIA(2.52, 2.98, 3.45) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 9 
สถานีงานที่ 3 

การแจกแจงแบบเบตา 7.24 + 1.26*BETA(1.5,1.35) 

เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 10  
สถานีงานที่ 3 

การแจกแจงแบบเบตา 7.02+1.25*BETA(1.35,1.58) 

เวลาการขนยายจากสถานีงานที่ 1 ไป
สถานีงานที่ 2 

การแจกแจง 
แบบสามเหล่ียม 

TRIA(4, 5.12, 6.24) 

เวลาการขนยายจากสถานีงานที่ 2 ไป
สถานีงานที่ 3 

การแจกแจง 
แบบสามเหล่ียม 

TRIA(5, 5.86, 9.75) 

 
2. การออกแบบและสรางแบบจําลอง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แผนผังการผลิตแผนกเครื่องฉีดพื้นรองเทา(กอนปรับปรุง) 
จากภาพที่ 1 เปนลักษณะของผังการผลิตแผนกเครื่องฉีดพื้นรองเทา (กอนปรับปรุง) โดยมีสถานีงาน 3 สถานีงาน 

ประกอบดวย สถานีงานที่ 1 จะประกอบดวยหมายเลข 1-7 เปนการเตรียมวัสดุอุปกรณแลวนํามาเย็บเขาดวยกัน สถานีงานที่ 
2 ตั้งแตหมายเลข 8-16 จะทําหนาที่ติดสวนประกอบตางๆ เพื่อที่จะติดตั้งรองเทาเขาเครื่องฉีดพรอมนําตัวชิ้นงานออกสูสถานี
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งานตอไป สถานีงานที่ 3 ประกอบดวยหมายเลข 17 – 26 ทําหนาที่เก็บรายละเอียดชิ้นงาน ตรวจสอบความเรียบรอย ทํา
ความสะอาด และทําการบรรจุรองเทาเพื่อจัดสงใหลูกคาตอไปโดยที่ปญหาของโรงงานน้ีเกิดการยังไมมีการจัดสรรทรัพยากร
การผลิตที่ดี ไมวาจะเปนจํานวนพนักงานที่อยูในแตละขั้นตอน หรือจํานวนเครื่องจักร ยังไมมีความสมดุล จึงทําใหผลิต
ผลิตภัณฑสงใหลูกคาไมทันตามความตองการ เกิดการทํางานลวงเวลาสงผลใหรอบระยะเวลามีคามาก และเสียคาใชจายใน
การทํางานลวงเวลาอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การสรางแบบจําลองสถานการณของระบบการผลิตดวยโปรแกรมอารีนา 
 

3. การกําหนดจํานวนพนักงานที่เหมาะสม โดยใชการวิเคราะหขอมูลนําออกดวยโปรแกรมอารีนา 
เน่ืองจากโรงงานยังไมมีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตที่ดี ไมวาจะเปนจํานวนพนักงานที่อยูในแตละขั้นตอน หรือ

จํานวนเครื่องจักร ยังไมมีความสมดุล จึงทําใหผลิตผลิตภัณฑสงใหลูกคาไมทันตามความตองการ เกิดการทํางานลวงเวลาสงผล
ใหรอบระยะเวลามีคามาก และเสียคาใชจายในการทํางานลวงเวลา 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดสรางนโยบายในการจัดสรรจํานวนพนักงานในแตละขั้นตอนการผลิต โดยมีเปาหมายที่จะลด
รอบระยะเวลาการทํางานลงอยางนอย 10% คณะวิจัยไดใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนําออกในอารีนาในการสราง
ทางเลือกใหกับระบบ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธของระบบเดิมกับผลลัพธของระบบทางเลือกวา คําตอบใดดีกวากัน โดยที่ไมตอง
สรางแบบจําลองใหม ซ่ึงทําใหงายตอการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดใหกับตัวแบบ 

การสรางระบบทางเลือกใหกับแบบจําลอง ทําไดโดยการเปล่ียนแปลงคาบางตัวใหกับขอมูลนําเขา โดยตัวแปรนําเขา
ที่โปรแกรมอารีนา อนุญาตใหเปล่ียนคาไดจะเรียกวา ตัวแปรควบคุม (Variable Control) ซ่ึงงานวิจัยน้ี คือ จํานวนพนักงาน
ในแตละขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3การวิเคราะหจํานวนพนักงานดวยการวิเคราะหขอมูลนําออก 

4. สรางนโยบายที่แตกตางจากระบบการผลิตของโรงงานตัวอยาง โดยสรางระบบควบคุมการผลิตแบบดึงที่มีการใช
บัตรคัมบัง 
 เน่ืองจากโรงงานประสบปญหาการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดปริมาณชิ้นงานระหวางผลิตมากเกินความตองการ
สงผลใหมีตนทุนในการผลิตสูง ดังน้ันโรงงานมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบการผลิต ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดนําเสนอระบบการ
ผลิตใหม ซ่ึงเปนระบบการผลิตแบบดึงเพื่อนํามาใชในการแกปญหาดังกลาว โดยศึกษาการพัฒนาแบบจําลองระบบการผลิต
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แบบดึงที่มีการใชบัตรคัมบังทําหนาที่สงสัญญาณการผลิตเพื่อใหผลิตในปริมาณที่ตองการ และลดเวลารอคอยที่เกิดขึ้น ผูวิจัย
ไดแสดงตัวอยางแบบจําลองของระบบควบคุมการผลิตแบบดึงที่มีการใชบัตรคัมบัง ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่4 แบบจําลองที่นําเสนอใหมซ่ึงเปนระบบการผลิตแบบดึงที่มีการใชบัตรคัมบังบนโปรแกรม Arena 

5.  ทดสอบขนาดคัมบังดวยการวิเคราะหจากแบบจําลองสถานการณ 
จากแบบจําลองสถานการณ ระบบการผลิตแบบดึงที่มีการใชบัตรคัมบังจะใชสูตรของบริษัทโตโยตาในการกําหนด

จํานวนบัตรคัมบังเริ่มตนใหกับแบบจําลอง ซ่ึงสามารถคํานวณไดดังสมการที่ (1) 
(1 )  


D LT PV

K
CS

             (1) 

K: จํานวนคัมบัง (Number of Kanban) 
D: อัตราความตองการ (Demand Rate) อัตราความตองการผลิตตอชวงระยะเวลาที่พิจารณา 
LT: ระยะเวลานํา (Lead Time) ระยะเวลาตั้งแตออกแผนการผลิตจนถึงผลิตผลิตภัณฑตาม 

แผนที่กําหนดเสร็จพรอมสงมอบใหกับลูกคาหรือเวลานําในการผลิต (เวลาที่ใชในกระบวนการผลิต + เวลาที่ใชในการจัดเก็บ) 
+ เวลานําในการไดคัมบังกลับคืนมา 

PV: ตัวแปรตามนโยบาย (Policy Variable) คาตัวแปรที่ตองการเผ่ือความผิดพลาดที่อาจ 
เกิดขึ้นทั้งน้ีขึ้นอยูกับนโยบายของบริษัทกําหนดเชนชิ้นงานสํารอง (Safety Stock) เปนศูนยวัน หรือนอยที่สุดเทาที่จะเปนไป
ได 

CS: ขนาดบรรจุภาชนะ (Container Size) ปริมาณการบรรจุชิ้นงานตอ 1 ภาชนะ 
 
ตารางที่ 3 ตัวอยางการคํานวณจํานวนบัตรคัมบังที่ใช 

สถานีงาน ระยะเวลาการผลิต (นาท)ี D(นาท/ีชิ้น) PV CS 
1 18.30  

6 
 

10% 
 
1 2 24.46 

3 15.48 
 
จากตารางที่3 แสดงตัวอยางการคํานวณ โดยกําหนด คาอัตราความตองการเทากับ 1/6 ชิ้น/นาที ระยะเวลานํา

เทากับ 18.30 นาที ตัวแปรตามนโยบายเทากับ10 % และขนาดบรรจุภาชนะเทากับ 1 จากสมการ (1)จะไดจํานวนบัตรคัมบัง
ที่ส่ังผลิตเทากับ 3.36 ชิ้น จึงไดจํานวนบัตรคัมบังส่ังผลิตประมาณ 4 ชิ้นและแสดงจํานวนบัตรคัมบังที่ใชในแตละสถานีงาน ดัง
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 จํานวนบัตรคัมบังเริ่มตนที่คํานวณไดในแตละสถานี 
สถานี จํานวนบัตรคัมบัง (ส่ังผลิต) จํานานบัตรคัมบัง( ส่ังขนยาย) 

1 4 1 
2 5 1 
3 3 1 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลจากการสรางนโยบายที่แตกตางจากระบบการผลิตของโรงงานตัวอยาง โดยใช โปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนําออก
ในอารีนา 

จากนโยบายเดิมในการกําหนดจํานวนพนักงานในแตละขั้นตอนการผลิตของระบบการผลิตของโรงงานตัวอยาง แสดงผล
ดังภาพที่ 4สงผลใหระบบการผลิตมีคาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิตเทากับ 76.33 นาที และมีคาใชจายที่ใชในการผลิตของ
พนักงานเทากับ 4382.67 บาทตอชั่วโมงดังน้ันผูวิจัยจึงไดเสนอการปรับเปล่ียนจํานวนพนักงานในแตละขั้นตอนการผลิตโดยใช
การวิเคราะหขอมูลนําออก และสรุปนโยบายที่ใหคาดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม ดังตารางที่ 5 
 

 
ภาพที่4คาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิต และคาใชจายทั้งหมดในแตละนโยบาย (Process Analyzer) 

 
ตารางที่ 5 สรุปคาตัวแปรของนโยบายที่ใหคาที่เหมาะสมที่สุด 

จํานวน ระบบจริง นโยบายที่ 1 นโยบายที่ 7 นโยบายที่ 9 
พนักงานขั้นตอนที่ 1 (คน) 3 2 2 2 
พนักงานขั้นตอนที่ 2(คน) 1 1 2 2 
พนักงานขั้นตอนที่ 3(คน) 2 2 2 2 
พนักงานขั้นตอนที่ 4(คน) 2 2 2 2 
พนักงานขั้นตอนที่ 5(คน) 4 4 4 2 
พนักงานขั้นตอนที่ 6(คน) 2 2 2 2 
พนักงานขั้นตอนที่ 7(คน) 1 1 2 1 
พนักงานขั้นตอนที่ 8(คน) 1 1 2 1 
พนักงานขั้นตอนที่ 9(คน) 3 3 3 2 
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ตารางที่ 5 สรุปคาตัวแปรของนโยบายที่ใหคาที่เหมาะสมที่สุด (ตอ) 
จํานวน ระบบจริง นโยบายที่ 1 นโยบายที่ 7 นโยบายที่ 9 

พนักงานขั้นตอนที่ 10(คน) 3 3 3 2 
คาเฉล่ียรอบระยะเวลา 

การผลิต (นาที) 
76.33 74.63 69.59 82.44 

คาใชจายที่เกิดขึ้น  
(บาทตอชั่วโมง) 

4,382.67 4,183.99 4,783.96 3,583.67 

 
ตารางที่ 6 คาเปอรเซ็นตความแตกตางของนโยบายตางๆ 

นโยบายที่ คาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิต คาใชจายที่เกิดขึ้น 
1 -2.23% -4.53% 
7 -8.83% +9.16% 
9 +8.00% -18.23% 

 
จากตารางที่ 6 จะเห็นไดวานโยบายที่ 1 สามารถทําใหคาดัชนีชี้วัดคาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิต  

ลดลงได 2.23% และทําใหคาใชจายลดลง 4.53% 
 
2. ผลจากการสรางนโยบายที่แตกตางจากระบบการผลิตของโรงงานตัวอยาง โดยสรางระบบควบคุมการผลิตแบบดึงที่มี
การใชบัตรคัมบัง 
 เม่ือสามารถกําหนดจํานวนพนักงานที่เหมาะสม จากการใชนโยบายที่ 1 ผูวิจัยไดทําการนําเสนอระบบการผลิตที่มี
การใชบัตรคัมบังในการควบคุมการผลิตโดยใชแบบจําลองสถานการณ เพื่อเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการผลิต แสดงผลการ
เปรียบเทียบแบบจําลองดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 คาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิตของแบบจําลองระบบการผลิตของโรงงาน 

นโยบาย คาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิต (นาที) 
ระบบเดิม 70.54 

ระบบคัมบัง 49.90 
 

สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีไดนําเสนอนโยบายการกําหนดจํานวนพนักงานของระบบการผลิต ซ่ึงใชเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
ตัดสินใจในกําหนดจํานวนพนักงานในแตละขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อลดรอบระยะเวลาการผลิต โดย
แบบจําลองระบบการผลิตที่นําเสนอมีทั้งหมด 3ระบบ ดังน้ี 

1.ระบบการผลิตของโรงงานที่ศึกษา 
2.ระบบการผลิตที่มีการกําหนดจํานวนพนักงานในแตละขั้นตอนโดยใชการวิเคราะหขอมูลนําออกบนโปรแกรมอารีนา 

 3.ระบบการผลิตที่มีการใชบัตรคัมบังในการควบคุมการผลิต 
ในการศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลองระบบการผลิตที่นําเสนอใหมกับระบบการผลิตแบบเดิมของโรงงานตัวอยาง 

เม่ือพิจารณาดัชนีชี้วัดในดานคาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิตของระบบการผลิตที่นําเสนอใหม แสดงใหเห็นวาสามารถลด
คาเฉล่ียรอบระยะเวลาการผลิตลงได 2.23% และสามารถลดคาใชจายในการผลิตลงได 4.53% ซ่ึงสรุปไดวาระบบการผลิตที่
นําเสนอใหมดีกวาระบบการผลิตแบบเดิม และผลการเปรียบเทียบระบบการผลิตแบบใหมและระบบการผลิตที่มีการใชบัตรคัม
บังควบคุมการผลิตพบวา ระบบการผลิตที่มีการใชบัตรคัมบังสามารถทําใหรอบระยะเวลาการผลิตลดลงได 23.26% 
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จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีพบวาการนําวิธีการสรางแบบจําลองสถานการณมาใชในการศึกษาชวยใหสามารถวิเคราะห
เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบการผลิต ทําใหสามารถทราบแนวทางในการกําหนดจํานวนพนักงานในแตละขั้นตอน
การผลิตไปใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีผูวิจัยไดใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนําออกในการกําหนดจํานวนพนักงาน เพื่อความสะดวกในการนําไปใช 
และสามารถปรับเปล่ียนจํานวนพนักงาน โดยโปรแกรมจะรายงานจํานวนพนักงานในแตละขั้นตอนการผลิต และผลที่ไดจาก
การปรับเปล่ียนจํานวนพนักงานซ่ึงเปนผลลัพธที่ประมาณไดจากการรันแบบจําลองสถานการณและรายงานคาเฉล่ียรอบ
ระยะเวลาการผลิต นอกจากน้ียังรายงานผลคาเฉล่ียของคาใชจายที่เกิดขึ้นอีกดวย 
ขอเสนอแนะ 

ในงานวิจัยน้ี ขอสมมติฐานหรือขอบเขตโครงการที่กําหนดขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน เชน การศึกษาเฉพาะ
สวนของแผนกฉีดพื้นรองเทา ซ่ึงโรงงานตัวอยางน้ียังมีกระบวนการผลิตอ่ืนๆ ดวย และการกําหนดวาไมมีการขาดวัตถุดิบใน
การผลิต หรือไมคิดเวลาในการเสียของเครื่องจักร ก็มีความจําเปนที่ตองกําหนดขึ้นมาเพื่อใหสามารถสรางแบบจําลอง
สถานการณได นอกจากน้ีขอกําหนดบางประการ เชน  จํานวนขั้นตอนในการผลิต ดังน้ันถาหากในระบบการผลิตจําเปนตอง
เปล่ียนขั้นตอนที่ใช อาจทําใหผลที่ไดจากระบบการผลิตจริงกับงานวิจัยไมสอดคลองกัน ดังน้ันหากมีการศึกษาตอไป อาจมีการ
กําหนดใหครอบคลุม และยืดหยุนกับระบบการผลิตจริง เพื่อใหสามารถมองภาพรวมในการปรับปรุงระบบการผลิตของทั้ง
โรงงาน และทําใหงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มดัชนีชี้วัดตัวอ่ืน(Key Performance Index: KPI)  เชน คาใชจาย
ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ (Holding Cost) คาใชจายที่เก่ียวของกับการผลิต ซ่ึงเปนขอมูลที่ผูประกอบการใหความสําคัญ เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนการส่ังซ้ือ ซ่ึงจะสงผลใหการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองจาก
การกําหนดปจจัยตางๆ ไดผลอยางชัดเจนมากขึ้น และจะทําใหเครื่องมือที่ใชมีประสิทธิภาพและแมนยํามากขึ้น แตเน่ืองจาก
โรงงานตัวอยางไมสามารถเปดเผยขอมูลสวนน้ีได ทําใหไมสามารถแสดงใหเห็นไดวาเม่ือมีการปรับเปล่ียนจํานวนพนักงาน จะ
สงผลในดานคาใชจายและตนทุนการผลิตมากนอยเพียงใด 

หากมีการกําหนดจํานวนพนักงานใหม โดยอาจตองมีการลดจํานวนพนักงานลง โรงงานตัวอยางจําเปนจะตองมีการทํา
ความเขาใจกับพนักงาน และควรคํานึงถึงขวัญและกําลังใจของพนักงานดวย 
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