
ÃÒÂ§Ò¹Ê×ºà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
(áºººÃÃÂÒÂ)



 

- ก - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครัง้ที่ 10 

“งานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน”  

(Researches and Creative Solutions for Sustainable Local Development)  
20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือขายอุดมศึกษา
ภาคใตตอนบน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 10 “งานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อพัฒนาทองถิ่น 
ที่ยั่งยืน” (Researches and Creative Solutions for Sustainable Local Development) วันที่ 20-21 
พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพื่อนําเสนอ
ผลการวิจัยที่คนพบองคความรูในดานการพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพื้นที่เฉพาะศาสตร และนวัตกรรม 
และส่ิงประดิษฐ แลกเปล่ียนเรียนรูในการนําแนวคิดการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในกลุมนักวิจัย และสราง
เวทีระดับชาติในการนําเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพรผลงานการวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และจากภาคี
เครือขายอ่ืนๆ รวมทั้งนิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติฉบับน้ีประกอบดวย บทความผลงานวิจัยจากทั่ว
ประเทศ 5 กลุม คือ การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจสรางสรรค พัฒนาสังคม และวิทยาศาสตร
สุขภาพ สําหรับการจัดทําเอกสารครั้งน้ีสําเร็จลุลวงลงดวยดีจากความรวมมือของหลายฝาย ขอขอบคุณนักวิจัย 
คณะทํางาน ตลอดจนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ใหการสนับสนุนเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับน้ีคง
อํานวยประโยชนตอผูเก่ียวของตามสมควร 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังท่ี 10 

“งานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน”  

(Researches and Creative Solutions for Sustainable Local Development)  
20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

1. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีวิสัยทศันในการเปนมหาวิทยาลัยตนแบบเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมี

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู เพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมมือ
กับเครือขายและภาคีภายในประเทศ มีการสรางระบบและกลไกการขับเคล่ือนใหเกิดงานวิจัยดานตางๆ ตลอดจน
การสงเสริม เผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดจัดใหมีกิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนของอาจารย นักวิจัย ทั้งของมหาวิทยาลัย 
และจากภาคีเครือขายอ่ืนๆ รวมทั้งนิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผานทางการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ในหัวขอ “งานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน” เพื่อเปนการเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูในการนําแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกตใชกับการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐานราก    

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อนําเสนอผลการวิจัยที่คนพบองคความรูในดานการพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพื้นที ่
2.2 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูในการนําแนวคิดการการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในกลุมนักวิจัย 
2.3 เพื่อสรางเวทีระดับชาติในการนําเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพรผลงานการวิจัยของนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากภาคีเครือขายอ่ืนๆ รวมทั้งนิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

3.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
 3.1 ไดองคความรูและขอคิดเห็นจากผลการวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

3.2 ไดแนวทางในการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาทองถิ่นไปประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐาน
รากในแตละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาภูมิภาคและประเทศโดยภาพรวม 
 3.3 ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และภาคเครือขายจากและสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของจากทั่วประเทศ ไดเผยแพรในแวดวงวิชาการและเผยแพรสูสาธารณะ 
 
4.  วัน และสถานที่จัดประชุม 
       วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 
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5.  หัวขอและเนื้อหาของการประชุม 
 การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งน้ี แบงประเด็นที่เปนเน้ือหาในการนําเสนอผลงานทางวิชาการออกเปน 5 
กลุม ประกอบดวย 
 

องคความรู หนวยงานเจาภาพ 
การศึกษา คณะครุศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ 
พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร 

 
6.  รูปแบบในการจัดประชุม 
 6.1 การบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิระดับชาติ 
 6.2 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของ 
 6.3 การนําเสนอผลงานทางวิชาการในรปูแบบการนําเสนอปากเปลา (Oral Presentation)  
และการนําเสนอดวยโปสเตอร (Poster Presentation) 
 6.4 การจัดนิทรรศการที่เก่ียวของกับเน้ือหาของการประชุม 
 6.5 การจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) และวารสารวิจัย 
 
7.  ผูเขารวมประชุม จํานวนประมาณ 500 คน ประกอบดวย 
 7.1 นักวิจัยของมหาวิทยาลัย นักวิจัยของภาคีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน/องคกรที่
เก่ียวของ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิตจากทั่วประเทศที่มีผลงานวิจัยตาม
กรอบและเงื่อนไขที่กําหนด 
 7.2 ผูบริหาร และคณะกรรมการเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา 
 7.3 ผูแทนหนวยงานราชการ องคกรปกครอบสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน กลุม/องคกรชุมชน ผูรับ
ประโยชนจากผลงานวิจัย   

7.4 ผูสนใจทั่วไป 
 

8.  ผูรับผิดชอบ 
 8.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

8.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 8.3  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 8.4  เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน 
 8.5  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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กําหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังท่ี 10 

“งานวิจยัและงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยนื” 
(Researches and Creative Solutions for Sustainable Local Development)  

20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 
วันที่ 20 พฤศจกิายน 2557 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  

เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ย่ังยืน”  
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ประเวศ วะสี 

10.30 – 11.00 น.  มอบโลขอบคุณภาคีรวมจัดและรวมถายภาพ 
11.00 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยในอุดมศึกษาไทย”  

โดย ศาสตราจารย ดร.วิชัย บุญแสง 
ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาฯ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.      - การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 6 กลุม ประกอบดวย 
  1. กลุมการศึกษา     หอง G 701 

 2. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   หอง G 706 
 3. กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค    หอง G 704 
 4. กลุมพัฒนาสังคม     หอง G 703 

                                5. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ    หอง G 702 
 6. กลุมชุมชนทองถิ่น    หอง G 705                     
                            *** ระยะเวลานําเสนอ 15 นาที และขอซักถาม/ขอเสนอแนะ 15 นาที 

- ประชุมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง การจัดการเรียน หอง G 607 
    การสอนแบบโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning) 
   
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
08.00 – 16.00 น. - การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 6 กลุม ประกอบดวย 
  1. กลุมการศึกษา     หอง G 701 

 2. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   หอง G 706 
 3. กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค    หอง G 704 
 4. กลุมพัฒนาสังคม     หอง G 703 

                                5. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ    หอง G 702 
 6. กลุมชุมชนทองถิ่น    หอง G 705                   
                            *** ระยะเวลานําเสนอ 15 นาที และขอซักถาม/ขอเสนอแนะ 15 นาที 
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กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 10 
“งานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน” 

(Researches and Creative Solutions for Sustainable Local Development)  
20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
 
 1. กลุมการศึกษา     หอง G 701 

2. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หอง G 706 
3. กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค   หอง G 704 
4. กลุมพัฒนาสังคม   หอง G 703 

                                5. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ   หอง G 702 
        
หมายเหตุ  1. ลงทะเบียน และสง File ที่จะใชนําเสนอแกเจาหนาที่ประจําหองที่นักวิจัยตองนําเสนอกอนเวลา 
      ในกําหนดการ 15 – 30 นาท ี
    2. กําหนดระยะเวลานําเสนอ 15 นาที และตอบขอซักถาม/ขอเสนอแนะ 15 นาท ี
    3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. (SRU canteen ชั้น G) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ช - 

 

กลุมท่ี 1 การศึกษา หอง G 701 
ผูทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน 
 
วันที่ 20 พฤศจกิายน  2557 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 12.30–13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.00–13.30 น. ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลใน

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรคประชารักษ นครสวรรค 

สุชาดา อินทรกําแหง  
                    ณ ราชสีมา 

2 13.30–14.00 น. ผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปญญาทางสังคม 
ที่มีตอการพัฒนาทักษะการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

อุไรวรรณ กิตตินนทิกร 

3 14.00–14.30 น. การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการใชทรัพยากร
เครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

กนกวรรณ ศิลปสถาปน 

4 14.30–15.00 น. การรับรูและปจจัยสงเสริมความสําเร็จในการเล้ียงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือน ของมารดาหลังคลอด 

นิอร ละอองแกว 

5 15.00–15.30 น. ศึกษามรดกภูมิปญญาคําขวัญ 16 อําเภอ ของ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บุญสมหญิง พลเมืองดี 

6 15.30–16.00 น. ความตองการบริการดานวิชาการและวิชาชีพพลศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชุมพร ที่จัดโดยสถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 

สําเริง วงศพลาย 

รับเกียรติบัตร 
วันที่ 21 พฤศจกิายน  2557 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 08.30–09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 09.00–09.30 น. รูปแบบการ Coaching ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 
กฤตกาล ชารลีย ฑปภูผา 

2 09.30–10.00 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องกลยุทธการจัดประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางดานการทองเที่ยว 

เกสสิณี ตรีพงศพันธุ 

3 10.00–10.30 น. การพัฒนาความรูพื้นฐานดานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โดยใชชุดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูครูปฐมวัยที่สําเร็จ
การศึกษาไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน สําหรับครูโรงเรียน 
อนุบาลเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

สุนทรี แซบาง 

4 10.30–11.00 น. การศึกษาการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานในวิชาโครงงาน
ฐานวิจัยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี 

สุจินา นุรักษ 

รับเกียรติบัตร 
 



 

- ซ - 

 

กลุมท่ี 2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีหอง G 706 
ผูทรงคุณวุฒิ  1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษเทพ วิไลพันธ  
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 

 
วันที่ 20 พฤศจกิายน  2557 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 12.30–13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.00–13.30 น. มาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศภายในโรงงาน 

ผลิตกอกนํ้าทองเหลือง 
โกวิทย รัตนารามิก 

2 13.30–14.00 น. การจําลองกําลังไฟฟาจินตภาพและการควบคุมแรง 
โดยใชโปรแกรมเพาเวอรเวิลด 

พจน ชัยอาย 

3 14.00–14.30 น. การพัฒนาอัลกอลิทึมเพื่อคัดแยกคุณภาพยางแผนดวยเทคนิค
การหาคาความเขมของสีวัตถุ 

วิทยา บุญสุข 

4 14.30–15.00 น. ผลของอุณหภูมิในการเผาอบผนึกตอโครงสรางจุลภาคและ
สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Zn0.97Cu0.01V0.02O 

มารีนี บือซา 

5 15.00–15.30 น. สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Sr0.4Ca0.6 La4Ti5O17 เติม 
สารเจือ ZnO 

สุพรรณี ศรีแกวณวรรณ 

6 15.30–16.00 น. การออกแบบออนโทโลยีแบบก่ึงอัตโนมัติดวยวิธีการจัดกลุม 
แบบลําดับชั้น 

ธีรวิชญ วงษา 

7 16.00–16.30 น. ตูอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดโดยใชตัวควบคุมแบบพีแอลซี วีระศักดิ์ ไชยชาญ 

รับเกียรติบัตร 
วันที่ 21 พฤศจกิายน  2557 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 08.30–09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 09.00–09.30 น. ผลของไคโตซานที่มีตอปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโท

ไซยานิน และสมบัตกิารตานอนุมูลอิสระในขาวสายพันธุตางๆ 
ศิรสิทธ์ิ ศรีนวลปาน 

2 09.30–10.00 น. ชุดไฟสองสวางฉุกเฉินแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
ชุมชนผูประสบอุทกภัย 

คณิศร บุญรัตน 

3 10.00–10.30 น. การจําลองการควบคุมเชิงเวกเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟา
เหน่ียวนําปอนดวยเมตริกซคอนเวอรเตอรขับเคล่ือนดวย 
กังหันลมแปรความเร็วได 

ประจักษ บุญภักด ี

4 10.30–11.00 น. ประสิทธิภาพโฟโตแคตะไลติกของผงไทเทเนียมไดออกไซต
ภายใตแสงฟลูออเรสเซนซ 

วีระชัย แสงฉาย 

5 11.00–11.30 น. ความสัมพันธระหวางยีนโพรแลคตินกับลักษณะผลผลิตไขใน 
เปดไขกากีแคมปเบลล 

กมลพรรณ เจือกโวน 

6 11.30–12.00 น. ผลของระดับโปรตีนในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของเปดไข
พันธุลูกผสมกากีแคมปเบลลกับพื้นเมืองอายุ 0-4, 5-21 สัปดาห 

โสภณ บุญลํ้า 

รับเกียรติบัตร 
 



 

- ฌ - 

 

กลุมท่ี 3 เศรษฐกิจสรางสรรค หอง G 704 
 

วันที่ 20 พฤศจกิายน  2557 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 12.30–13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
 15.30–16.00 น. วิเคราะหความคุมคาของการขายยางแผนดิบกับการขาย 

นํ้ายางสดของเกษตรกรอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี 
พรเพ็ญ สุขหนู 

รับเกียรติบัตร 

 
กลุมท่ี 4 พัฒนาสังคม หอง G 703 
ผูทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รงค บุญสวยขวัญ 

 
วันที่ 20 พฤศจกิายน  2557 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 12.30–13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.00–13.30 น. การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชหลัก 

ธรรมาภิบาล กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ 
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

ทิพวรรณ อินคีรี 

 

2 13.30–14.00 น. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลพรุพี อําเภอบานาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

เนตรอนงค เนียมสุวรรณ 

3 14.00–14.30 น. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของผูที่อวนและมีไขมันใน
เลือดสูง ในจังหวัดจันทบุรี : กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

พรฤดี นิธิรัตน 

4 14.30–15.00 น. ผลของโปรแกรมสงเสริมการดูแลเทาตนเองของผูที่เปน
เบาหวานในชุมชนบานคลองเหล็กบน อําเภอทาใหม  
จังหวัดจันทบุรี 

วรรณศิริ ประจันโน 

5 15.00–15.30 น. ผลของโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน ชุมชนบานสะพานเลือก อําเภอทาใหม  
จังหวัดจันทบุรี 

เสาวภา เล็กวงษ 

6 15.30–16.00 น. การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองโดยใชการมี
สวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา
อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ศิริรัตน คงพราหมณ 

7 16.00–16.30 น. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตพื้นที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

ภัทรวจี ไชยชนะ 

8 16.30–17.00 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณเพื่อเสริมสราง 
จิตอาสา สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบรุี 

จริยาพร วรรณโชติ 

รับเกียรติบัตร 



 

- ญ - 

 

วันที่ 21 พฤศจกิายน  2557 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 08.30–09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 09.00–09.30 น. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับทองถิ่นของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
กรณีศึกษาอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

ภัทราภรณ กลอมแกว 

2 09.30–10.00 น. รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา : อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่

พวงรัตน  เพชรพวง 

3 10.00–10.30 น. ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: การจัดการระบบ
สุขภาพ เพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และ 
การตั้งครรภในวัยรุน ของวัยรุนในโรงเรียน และในชุมชน 

ราตรี อรามศิลป 

4 10.30–11.00 น. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี : ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงกับสุขภาพองคการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สรัญณี อุเส็นยาง 

5 11.00–11.30 น. ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานในองคการ
สุขภาวะ 

สุรพงษ น่ิมเกิดผล 

รับเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ฎ - 

 

กลุมท่ี 5 วิทยาศาสตรสุขภาพ หอง G 702 
ผูทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ แกวปาน 
    2. ดร.ขวัญตา บุญวาศ 

 
วันที่ 20 พฤศจกิายน  2557 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 12.30–13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.00–13.30 น. การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อการดูแลสุขภาพทางเพศ : 

กรณีศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
จังหวัดชายแดนใต 

จีรเนาว ทัศศรี 

2 13.30–14.00 น. รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจเก่ียวกับดูแลตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต 

จีรเนาว ทัศศรี 

3 14.00–14.30 น. การประเมินการปนเปอนสารตะก่ัวในหมอตมกวยเตี๋ยวและ
ประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากการบริโภคนํ้ากวยเตี๋ยว 

สมคิด จูหวา 

4 14.30–15.00 น. มารดาหลังคลอดวัยรุน : วิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปและ 
การวางแผนอนาคต 

ชุดาณัฏฐ ขุนเพชร 

5 15.00–15.30 น. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองดานโภชนาการตอพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผูปวยเอดสที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง 

นภาภรณ บัวพันธ 

6 15.30–16.00 น. ความรูและทัศนคติเก่ียวกับการคุมกําเนิดของนักศึกษาระดับ 
ปวช. ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

สุดารัตน เอ่ียมละออ 
 

7 16.00–16.30 น. การแกปญหาทางสาธารณสุขแบบการมีสวนรวมของประชาชน
หมูที่ 3 บานจําปา ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เนตรนภา ธนพัฒน 

รับเกียรติบัตร 
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รายชื่อ คุณวุฒิ สังกัด กองบรรณาธิการ 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครัง้ท่ี 10 

 

กลุมการศึกษา 
ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ  สังกัด 
1 รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร

ประยุกต) 
คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ 

2 ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน ค.ด. (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 

3 ผศ.ดร.มลิวัลย สมศักดิ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

4 ดร.ปรีดา เบ็ญควร วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5 ผศ.ดร.ราตรี นันทสุคนธ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการ 
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

6 รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
7 ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
8 ผศ.นัฏจรี เจริญสุข ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
9 ดร.ธัญญา กาศรุณ ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
10 ดร.สุทธารัตน บุญเลิศ ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
11 ผศ.โกเมท เทือกสุบรรณ ค.ม. (อุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
12 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร

ประยุกต) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ผศ.ดร.พงษเทพ วิไลพันธ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ Ph.D. (Plasma Physics) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
3 รศ.ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองมี Ph.D (Computer Science) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
4 ศ.พวงเพ็ญ  ศิริรักษ วท.ม. (พฤกษศาสตร) ขาราชการบํานาญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ 

5 รศ.ดร.ชิตณรงค  ศิริสถิตยกุล Ph.D (Physics) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
6 รศ.ดร.โอภาส  พิมพา Ph.D. (ruminant Nutrition) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
7 รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 
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กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8 ผศ.ดร.พงศศักดิ์ เหลาดี วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
9 ดร.ดวงรัตน ชูเกิด ปร.ด. (วาริชศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
10 รศ.ดร.วิลาศ พุมพิมล ปร.ด. (อินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
11 ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรูทาง

เทคโนโลยี) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

12 ดร.อนุมัติ เดชนะ วท.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
13 ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ Docteur De L Universite de 

Rennes I (Plant Breeding) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

14 ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ วท.ด. (วิทยาศาสตรทางทะเล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
15 ดร.สมพงษ ยิ่งเมือง ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

16 ดร.พงษศักดิ์ นพรัตน ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
17 ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
18 ดร.กรณ กรภัทรชัยกุล ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
19 ดร.เบญจมาศ หนูแปน ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและ 

ชีวสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

20 ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
21 ผศ.ดร.สุธน ชวยเกิด DTech (Chemistry) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
22 ดร.ชุติมา เสพยธรรม วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
23 ผศ.สุกัญญา ไหมเครือแกว วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
24 ผศ.ดร.ทัศนีย ทองกานเหลือง วศ.ด. (การออกแบบและผลิตแบบ

บูรณาการ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

25 ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ คอ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

26 ผศ.ดร.สุรพล  เนาวรัตน ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
27 ดร.กนกกานต  ฐิติภรณพันธ Ph.D (Biophysik) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
28 ดร.จิตติมา  ศีลประชาวงศ Ph.D (Computer Science) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
29 ดร.พราวตา  จันทโร ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

30 ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ วท.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
31 รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ปร.ด. (อินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค 
ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ  สังกัด 
1 รศ.นงนุช  อังยุรีกุล MBA (Agribusiness management) คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด Ph.D (Strategic of Marketing มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
3 ผศ.ดร.นันทวรรณ  ชางคิด Ph.D (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
4 ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ปช.ด.การบัญชี 

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

5 ดร.สิญาธร  ขุนออน Ph.D (HTM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
6 ดร.ปรีชา  วรารัตนไชย DBA (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 
 

กลุมพัฒนาสังคม 
ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ศ.ชวน เพชรแกว ค.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห Ph.D (Tourism Management) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 รศ.ดร.รงค บุญสวยขวัญ ปร.ด. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
4 ดร.ภมรรัตน สุธรรม ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
5 ดร.เสนห บุญกําเนิด ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

6 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร ศษ.ด. (การวางแผนและพัฒนา

ชนบท) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

7 ดร.สมคิด รัตนพันธ Ph.D. Sociology มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
8 ผศ.สาโรจน เนติธรรมกุล ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
9 รศ.พูนฉัตร วิชัยดิษฐ พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 
 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ  สังกัด 
1 รศ.ดร.วันเพ็ญ  แกวปาน ส.ด.(การบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 ดร.ขวัญตา  บุญวาศ กศ.ด. (การอุดมศึกษา) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
3 ดร.ณัฐมา  ทองธีรธรรม ปร.ด. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 รศ.ดร.จิราพร  เกศพิชญวัฒนา Ph.D. (Gerontological Nursing) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5 ดร.งามนิตย  รัตนานุกูล Ph.D. (nursing Science) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
6  ผศ.ดร.นวลอนงค บุญฤทธิพงศ กศ.ด.(การวิจัยและการพัฒนา

หลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

7 ผศ.ดร.อารี  พุมประไวทย ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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สารบัญ 
หนา 

คํานํา……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังที่ 10……………………………..…………………….… 
กําหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังที่ 10..................................................... 
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation).................................................................  
รายช่ือ คุณวุฒิ สังกัด กองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ…………..…………… 
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังที่ 10 
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
กลุมการศึกษา…………………………………………………………………………………..…………………………………………….…… 
 ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล……………………………..…  
  บรมราชชนนีสวรรคประชารักษ นครสวรรค 
   โดย สุชาดา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา 
 ผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปญญาทางสังคมที่มีตอการพัฒนาทักษะการคบ……………..….. 
  เพื่อนตางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
   โดย อุไรวรรณ กิตตินนทิกร 
 การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการใชทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรใน..................................... 
  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   โดย กนกวรรณ ศิลปสถาปน 
 การรับรูและปจจัยสงเสริมความสําเร็จในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน........................................  
  ของมารดาหลังคลอด 
   โดย นิอร ละอองแกว 
 ศึกษามรดกภูมิปญญาคําขวัญ 16 อําเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.......................................................... 
   โดย บุญสมหญิง พลเมืองดี 
 ความตองการบริการดานวิชาการและวิชาชีพพลศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาใน....................................... 
  จังหวัดชมุพร ที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
   โดย สําเริง วงศพลาย 
 รูปแบบการ Coaching ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี……………………………………………..……… 
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Variables Affecting  Learning Achievement of Nursing Students in 
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี8 มีความมุ่งหมายเพื;อ 1) ศึกษาปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล 

ในดา้นนกัศึกษา  ดา้นอาจารย ์ ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน  และดา้นการบริการนกัศึกษา 

ในวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์2) วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัที;มีผลต่อ

ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล กบัผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล 3) คน้หาตวั

พยากรณ์ที;ดี และสร้างสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั8นปีที; 4 จาํนวน 189 คน เครื;องมือ

ที;ใชเ้ป็นแบบสอบถามตวัแปร 5  ดา้น จาํนวน 12  ปัจจยั  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ  ค่าเฉลี;ย ส่วนเบี;ยงเบน

มาตรฐาน  ค่าสมัประสิทธิC สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั8นตอนผลการวจิยั

พบวา่ 

1.ปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบัมากมี 3 ดา้น คือ  ดา้นนกัศึกษา  

ดา้นอาจารย ์ ดา้นการเรียนการสอน มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบัปานกลางคือ 

ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน  และดา้นการบริการนกัศึกษา 

 2.ปัจจยัทุกตวัในดา้นนกัศึกษา  ดา้นอาจารย ์ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน  และดา้น

การบริการนกัศึกษา มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที;

ระดบั .05 

 3.ปัจจยัที;เป็นตวัพยากรณ์ที;ดีในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลคือ1)คะแนน

เฉลี;ยระดบัมธัยมปลาย 2) ความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์3)การจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 4)ความรู้

ดา้นการพยาบาลของอาจารย ์มีค่าอาํนาจในการพยากรณ์ร่วมกนัไดร้้อยละ 32.2 

คาํสําคญั :  ผลสมัฤทธิC ทางการเรียน   
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Abstract 
The purpose of this study were 1) to study factors affecting learning achievement toward student 

factors, teacher factors, organization of teaching and learning factors,  students, welfare factors  and facilitators 

factors in   Boromarajonani College  of Nursing  Swanpracharak Nakhonsawan. 2) to  investigate the  

relationship  between the  factors were affecting learning Achievement  and learning achievement of  nursing 

students 3) to search for good  predictors which could predict learning  achievement  of nursing students for 

construct of the  Predictive equation for  learning  achievement of  nursing students. The samples were 189 

forth year nursing students  who  were  studying in  the  first  semester  of  academic  year  2009  at 

Boromarajonani College  of Nursing  Swanpracharak Nakhonsawan. The instrument was used for collecting 

data  was a questionnaire designed to elicit respondents perception  regarding 12 factors affecting learning 

achievement of nursing students. The statistic  employed for the  analysis of data were percentage, mean, 

standard deviation, pearson, product moment  correlation  and  stepwise multiple  regression. 

 The finding  were as follows 1)  the factors affecting learning achievement in high level were student 

factors, teacher factors, organization of teaching and learning factors and middle level  were students, welfare 

factors  and facilitators factors. 2) All factors were correlation to learning achievement of nursing students at the 

statistical  level of 0.5 3) the factors affecting learning achievement were grade point  average  from high 

school, teaching  ability of  teachers in  nursing  college, organization  of  theoretical  teaching  and learning, 

nursing knowledge of  teachers. The predictive power of  these predictors  were  32.2 %. 

Keywords :  Learning Achievement 

ความเป็นมาของปัญหา 

 การพยาบาลเป็นงานบริการสาธารณสุขที;จาํเป็นในสงัคม  การพยาบาลที;มีคุณภาพมีปัจจยัจากการผลิต

และการใชบุ้คลากรที;มีประสิทธิภาพ (ประนอม โอทกานนท.์ 2543 : 3) ในส่วนการผลิตพยาบาลวชิาชีพใน

ประเทศไทยนั8น กระทรวงสาธารณสุข ผลิตพยาบาลวชิาชีพได ้มากที;สุดในแต่ละปี การจดัการศึกษาพยาบาลของ

กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบนัอยูใ่นความรับผิดชอบของสถาบนัพระบรมราชชนก ซึ;งมีวทิยาลยัพยาบาลใน

สงักดัอยู ่29 แห่ง กระจายอยูใ่นภาคต่างๆของประเทศ (สถาบนัพระบรมราชชนก . 2553 : 20) วทิยาลยัพยาบาล

เหล่านี8ทาํหนา้ผลิตพยาบาลวชิาชีพเพื;อตอบสนองความตอ้งการกาํลงัคนดา้นการพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุขเป็นหลกัซึ;งการจดัการศึกษาของสถาบนัใดหรือหลกัสูตรใด ถา้สามารถดาํเนินการใหน้กัศึกษาทุกคน
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สาํเร็จไดต้ามเวลาที;หลกัสูตรกาํหนดโดยประหยดัทั8งแรงงาน  งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และเวลาที;ใชศึ้กษา แสดง

วา่การจดัการศึกษาของสถาบนัหรือหลกัสูตรนั8นมีประสิทธิภาพมาก (ธีระ รุณเจริญ.2530 : 44)  

 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์ นครสวรรคเ์ป็นวทิยาลยัพยาบาลแห่งหนึ;งในสงักดั

สถาบนัพระบรมราชชนกโดยใชห้ลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ของสถาบนัพระบรมราชชนก ซึ;งเป็นหลกัสูตร

กลางที;ทุกวทิยาลยัพยาบาลในสงักดัใชผ้ลิตพยาบาลวชิาชีพ ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ปี  ซึ;งใน พ.ศ. 2553 

(ปีการศึกษา 2552) มีนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์บณัฑิตชั8นปีที; 4 เรียนอยู ่จาํนวน 189 คนจากจาํนวนที;รับเขา้เรียน 

196 คน  โดยที;จาํนวนที;ขาดหายไป 7 คนคิดเป็นร้อยละ3.6 นั8นมีสาเหตจุากการลาออกกลางคนั  และถูกพกัการ

เรียน( วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค.์ 2553) นอกจากนี8จากรายงานสรุปการ

ประชุมกรรมการบริหารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์ในปี 2551 -2553 พบวา่  

มีนกัศึกษาชั8นปีอื;นๆที;ตอ้งเรียนซํ8าชั8น และลงทะเบียนเรียนใหมใ่นรายวชิาที;มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑก์าร

ประเมินผลตามที;หลกัสูตรกาํหนด   ซึ;งเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษาพยาบาลอยา่งมากเพราะวชิาชีพพยาบาล

เป็นวชิาชีพในสาขาขาดแคลนของประเทศไทย การที;นกัศึกษาพยาบาลมีผลสมัฤทธิC ทางการเรียนต่างกนัมากเช่นนี8

ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่มีปัจจยับางอยา่งที;มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล  นอกจากนี8

องคป์ระกอบที;สาํคญัมากประการหนึ;งที;ใชพิ้จารณาประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาคือผลสมัฤทธิC ทางการเรียน

ของนกัศึกษา (ศุภวรรณ พนัธ์ุภกัดี. 2542 : 3 ) ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา ปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของ

นกัศึกษาพยาบาล เพื;อนาํผลที;ไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการผลิตพยาบาลวชิาชีพใหมี้

ประสิทธิภาพยิ;งขึ8นและลดการสูญเปล่าทางการศึกษาต่อไป 

 การศึกษาปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล  ครั8 งนี8  ใชท้ฤษฎี ตวัป้อน –

สภาพแวดลอ้ม - ผลลพัธ์ (I-E-O Model) ของแอสติน (Astin,1993) เป็นกรอบในการกาํหนดปัจจยัดา้นต่างๆ 

ความหมายของทฤษฎีมีดงันี8  I คือ Input หรือปัจจยันาํเขา้  หมายถึงลกัษณะของนกัศึกษาเมื;อเริ;มเขา้เรียน  E คือ 

Environment หมายถึงสภาพแวดลอ้มที;เป็นปัจจยัหลกัที;มีผลต่อการพฒันานกัศึกษาประกอบดว้ย  ลกัษณะของ

สถาบนั  หลกัสูตร  อาจารย ์ กลุ่มเพื;อน  การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา  O คือ Outcome หรือผลลพัธ์หมายถึง

ลกัษณะของนกัศึกษาภายหลงัจากจากไดป้ระสบกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆแลว้โดยมีความเชื;อพื8นฐานตามทฤษฎี 

นี8วา่  ผลลพัธ์ทางการเรียนของนกัศึกษาเกิดจากปัจจยัลกัษณะของนกัศึกษาเมื;อเริ;มเขา้เรียน  ร่วมกบัปัจจยั

สภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัการศึกษาที;เป็นปัจจยัหลกัในการพฒันานกัศึกษา   รวมปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC

ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนกัศึกษา  ดา้นอาจารย ์ ดา้นการเรียนการสอน 

ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน และดา้นการบริการนกัศึกษา  กลุ่มตวัแปรปัจจยัในแต่ละดา้นไดจ้ากผลการวจิยัทั8งใน

และต่างประเทศที;สอดคลอ้งกบับริบทสงัคมไทย  รวมทั8งสอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการศึกษาพยาบาลของ
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วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์ สาํหรับผลลพัธ์ทางการเรียนของนกัศึกษา

พยาบาลนั8น มุ่งเนน้ศึกษาในดา้นผลสมัฤทธิC ทางการเรียน  ซึ;งเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการผลิตพยาบาลวชิาชีพ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. ศึกษาปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในดา้นนกัศึกษา  ดา้นอาจารย ์ 

ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน  และดา้นการบริการนกัศึกษาในวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

สวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์

 2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล กบั

ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล  

 3. คน้หาตวัพยากรณ์ที;ดี และสร้างสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลใน

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ที;ใชใ้นการวจิยันี8 ไดแ้ก่นกัศึกษาพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั8นปีที; 4ของ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์ ภาคการศึกษาที; 2 ในปีการศึกษา 2552 (พ.ศ.2553)

จาํนวน 189 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ใชจ้าํนวนประชากรทั8งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 189 คน 

ตวัแปรในการวจิยัประกอบด้วย 

 ตวัแปรอสิระหรือตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล

ไดแ้ก่ 

 1.ปัจจยัดา้นนกัศึกษาไดแ้ก่ (X1) 

  1.1 คะแนนเฉลี;ยระดบัมธัยมปลาย (X11) 

  1.2 ความพอใจที;จะเรียนก่อนเขา้เรียน (X12) 

  1.3การสนบัสนุนจากผูป้กครอง (X13) 

 2. ปัจจยัดา้นอาจารยไ์ดแ้ก่ (X2) 

  2.1 ความรู้ดา้นการพยาบาลของอาจารย ์(X21) 

  2.2 ความชาํนาญในการปฏิบติัการการพยาบาลของอาจารย ์(X22) 

  2.3ความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์(X23) 

 3.ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนไดแ้ก่ (X3) 

  3.1 การจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี (X31) 

  3.2 การจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั (X32) 

- 5 -



 4. ปัจจยัดา้นทรัพยากรสนบัสนุนไดแ้ก่ (X4) 

  4.1ความพร้อมของหอ้งปฏิบติัการพยาบาล (X41) 

  4.2 ความพร้อมของหอ้งสมุด (X42) 

 5. ปัจจยัดา้นการบริการนกัศึกษา (X5) 

  5.1การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร (X51) 

  5.2 การจดัสวสัดิการนกัศึกษา (X52) 

 ตวัแปรตามหรือตวัแปรเกณฑ์ ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล  

เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

 เครื;องมือที;ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่แบบสอบถามเกี;ยวกบัปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของ

นกัศึกษาพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรคเ์ป็นแบบสอบถามมี 2 ตอน 

โดยตอนที; 1 เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) สอบถามขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามในเรื;องคะแนนเฉลี;ย

ระดบัมธัยมปลาย และความพอใจที;จะเรียนก่อนเขา้เรียน  และ ตอนที; 2 เป็นแบบสอบถามเกี;ยวกบัปัจจยัที;มีผลต่อ

ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล ทั8ง 5 ดา้น รวม 12 ปัจจยั เป็น แบบมาตรส่วนประมาณค่า(Rating 

Scale) 5 ระดบั คือ มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียน มากที;สุด มาก  ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที;สุด ซึ;งมีค่าความ

เชื;อมั;นของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสมัประสิทธิC แอลฟาของครอนบาค (Cronbach.1970 :  161)โดยรวมทั8งฉบบั 

0.94  ในรายดา้นมีค่าความเชื;อมั;นปัจจยัดา้นนกัศึกษา 0.86 ปัจจยัดา้นอาจารย ์0.89 ปัจจยัดา้นทรัพยากรสนบัสนุน 

0.86  ปัจจยัดา้นการเรียนการสอน 0.78 ปัจจยัดา้นการบริการนกัศึกษา 0.83 การแปลระดบัคะแนนความคิดเห็น

ของนกัศึกษาพยาบาลโดยใชเ้กณฑ ์(ประคอง  กรรณสูตร. 2538 : 117) ดงันี8  

4.50 – 5.00 หมายถึงมีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบัมากที;สุด 

3.50 - 4.49    หมายถึงมีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบัมาก 

2.50 - 3.49    หมายถึงมีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบัปานกลาง 

1.50 - 2.49   หมายถึงมีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบันอ้ย 

1.00 - 1.49   หมายถึงมีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบันอ้ยที;สุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยดาํเนินการ ประสานงานกบัอาจารยป์ระจาํชั8นของนกัศึกษา

พยาบาลชั8นปีที; 4 เพื;อนดัหมายการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษา แลว้เมื;อถึงกาํหนดเวลาที;นดัหมายผูว้จิยั

ดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บันกัศึกษาที;เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยเลขที;ของแบบสอบถามจะตรงกบัเลข

ประจาํตวันกัศึกษา และรอรับแบบสอบถามกลบัคืนจากนกัศึกษาดว้ยตวัเอง ซึ;งผูว้จิยัเก็บขอ้มูลในเดือนมิถุนายน 

2552 ไดแ้บบสอบถามคืนจากกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 189 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกฉบบัมีความสมบูรณ์  
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และเก็บขอ้มูลผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลโดยการขอขอ้มูลเกรดเฉลี;ยรวมของกลุ่มตวัอยา่งในปี

การศึกษา 2552  จากงานวดัประเมินผลการศึกษาขอวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์

นครสวรรค ์

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในดา้นต่างๆดา้ย ค่าเฉลี;ย  

และค่าความเบี;ยงเบนมาตรฐาน 

 2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทั8ง 12 ตวักบัผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลโดยใชค้่า

สมัประสิทธิC สหสมัพนัธ์เพียร์สนั ( Pearson Product Moment Correlation) 

 3 วเิคราะห์หาตวัพยากรณ์ที;ดีโดยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั8นตอน (Stepwise 

Multiple Regression) 

สรุปผลการวจิยั 

1.ปัจจยัที;มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบัมากมี 3 ดา้น คือ 

ดา้นนกัศึกษา ดา้นอาจารย ์ ดา้นการเรียนการสอน มีผลต่อผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในระดบั

ปานกลางมี 2 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน  และดา้นการบริการนกัศึกษา 

 2.ปัจจยัทุกตวัในดา้นนกัศึกษา  ดา้นอาจารย ์ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน  และดา้น

การบริการนกัศึกษา มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ที;ระดบั .05 

 3.ปัจจยัที;เป็นตวัพยากรณ์ที;ดี ในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลมี 4 ปัจจยั 

คือ 1) คะแนนเฉลี;ยระดบัมธัยมปลาย (X11) 2) ความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์(X23) 3) การจดัการเรียน

การสอนภาคทฤษฎี (X31)   4) ความรู้ดา้นการพยาบาลของอาจารย ์(X21) มีค่าอาํนาจในการพยากรณ์ร่วมกนัได ้

ร้อย ละ 32.2 

สมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลโดยใชต้วัพยากรณ์ที;ดีจะไดส้มการณ์ใน

รูปคะแนนดิบ (y) และคะแนนมาตรฐาน (z) ดงันี8  

Y =   33.84  + 9.40 (X11) + .88 (X23) +.36 (X31)  - 1.5 (X21) 

Z =  .39 (Z11) + .32 (Z23) + .18 (Z31)   - .20 (Z 21) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัเรื;องปัจจยัที;มีผลตอ่ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาล

บรม ราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรคผ์ูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี8  
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 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1.นาํผลการวจิยัในเรื;องตวั พยากรณ์ที;ดีในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลมา

เป็นขอ้มูลประกอบในการจดัทาํแผนพฒันาวทิยาลยัพยาบาลเพื;อผลิตพยาบาลวชิาชีพใหมี้ประสิทธิC ภาพยิ;งขึ8น 

 2.ใชผ้ลการวจิยัเป็นขอ้มูลประกอบในการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เรียนในวทิยาลยัพยาบาลโดยใชว้ธีิการ

ต่างๆเพื;อใหไ้ดม้าซึ;งนกัเรียนที;มีคะแนนเฉลี;ยระดบัมธัยมปลาย สูงๆ ไดเ้ขา้เรียน 

 3.ใชผ้ลการวจิยัเป็นขอ้มูลในการสรรหาอาจารยห์รือพฒันาอาจารยพ์ยาบาลของวทิยาลยัพยาบาลใหมี้

คุณลกัษณะสาํคญั 3 ประการคือ  ความรู้ดา้นการพยาบาล  ความสามารถจดัการเรียนการสอน  และความ สามารถ

ดา้นการสอน  เนื;องจาก ทั8ง 3 ประการดงักล่าวเป็นตวัพยากรณ์ที;ดีในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของ

นกัศึกษาพยาบาล 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครัTงต่อไป 

 ควรศึกษารูปแบบการพฒันาอาจารยพ์ยาบาลใหมี้คุณลกัษณะอยา่งนอ้ย 3 ประการคือความรู้ดา้นการ

พยาบาล  ความสามารถจดัการเรียนการสอน  และความ สามารถดา้นการสอน ที;เหมาะสมกบับริบทของวทิยาลยั

พยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนนก 

ประโยชน์ของการวจิยั 

 การวจิยัครั8 งนี8 เป็นการพฒันาความรู้ใหม่เกี;ยวกบัการพฒันานกัศึกษาพยาบาลโดยเป็นการหาคาํตอบถึง

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆที;สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลและคน้หาตวัพยากรณ์ที;

ดีในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิC ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล  ขอ้ความรู้ที;ไดส้ามารถใชเ้ป็นพื8นฐานใน

การศึกษาเกี;ยวกบัการพฒันาคุณภาพการผลิตพยาบาลวชิาชีพต่อไป 
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บทคดัยอ่  
   

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1)เปรียบเทียบการพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของกลุ่มทดลองท่ี
ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมและกลุ่มควบคุมท่ีให้ข้อสนเทศก่อนและหลงัทดลอง  2)
เปรียบเทียบทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของกลุ่มทดลองท่ีมีลกัษณะทางชีวสังคมท่ีแตกต่างกนัหลงัใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม 3) เปรียบเทียบทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของกลุ่มทดลองระยะหลงัทดลอง
และระยะติดตาม 4) ศึกษาความพึงพอใจหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมของกลุ่ม
ทดลอง   
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  ปีการศึกษา 2556  
จ านวน 60 คน ไดม้าโดยกระบวนการสุ่มแบบกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องและกลุ่มควบคุม 1 ห้องๆละ 30 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1)แบบสอบถามทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศท่ีมีค่าความเท่ียง .65  
(2)แบบสอบถามลกัษณะทางชีวสังคม  (3)ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมเพ่ือพฒันาทกัษะการ
คบเพ่ือนต่างเพศจ านวน  12  คร้ัง(4)การให้ขอ้สนเทศ  และ(5)แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมแนะแนว
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ตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง  
 ผลวิจยัพบว่า 1)หลงัใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมของกลุ่มทดลองมีทกัษะการคบ
เพ่ือนต่างเพศสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีให้ขอ้สนเทศอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.05  2)กลุ่มทดลองท่ีมีเพศและสถานภาพ
บิดามารดาต่างกนัมีทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั.05  3)กลุ่มทดลองในระยะ
ติดตามมีทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศไม่แตกต่างกบัระยะหลงัทดลองอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05  4)กลุ่มทดลอง     
ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (X =4.40,  S.D =0.68) 

ค าส าคญั  ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม  ทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศ 

 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to compare the Development of Association with Opposite-
Sex Friends Skills of experimental group by Using Social Cognitive Theory-Based Guidance Activities 
Package with control group by using information programming. (2)To compare the Development of 
Association with Opposite-Sex Friends Skills in a difference of bio-social manner after using Social Cognitive 
Theory-Based Guidance Activities Package  (3)To compare the Development of Association with Opposite-Sex 
Friends Skills of experimental group after taking some experiment during the follow-up period and (4) To study 
the satisfaction after learning with Social Cognitive Theory-Based Guidance Activities Package of the 
experimental group           

The samples were 60 students in two classrooms of MathayomSuksa III students of Khuankhanoon 
School, Phattalung Province in the 2013 academic year. They were  obtained by  cluster random sampling, one 
30 students group were experimental group and other were controlled one. The research instruments consisted 
of (1)The questionnaires about the Association with Opposite-Sex Friends Skills according to Social Cognitive 
Theory with have .65 in reliability respectively.(2) Social Cognitive Theory-Based Guidance Activities Package 
to develop the Association with Opposite-Sex Friends Skills twelve time in use. (3) Information programming 
and (4)The satisfactory assessment of learning with the Social Cognitive Theory-Based Guidance Activities 
Package .    

The results of this research were; (1)After using Social Cognitive Theory-Based Guidance Activities 
Package of students in experimental group, they got skills to associate with opposite sex friends higher than 
controlled group with information programming given in statistically significant at the .05 level: (2) the 
experimental group students with different gender, parental status were  practiced by Social Cognitive Theory-
Based Guidance Activities Package were not statistically significantly difference in their skills development 
with opposite sex friends: (3) the experimental group students in follow up period got the  Association with 
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Opposite-Sex Friends Skills were no statistically. (4) the experimental group students was practiced by the 
Social Cognitive Theory-Based Guidance Activities Package were satisfied in excellent level ( X =4.40,  S.D. 

=0.68)  
 

Keywords:  Social Cognitive Theory-Based Guidance Activities Package, The Development of Association 

with  Opposite-Sex Friends Skills  

1. บทน า 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี  11  กล่าวถึงการพฒันาประเทศให้ไปสู่ความมัน่คงและ

ย ัง่ยืนโดย ต้องเร่ิมจากการพฒันาคนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   พ.ศ.2555 – 2559)  นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2551 (2551)   ยงัไดร้ะบุไวใ้นหลกัการและจุดหมายของหลกัสูตรว่า  เป็นการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น เป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความ     เป็นสากล  และเม่ือผูเ้รียนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูเ้รียนจะมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ี
และมีทกัษะชีวิต  โดยเฉพาะวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัท่ีก  าลงัมีความเปล่ียนแปลงในตนเองทุกดา้น  และก าลงัด าเนินชีวิต
บนความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในสังคม  ท่ีควรไดรั้บการช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง  จะท าให้พวกเขาเดินทางได้
ไม่ผิดพลาดทั้งเร่ืองการเรียน  การคบเพ่ือนต่างเพศ  เป็นต้น  ทั้งน้ี  ภาวิดา ตุย้สา(2553)  และสุชา  จนัทร์เอม
(2529) ได้กล่าวถึงลักษณะการเปล่ียนแปลง และการปฏิบติัตนต่อการคบเพ่ือนต่างเพศของวยัรุ่น  โดยการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายท่ีไปในทางท่ีแสดงให้เห็นชดัของวยัรุ่นว่า ระบบสืบพนัธุ์เร่ิมท างาน  ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมี
พฒันาการเขา้สู่วยัรุ่นไม่พร้อมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงจะเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นเร็วกว่าชาย  ทั้งน้ีการปฏิบติัตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศก็ตอ้งสอดคลอ้งกนั  เพราะถา้ปฏิบติัตนกบัเพ่ือนต่างเพศท่ีเหมาะสม  ก็จะไม่เกิดความอบัอายหรือ
ความคบัขอ้งใจ  มีความภาคภูมิใจมีความสุขในการด าเนินชีวิต  แต่ถา้ปฏิบติัตนไม่เหมาะสม  อาจน าไปสู่การเกิด
ปัญหาหรือความคับข้องใจ  ชีวิตด าเนินไปอย่างไม่มีความสุข  ซ่ึงจอห์นสัน (Johnson. 1986) ได้กล่าวว่า
ความสัมพนัธ์ของวยัรุ่น  มีสาเหตุมาจากการขาดทกัษะในการแสดงออกระหว่างบุคคล  ขาดความรู้ความสามารถ
ในการแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัเพ่ือนต่างเพศ 
                 ทฤษฎีปัญญาทางสังคม เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีแบนดูร่า(Albert Bandura : 1963) เช่ือว่า การเรียนรู้
ของมนุษยส่์วนมาก เป็นการเรียนรู้ท่ีไดม้าดว้ยการสังเกต  การเลียนแบบหรือเรียนรู้จากตวัแบบ  ซ่ึงตวัแบบเป็นส่ิง
เร้าหรือปัจจยัน าเขา้  ท  าให้สามารถแสดงพฤติกรรมได ้  ตวัแบบสามารถอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ได้   โดยแบนดูร่าให้
ความสนใจเก่ียวกบักลไกของการบงัคบัตนเอง เพ่ือเอาชนะแรงจูงใจและพฤติกรรมตนเอง มุมมองของบุคคลท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพของตนเอง ในการควบคุมส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวัพวกเขา   ความเช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพของตนเอง ส่งผลต่อทางเลือกของเขาอยา่งมีนยัส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีผลต่อแรงจูงใจ และความ
อดทนเม่ือตอ้งเผชิญอุปสรรคและความไม่เท่าเทียมกนั (สุรางค ์     โคว้ตระกลู : 2552) โดยทฤษฎีปัญญาทางสังคม
สามารถน ามาเป็นองคป์ระกอบในการพฒันาคนได ้          
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       จะเห็นไดว้่าส่ิงท่ีมีส่วนช่วยในการพฒันาคนสามารถท าไดห้ลายวิธี  ดงันั้นการจดักิจกรรมแนะแนว
โดยใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  จะเป็นการพฒันานักเรียนให้มีพฤติกรรมการคบเพ่ือน
ต่างเพศท่ีเหมาะสมข้ึนได ้ 
 
2.วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  2.1  เพ่ือเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของกลุ่มทดลองท่ีใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว
ตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมและกลุ่มควบคุมท่ีให้ขอ้สนเทศก่อนและหลงัทดลอง 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของกลุ่มทดลองท่ีมีลกัษณะทางชีวสังคมท่ีแตกต่าง
กนัหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม 
 2.3  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของกลุ่มทดลองระยะหลงัการทดลองและระยะ
ติดตาม 
 2.4  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมของ
กลุ่มทดลอง 
 
3.สมมตฐิานการวจิัย   
 3.1 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมของนักเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะ
การคบเพ่ือนต่างเพศสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดใ้ห้ขอ้สนเทศ 
 3.2 นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีเพศ  และสถานภาพบิดามารดาต่างกนั  เม่ือไดรั้บการฝึกทกัษะดว้ยชุด
กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมมีทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศไม่แตกต่างกนั 
 3.3 นักเรียนกลุ่มทดลองในระยะติดตามมีทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศไม่แตกต่างกนักบัระยะหลงั
การทดลอง 
  3.4 นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดเ้รียนดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมมีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 
4.วธิีด าเนินการวจิัย 
             4.1.กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้น ม.3  ร.ร.ควนขนุน  จ.พทัลุง   60  คน ไดม้าโดยสุ่มแบบกลุ่มเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ  30 คน  
              4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ แบบสอบถามทักษะการคบเพ่ือนต่างเพศตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม , 
แบบสอบถามลกัษณะทางชีวสังคม   ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมเพ่ือพฒันาทกัษะการคบ
เพ่ือนต่างเพศ  12  คร้ัง  การให้ขอ้สนเทศ  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตาม
ทฤษฎีปัญญาทางสังคม สถิติท่ีใช ้       ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน ทดสอบค่าที วิเคราะห์ความ
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แปรปรวน 2 ทาง หาคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศ โดยใชค่้า IOC ท่ี  0.80–1.00  
ค่าอ  านาจจ าแนกท่ี 0.22 - 0.68 ,ค่าความเท่ียงท่ี 0.65 
              4.3   เลือกกลุ่มตวัอย่างจากนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง   ปี
การศึกษา  2556  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 30 คน  ให้กลุ่มตวัอย่างท า
แบบสอบถามเร่ืองทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศ  ก่อนเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม  
จ  านวน  25  ขอ้   และค าถามลกัษณะทางชีวสังคม  จ  านวน  2  ขอ้  ไดแ้ก่  เพศ  สถานภาพบิดามารดา  แลว้เก็บ
คะแนนไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน  ด าเนินการจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทาง
สังคมท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศ ชั้น ม.3  จ  านวน 12 คร้ังๆละ 50 นาที เม่ือครบทั้ง 12  คร้ังแลว้ 
ให้นกัเรียนท าแบบสอบถามหลงัเรียน  หลงัจากนั้นอีก  2  สัปดาห์ ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง  ท าแบบสอบถามใน
ระยะติดตาม  โดยใชแ้บบสอบถามทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศ จ านวน  25  ขอ้อีกคร้ัง   น าผลคะแนนก่อนเรียน 
ผลคะแนนหลงัเรียน  ผลคะแนนระยะติดตามมาท าการวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที  ของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
5.การวเิคราะห์ข้อมูล 
              5.1 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1)สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   2)สถิติส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพ
เคร่ืองมือ  หาค่าความท่ียงของแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3)สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน ขอ้ท่ี 1  โดยค านวณจาก t-test  แบบไม่อิสระ(t-test dependent) และแบบอิสระ(t-test independent) ขอ้
ท่ี 2  ค านวณจาก  2 WAY ANOVA  ขอ้ท่ี 3 ค านวณจาก t-test  แบบอิสระ(t-test independent)   และขอ้ท่ี 4  
ค านวณโดยใชส้ถิติ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน 
              5.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามลกัษณะพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง      

ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจ าแนกตามเพศและสถานภาพบิดามารดา 

 
ลกัษณะพ้ืนฐาน 

กลุ่มทดลอง 
(30) 

ร้อยละ 
(100) 

กลุ่มควบคุม 
(30) 

ร้อยละ 
(100) 

เพศ ชาย 16 53.3 12 40 
หญิง 14 46.7 18 60 

สถานภาพ 
บิดามารดา 

1.อยูด่ว้ยกนั 25 83.3 25 83.3 
2.แยกกนัอยู/่หยา่/
หมา้ย/พ่อหรือแม่
แต่งงานใหม่ 

5 16.7 5 16.7 
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จากตารางท่ี 1  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มทดลอง/กลุ่มควบคุม  จ  าแนกตามเพศ  จ านวน 30/30 คน 
เป็นเพศชาย จ านวน 16/12 คน ร้อยละ 53.3/40  และเพศหญิง จ านวน 14/18 คน ร้อยละ 46.7/60  จ  าแนกตาม
สถานภาพบิดามารดา   สถานภาพบิดามารดาอยู่ดว้ยกนั  จ านวน  25/25 คน ร้อยละ 83.3/83.3 แยกกนัอยู่/หย่า/
หมา้ย/พ่อหรือแม่แต่งงานใหม่ จ านวน  5/5  คน  ร้อยละ 16.7/16.7   
             5.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามสมมตฐิาน 
         5.3.1  ผลการวเิคราะห์ส่วนนีเ้ป็นการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน ข้อที ่ 1  ดงัตารางท่ี 2-4     
 
ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศก่อนการทดลองระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
                   และนกัเรียนกลุ่มควบคุม 

กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 
(คน) 

ค่าสถิติ 

X  
 S.D. t 

Sig.(2-
tailed) 

กลุ่มทดลอง 30 86.73 11.17 
-1.611 .11 

กลุ่มควบคุม 30 91.46 11.57 

 
จากตารางท่ี  2  ทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศก่อนการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่ม

ควบคุม โดยทดสอบค่าทีแบบอิสระ ไดค่้าที -1.611 ซ่ึงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  และ
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มควบคุม X =91.46, S.D. = 11.57   สูงกว่ากลุ่มทดลอง 

X =86.73, S.D. = 11.17   

 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนกัเรียนกลุ่มทดลองเมื่อเปรียบเทียบระหว่างระยะก่อน

การทดลองและระยะหลงัการทดลองท่ีไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม 

กลุ่มทดลอง จ านวนคน 
X  S.D. M.D. t Sig.(2-tailed) 

ระยะก่อนการทดลอง 30 86.73 11.17 8.68 
-3.903 .00* 

ระยะหลงัการทดลอง 30 93.26 9.49 7.88 

              
   จากตารางท่ี 3  ทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองโดยใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม โดยทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ได้
ค่าที -3.903  ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และระยะหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง X = 93.26, S.D. =9.49 จากผลท่ีพบสรุปไดว้่า นกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตาม

ทฤษฎีปัญญาทางสังคม มีทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศสูงกว่าก่อนการไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญา
ทางสังคม 
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ตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศหลงัการทดลองระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี
ไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมและนกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดใ้ห้ขอ้สนเทศ 

กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 
(คน) 

ค่าสถิติ 
 
X  
 

S.D. t 
 

Sig.(2-tailed) 

กลุ่มทดลอง(ไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
                     ตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม) 

30 93.26 9.49 
2.011 .04* 

กลุ่มควบคุม(ไดใ้ห้ขอ้สนเทศ) 30 88.40 9.24 

 
   จากตารางท่ี  4  ทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองโดยใชชุ้ดกิจกรรม

แนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมและนกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้ให้ขอ้สนเทศ  โดยทดสอบค่าทีแบบอิสระ ได้
ค่าที 2.011 ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มเปรียบเทียบ 
พบว่า กลุ่มทดลอง X =93.26, S.D. = 9.49 สูงกว่ากลุ่มควบคุม X =88.40, S.D. = 9.24 ผลท่ีพบสรุปไดว้่า   นักเรียน

กลุ่มทดลองท่ีไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม มีทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมท่ีไดข้อ้สนเทศ  ซ่ึงผลเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัขอ้ท่ี  1 

5.3.2 การวเิคราะห์ส่วนนีเ้ป็นการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที ่2  ดงัตารางท่ี  5-6 

ตารางท่ี  5  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดใ้ช้ 
                ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมกบัเพศ 

Source of variation df SS MS F Sig 
(ก) × (ข) 1 91.21 91.21 4.86 .03 
เพศ(ข) 1 19.86 19.86 1.06 .31 
การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
ตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม(ก) 

1 27701.33 27701.33 1.47 .00* 

ความคลาดเคล่ือน 26 487.30 18.74  
รวม 29 592.96   

 
 จากตารางท่ี  5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง ของทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง เม่ือพิจารณาตามการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  เม่ือพิจารณาตามเพศ  พบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ
เม่ือพิจารณาตามตวัแปรการไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมกบัเพศ  พบว่า การไดใ้ชชุ้ด
กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม  มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัต่อทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศตามทฤษฎี
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ปัญญาทางสังคมและผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ี
ไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมกบัสถานภาพบิดามารดา  ดงัตาราง 6 

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดใ้ชชุ้ด
กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมกบัสถานภาพบิดามารดา 

Source of variation df SS MS F Sig 
(ก) × (ข) 1 11.875 11.875 .290 .59 
สถานภาพบิดามารดา(ข) 1 .001 .001 .000 .99 
การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
ตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม(ก)  

1 778.622 778.622 19.042 .00* 

ความคลาดเคล่ือน 26 1063.108 40.889  
รวม 29 2615.867   

 

จากตารางท่ี  6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง  ของทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง เม่ือพิจารณาตามการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  เม่ือพิจารณาตามสถานภาพบิดามารดา  พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.05 และเม่ือพิจารณาตามตัวแปรการได้ใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมกับ
สถานภาพบิดามารดา พบว่า การไดใ้ชชุ้ดกิจกรรม       แนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม ไม่มีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกนัต่อทกัษะการจดัการคบเพ่ือนต่างเพศ  ซ่ึงผลเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัขอ้ท่ี  2  

5.5 การวเิคราะห์ส่วนนีเ้ป็นการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3  ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7   ผลการวิเคราะห์ทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนกัเรียนกลุ่มทดลองเมื่อเปรียบเทียบระหว่างระยะหลงั 
                   การทดลองและระยะติดตามหลงัการไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม  

กลุ่มทดลอง จ านวนคน 
X  S.D. M.D. t Sig.(-tailed) 

ระยะหลงัการทดลอง 30 93.26 9.49 7.88 
.231 .81 

ระยะติดตาม 30 92.96 9.92 7.76 

 
จากตารางท่ี  7   เม่ือพิจารณาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามโดยใช้

ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าทีแบบไม่
อิสระ ไดค่้าที .231 ซ่ึงไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั.05 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ระยะติดตามของนักเรียน
กลุ่มทดลอง X = 92.96, S.D. = 9.92 ส่วนระยะหลงัการทดลอง X =93.26 , S.D. = 9.49 ผลการวิจยัน้ีสนับสนุน

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3   
   5.6 การวเิคราะห์ส่วนนีเ้ป็นการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมตฐิานของการวจิัยข้อที ่4   ดงัตารางท่ี 8  
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ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดเ้รียนดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎี
ปัญญาทางสังคมเพ่ือพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศ 

รายการประเมินความพึงพอใจ 
 

กลุ่มทดลอง 30 คน ระดบัความพึง
พอใจ  

X  
S.D. 

1.เน้ือหาแต่ละหน่วยกระชบั 4.23 0.62 มากท่ีสุด 
2.ส่ือการเรียนรู้ทนัสมยั  น่าสนใจ 4.33 0.75 มากท่ีสุด 
3.กิจกรรมสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 4.60 0.66 มากท่ีสุด 
4.กิจกรรมกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และการฝึกทกัษะจน
ช านาญ 4.30 0.74 

มากท่ีสุด 

5.สามารถน าไปใชก้บัสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนัได ้ 4.53 0.56 มากท่ีสุด   
รวมคะแนนความพึงพอใจ 4.40 0.68 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 8  เม่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยชุดกิจกรรม

แนะแนวตามทฤษฏีปัญญาทางสังคมท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศโดยใช้สถิติ  ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน X = 4.40 , S.D. =0.68 หมายถึง  นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตาม

ทฤษฏีปัญญาทางสังคมท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ควนขนุน  จ.พทัลุง  
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสนบัสนุนสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4     
 
 6.อภปิรายผล 

ผลจากการทดลองพบว่า 
6.1  ผลจากการทดลองตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี  1  พบว่า  หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตาม

ทฤษฎีปัญญาทางสังคมของนักเรียนกลุ่มทดลอง  มีทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้ให้
ขอ้สนเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  อภปิรายได้ว่า  ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชต้วัแบบท่ีทนัสมยั  การน าเสนอท่ีน่าสนใจและมีความเหมาะสมกบันักเรียนท่ีก าลงัอยู่
ในช่วงวยัรุ่น  และแบบสอบถามทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศ   ท่ีผูท้รงคุณวุฒิไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์(IOC) ตั้ งแต่ 0.80–1.00 ,ค่าอ  านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.22 - 0.68 และค่าความเท่ียงท่ีมีค่า 
0.65 ซ่ึงน ามาใชไ้ด ้
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  มนฤดี  ธรรมสอน(2553)  ไดศึ้กษาการใชกิ้จกรรมการเสนอตวัแบบ
เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  อ  าเภอดอยเต่า  จงัหวดั
เชียงใหม่  ผลการทดลอง  พบว่า  ภายหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเสนอตวัแบบ  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  มี
ระเบียบวินยัสูงข้ึนกว่าก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาจ าแนกในแต่ละ
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องคป์ระกอบพบว่า  นกัเรียนมีระเบียบวินยัทั้ง  10  ดา้น  คือ  ดา้นการตรงต่อเวลา    การเขา้แถว  และการเดินแถว
ให้เป็นระเบียบ  การเขา้แถวรอล าดบั  การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเก็บของเขา้ท่ีและจดัให้เป็นระเบียบ  การ
ท้ิงขยะให้ถูกท่ี  การมีมารยาท  ในการฟัง  การมีมารยาทในการพดู  การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  การ
รักษากฎระเบียบ  กติกาของห้องเรียนและในโรงเรียนสูงข้ึน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกนัทั้งจากการให้นกัเรียนประเมินตนเองและครูท่ีปรึกษาประเมินนักเรียน งานวิจยัของ  เล็ก  ทองเสน  
(2550)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ผลของการฝึกสมาธิและการใชต้วัแบบท่ีมีต่อพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  จงัหวดัขอนแก่น  ผลการศึกษาพบว่า  
คะแนนพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนท่ีไดรั้บการฝึกสมาธิและการใชต้วัแบบ  หลงัการทดลองสูง
กว่านักเรียนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกสมาธิและการใชต้วัแบบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และงานวิจยัของ 
รัตนาภรณ์  พลชา(2544)  ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพฒันาพฤติกรรมความขยนัหมั่นเพียร  ความ
รับผดิชอบ  และความมีระเบียบวินัยในการเรียน  โดยใชต้วัแบบบุคคลจริงให้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  อ  าเภอภูกระดึง  จงัหวดัเลย  ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนท่ีเลียนแบบจากตวัแบบบุคคล
จริง  มีพฤติกรรมดา้นความขยนัหมัน่เพียร  ความรับผิดชอบ  และความมีระเบียบวินัยในการเรียนรู้สูงข้ึนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   จากผลการทดลองสอดคลอ้งกับสุรางค์    โคว้ตระกูล (2552) ท่ีกล่าวถึงความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีอธิบายพฤติกรรมของบุคคลโดยแบนดูรา ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นการเรียนรู้โดย
การสังเกตหรือการเลียนแบบ  เน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มในสังคม  ทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อกนัและกนั  จากผลการทดลอง พบว่าชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมท่ีมีต่อการพฒันา
ทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนชั้น ม.3  ร.ร.ควนขนุน  จ.พทัลุง  สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีพฒันาข้ึนได ้ 

6.2  ผลจากการทดลองตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี  2  พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีเพศ  และ
สถานภาพบิดามารดาต่างกนัเม่ือไดรั้บการฝึกทกัษะดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมมีทกัษะ
การคบเพ่ือนต่างเพศไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   อภิปรายได้ว่า  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะชุด
กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม  ท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบและทดลองใชก่้อนน ามาใชจ้ริง  มี
ประสิทธิภาพและสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนท่ีแมว้่านักเรียนเหล่านั้นจะมีเพศ  
และสถานภาพบิดามารดาต่างกนั เพราะโดยส่วนใหญ่ของสังคมไทยแลว้ มกัจะถูกปลูกฝังเร่ืองค่านิยมต่อบุคคล
ต่างเพศแตกต่างกนั เช่น เพศหญิงตอ้งรับฟังมากกว่าเพศชาย เม่ือเกิดความเครียดเพศหญิงมกัจะเก็บความรู้สึกและ
ไม่กล้าแสดงออก  ส่วนเพศชายจะแสดงออกเม่ือมีความเครียดได้หลากหลายรูปแบบทั้งเหมาะสมและไม่
เหมาะสม เพศหญิงไม่กลา้ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆโดยเฉพาะกบัการคบเพ่ือนต่างเพศว่าควรคบหรือไม่ควรคบเพ่ือน
ประเภทใด  หรือแมแ้ต่การปฏิเสธซ่ึงคนไทยส่วนใหญ่มกัจะถูกสอนให้รู้จักเกรงใจ  จึงไม่กลา้ปฏิเสธ  ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีอาจจะท าให้เกิดผลดีและผลเสียได ้  แต่ในการฝึกทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศเป็นการฝึกโดยใชต้วัแบบและ
นกัเรียนใชก้ระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา(Cognitive  Process) ในการเลือกท่ีจะท าตามตวัแบบใดท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อตวัเองได ้นอกจากน้ี แมน้กัเรียนจะอยูใ่นครอบครัวท่ีสถานภาพบิดามารดา หรือถูกอบรมเล้ียงดู
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ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงพฤติกรรมของนกัเรียนอาจจะมีความแตกต่างกนั  แต่เม่ือไดฝึ้กทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศดว้ย
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมแลว้  นกัเรียนจะมีทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศไม่แตกต่างกนั    
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเยาวณีย ์พานธุวงศ ์(2553) ท่ีไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พฒันาพฤติกรรมความเป็นกลัยาณมิตรของนักเรียนชั้น ม.2  ร.ร.อ่างศิลา จ.อุบลราชธานี  พบว่านักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมความเป็นกลัยาณมิตรสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีมีการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวแบบรักสนับสนุนและแบบใชเ้หตุผลมากเม่ือไดใ้ชชุ้ด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมความเป็นกลัยาณมิตร มีพฤติกรรมความเป็นกลัยาณมิตรสูงกว่านักเรียนท่ี
ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวแบบรักสนับสนุนและแบบใชเ้หตุผลน้อย และนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีภูมิ
หลงัทางชีวสังคมต่างกนั เม่ือไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมความเป็นกลัยาณมิตร มีพฤติกรรม
ความเป็นกลัยาณมิตรไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    พชัตรา พรมชาติ(2555)ท่ีไดศึ้กษาผลการใชชุ้ด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเ รียนชั้ น   ม.3  ร .ร .พระแม่มารี 
กรุงเทพมหานคร  พบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีเพศ ผลการเรียนเฉล่ีย และรายไดข้องครอบครัวต่างกนั หลงัการ
ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมมุ่งมัน่ในการท างาน  มีพฤติกรรมดังกล่าวไม่แตกต่างกัน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สมพงษ์  จินดารุ่งเรืองรัตน์ (2546)  ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางจิตวิทยาและปัจจยัทางชีว
สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวยัรุ่น ซ่ึงพบว่า นักเรียนท่ีมีเพศ  ระดบัชั้นปี และฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวต่างกนัมีการเห็นคุณค่าในตนเองไม่แตกต่างกนั  

6.3  ผลจากการทดลองตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี  3  พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองในระยะติดตามมี
ทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศไม่แตกต่างกนักบัระยะหลงัการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อภิปราย
ได้ว่า  ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคม  ท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบและ
ทดลองใชก่้อนน ามาใชจ้ริง  มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศของนักเรียน  แต่
อย่างไรก็ตามการฝึกทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวก็ควรต้องท าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
สามารถเกิดการเรียนรู้และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างคงทนถาวร  ซ่ึงจากการทดลองผ่านไป  2  สัปดาห์  
เม่ือไดท้  าการติดตามนกัเรียนกลุ่มทดลองอีกคร้ัง  พบว่า ทกัษะการปฏิเสธในการคบเพ่ือนต่างเพศมีคะแนนลดลง  
กล่าวคือ  ระยะหลงัการทดลอง X =17.80 , S.D. = 2.74   และระยะติดตาม X =16.86, S.D. = 1.90 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ

เป็นเพราะคนไทยส่วนใหญ่มกัจะถูกสอนให้รู้จกัเกรงใจ  จึงไม่กลา้ปฏิเสธ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจจะท าให้เกิดผลดีและ
ผลเสียได ้  โดยเฉพาะในสังคมทุกวนัน้ีท่ีมีปัญหาต่างๆมากมายท่ีเก่ียวพนักบัวยัรุ่น  ไม่เฉพาะแต่ปัญหาการคบ
เพ่ือนต่างเพศเท่านั้น  ยงัมีปัญหาอ่ืนๆอีกมากมาย  เช่น  ปัญหาการใชส้ารเสพติด  การเท่ียวกลางคืน  การขบัรถ
ป่วนเมือง  การหนีเรียน  เป็นตน้  ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุจากการปฏิเสธไม่เป็น  กลวัการไม่ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน  
หรืออาจจะแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าเราเป็นคนดีหรือเก่งสามารถท าอะไรได้เหมือนเพ่ือนๆในกลุ่ม  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
อาจจะเป็นกบัดกัไปสู่การเกิดปัญหาในอนาคตได ้ ดงันั้นครูจึงมีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะ
การปฏิเสธให้ไดผ้ลและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดดี้ในแบบของตนเอง  

6.4  ผลจากการทดลองตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี  4  พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดเ้รียนดว้ยชุด
กิจกรรม     แนะแนวตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด( X = 4.40 , S.D. =0.68) 
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อภปิรายได้ว่า  ชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดผ้า่นกระบวนการตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ  การทดลอง
ก่อนใช้จริงและคดัเลือกส่ือท่ีทนัสมยั น่าสนใจมีความสอดคล้องกบัสภาพสังคมปัจจุบนัมาใชป้ระกอบการจัด
กิจกรรม  เลือกตวัแบบท่ีมีอยู่จริงในสังคม  ท าให้นักเรียนเขา้ใจไดง่้าย  เรียนรู้อย่างมีความสุข  สามารถน าส่ิงท่ี
เรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดงัท่ี      กิติยวดี บุญซ่ือ และคณะ(2541) ไดก้ล่าวว่า
กิจกรรมท่ีหลากหลายบทเรียนสนุก กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ ท าให้นักเรียนรู้สึกมีความสุขและความพึง
พอใจในเน้ือหาท่ีไดเ้รียน และเกิดการเรียนรู้ในท่ีสุด  และปาริชาติ  โชคพิพฒัน์ (2540)  กล่าวถึง  คุณค่าของชุด
กิจกรรมว่า ช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียน  ไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน  นอกจากน้ีบุญเก้ือ  ควรหาเวช  
(2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไวว้่า  ช่วยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น  ฝึกการ
ตดัสินใจแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ผูเ้รียนไดรั้บความรู้แนวเดียวกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และช่วยฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัเคารพ     ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ซ่ึงชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีสร้างข้ึน
สามารถท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
        7. 1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
                    ผูท่ี้จะใชชุ้ดกิจกรรมน้ีควรศึกษาคู่มือการใชใ้ห้เขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบย่อยของทฤษฎีปัญญาทาง
สังคม   กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการศึกษาจากตวัแบบและการฝึกทกัษะทั้ง 5  ทกัษะจึงควรมีวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมอยา่งมีความสุข  แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  ก่อน
จดักิจกรรม  ควรตกลง กติกาในการจดักิจกรรมให้ชดัเจน เพ่ือรักษาเวลาให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ควรเนน้นักเรียน
เป็นส าคญัในการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ปฏิบติั และฝึกพฤติกรรมท่ีตอ้งการพฒันาเป็นหลกั 
เพ่ือให้นกัเรียนเกิดพฒันาทกัษะไดด้ว้ยตนเอง ในขั้นสรุป ครูควรกระตุน้จูงใจให้นักเรียนน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
  7.2 ขอ้เสนอแนะการท าวิจยัคร้ังต่อไป  
      ควรวิจยัเชิงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศระหว่างวยัเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นและวยัรุ่น  
หรือวิจยัเชิงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคบเพ่ือนต่างเพศระหว่างวยัรุ่นตอนตน้และวยัรุ่นตอนปลาย   
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ วเิคราะห์ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์ในหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้
งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ และรูปแบบการจดัหาทรัพยากร รวมทั้ง ประเด็นการใชง้าน
และลกัษณะการใชง้านของนกัศึกษาในปัจจุบนั จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ทรัพยากรของฝ่ายคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับการเรียนการสอน ปริมาณการใชง้านหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการช่วง
ระหวา่งเวลา 16:30น ถึง 20:00น มีปริมาณสูงท่ีสุด ปริมาณการใชง้านหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในเวลาราชการ
คิดเป็นเพียงร้อยละ 35 ของจ านวนชัว่โมงท่ีอุปกรณ์สามารถใหบ้ริการได ้ ดงันั้น ฝ่ายคอมพิวเตอร์ควรพิจารณา
ปรับลดระยะเวลาการใหบ้ริการนอกเวลา ปรับลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการใหบ้ริการ และปรับลดจ านวน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่าทุกๆ 3 ปีลงใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน โดยเพ่ิมการซ้ือต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพ่ือใชง้านต่ออีก 3 ปีใหบ้างหอ้งปฏิบติัการท่ีใหบ้ริการในรายวชิาพ้ืนฐาน   
ค าส าคญั : การประเมินความคุม้ค่า การเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริการคอมพิวเตอร์  

Abstract 
This research aims to analyze the cost effectiveness of the computing resources in the computer 

engineering laboratory, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University by considering the usage, the cost, 
the resource management, and the current usage pattern of the users. The analysis results show that the 
computing resources are mostly using for teaching purposes. The computer usage outside normal hours during 
16:30 to 20:00 is the highest. The computer usage during normal hours is 35% of the total available service 
hours. Therefore, the engineering computer service should consider 1) to reduce the service hours outside 
normal business hours, to reduce the number of service computers, and 3) to reduce the number of rental 
computers every 3 years to ensure proper usage. The basic course laboratories can use the computers that are 
purchased after the end of the 3-year rental period. 

Keywords :  Cost effectiveness evaluation, computer rental, computer services 
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1. บทน า 
ปัจจุบนั การใชง้านทรัพยากรคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงจ าเป็นในมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาทุกระดบั 

เน่ืองจากเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่ายเร่ิมเขา้มามีบทบาทใน การจดัการเรียนการสอน การอบรม การ
ด าเนินงานวจิยั การใหบ้ริการทางวชิาการ หรือแมก้ระทัง่การจดัการสอบเพื่อวดัและประเมินผลต่างๆ ซ่ึงฝ่าย
คอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสคร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ [1] เป็นอีกหน่วยงานหน่ึง
ซ่ึงรับผิดชอบการใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรมแก่ นกัศึกษา บุคคลากร และชุมชน ปัจจุบนั
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรมศาสตร์ ใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จ านวน 4 หอ้ง มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน 271 เคร่ือง (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1) โดยหอ้งปฎิบติัการทั้ง 4 หอ้ง จะใชใ้นการเรียน
การสอนเป็นหลกั ในช่วงนอกเวลาราชการจะใหบ้ริการหอ้งปฎิบติัการ Com4 เป็นหลกั อยา่งไรก็ตามผูข้อรับ
บริการสามารถขอจองหอ้งปฎิบติัการเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน การวจิยั การอบรบ หรือการสอบ โดยติดต่อผา่น
ทางเจา้หนา้ท่ี  

ตารางที่  1 : จ านวนคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้บริการในแต่ละห้อง 

ห้องปฎบิตักิาร จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ 
Com1 100 10 
Com2 60 6 
Com3 66 6 
Com4 45 6 
รวม 271 28 

ผูใ้ชง้านในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาระของเคร่ืองโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นเร่ืองของงานทางดา้นการเรียนการสอน โครงการฝึกอบรม  การสอบใบประกอบวชิาชีพ และงานวจิยัของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งน้ี การใหบ้ริการดงักล่าวมีรายการค่าใชจ่้าย เช่น ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่า
ล่วงเวลาบุคลากร และค่าสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงคา่ใชจ่้ายเหล่าน้ีมีการเพ่ิมข้ึน กอรปกบัปริมาณการ
ใชง้านนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรม และการสอบมีปริมาณลดลง เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้าย
และวางแผนการใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในอนาคตท่ีเหมาะสม งานวจิยัช้ินน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
ความคุม้ค่าของการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการปรับปรุงการใหบ้ริการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
การวเิคราะห์ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายในส่วนของค่า
ล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ีในช่วงการใหบ้ริการนอกเวลาราชการ ค่าสาธารณูปโภค และขอ้มูลปริมาณการใชง้าน
ทรัพยากรในภารกิจต่างๆ เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหารจดัการบริการคอมพิวเตอร์ในอนาคตต่อไป ถึงแมผ้ล
จากงานวจิยัช้ินน้ีจะเนน้ขอ้มูลของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรมศาสตร์เป็นหลกั แต่แนวทางการวเิคราะห์ การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัช้ินน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์ลกัษณะเดียวกนัของหน่วยงานอ่ืนได ้

2. ระเบียบวธีิการวจิยั 
2.1 ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวจิยัจะใชข้อ้มูลจริงระหวา่งปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ซ่ึงประกอบดว้ย 
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 ขอ้มูลจ านวนชัว่โมงในการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากการจดัการเรียนการสอนใน
หอ้งปฏิบติัการ การขอใชบ้ริการหอ้งปฎิบติัการเพ่ือกิจกรรมการอบรม การจดัการสอบ และอ่ืนๆ 

 ขอ้มูลค่าไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาให้บริการ ซ่ึงไดรั้บการอนุเคราะห์จากหน่วยอาคาร
สถานท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์  

 ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการจดัหาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบติัการ ซ่ึงใชว้ิธีการเช่าจาก
บริษทัเอกชนโดยมีระยะเวลาของสญัญาเช่ารอบละสามปี ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะครอบคลุมไปถึงค่า
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดงักล่าวดว้ย 

 ขอ้มูลค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ีในระหวา่งการบริการนอกเวลาราชการ 
 ขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการนอกเวลาราชการ ซ่ึงด าเนินการโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากระบบ

บนัทึกขอ้มูลการเขา้ใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบติัการท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนและฝังตวัอยู่ในเคร่ืองแม่ข่าย 
เน่ืองจากนกัศึกษาและบุคคลกรจ าเป็นตอ้งลงช่ือเขา้ใชง้านผ่านเคร่ืองแม่ข่ายก่อน จึงจะสามารถใชง้าน
ทรัพยากรในห้องปฏิบติัการได้ ทั้งน้ี การบนัทึกขอ้มูลจะนบัจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใชง้าน หาก นาย ก 
เขา้ใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ระบบจะนบัจ านวนนกัศึกษา
เป็น 2 เน่ืองจากจะนบัการใชง้านในวนัเสาร์เป็น 1 และจะนบัการใชง้านในวนัอาทิตยเ์ป็น 1  

2.2 การให้บริการคอมพวิเตอร์ 
 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จ านวน 4 หอ้ง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 ทั้งน้ี ในการใหบ้ริการนอกเวลาราชการ จะ
มีเจา้หน้าท่ีของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์มาประจ าท่ีห้องปฏิบติัการตลอดช่วงเวลาให้บริการ ทั้งน้ี
เจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บค่าล่วงเวลาตามระเบียบ [2] โดยมีการให้บริการนอกเวลาราชการระหวา่ง 16:30น ถึง 22:00น 
ในช่วงวนัธรรมดา และระหวา่งเวลา 9:00น ถึง 16:00น ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ใน
ส่วนของการขอใชบ้ริการวชิาการ หรือการจดัอบรม เช่น การจดัการสอบใบประกอบวชิาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ 
[3] เป็นตน้ อาจจะมีช่วงเวลาในการใชง้านหอ้งปฏิบติัการตามท่ีผูข้อใชบ้ริการก าหนด  

2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์จะประกอบด้วยการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เน่ืองจาก
ประสิทธิภาพของการให้บริการมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น ความใหม่และทนัสมยัของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ นอกจากน้ี ความคล่องตวัในการบริหาร
จดัการงบประมาณก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีไม่สามารถวดัในเชิงปริมาณได ้เช่น การจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ในวงเงินระดบั
หม่ืนบาททุกเดือนจะท าใหห้น่วยงานไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเงินกอ้นใหญ่ในคราวเดียว เป็นตน้ 
 การวเิคราะห์มูลค่าของการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ไดจ้าก จ านวนชัว่โมงการใชง้านจริงของคอมพิวเตอร์ 
และค่าใชจ่้ายของเคร่ืองคอมพิเวเตอร์ต่อชัว่โมง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อชัว่โมงสามารถ
ค านวณไดจ้ากค่าใชจ่้ายในการจัดหา/ซ่อมบ ารุงและบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนชั่วโมงท่ีให้บริการ
อุปกรณ์ ในส่วนของจ านวนชัว่โมงการใชง้านจะค านวณเป็นจ านวนชัว่โมงรวมท่ีมีการใชง้านคอมพิวเตอร์ เช่น 
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การจดัการเรียนการสอนใชเ้วลา 2 ชัว่โมงและมีนกัศึกษาจ านวน 35 คน รายวชิาดงักล่าวจะมีจ านวนชัว่โมงใชง้าน
จริงเป็น 70 ชัว่โมง (35 เคร่ือง x 2 ชัว่โมง) 
  ประมาณการจ านวนนกัศึกษาของคณะวศิวกรรมศาสตร์ในระดบัปริญญาตรีจ านวน 2,600 คน ในระดบั
บณัฑิตศึกษาจ านวน 700 คน ประมาณการบุคคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 400 คน นอกจากน้ี ยงัมี
นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีวิทยาเขตภูเก็ต และนักศึกษาท่ีใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรอีก ประมาณ 300 คน ดงันั้น ประมาณการของผูใ้ชบ้ริการทั้งส้ิน 4,000 คน ทั้งน้ี ตวัเลข
ดงักล่าวจะใชเ้ป็นฐานในการวเิคราะห์สดัส่วนของผูใ้ชง้าน  

3. ผลการรวบรวมข้อมูล 
3.1 ปริมาณการใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในเวลาราชการ 

กิจกรรมการใชง้านห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในเวลาราชการสามารถแบ่งเป็น  3 กิจกรรมหลกั คือ 
การเรียนการสอน การสอบ และการอบรม ผลของการเก็บขอ้มูลจ านวนชัว่โมงการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2555 (มกราคม – ธนัวาคม 2555) ปรากฏวา่มีการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด (88,505 ชัว่โมงหรือร้อยละ 78) ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 2  

ตารางที่  2: จ านวนช่ัวโมงที่ใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบ่งตามกจิกรรมประจ าปี พ.ศ. 2555 

กจิกรรม จ านวนช่ัวโมง ร้อยละ 
การเรียนการสอน 88,505 78.0 

การสอบ 14,510 12.8 
การอบรม 10,465 9.2 

ปริมาณการใชง้านหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์อยูท่ี่ประมาณ 15 รายวชิาต่อภาคการศึกษา และรายวิชาท่ี

มีจ านวนชัว่โมงการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดคือ รายวชิา Introduction to Computer Programming ซ่ึง

เป็นรายวชิาบงัคบัท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ตอ้งเรียน หากจ าแนกปริมาณการใชง้านตาม

ภาควชิาพบวา่ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นภาควชิาท่ีใชง้านหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์สูงท่ีสุด ปริมาณ

การใชง้านในอนัดบัรองลงมาคือภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

3.2 ปริมาณการใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์นอกเวลาราชการ 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ

ในช่วงปีการศึกษา 2554 ถึง ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จ านวนผูใ้ชง้านในช่วงเวลา 16:30น ถึง 20:00น จะมี
ปริมาณสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาอ่ืนหรือประมาณร้อยละ 35.55 และ 33.70 ของจ านวนผูใ้ชท่ี้เป็นไปได้
ทั้งหมด (4,000 คน) ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 ตามล าดบั ในขณะท่ีจ านวนผูใ้ชง้านในช่วงเวลา 20.00น ถึง 
22:00น คิดเป็นร้อยละ 10.65 และ 9.10 ของจ านวนผูใ้ชท่ี้เป็นไปไดท้ั้ งหมด ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 
ตามล าดบั ส่วนจ านวนผูใ้ชง้านในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 17.13 และ 12.43 ของจ านวนผูใ้ชท่ี้
เป็นไปไดท้ั้งหมด ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 ตามล าดบั 
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ตารางที่  3 : จ านวนผู้ใช้บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ นอกเวลาราชการ ระหว่าง ปีการศึกษา 2554 - 2555 

วนั/เวลา ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 รวม 
จ-ศ (16:30 น.-20:00 น.) 1,422 1,348 2,770 
จ-ศ (20:00 น.-22:00 น.) 426 364 790 
ส-อา (9:00 น.-16:00 น.) 685 497 1,182 
รวม 2,533 2,209 4,742 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่า

ล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ีนอกเวลาราชการ และค่าไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศ ทั้งน้ี ตารางท่ี 4 แสดงค่าล่วงเวลาของ

เจา้หนา้ท่ีในช่วงเวลาใหบ้ริการนอกเวลาราชการ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 2555 เป็นจ านวนเงิน

ทั้งส้ิน 84,480 บาท 

ตารางที่  4 : ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ค่าล่วงเวลา 9,360.00 8,940.00 9,240.00 1,020.00 1,260.00 2,100.00 
เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ค่าล่วงเวลา 8,640.00 9,960.00 8,220.00 10,200.00 5,580.00 9,960.00 

 ปัจจุบันฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยการท าสัญญาเช่าจาก
บริษทัเอกชนมีระยะเวลา 3 ปี โดยสญัญาเช่าจ านวน 208 เคร่ืองในราคาเคร่ืองละ 680 บาทต่อเดือน และสัญญาเช่า
จ านวน 76 เคร่ืองในราคาเคร่ืองละ 690 บาทต่อเดือน ค่าใชจ่้ายตามสัญญาดงักล่าวรวมค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
นอกจากน้ีสัญญาเช่าแต่ละชุดจะรวมเคร่ืองส ารองจ านวนร้อยละ 2 ของจ านวนเคร่ืองในสัญญา เพื่อส ารองกรณี
เคร่ืองมีปัญหาและมีความตอ้งการใชง้านฉุกเฉิน  

ในขณะท่ีค่าไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศ ประมาณการค่าใช้จ่ายในราคาหน่วยละ 4.25 บาท โดย
เคร่ืองปรับอากาศในหอ้งปฏิบติัการ Com1, Com2 และ Com3 ประมาณการใชง้านอยูท่ี่ 19 หน่วยต่อเคร่ืองต่อวนั 
ในขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศในห้องปฏิบติัการ Com4 ประมาณการใชง้านอยูท่ี่ 35.5 หน่วยต่อเคร่ืองต่อวนัในวนั
ธรรมดา และ 19 หน่วยต่อเคร่ืองต่อวนัในวนัหยดุสุดสปัดาห์  

4. วเิคราะห์และอภิปรายผล 
4.1 ความคุ้มค่าของการให้บริการนอกเวลาราชการ 
 การใหบ้ริการนอกเวลาราชการจะจ ากดัอยูท่ี่ห้องปฏิบติัการ Com4 เป็นหลกั ดงันั้น ในการวิเคราะห์จะ
ใชฐ้านการค านวณจากทรัพยากรในหอ้งปฏิบติัการ Com4 เท่านั้น การให้บริการนอกเวลาราชการช่วงวนัธรรมดา
จะอยูร่ะหวา่งภาคการศึกษาจ านวน 15 สัปดาห์ในช่วงภาคการศึกษาปรกติ และจ านวน 6 สัปดาห์ในช่วงภาคฤดู
ร้อน กล่าวคือ ชัว่โมงการใหบ้ริการนอกเวลาราชการทั้งหมดในช่วง 16:30น ถึง 20:00น ตลอดปีการศึกษาคิดเป็น 
630 ชัว่โมง ในช่วง 20:00น ถึง 22:00น คิดเป็น 360 ชัว่โมง และ 504 ชัว่โมงในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ ค่าเช่า
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในอตัราเคร่ืองละ 690 บาทหรือ 23 บาทต่อวนั หรือประมาณ 1.65 บาทต่อชัว่โมง (โดยค านวณ
ท่ี 14 ชัว่โมงต่อวนั ตั้งแต่ 8:00น ถึง 22:00น) ตารางท่ี 5 แสดงค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการแยกตามช่วงเวลา     
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 5 จะเห็นว่าค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปริมาณการใชง้านในปีการศึกษา 2554 และ ปี
การศึกษา 2555 ในช่วงวนัท าการระหวา่งเวลา 16:30น ถึง 20:00น มีค่าต ่าสุดท่ี 28.02 บาทในปีการศึกษา 2554 
และ 29.56 บาทในปีการศึกษา 2555 โดยค่าใชจ่้ายเฉล่ียเพ่ิมข้ึนถึงสองเท่าในการใหบ้ริการในอีกสองช่วงท่ีเหลือ 

ตารางท่ี 5 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการนอกเวลาราชการแยกตามช่วงเวลา 
รายการ วนัท าการ 16:30-20:00น วนัท าการ 20:00-22:00น วนัหยุดสุดสัปดาห์ 
ค่าเช่าเคร่ือง (ต่อ 1 เคร่ือง) 1,039.50 594.00 831.60 
ค่าไฟ (ต่อ 1 เคร่ืองปรับอากาศ) 7,302.27 4,172.72 5,841.41 
ค่าล่วงเวลา 31,500.00 18,000.00 30,240.00 
รวมค่าใช้จ่าย 39,841.77 22,766.72 36,913.01 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อผูใ้ช ้ปี 2554 28.02 53.44 53.89 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อผูใ้ช ้ปี 2555 29.56 62.55 74.27 

4.2 ความคุ้มค่าของการให้บริการในเวลาราชการ 
 จากจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการทั้งส้ิน 271 เคร่ือง สามารถประมาณการจ านวนชัว่โมงท่ี
สามารถให้บริการในเวลาราชการในระยะเวลาหน่ึงปี ไดท้ั้งส้ิน 322,490 ชัว่โมงโดยประมาณการท่ี 7 ชัว่โมงต่อ
วนั 5 วนัต่อสัปดาห์ 17 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และ 2 ภาคการศึกษาต่อปี เม่ือน าขอ้มูลขา้งตน้ไปวิเคราะห์
ร่วมกบัขอ้มูลในตารางท่ี 2 จะเห็นวา่ปริมาณการใชง้านจริงในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นเพียงร้อยละ 35 ของปริมาณ
ชัว่โมงท่ีสามารถใหบ้ริการไดเ้ท่านั้น หากค านวณจากปริมาณการใชง้านจริงจะเห็นวา่จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ตอ้งการอยูท่ี่ 100 เคร่ืองเท่านั้น ซ่ึงจะไดป้ริมาณชัว่โมงใหบ้ริการทั้งส้ิน 119,000 ชัว่โมง  
 อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการจริงนั้น ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา เช่น การลง
ปฏิบติัการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงบ่าย ท าให้ห้องปฏิบติัการมกัจะวา่งในช่วงเชา้ ส่งผลให้ในช่วงบ่ายจะมีความ
ตอ้งการใชง้านหอ้งปฏิบติัการในเวลาเดียวกนัจากหลายรายวชิา อีกทั้ง ความแตกต่างของจ านวนนกัศึกษาในแตล่ะ
รายวชิาส่งผลให ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์บางเคร่ืองในหอ้งท่ีมีการจดัการเรียนการสอน ไม่ถูกใชง้าน  

4.3 แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่าย 
การปรับลดระยะเวลาการใหบ้ริการนอกเวลาราชการ จากขอ้มูลในตารางท่ี 5 จะเห็นวา่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์

ควรพิจารณางดการให้บริการนอกเวลาราชการในช่วงเวลาหลงั 20:00น ในวนัท าการและการให้บริการในช่วง
วนัหยดุสุดสปัดาห์ เน่ืองจากปริมาณการใชง้านหอ้งปฏิบติัการมีแนวโนม้ลดลงและมีจ านวนนอ้ย 

การปรับลดปริมาณการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากขอ้มูลปริมาณการใชง้านจริงในช่วงเวลาราชการ และ
ปริมาณการใชง้านนอกเวลาราชการท่ีลดลง จะเห็นไดว้า่การใชง้านห้องปฏิบติัการส่วนใหญ่ใชเ้พ่ือการเรียนการ
สอน อีกทั้ง ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบนัมีราคาลดลง ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ดังนั้น ฝ่ายคอมพิวเตอร์อาจสามารถพิจารณาปรับลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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ให้บริการลงในบางห้อง และเปล่ียนการให้บริการเป็นการให้บริการระบบเครือข่ายและโต๊ะท างานแทน ทั้งน้ี 
นักศึกษาท่ีมีอุปกรณ์ของตนเองสามารถใชง้านระบบเครือข่ายในห้องปฏิบติัการผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ตนเอง อีกทั้ง การอบรมคอมพิวเตอร์บางประเภทมีความจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เฉพาะ การมีพ้ืนท่ีว่างส าหรับ
ให้บริการโครงการอบรมลักษณะดังกล่าว อาจจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการให้บริการวิชาการของฝ่าย
คอมพิวเตอร์ฯ  

อีกแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถลดค่าใชจ่้ายได ้คือ การพิจารณาการซ้ือต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้
ในห้องปฏิบติัการบางห้อง เน่ืองจากโปรแกรมส าหรับการเรียนการสอนในระดบัพ้ืนฐาน เช่น Introduction to 
Computer Programming หรือ Engineering Drawing นั้น ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีความ
ทนัสมยัทุกๆ 3 ปี เคร่ืองคอมพิวเตอร์อายุระหวา่ง 0 ถึง 6 ปี ยงัสามารถให้บริการในการจดัการเรียนการสอน
รายวชิาพ้ืนฐานลกัษณะดงักล่าวได ้

อยา่งไรก็ตาม การเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีขอ้ดีในแง่ของการซ่อมบ ารุงเม่ือเกิดปัญหากบัอุปกรณ์ อีกทั้ง
อุปกรณ์จะมีความทันสมัยทุก 3 ปี อีกทั้ งคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการเรียนการสอนในหลกัสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตดา้นการจดัการสารสนเทศ ซ่ึงถือเป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งการความทนัสมยั
ของอุปกรณ์ ดงันั้น การเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงยงัมีความจ าเป็นอยู ่แต่จ านวนเคร่ืองเช่าอาจจะลดลงเหลือเพียง 
45 ถึง 60 เคร่ืองตามจ านวนนกัศึกษาในรายวชิาของหลกัสูตรเหล่าน้ี  

การลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย ในกรณีท่ีมีผูใ้ชง้านหอ้งปฏิบติัการมีจ านวนนอ้ย ควรใหม้ารวมกนัใชง้านในหอ้ง
ใดหอ้งหน่ึงเพ่ือเป็นการประหยดัการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ทั้งน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบติัการ
ทุกหอ้งควรมีโปรแกรมและความสามารถในการใชง้านท่ีเหมือนกนัเพ่ือใหน้กัศึกษาและบุคคลากรสามารถใชง้าน
ผา่นหอ้งปฏิบติัการใดก็ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งเฉพาะเจาะจงห้อง อยา่งไรก็ตามโปรแกรมบางประเภทมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งอยูป่ระจ าหอ้งเน่ืองจากเป็นการลงโปรแกรมแบบเฉพาะเคร่ือง ดงันั้น ในการเปิดใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการก็
ควรจะยดึการใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการท่ีมีโปรแกรมครบถว้นเป็นหลกั 

5. สรุป 
 งานวิจัยน้ีได้น าเสนอการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทาง
วศิวกรรมศาสตร์ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยพิจารณาขอ้มูลการใชง้านจริง ใน
ระหวา่งปีการศึกษา 2554 ถึงปีการศึกษา 2555 ทั้งในและนอกเวลาราชการ ขอ้มูลค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ี และขอ้
มูลค่าไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศในห้องปฏิบติัการ  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใชง้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการระหวา่งเวลา 16:30น ถึง 20:00น สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการใชง้านนอกเวลาราชการ
ในช่วงเวลาอ่ืน ซ่ึงขอ้มูลท่ีแสดงทั้งสองปีการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี ปริมาณการใชง้านจริงใน
เวลาราชการคิดเป็นเพียงร้อยละ 35 ของปริมาณบริการท่ีเป็นไปไดข้องอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่นอกจากน้ี การใชง้านส่วน
ใหญ่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานซ่ึงอาจสามารถให้บริการโดยใชง้านอุปกรณ์ท่ีมีอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปีไดโ้ดยไม่มี
ผลกระทบมากนกั 

จากขอ้มูลทั้งหมดสามารถสรุปแนวทางการใหบ้ริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
ไดด้งัน้ี 1) ควรพิจารณาปรับลดระยะเวลาการใหบ้ริการนอกเวลาราชการลง 2)ควรพิจารณาปรับลดจ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหบ้ริการลง และปรับเป็นการใหบ้ริการการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายและสถานท่ีท างานแทน เพื่อให้
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นกัศึกษาสามารถน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาของตนเองมาใช้ 3) ควรพิจารณาเปล่ียนจากการเช่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เป็นการเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลงัหมดสญัญา 3 ปี เพ่ือประหยดังบประมาณ อีกทั้ง การเรียน
การสอนในรายวชิาพ้ืนฐานไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัทุก 3 ปี และ 4) ควรพิจารณาเช่า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในจ านวนท่ีพอเพียงต่อการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีตอ้งการอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 

6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
แนวทางการปรับลดจ านวนชัว่โมงการใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ จาก

ผลการวจิยัน้ี ไดรั้บการเห็นชอบใหน้ าไปปฎิบติัจริงตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2557 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 แลว้ [4]  

7. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณหน่วยงานอาคารสถานท่ี คณะวศิวกรรมศาสตร์ ท่ีใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวก

ในเร่ืองของขอ้มูลค่าสาธารณูปโภค งานวจิยัช้ินน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากเงินรายไดค้ณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ประเภทโครงการวจิยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหสั ENG-54-2-7-7-0126-S  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัปรากฏการณ์วิทยาแบบบรรยาย มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้และปัจจยัส่งเสริมความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ผูใ้ห้

ขอ้มูลเป็นมารดาหลงัคลอด 6 เดือน -1 ปี ท่ีประสบความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน เก็บ

ขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามแนวคาํถาม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขอ้มูลทัว่ไปวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีการ

ของโคไลซี (Colaizzi, 1978) ผลการศึกษาพบวา่ มารดาหลงัคลอดมีการรับรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ความสาํเร็จใน

การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ใน 2 ประเด็น คือ ภูมิใจ และมีความสุข ท่ีสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่

อย่างเดียว 6 เดือนไดส้ําเร็จโดยมีปัจจยัส่งเสริมความสําเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 4 ดา้น คือ (1) การรับรู้

ประโยชน์ของนมแม่ (2) ความตั้งใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (3) แหล่งสนบัสนุน คือ ครอบครัว เจา้หนา้ท่ี ส่ือ 

และ (4) การจดัการและกลวิธี ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสามารถนาํไปใชส่้งเสริมให้มารดาหลงั

คลอดเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนไดส้าํเร็จมากข้ึน  

 

คาํสําคญั : นมแม่ การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วทิยา 
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Abstract 

 The purpose of this phenomenology research was to describe perception and factors related to six 

month successful experiences of exclusive breastfeeding among postpartum mothers. Informants were 

postpartum women who had exclusively breastfed for six month. Data were collected using in-depth interview, 

semi structured interview guides, non-participants observation, and analyzed using Colaizzi ’s method. Results 

showed that postpartum mother experienced gratification and happiness offer being successful six-month 

exclusively breastfeeding related were (1) awareness of the benefits of exclusive breastfeeding (2) intention to 

provide exclusive breastfeeding (3) continuous support from families, health personnels, and media (4) an 

appropriate strategic management for exclusive breastfeeding. These findings can be used to improve successful 

rate of promoting exclusive breastfeeding.  

 

Keywords :  Breastfeeding, Exclusive breastfeeding to six months, Phenomenological 
 

1. บทนํา 

 การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ช่วยให้ลูกเร่ิมตน้ชีวิตดว้ยสุขภาพท่ีแข็งแรง ลูกท่ีไดรั้บนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน 

นอกจากจะส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาแลว้ ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของเด็กเก่ง ดี และมีสุขต่อไปในอนาคต 

ดงันั้นองคก์ารอนามยัโลก กระทรวงสาธารณสุขและองคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่จึงกาํหนด

เป็นนโยบายในการส่งเสริมใหม้ารดาเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวเป็นเวลา 6 เดือน (WHO, 2013) 

 ในประเทศไทยไดมี้การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) และในปี พ.ศ. 2546 ไดมี้การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนข้ึน โดย

กาํหนดเป้าหมายเป็นร้อยละ 30 จากสถิติในปี 2549 พบวา่มารดาเพียงร้อยละ 5.4 ท่ีสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่

อยา่งเดียว 6 เดือนสาํเร็จ หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันาระบบและการใหบ้ริการการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวอยา่ง

ต่อเน่ือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 - 2552 อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25 - 29.6 (สาํนกั

นโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553) แต่ถึงแมจ้ะมีการพฒันาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเน่ือง 

อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวก็ยงัตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด จึงมีการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันา และหาแนวทางใน

การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ใหป้ระสบความสาํเร็จตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความตั้งใจของ

มารดาท่ีมีผลต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ บุคลากรทางการแพทย ์สาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นบุคคล

สาํคญัในการใหค้วามรู้ เสริมสร้างเจตคติ พฒันาทกัษะ ให้คาํปรึกษา และสนบัสนุนในการแกปั้ญหาการเล้ียงลูก

ดว้ยนมแม่อยา่งเดียว (จิราพร วงศ์ใหญ่, 2551; และสุจิตรา ยวงทอง, 2555) นอกจากน้ีครอบครัวมีบทบาทในการ

ช่วยส่งเสริมให้มารดาสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนสาํเร็จมากข้ึน (ทวนทอง ศรีบุญเรือง, 2551; 

และพชัรินทร์ ไชยบาล, 2553) และจากการทบทวนเอกสารพบวา่มารดาหลงัคลอดในตาํบลชะอวด อาํเภอชะอวด 

ร้อยละ 69.2 สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนไดส้าํเร็จ ไดรั้บคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ตาํบลนมแม่ใน

ระดับประเทศ  ตามโครงการตําบลนมแม่เ พ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
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ประสบการณ์ของมารดาท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนในพ้ืนท่ีดงักล่าว เพ่ือท่ีจะไดท้ราบขอ้มูลเชิงลึก

และสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาการรับรู้และปัจจยัส่งเสริมความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ของมารดา

หลงัคลอด 

 

3. วธีิการวจิยั 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบบรรยาย ซ่ึงเป็นการคน้หา และอธิบาย

ความหมายของประสบการณ์ชีวิต ตามการรับรู้ของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ และปัจจัยส่งเสริม

ความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ของมารดาหลงัคลอด ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ มารดาหลงัคลอด

ท่ีมีบุตรอาย ุ6-12 เดือน ท่ีอาศยัอยูใ่น อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 20 ราย เก็บขอ้มูลโดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามแนวคาํถามร่วมกบัการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม มีการบนัทึกเทปในการสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีการของโคไลซี (Colaizzi, 1978) และตรวจสอบผลการสรุปของประสบการณ์ท่ีศึกษากบั

การรับรู้ของตวัแทนกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

 

4. ผลการวจิยัและอภิปราย 

 ผูว้จิยัไดจ้าํแนกขอ้มูลนาํเสนอ ในประเด็นขอ้มูลทัว่ไป และขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ี 

 ข้อมูลทัว่ไป 

 มารดาหลงัคลอดท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ใน อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จาํนวน 20 ราย พบวา่อายเุฉล่ียของมารดาหลงัคลอดอยูท่ี่ 28 ปี (19-39 ปี) มีมารดาหลงัคลอดจาํนวน 11 ราย ท่ี

ไดรั้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ดา้นการทาํงานประกอบอาชีพมารดาหลงัคลอดจาํนวน 11 ราย ทาํงานประกอบ

อาชีพ เช่น คา้ขาย ทาํสวน รับราชการ และเป็นแม่บา้นไม่ไดท้าํงานประกอบอาชีพจาํนวน 9 ราย ดา้นรายไดข้อง

ครอบครัวส่วนใหญ่อยูท่ี่ 5,000-10,000 บาท/เดือน จาํนวน 12 ราย โดยท่ีมารดามีรายไดเ้ฉล่ีย 12,000 บาท/เดือน 

ลกัษณะของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียวจาํนวน 15 รายและครอบครัวขยายจาํนวน 5 ราย เป็นมารดา

หลงัคลอดครรภแ์รก 10 ราย และมารดาหลงัคลอดครรภ์หลงั 10 ราย มารดาหลงัคลอดจาํนวน 11 รายท่ีไม่มี

ประสบการณ์ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนมาก่อน และมีประสบการณ์ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่

อยา่งเดียว 6 เดือนจาํนวน 9 ราย ดา้นผูใ้ห้การช่วยเหลือมารดาหลงัคลอดส่วนใหญ่จาํนวน 19 ราย มีผูใ้ห้การ

ช่วยเหลือ และไม่มีผูใ้หก้ารช่วยเหลือจาํนวน 1 ราย อายเุฉล่ียของบุตรขณะเก็บขอ้มูล อยูท่ี่ 8.8 เดือน 

 ข้อค้นพบทีไ่ด้จากการศึกษา  

 จากการศึกษาพบวา่ มารดาหลงัคลอดมีการรับรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนม

แม่ และปัจจยัส่งเสริมความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ดงัน้ี 

  1. การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

มารดาหลงัคลอดท่ีประสบความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีการรับรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ดงักล่าวใน  

2 ประเด็น คือ ภูมิใจ และมีความสุข ดงัน้ี 
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   1.1 ภูมิใจ มารดาหลงัคลอดมีความภูมิใจท่ีตนเองท่ีสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่ง

เดียว 6 เดือนไดส้ําเร็จ โดยความภูมิใจของมารดาหลงัคลอด แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ (1) ภูมิใจท่ีนํ้ านมตนเอง

สามารถสร้างลูกให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย (2) ภูมิใจในความพยายามของตนเองท่ีสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ได้

สาํเร็จ ทั้งๆท่ีตอ้งทาํงานควบคู่ไปกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (3) ภูมิใจท่ีตนเองไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย จากบุคคล

อ่ืนและเป็นแม่ตวัอยา่งในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ดงัตวัอยา่งคาํพดูของมารดาหลงัคลอด ต่อไปน้ี 

   "รู้สึกภูมิใจมาก เหมือนเราได้ให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับลูก ทาํให้ลูกไม่ไข้เลย" (P3, 

L64-65) 

   "กรู้็สึกภูมิใจนะ ว่าเราสามารถท่ีจะให้ลกูกินนมเราอย่างเดียวได้ ท่ีจริงขายของยุ่งท้ัง

วัน แต่เรากท็าํได้ บ่อยมากท่ีขายของอยู่  ลูกร้องกต้็องว่ิงไปให้ลูกกินนม ว่ิงไปว่ิงมาท้ังวัน แต่เรากส็ามารถให้ลูก

กินนมแม่ได้ถึง 6 เดือน" (P13, L70-72)  

   "กรู้็สึกภูมิใจท่ีตัวเองทาํได้ เคยเป็นแม่ตัวอย่างเร่ืองการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ด้วย ตอนท่ี

เขามาประเมินอนามยั เจ้าหน้าท่ีเขาเลือกไปเป็นแม่ตัวอย่างด้วยตอนน้ันภูมิใจมาก" (P11, L40-42) 

   1.2 มีความสุข มารดาหลงัคลอดท่ีประสบความสาํเร็จในการล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่ง

เดียว 6 เดือน รับรู้วา่การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นั้นทาํให้แม่มีความสุข โดยมุมมองความสุขของมารดาท่ีเล้ียงลูกดว้ย

นมแม่เกิดจากเหตุผล 3 ขอ้ คือ (1) มีความสุขท่ีลูกไดดู้ดนมแม่ ทาํให้เกิดจากความรัก ความผูกพนัต่อลูก (2) มี

ความสุขท่ีเห็นลูกเติบโตข้ึนดว้ยนํ้ านมของตนเอง (3) มีความสุขท่ีไดอ้ยูก่บัลูกตลอดเวลา และไดใ้ห้นมลูกทุกคร้ัง

ท่ีลูกตอ้งการ ดงัตวัอยา่งคาํพดูของมารดาหลงัคลอด ต่อไปน้ี 

   "…ท่ีสาํคัญทาํให้เรารู้สึกผูกพันกับลูกมาก เวลาลูกกินนม ลูกได้มองหน้าแม่ ได้จับ

แม่ แม่กไ็ด้มองลกู มนัเป็นความรู้สึกท่ีดีมาก" (P16, L71-73) 

   "…เรามีความสุขนะ ลูกโตขึน้ทุกวัน โตขึน้จากนมเรา เราเลีย้งลูกเองดูเหมือนว่าช้า 

ท่ีจริงเราได้เห็นลูกตลอด ตั้งแต่ยิม้ ลูกคลาน ลูกหัดเดิน ลูกเราแขง็แรง ร่าเริงตลอด เรากมี็ความสุขนะ" (P3 (3), 

L10-12) 

   "ท่ีเราได้ใกล้ชิดกับลกูตลอดเวลา ไม่ว่าลูกจะไปไหน พอถึงเวลากินนมเขากก็ลับมา 

เราได้พูดคุยกับลูก ได้เล่นกับลูก ได้อยู่ กับลูกตลอดเวลา ได้เห็นพัฒนาการของเขาตั้งแต่คลอดเลย ทาํให้เรามี

ความสุขมากกว่าเพ่ือน" (P3 (3), L13-15) 

  2. ปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มารดาหลงัคลอดท่ี

ประสบความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีปัจจยัส่งเสริมความสาํเร็จ ดงัน้ี 

   2.1 การรับรู้ประโยชน์ของนมแม่ โดยเกิดจากประสบการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่

โดยตรง และจากการได้รับความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของนมแม่ ทาํให้มารดาหลังคลอดมีการรับรู้เก่ียวกับ

ประโยชน์ของนมแม่ใน 4 ดา้น คือ (1) นมแม่ดีท่ีสุดสาํหรับลูก ในนํ้ านมแม่มีสารอาหารครบถว้น ทาํให้ลูกฉลาด

และมีพฒันาการท่ีดี (2) นมแม่มีภูมิตา้นทานทาํให้ลูกแข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย บางรายในระยะท่ีลูกกินนมแม่อยา่ง

เดียว 6 เดือน ลูกไม่มีอาการเจ็บป่วยเลย (3) นมแม่ ทาํให้เกิดความรัก ความผูกพนัระหวา่งแม่-ลูก และ (4) นมแม่

ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายภายในครอบครัว ดงัตวัอยา่งคาํพดูของมารดาหลงัคลอด ต่อไปน้ี 

   "จริงๆเราอยากให้ลกูเก่ง ลูกฉลาด เขาบอกว่ากินนมแม่แล้วลูกฉลาด เดก็พัฒนาการ

ดี กต้็องให้กินนมแม่แหละดีท่ีสุด" (P7 (2), L33-34) 
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   "เข้าใจว่าถ้าลูกกินนมแม่ลูกจะแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ลูกกินนมแม่อย่างเดียวเลย

ตั้งแต่คลอด ไม่ไข้เลย เป็นเดก็ร่าเริง มีความสุขไม่เครียด ไม่งอแง เลีย้งง่าย" (P14, L27-28) 

   "…ทาํให้เกิดความผูกพันกัน อย่างน้อยเวลาลูกกินนม ลูกก็ได้จับตัวแม่ จับเส้ือแม่ 

บางทีกจั็บนมแม่ ลกูกับแม่กจ็ะเกิดความผูกพันกันมาก" (P3, L46-47) 

   "…การเลีย้งลกูด้วยนมแม่มีประโยชน์กับลกู และกท็าํให้แม่ประหยดัได้เยอะ ไม่ต้อง

จ่ายตังค่านม รายได้กไ็ม่ค่อยมี อะไรท่ีประหยดัได้กต้็องประหยดั" (P6 (2), L14-18)  

   2.2 ความตั้งใจในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ จากการศึกษามารดาหลงัคลอดท่ีประสบ

ความสาํเร็จในการล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน พบวา่ ดว้ยความรักท่ีมีต่อลูกส่งผลทาํให้แม่มีความตั้งใจ 

และพยายามท่ีจะเล้ียงลูกดว้ยนมแม่จนประสบความสาํเร็จ ดงัตวัอยา่งคาํพดูของมารดาหลงัคลอด ต่อไปน้ี 

   "คิดว่าเราตั้งใจ ตรงนีส้าํคัญมาก พอเราตั้งใจเรากอ็ยากจะทาํให้สาํเร็จ อีกอย่างต้อง

คิดถึงผลดีท่ีเกิดกับลกู อะไรท่ีทาํให้ลกูดี ส่วนมากกท็าํหมดแหละ…"(P3 (2), L26-31) 

   "น้องคิดว่าเกิดจากตัวเราอย่างเดียว ถ้าเราตั้งใจ เรากจ็ะทาํได้ อย่างน้องน้องพยายาม

อ่านละเอียดเลยเก่ียวกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ คิดว่าถ้ามีอะไรท่ีดีกับลูกกจ็ะทาํทุกอย่าง เพราะเราเป็นแม่เราต้อง

รักลกูเรามากกว่าคนอ่ืนอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันอะไรท่ีดีกับลกูทาํได้หมด" (P12, L130-134) 

   2.3 แหล่งสนับสนุน มารดาหลงัคลอดท่ีประสบความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนม

แม่มีแหล่งสนบัสนุนท่ีสาํคญั 3 แหล่ง คือ (1) ครอบครัว ไดแ้ก่ แม่ สามี แม่สามี และญาติสนิท โดยมารดาหลงั

คลอดไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือ ในเร่ืองต่างๆ เช่น เร่ืองอาหารการกิน การช่วยดูแลลูก การทาํงานบา้น และการ

คอยกระตุน้เตือนเร่ืองการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ครอบครัวจึงถือไดว้า่เป็นแหล่งสนบัสนุนท่ีสาํคญัท่ีทาํใหม้ารดาหลงั

คลอดประสบความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ (2) เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เป็นบุคคลท่ีให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งใน

การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โดยมีการใหค้วามรู้ตั้งแต่ในระยะตั้งครรภจ์นกระทัง่หลงัคลอด ทาํใหม้ารดาสามารถทราบ

ถึงการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีถูกวธีิ และเขา้ใจถึงประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ สามารถเอาความรู้ท่ีไดรั้บไป

ใชป้ระโยชน์หลงัจากกลบัไปอยูบ่า้น (3) ส่ือส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ไม่วา่จะเป็นสมุดสีชมพู เอกสาร แผ่น

พบั หรือแมแ้ต่ส่ือทางอินเทอร์เนต ท่ีมารดาหลงัคลอดสามารถใชศึ้กษา หาความรู้เพ่ิมเติม ทาํใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการ

เล้ียงลูกดว้ยนมแม่มากข้ึน ดงัตวัอยา่งคาํพดูของมารดาหลงัคลอด ต่อไปน้ี 

   " …แม่ก็ช่วยทุกอย่าง ถึงแม่ก็แข็งกันนะว่าคลออดแล้วต้องให้หลานแกกินนมแม่

อย่างเดียว 6 เดือน ไม่ให้กินอย่างอ่ืนเลย แกดูแลทุกอย่าง น้องให้กินนมอย่างเดียวอย่างอ่ืนแกทาํให้หมด แฟนเอง

เขากอ็ยากให้ลกูกินนมแม่ พอกลบับ้านมาถึงกช่็วยซักผ้า แลลกู กลางคืนกช่็วยมาก เรานอนให้ลกูกินนมอย่างเดียว 

เราได้พัก ทาํให้มีแรงและมีกาํลงัใจเลีย้งลกู" (P18(2), L35-42) 

   "ก็มีคุณหมอท่ีโรงพยาบาลสอนเร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่น่ีแหละตอนฝากท้อง

แล้วกต็อนหลงัคลอด เขากส็อนเก่ียวกับการให้ลกูกินนม การอุ้มลกูแบบนี ้ทาํให้เราเลีย้งลกูเป็น" (P9, L67-69) 

   "ส่วนใหญ่น้องก็ศึกษาด้วยตัวเองหลังคลอด อยากรู้อะไรกเ็ปิดเน็ต ถามใน google 

ตลอด พบ website Happy Breastfeeding.com ในนีมี้รายละเอียดเก่ียวกับการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ทุกอย่าง ศึกษาจาก

นีต้ลอด นอกจากเนต็แล้วกอ่็านจากแผ่นพับท่ีเอามาจากโรงพยาบาลบ้าง ในสมดุสีชมพูบ้าง ไม่ค่อยถามใคร" (P4, 

L89-91) 
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   2.4 การจัดการและกลวิธีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดาหลังคลอดท่ีประสบ

ความสําเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีการจดัการและกลวิธีในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีแตกต่างกนัตามความ

สะดวกของมารดา และลกัษณะการดาํเนินชีวิต มารดาหลงัคลอดส่วนใหญ่เม่ือออกไปทาํธุระนอกบา้นท่ีตอ้งใช้

เวลานานจะพาลูกไปดว้ยทุกคร้ัง หรือหากออกไปธุระไม่นานก็จะฝากลูกไวก้บัผูดู้แล และในกรณีท่ีตอ้งออกไป

ทาํงานนอกบา้นก็เช่นเดียวกนั เช่น มารดาท่ีมีอาชีพทาํสวนจะออกไปทาํงานและจะกลบัมาให้นมลูกเป็นระยะๆ 

หรือบางรายก็ฝากลูกไวก้บัผูดู้แล แต่มีการบีบเก็บนํ้ านมไวใ้หลู้ก ดงัตวัอยา่งคาํพดูของมารดาหลงัคลอด ต่อไปน้ี 

   "ถ้าออกไปนานๆ กจ็ะพาไปด้วย ถ้าไปซ้ือของแป๊ปๆ (ไม่นาน) กฝ็ากแม่ไว้บ้าน ไม่

เกินช่ัวโมงกก็ลบั ไม่เคยไปไหนนานๆท่ีไม่พาเขาไปด้วย" (P6, L60-61) 

   "…ต้องตัดยาง เกบ็ยาง ท้ังหมด 2 สวนนะ พอตัดเสร็จสวน กต้็องรีบมาให้ลูกกินนม 

แล้วค่อยไปตัดอีกสวน พอเกบ็กเ็หมือนกันอีก ต้องสลบัมาให้ลกูกินนมตลอด" (P10(2), L24-26) 

   "กเ็ตรียมนมตั้งไว้ แบ่งนมตั้งไว้เป็นออนซ์ๆเป็นมือ้ๆ ใสตู้ เยน็ไว้ มีตั้งช่องธรรมดา 

ช่องแช่แขง็ เราจะต้องบอกคนเลีย้งเอาไว้ว่ากินอะไรก่อน อะไรหลัง กใ็ห้กินได้ตลอด บางทีไปเป็นวันๆ เราตั้งใจ

บีบนมไว้ นมมีตลอด ไม่เคยขาดเลย เวลาเราว่างเรากใ็ห้กินนมเรา เวลาไปไหนกใ็ห้กินนมในตู้ เยน็ นมมีตลอด" 

(P20, L66-69) 

 การอภิปรายผล 

 ผลจาการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ มารดาหลงัคลอดท่ีประสบความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่าง

เดียว 6 เดือน ตอ้งใชค้วามพยายาม ความอดทนในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่จนสาํเร็จ และสามารถเป็นตวัอยา่งแก่

บุคคลอ่ืนได้ นอกจากน้ีนํ้ านมแม่ทําให้ลูกแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ทาํให้แม่ได้อยู่กับลูก

ตลอดเวลา เกิดความรักความผูกพนัระหว่างแม่ลูก จากความสําเร็จดังกล่าวทําให้มารดามีการรับรู้เก่ียวกับ

ประสบการณ์ความสาํเร็จ คือ ภูมิใจ และมีความสุข ท่ีสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดส้าํเร็จ โดยมีปัจจยัส่งเสริมท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ มารดามีการรับรู้ถึงประโยชน์เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ทาํให้มีความตั้งใจ และมีความพยายาม

ท่ีจะการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรวิมล ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา (2552) ท่ีพบวา่มารดาท่ี

มีทศันคติท่ีดีในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ รู้วา่นมแม่ดีท่ีสุดสาํหรับลูก ทาํใหลู้กแขง็แรง ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย ทาํให้

แม่มีความตั้งใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อระยะเวลาในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่หลงัคลอดดว้ย ท่ี

สําคญัมารดาหลงัคลอดมีแหล่งสนับสนุน คือ ครอบครัว ไดแ้ก่ แม่ สามี แม่สามี หรือญาติสนิท ท่ีให้การดูแล 

ช่วยเหลือ ในเร่ืองอาหารการกิน ช่วยเล้ียงดูบุตร และช่วยกระตุน้เตือนในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษา พชัรินทร์ ไชยบาล (2553) ท่ีพบว่าการท่ีคนในครอบครัวคอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยจดัหาอาหาร การให้

กาํลงัใจ ทาํให้มารดาหลงัคลอดนั้นมีความมัน่ใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ นอกจากน้ี ชญาภา ชยัสุวรรณ, ทศันี 

ประสบกิตติคุณ, พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม, และสุดาภรณ์ พยคัฆเรือง (2552, หนา้ 70-80) ยงัพบวา่กลุ่มยา่ ยาย ถือไดว้า่

เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และเป็นบุคคลสาํคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ของมารดาหลงัคลอด 

และมารดาหลงัคลอดจะไดรั้บความรู้และคาํแนะนาํต่างๆจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่

ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ ์จนกระทัง่หลงัคลอด ทาํให้มารดามีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความตั้งใจในการเล้ียงลูกดว้ย

นมแม่ สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดอ้ยา่งถูกวิธีหลงัคลอด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของทวนทอง ศรีบุญเรือง 

(2551) ท่ีพบวา่การไดรั้บการสอน ไดรั้บคาํแนะนาํเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในระยะตั้งครรภ ์ทาํให้มารดามี

ความรู้ ความเขา้ใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อความตั้งใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่หลงัคลอด 
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นอกจากน้ี จิราพร หอมชะเอม (2552) ยงัพบวา่ การไดรั้บความรู้จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข มีผลต่อพฤติกรรมการ

เล้ียงลูกดว้ยนมแม่หลงัคลอดดว้ย นอกจากความรู้จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขแลว้ส่ือต่างๆก็มีความสาํคญั โดยพบวา่

แผน่พบั หรือเอกสารต่างๆท่ีมารดาสามารถนาํกลบัมาอ่านท่ีบา้นได ้หรือแมแ้ต่ส่ือทางอินเทอร์เนตท่ีทนัสมยั ทาํ

ใหม้ารดามีความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ซ่ึงตรงกบัการศึกษาของ วิมลลาศ ต่ิงบุญ (2554) ท่ีพบวา่ส่ือท่ี

ดี ตอ้งมีขนาดเลก็ กะทดัรัด มีสีสนัและภาพประกอบชดัเจนซ่ึงจะช่วยกระตุน้การเรียนรู้ และทาํให้เกิดความพอใจ

ท่ีจะศึกษา นอกจากน้ีมารดาหลงัคลอดยงัมีการจดัการและกลวิธีในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั

ความเหมาะสม ตามการดาํเนินชีวติของมารดาแต่ละราย 

 

5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจิยั 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปรากฏการณ์วิทยาเชิงบรรยาย ซ่ึงเป็นการคน้หาและอธิบาย

ความหมายของประสบการณ์ชีวิต ตามการรับรู้ของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยศึกษาเก่ียวกับการรับรู้และปัจจัยส่งเสริม

ความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน ของมารดาหลงัคลอด จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ขอ้มูลรายวนัและการวิเคราะห์ขอ้มูลเม่ือส้ินสุดการสัมภาษณ์ และ

ตรวจสอบผลการสรุปของประสบการณ์ท่ีศึกษากบัการรับรู้ของตวัแทนกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  

 ผลการวิจยัพบวา่ มารดาหลงัคลอดมีการรับรู้เก่ียวประสบการณ์ความสาํเร็จในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่

อยา่งเดียว 6 เดือน ท่ีเกิดจากประสบการณ์โดยตรง มี 2 ประเด็น คือ ภูมิใจ และมีความสุข ท่ีสามารถเล้ียงลูกดว้ย

นมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนสาํเร็จ โดยมีปัจจยัส่งเสริมความสาํเร็จท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ประโยชน์ของนมแม่ 

รับรู้วา่นมแม่ดีท่ีสุดสาํหรับลูก รับรู้วา่นมแม่มีภูมิตา้นทานทาํให้ลูกแข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย รับรู้วา่นมแม่ ทาํให้เกิด

ความรัก ความผกูพนัระหวา่งแม่-ลูก และ รับรู้นมแม่ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายภายในครอบครัว 2) ความตั้งใจในการ

เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 3) แหล่งสนบัสนุน ท่ีสาํคญั คือครอบครัว เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ส่ือส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ย

นมแม่ 4) การจดัการ และกลวธีิในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มารดาหลงัคลอดมีการจดัการ และกลวิธีในการเล้ียงลูก

ดว้ยนมแม่ท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินชีวติ ของมารดาหลงัคลอดในแต่ละราย 

 ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาเชิงลึกในมารดาท่ีไม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนไดส้าํเร็จ ควบคู่กนักบั

มารดาท่ีประสบความสําเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงและสามารถนาํปัญหา

ดงักล่าวมาใชใ้นการวางแผน ให้การส่งเสริม สนบัสนุน ให้มารดาหลงัคลอดท่ีไม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ได้

สาํเร็จ ใหส้ามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน สาํเร็จเพ่ิมมากข้ึน 

  

6. การนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 เจา้หนา้สาธารณสุข ร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข และแม่อาสาในชุมชน สามารถนาํผลการศึกษามา

ใชเ้ป็นแนวทางในการดูแล ติดตามมารดาตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ ์จนกระทัง่หลงัคลอด มีการให้ความรู้เร่ืองการ

เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีถูกตอ้งกบัมารดา ครอบครัว และชุมชน มีระบบการให้คาํปรึกษาและร่วมกนัแกปั้ญหาตาม

สภาพความเป็นจริง นอกจากน้ีตอ้งมีการทาํงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกษตรอาํเภอ 

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ เพ่ือร่วมกนัส่งเสริม สนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวในชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือให้ทราบสิงสาํคญัใน 16 อาํเภอของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดแ้ก่

ภูมิปัญญาทอ้งถิน  ขนบธรรมเนียมประเพณี ตาํนาน เรืองเล่า เกษตรกรรม และแหล่งธรรมชาติ เพือศึกษาวิเคราะห์

คาํขวญัทีทาํเกิดจากความรัก และภาคภูมิใจในทอ้งถินของตน นอกจากนียงั เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทยเพือการสือสาร และวิชาไทยศึกษากบัชุมชน   ผูว้ิจยัไดร้วบรวมคาํขวญั จาํนวน 16 สํานวน  จาก 16 อาํเภอ 

วางเกณฑว์ิเคราะห์เนือหา โดยแบ่งประเภท และเปรียบเทียบเนือหา วางเกณฑว์ิเคราะห์การใชภ้าษา ไดแ้ก่ ลกัษณะประโยค 

การใชศ้พัท์วลี การใชถ้อ้ยคาํและการสือความหมาย เป็นตน้  วิเคราะห์และจาํแนกมรดกภูมิปัญญาทีปรากฏในคาํขวญั 16 

อาํเภอ ตามกรอบวฒันธรรมของชาติ 7 ประการ โดยการรับสมคัรและมอบหมายงานให้นักศึกษา เมือนักศึกษา

นาํเสนอผลงานไดเ้ชิญสภาวฒันธรรมจังหวดัมาตรวจสอบข้อมูลมรดกภูมิปัญญาคาํขวญัแต่ละอาํเภอ ผูว้ิจัย

สามารถสรุปผลและนาํเสนอในแบบพรรณนาวิเคราะห์ พบว่าการสือความหมายโดยตรง มีจาํนวน 13  คาํขวญั 

รองลงมาคือการสือความหมายโดยนยั มีจาํนวน  2  คาํขวญั และการสือความหมายเปรียบเทียบมีจาํนวน  1  คาํ

ขวญั  ผูว้ิจยัพบว่า คาํขวญั 16 อาํเภอนี ใหค้วามสําคญักบัสถานที เป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ภูมิปัญญาและ

ธรรมชาติวิทยา และบุคคลสาํคญั วิถีชีวิตและของดีทอ้งถิน  ตามลาํดบัทีไม่พบ ไดแ้ก่ เอกสารสําคญั การวิจัยเรือง

ศึกษามรดกภูมิปัญญาคาํขวญั 16  อาํเภอ ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ในครังนี ใหเ้ห็นการปรับเปลียนคาํขวญั

ของบางอาํเภอ เพือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทีเปลียนไป ทีมีพฒันาการอย่างต่อเนืองในชุมชน ไดแ้ก่ อาํเภอเสนา 

การวิจัยครังนีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และคุณค่าทางวิชาการทีนักศึกษาสาขาการท่องเทียวสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ โดยอธิบายคาํขวญัแต่ละอาํเภอเป็นอยา่งดีนกัท่องเทียวใหค้วามสนใจคาํขวญัประจาํอาํเภอ เพราะทาํให้

เห็นคุณประโยชน์ดงันนัคาํขวญันีสามารถนาํมาเป็นประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของชุมชนได ้ประชาชนเขา้ใจถึง

เอกลกัษณ์โดยเฉพาะสถานทีสาํคญัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดรั้บการตอบรับทีดี และสามารถเชือมโยงไป

ยงัประชาคมอาเซียนไดอ้ีกดว้ย 

  

คาํสําคญั : มรดกภูมิปัญญา,  คาํขวญั,  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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Abstract 

This research aims at realizing important cultural values of 16 districts of Phrnakhon Si Ayutthaya 

including local wisdoms, traditions, legends, narratives, agriculture and natural sources in order to study the 

slogans, based on love and pride of the community, pedagogically integrated in “Thai for Communication” and 

“Thai Studies and Communities” subjects. The slogans from 16 districts were collected with the criteria of 

content analysis in the aspects of categories and content comparisons in which the language was analyzed in 

terms of sentence patterns, phrases, expressions and conveying of meaning. The local wisdom heritage revealed 

via the slogans was analyzed and categorized under the 7 national cultural frameworks with the cooperation of 

the provincial cultural council before presenting through descriptive analysis. The results showed 13 slogans 

with denotative meaning, 2 slogans with connotative meaning and 1 slogan with metaphor. Furthermore, the 16 

slogans gave precedence to places, local wisdoms, natural history, important people, life style and local 

products respectively, but important documents were not found. This research also demonstrated that the slogan 

of Sena district was revised in consistence with sustainable development of life style. This study has brought 

new knowledge and academic value to the tourism students to apply, resulting in many interests, among the 

tourists, in the slogans. This helps promoting local tourism in which people understand the identity of a 

community better, especially Ayutthaya tourist attractions as a pathway through ASAEN community.  

 

Keywords :  Local wisdom heritage, Slogans, Phranakhon Si Ayutthaya 
 

1. บทนํา 

“ภาษาไทยนันเป็นเครืองมืออย่างหนึงของชาติ ภาษาทังหลายเป็นเครืองมือของมนุษย์ชนิดหนึง  

คือ เป็นทางสําหรับแสดงความคิดความเห็นอย่างหนึง เป็นสิงสวยงามอย่างหนึง เช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น   

ฉะนันจึงจํา เป็นต้องรักษาเอาไว้ ประเทศไทยนันมีภาษาของเราเอง ซึงต้องหวงแหน...”  พระราชดํารัส 

ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั (29 กรกฎาคม 2505) 

ภาษาจึงมีความสาํคญัสาํหรับมนุษย ์มนุษยใ์ชภ้าษาเป็นสือเพือแสดงออกถึงความรู้ ความคิด ความรู้สึก

และความตอ้งการของตนให้ผูอ้ืนทราบ ซึงอาจแสดงออกในลกัษณะของการพูดหรือใชส้ัญลกัษณ์แทนคาํพูด  

การมีภาษาใชร่้วมกนัในระหว่างคนหมู่มากย่อมทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นนําหนึงใจเดียวกนั และเป็นเครืองถึง 

ความเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของชนในชาติ   

 สําหรับภาษาทีใชใ้นคาํขวญัเป็นปัจจัยสําคัญหรือกระบวนการทีโน้มน้าวให้เกิดความศรัทธาเชือถือ 

สนบัสนุน ร่วมมือ ลกัษณะของคาํขวญัจึงเป็นภาษาทีสัน กระชบั  รัดกุม สะดุดตา สะดุดใจผูอ้่าน อาจเล่นคาํ เล่น

สาํนวน เพือให้เกิดความคลอ้งจอง ทาํให้ผูอ้่านจดจาํไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว   (จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, 2540 : 170)  

คาํขวญัอาจมีหลายลกัษณะ ทงัทีเป็นแบบสันๆ หรือยาว แต่ตอ้งคลอ้งจองสัมผสักนั (บุญยงค ์เกศเทศ, 2539 : 342) 
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 คาํขวญั  จึงถือไดว้่าเป็นการสร้างสรรคถ์อ้ยคาํจากมรดกภูมิปัญญาอยา่งลงตวั นิยมให้มีสัมผสัคลอ้งจอง 

และเนือหาปลูกฝังแนวนิยมต่างๆ  บอกเล่าเรืองราวของสถานทีสําคญั โดยเฉพาะ  คาํขวญัตาํบล อาํเภอ และ

จงัหวดัจะเป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญั ทีทาํใหท้ราบถึงสิงต่างๆ ไดม้ากมาย โดยผ่านถอ้ยคาํเพียงไม่กีวรรค บ่งบอกถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความเป็นอยู ่วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละตาํบล อาํเภอ และจงัหวดันนัๆ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย อาํเภอ 16  อาํเภอ  และมีคาํขวญัทีแสดงเอกลกัษณ์แต่ละอาํเภอ 

ซึงยงัมิไดถู้กหยบิยก มาศึกษาให้เห็นจุดเด่นในดา้นมรดกภูมิปัญญาอย่างละเอียด อนัจะส่งผลถึงการปลูกฝังให้

ประชาชน และเยาวชนมีจิตสาํนึกรักทอ้งถินในประเทศไทยมากยงิขึน  

ดังนัน จากเหตุ ผลดังกล่ าว ทําให้ คณะผู ้ วิ จั ยมี ความสนใจที จะศึ กษา ค ําขวัญอําเภอ 16 อ ําเภอ  

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ทังดา้นเนือหา ลกัษณะการใชถ้้อยคาํภาษา และการสือความหมาย  โดยคณะผูว้ิจัย 

จะรวบรวม  จาํแนกและวิเคราะห์คาํขวญั 16 อาํเภอ   ทีแสดงอตัลกัษณ์ของทอ้งถินใหแ้จ่มชดัยงิขึน  เป็นการสร้าง

ความเขม้แขง็ทางดา้นวฒันธรรม  ตลอดจนเป็นการบูรณาการเรียนการสอนทีทาํให้นักศึกษาไดรั้บประสบการณ์

ตรงในการลงพืนที  เพือศึกษามรดกภูมิปัญญาของทอ้งถินดว้ย  
 

2. วัตถุประสงค์ 

1.  วตัถุเพือให้ทราบสิ งสําคัญใน 16 อาํเภอของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา เช่น ภูมิปัญญาท้องถิน  

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตาํนานเรืองเล่า  เกษตรกรรม และแหล่งธรรมชาติ 

2.  เพือศึกษาวิเคราะห์คาํขวญัทีทาํเกิดจากความรัก และภาคภูมิใจในทอ้งถินของตน 

3.  เพือบูรณาการการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพือการสือสาร  

3. วิธีการวิจัย 

แนวคดิเกียวกับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) กล่าวว่า  ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชือ ความสามารถ  

ควา มชัดเ จน ทีก ลุ่มชน ได้จ าก ปร ะส บก าร ณ์ที สั งสมไ ว้ใ นก าร ปรั บตัวแ ละดําร งชีพใ นร ะบ บนิ เว ศ 

หรือสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสิงแวดล้อมทางสังคมวฒันธรรม ทีมีพฒันาการสืบสานกนัมา เป็นความรู้ 

ความคิด ความเชือ ความสามารถ ความชดัเจน ทีเป็นผลของการใชส้ติปัญญาปรับตวักบัสภาวะต่างๆในพืนที 

ทีชุมชนนนัตงัถินฐานอยู ่

 แนวคดิทฤษฎีวัฒนธรรมของชาติตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี  7 ประการ ไดแ้ก่  

 1.  สถานทีสําคัญ (Site) ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดี สถานทีสําคัญทางศาสนา ทาง

ประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเทียว แหล่งทีมาแห่งการพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม แหล่งธรรมชาติ และสภาพ

ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

 2.  บุคคลสําคญัและปราชญ์ชาวบา้น ( Important figures and philosophers) ประกอบดว้ย 

พระมหากษตัริยเ์จา้ผูค้รองนคร วีรบุรุษ บุคคลสาํคญัดา้นวฒันธรรม ผูน้าํศาสนาและผูน้าํทอ้งถิน 

 3.  วิถีชีวิต (Way of life) ประกอบดว้ยประเพณีท้องถิน พิธีกรรม ความเชือ การละเล่น

พืนบา้น ตาํนานและนิทานและกลุ่มชาติพนัธุ์                
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 4.  ภูมิปัญญา (Wisdom) ประกอบด้วยภูมิปัญญาด้านการเกษตร สุขภาพอนามัยและ

เทคโนโลยพีืนบา้น 

 5.  ของดีทอ้งถิน (Local products) ประกอบดว้ย อาหาร ของคาว ของหวาน ผกัและผลไม ้

การถนอมอาหาร เครืองนุ่งห่ม และหตัถกรรม 

 6.  เอกสารสาํคญั (Manuscripts) ประกอบดว้ย เอกสารสาํคญั สมุดไทย สมุดข่อย หนังสือบุด 

พบัสา จารึกใบลานและภาพเขียนสี 

 7.  ธรรมชาติวิทยา (Natural history) ประกอบดว้ยซากใบไม ้และพืชทีทบัถมกนั สัตว์เลียงลูก

ดว้ยนม นก แมลง สัตวค์รึงบกครึงนาํ สัตวเ์ลือยคลาน ปลา สัตวท์ะเล แร่ธาตุ หิน ป่าไม ้นาํมนัและก๊าซธรรมชาติ 

สมุนไพร พืชพืนบา้นและการประยกุตใ์ชแ้ละพืชเศรษฐกิจ  

งานวิจัยทีเกียวกับคาํขวัญ  ทีสามารถมาเป็นแนวทางการวิเคราะห์คาํขวญั มีดงันี 

งานวิจัยเรืองวิเคราะห์เนือหาของคําขวัญประจําจังหวัด ของสุดา  กุศลศารทูล(2541) มีจุดมุ่งหมาย 

เพือการศึกษาเนือหาคาํขวญัประจาํจงัหวดั จาํนวน 75 จงัหวดั โดยวิเคราะห์ทีละจังหวดั เรียงลาํดบัตามตวัอกัษร 

โดยจัดกลุ่มเนือหาของคาํขวญัประจาํจังหวัดออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มแหล่งธรรมชาติ กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่ม

โบราณสถาน โบราณวตัถุ กลุ่มอาหารประจาํถิน กลุ่มประชากร กลุ่มความเชือ และกลุ่มอืนๆ 

 ผลการวิจัยพบว่าคาํขวญัประจาํจังหวดั มีเนือหาจัดอยู่ในกลุ่มแหล่งธรรมชาติมากทีสุด มีทงัหมด 53 

จงัหวดั จาํนวน 102  วรรค รองลงมาคือกลุ่มโบราณสถาน โบราณวตัถุ มีทงัหมด 55 จังหวดั จาํนวน 87 วรรค 

กลุ่มอาหารประจาํถิน มีทงัหมด 41 จังหวดั จาํนวน 74 วรรค กลุ่มอืนๆ มีทงัหมด 46 จังหวดั จาํนวน 22 วรรค  

และกลุ่มทีมีเนือหาของคําขวัญประจําจังหวัดกล่าวถึงน้อยทีสุด คือ กลุ่มความเชือ ซึงมีทังหมด 4 จังหวัด  

จาํนวน 4 วรรค 

งานวิจัยเรืองการวิเคราะห์ภาษาคาํขวัญโฆษณาในการสือโทรทัศน์ ของพรทิพา  เกษมสุวรรณ(2548) มี

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 4 ประการ คือ (1) เพือศึกษากลวิธีการใชค้าํในคาํขวญัโฆษณาจากสือโทรทศัน์ (2) เพือศึกษา

ลกัษณะขอ้ความของคาํขวญัโฆษณาจากสือโทรทศัน์ (3) เพือเปรียบเทียบความถีการใชค้าํลกัษณะต่างๆ ในคาํ

ขวญัโฆษณาจากสือโทรทศัน์ (4) เพือเปรียบเทียบความถีการใชข้อ้ความลกัษณะต่างๆ ในคาํขวญัโฆษณาจากสือ

โทรทศัน์ 

 ผูว้ิจัยเก็บข้อมูลจากโฆษณาทางโทรทัศน์ ตังแต่วนัที  28 มิถุนายน 2546 – 28 กุมภาพันธ์ 2547  

ในช่วงเวลาทีมีผูช้มรายการโทรทศัน์จ ํานวนมาก รวมทังสิ น 300 คาํขวัญ และนาํขอ้มูลทีได้นาํมาวิเคราะห์ 

ตามเกณฑ ์การใชถ้อ้ยคาํ และการใชข้อ้ความ และนาํค่าจาํนวนทีพบมาคิดค่าร้อยละ 

งานวิจยันีพบกลวิธีการใชค้าํในคาํขวญัโฆษณารวม 5 ประเภทเรียงตามลาํดบัการพบจากมากไปน้อย 

ดงันี (1) การใชค้าํสัมผสั พบมากทีสุด คือ ร้อยละ 83.33 (2) การใชค้าํซํา พบร้อยละ 21.67 (3) การใชค้าํทบัศพัท์

พบร้อยละ 9.33 (4) การใชค้าํแสดงการเปรียบเทียบพบร้อยละ 9 (5) การใชค้าํสแลง พบเพียงร้อยละ 1.67 

 งานวิจัยนีพบลักษณะการใช้ข้อความในคาํขวัญ  6  ประเภท  เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยดังนี 

(1) การระบุประโยชน์ การใช ้และคุณสมบติัพบร้อยละ 79.33   (2) การใชค้าํบอกประเภทสินคา้พบร้อยละ 58  (3) 

การนาํเสนอชือสินคา้พบร้อยละ 47.33   (4) การระบุกลุ่มเป้าหมายพบร้อยละ 16.67   (5) การบอกคุณสมบติัใหม่

หรือแจง้การเปลียนแปลงพบร้อยละ 5   (6) การรับรองคุณภาพพบร้อยละ 3 
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งานวิจัยภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทย : กรณีศึกษาคําขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าว 

อู่นํา  เลิศลํากานท์กวี  คนดีศรีอยธุยา”  ของบุญสมหญิง พลเมืองดี (2552)  มีจุดมุ่งหมายเพือวิเคราะห์เนือหาของ

คาํขวญัประจาํจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จดัลาํดบัความสาํคญัทีมาของคาํขวญัตามระบบขอ้มูลวฒันธรรมของชาติ 

ตามพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้ทราบถึงแนวความคิดของเยาวชนผู ้

ร่วมโครงการว่ามีความรู้ความเข้าใจในคาํขวญั ของจังหวัดและเพือให้เกิดการเผยแพร่คาํขวัญของจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาต่อไป ผลของการศึกษาวิเคราะห์ตามกรอบวฒันธรรมของชาติ 7 ประการ จากเรียงความของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจคาํขวญัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จดัในกลุ่มความสําคญัไดด้งันี จัดอยู่

ในกลุ่มสถานทีสําคญัมากทีสุด รองลงมาจดัอยูใ่นกลุ่มบุคคลสาํคญั  ลาํดบัทีสาม จดัในกลุ่มธรรมชาติวิทยา ลาํดบั

ทีสี จดัอยูใ่นกลุ่มวิถีชีวิต ลาํดบัทีหา้ จดัอยูใ่นกลุ่มเอกสารสาํคญั ลาํดบัทีหก จัดอยู่ในกลุ่มภูมิปัญญา และลาํดบัที

เจ็ด จดัอยูใ่นกลุ่มของดีทอ้งถิน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทยเพิมขึน 

คิดเป็นร้อยละ 69.7 และผลการสาํรวจความพึงพอใจ จากแบบสอบถามตามค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

 ผลการวิจัยย ังพบว่า สําหรับผู ้เข้าร่วมประกวดเรียงความ เรืองคาํขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

“ ราชธานีเก่า อู่ขา้วอู่นาํ เลิศลาํกานทก์วี คนดีศรีอยธุยา ”  สามารถวิเคราะห์เนือหาของคาํขวญัจังหวดั และลาํดบั

ความสาํคญัของคาํขวญัจงัหวดัตามกรอบจดัระบบขอ้มูลวฒันธรรมของชาติได ้

 จากเรียงความของนักเรียนระดบัชนัมัธยมศึกษาทาํให้ทราบถึงแนวความคิดของเยาวชน ว่ามีความรู้

ความเขา้ใจในคาํขวัญของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ทาํให้เกิดการเผยแพร่คาํขวัญจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สืบเนือง แมว้่าต่อมาจะมีผูคิ้ดคาํขวญัใหม่ใหจ้งัหวดัพระนครศรีอยธุยากไ็ม่ไดรั้บความนิยม 

งานวิจัยเรืองการศึกษาคําขวัญ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ของ บุญสมหญิง  พลเมืองดี (2553) การศึกษาคาํขวญัครังนีมีความมุ่งหมายทีจะศึกษา ความเขา้ใจ ความตระหนัก 

และความภาคภูมิใจของนักเรียนและประชาชนทีอยู่ในพืนทีตาํบลหันตรา ตลอดจนทาํให้เกิดความประจักษ์ถึง

ความสาํคญัของการสร้างสรรคภ์าษา ทีเรียงร้อยจนเป็นคาํขวญั สือให้เห็นลกัษณะเฉพาะของชุมชนอย่างแทจ้ริง  

( ถินประสูติราชา  นาหลวงอยุธยา ทหารกลา้กรุงศรี  ขนมดีหันตรา  อุโบสถมหาอุด  จุดท่องเทียวคลองโบราณ   

ปูชนียสถานวดัมเหยงคณ์) 

  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 – 6 ปีการศึกษา 2552 ให้ความสําคญัเกียวกบัคาํขวญั

ตาํบลหนัตรา ไดแ้ก่ ขนมดีหนัตรา ทหารกลา้กรุงศรี และถินประสูติราชา ตามลาํดบั ส่วนประชาชนเจ้าของพืนที

ตาํบลหันตรา   ให้ความสําคัญเรือง จุดท่องเทียวคลองโบราณ อุโบสถมหาอุด และปูชนียสถานวดัมเหยงคณ์ 

ตามลาํดบั ทาํใหเ้ห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจและชืนชอบ ขนมหนัตรา เนืองจากพวกเขาเหล่านนัไดล้ิ มชิมอร่อย

ขนม ทีอาจารยผ์ูส้อนไดม้อบใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงในชนัเรียน ส่วนกลุ่มประชาชนทีมีอายุสูงกว่าในวยัเรียนให้

ความสาํคญัต่อสถานที อนัเนืองมาจากความผูกพนัในทอ้งถินกบักาลเวลาทีผ่านมา ดงันันการปลูกฝังองค์ความรู้

จากคาํขวญัของชุมชน ทาํใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน เพราะถอ้ยคาํทีคลอ้งจอง ไดใ้จความ สะทอ้นจุดเด่นของ   

ชาวตาํบลหันตรา ทาํให้ชุมชนเห็นทิศทางในการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมผ่านถอ้ยคาํเพียงไม่กีวรรค   

ทีเรียกว่า คาํขวัญ อนัเป็นมรดกทางภาษาทีเตือนใจ และเป็นศิริมงคลต่อชาวตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สืบไป 
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 งานวิจัยเรืองศึกษาการเขียนคาํขวัญ ตําบลบ้านเกาะ อําเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

ของบุญสมหญิง พลเมืองดี (2556) มีจุดมุ่งหมาย เพือศึกษาการเขียนคาํขวญัทีสร้างขึนใหม่อนัเกิดจากการสร้าง

ความรักทอ้งถิน ทาํให้ทราบสิงสําคญัในตาํบลบา้นเกาะ โดยประชาชนมีส่วนร่วมผลการวิจัยพบว่า ประชาชน 

นกัศึกษา นกัเรียนในพืนที ตลอดจนประชาชนทวัไปส่งผลงานคาํขวญั จาํนวน 105 สาํนวน  และมีวิธีการใชภ้าษา 

และเนือหาในทิศทางเดียวกนั ในเชิงสร้างสรรค์ สือสารไดอ้ย่างโน้มน้าวใจ ดงันี ดา้นภาษาพบกลวิธีในการแต่ง 

คาํขวญั 5 กลวิธี กลวิธีการแต่งทีพบมากทีสุดคือ การใชค้าํสัมผสั โครงสร้างคาํขวญั ประเภทศพัท์วลี มี 5 ชนิด  

พบมากทีสุดคือ นามวลี การใชถ้อ้ยคาํในคาํขวญั มี 6 ประเภท พบการใชค้าํประสมและคาํซ้อนหรือคาํคู่ในจาํนวน

ทีใกลเ้คียงกัน ดา้นการสือความหมาย 3 รูปแบบ พบรูปแบบการสือความหมายโดยตรงมากทีสุด ดา้นเนือหา

การศึกษาเนือหา 7 ประการ พบมากทีสุดเป็นเนือหาเกียวกบัภูมิปัญญา ปรากฏในทุกคาํขวัญ เนือหาเกียวกับ

สถานทีสาํคญั เนือหาเกียวกบัวิถีชีวิตและของดีทอ้งถินและเนือหาเกียวกบัธรรมชาติวิทยาปรากฏ ซึงจากการศึกษา

ไม่ปรากฏคําขวัญทีมีเนือหาเกียวกับ บุคคลสําคัญปราชญ์ชาวบ้านและเอกสารสําคัญ จากการสอบถาม 

ผู ้มีส่วนเกียวข้อง และใช้จากคําขวัญตําบลบ้านเกาะ ต่างมีความพึงพอใจในคําขวัญรางวัลชนะเลิศทีว่า  

“ขา้วโพดเทียนขึนชือ  เลืองลือแดนเกษตร  เขตวฒันธรรมงามจรัส  เยอืนวดัไผ่โสมนรินทร์ ยลถินคลองออ้มไหล  

วิถีไทยแข่งเรือยาว” และมีการนําเผยแพร่ในกิจกรรมของพืนทีทุกครัง ดังนันทาํให้เห็นได้ว่า คาํขวัญ คือ  

การใช้ถ้อยคํา การใช้คาํสัมผัส คล้องจอง กระชับ มาสือความหมายโดยตรงทาํให้เกิดการจดจํา ง่ายสือถึง 

เอกลักษณ์ วัฒนธรรมเป็นแนวทางมาสือประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของชุมชน โดยตําบลบ้านเกาะมี  

ขา้วโพดเทียนบ้านเกาะ เป็นจุดเน้นทาํให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความสํานึกรักบา้นเกิดและมีทิศทาง 

จะสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรคสื์บต่อไป 

วิธีการวิจัย  

1.  รวบรวมเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาและวิเคราะห์คาํขวญั 

2.  รวบรวมคาํขวญั จาํนวน 16 สาํนวน  จาก 16 อาํเภอ 

          3.  วางเกณฑว์ิเคราะห์เนือหา โดยแบ่งประเภท และเปรียบเทียบเนือหา 

4. วางเกณฑ์วิเคราะห์การใชภ้าษา ไดแ้ก่ ลกัษณะประโยค การใช้ศพัท์วลีการใชถ้้อยคาํและการสือ

ความหมาย เป็นตน้ 

5.  วิเคราะห์และจาํแนกมรดกภูมิปัญญาทีปรากฏในคาํขวญั 16 อาํเภอ ตามกรอบวฒันธรรมของชาติ 7 

ประการ 

6.  รับสมคัรและมอบหมายงานใหน้กัศึกษา  

7.  นกัศึกษานาํเสนอผลงานขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาคาํขวญัแต่ละอาํเภอ 

8.  ตรวจสอบขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาคาํขวญัแต่ละอาํเภอ ร่วมกบัวฒันธรรมจงัหวดั 

9.  ขนันาํเสนอผลการวิจยั  สรุปผล และนาํเสนอในแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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4. ผลการวิจัยและอภิปราย 

ด้านภาษา  แต่ละอําเภอสามารถแบ่งได้ ดังนี 

ผลการศึกษาคาํขวญัจาํนวน 16   สาํนวน ผลปรากฏตามเนือหา ดงันี 

1.  โครงสร้างคาํขวัญ 

 จากการศึกษาโครงสร้างคาํขวญัของ 16 อาํเภอในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ลกัษณะการใช้

โครงสร้างแบบบอกเล่า ส่วนดา้นวลี พบ 3 ชนิด ไดแ้ก่ นามวลี ร้อยละ 69 กริยาวลี ร้อยละ 7 และวิเศษณ์วลี  

ร้อยละ 24     

2. การใช้ถ้อยคาํ 

 จากการวิจยัพบว่าในคาํขวญัคาํสัมผสัคลอ้งจองกนั นิยมทงัสัมผสัสระและสัมผสัอกัษรส่วนการใช้

ถอ้ยคาํในแต่ละวรรค สามารถแบ่งการศึกษา คาํประสม คาํซ้อนหรือ คาํคู่ คาํซาํ พบคาํประสมมากทีสุด รองลงมา 

คาํซ้อนหรือคาํคู่ ทาํใหเ้นือหาคาํขวญัมีความไพเราะน่าจดจาํ และนึกถึงภาพของแต่ละอาํเภอได ้

3. การสือความหมาย 

 แบ่งการศึกษาเป็น 3 ประเภท คือ การสือความหมายโดยตรง การสือความหมายโดยนัย การสือ

ความหมายเปรียบเทียบ พบว่าการสือความหมายโดยตรง มีจาํนวน  13   คาํขวญั รองลงมาคือ การสือความหมาย

โดยนยั มีจาํนวน  2  คาํขวญั และการสือความหมายเปรียบเทียบมีจาํนวน   1   คาํขวญั 
 

 ด้านเนือหา   

 ผูว้ิจยัพบว่า คาํขวญั 16 อาํเภอนี ใหค้วามสาํคญักบัสถานที เป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่    ภูมิปัญญา

และธรรมชาติวิทยา และบุคคลสาํคญั วิถีชีวิตและของดีทอ้งถิน  ตามลาํดบั ทีไม่พบไดแ้ก่เอกสารสาํคญั 

 การวิจัยเรืองศึกษามรดกภูมิปัญญาคาํขวญั 16  อาํเภอ ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ในครังนีให้เห็น 

การปรับเปลียนคาํขวญัของบางอาํเภอ เพือให้สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตทีเปลียนไปทีมีพฒันาการอย่างต่อเนืองใน

ชุมชน ไดแ้ก่ อาํเภอเสนา เดิมใชว้่า “หลวงพ่อปานเป็นศรี ทุ่งเสนาเขียวขจี หัตถกรรมมากมี ตลาดดีบา้นแพน”    

ปัจจุบนัปรับเปลียนเป็น “เสนาตะกร้าสาน  หลวงพ่อปานคู่เมือง  เรืองรองเจียระไน  ใฝ่ใจแผ่นดินธรรม” 
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พระนครศรีอยุธยา 

เมืองหลวงเกา่ ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานทอ้งถิน  แผ่นดินมรดกโลก 
2  1  1  

 

ท่าเรือ 

ถินกาํเนิดหลวงพ่อโต แดนตะโกดดังาม เยน็สายนาํนามป่าสัก วิวสวยนกัเขือน 

พระรามหก 

1 1     3 

นครหลวง 

มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม  

เลิศลาํภูมิปัญญา 

1   2 1   

บางไทร 

ศิลปาชีพเรืองชือ  เลืองลือหลวงพ่อจง  มนัคงหลวงพ่อนอ้ย  รอคอยทีลานเท 
1 2   1   

บางบาล 

อิฐแกร่ง แหล่งดนตรีไทย เลือมใสหลวงพ่อขนั ผลิตภณัฑก์า้นธูป 
 1  2 1   

บางปะอิน 

พระราชวงัเลิศลาํ  หลวงพ่อดาํคู่เมือง  รุ่งเรืองอุตสาหกรรม  มีศีลธรรมชาวบางปะอิน 
1 1 2     

บางปะหนั 

งอบสวยวิจิตร อิฐทนทาน มนัเทศหอมหวาน  งามตระการบา้นทรงไทย เมืองชยั 

พระเจา้ตาก 

1   2 2   

ผกัไห่ 

วตัถุมงคลลาํค่า วงัมจัฉามากมี ของดีทาํจากปลา ในนามีขา้ว 
 1  1   2 

ภาชี 

ชุมทางรถไฟ  พระใหญ่ดอนกลาง เห็ดฟางภาชี ของดีหลวงพ่อรวย 
2 1     1 

ลาดบวัหลวง 

ลาดบวัหลวงแสนสวย แดนปฎิรูปทีดิน ถินเกษตรกรรม สายนาํพระยาบนัลือ  เลืองชือสองศาสนา 

ปวงประชาพอเพียง 

  3    3 

วงันอ้ย 

เมืองขา้วงาม  นามวงันอ้ย  ร้อยพนัศิลป์   ดินแดนสงฆ ์
1   1   1 

เสนา 

เสนาตะกร้าสาน  หลวงพ่อปานคู่เมือง  เรืองรองเจียระไน  ใฝ่ใจแผ่นดินธรรม 
 1 1 2    

บางซ้าย 

บางซ้ายถินทุ่งทอง  เรืองรองพนัธุ์ไมผ้ล   ชีวิตริมสายชล  มากลน้แหล่งพนัธุ์ปลา 

 

 

 

  

 

1 

  

1 

  

2 

- 46 -
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อุทยั 

หลวงปู่ ดู่คู่ บ้าน อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน ทั วถิ นคนใจธรรมะ โรจนะแหล่ง

อุตสาหกรรม 

1 1 1  1   

บา้นแพรก 

หลวงพ่อเขียว  หลวงพ่อขาว  หลวงพ่อเภาคู่บ้าน  พดัสานคู่ เมือง  พิพิธภัณฑ์ลือเลือง  

รุ่งเรืองเกษตรกรรม  เลิศลาํหตัถศิลป์  แผ่นดินถินลิเก 

3 1  3 1  1 

มหาราช 

มหาราชแขวงนครใหญ่ หลากหลายวฒันธรรม ลุ่มนาํสามสาย แหล่งขายพริกมนั จกัสานไมไ้ผ่ 

ตาํหนกัไทยเจา้ปลุก 

1  1 1 1  1 

รวม 15 10 10 14 10  14 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สิงทีทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถวิจยัไดเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนขึน คือ  การทีผูว้่าราชการจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

(นายวิทยา  ผิวผ่อง) ได้จัดกิจกรรมรวมใจภกัดิรักพระเจ้าอยู่หัว แบ่งพืนทีอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภกัดี 

(หนองโสน) ออกเป็น 16 แปลง นาํเสนอภาพลักษณ์ของแต่ละอาํเภอ ไดรั้บความสนใจจากประชาชนทวัไป  

ประชาชน  นกัศึกษาและนกัเรียนในพืนที เขา้ชมสถานที ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

- นกัศึกษาในพืนทีไดน้าํชมโดยอธิบายแต่ละอาํเภอ 

- สาํหรับประชาชนในพืนทีไดใ้หค้วามสนใจเรืองศึกษาและตอบคาํถามความพึงพอใจ    คาํขวญัแต่

ละอาํเภอ 100%    

- นกัท่องเทียวใหค้วามสนใจคาํขวญัประจาํอาํเภอ                                                                                                                      

- ดงันนัคาํขวญันีจึงสามารถนาํมาเป็นประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของชุมชนได ้ 

ประชาชนเขา้ใจถึงเอกลกัษณ์ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดรั้บการตอบรับทีดี 
 

6. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การศึกษาการเขียนคาํขวญัจังหวดัพระนครศรีอยุธยา สามารถนาํมาบูรณาการ ในการเรียนการสอน 

ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทยเพือการสือสาร วิชาไทยศึกษา วิชาการท่องเทียวชุมชน วิชาการท่องเทียวอยา่งยงัยนื ซึงนบัได้

ว่านกัศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ตามเนือหารายวิชา นกัศึกษาสามารถนาํมาประยุกต์ใชเ้ป็นสือประชาสัมพนัธ์ 

การท่องเทียวได ้
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เอกสารอ้างอิง 

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา. จดหมายเหตุการณ์ก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี   เฉลิมพระ

เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธนัวาคม  2554  สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 

เนืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  12  สิงหาคม 2555                                         

จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ. ภาษากับการสือสาร.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์   

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540. 

ตรีศิลป์ บุญขจร. “การเขียน (1),” ใน เอกสารการสอนวิชาชุด ภาษาไทย 1 หน่วยที 9-15 

            มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537. 

บุญยงค ์เกศเทศ. เขียนไทย. พิมพค์รังที 2 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539. 

บุญสมหญิง  พลเมืองดี.   ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทย : การศึกษาคําขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

การประชุมทางวิชาการ    ประจําปี 2552  “การพัฒนาชนบท     ทียงัยืน”  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกบั มหาวิทยาลยัขอนแก่น  วนัที 29 – 30 มกราคม 2552   

ณ โรงแรมโฆษะ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น . 

บุญสมหญิง พลเมืองดี. การศึกษาคําขวัญตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

การประชุมวิชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 3 ศูนยป์ระชุมสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ 

กรุงเทพฯ วนัที 24- 26 พฤศจิกายน 2553. 

บุญสมหญิง พลเมืองดี. ศึกษาการเขียนคาํขวัญตําบลบ้านเกาะ  อําเภอพระนครศรีอยธุยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

การประชุมวิชการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 6 โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี วนัที 15 - 17 

พฤษภาคม 2556. 

พรทิพา    เกษมสุวรรณ . การวิเคราะห์คาํขวัญโฆษณา ในสือโทรทัศน์,วิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์. 2548. 

วยรีุ    วงศส์มศรี. วิเคราะห์ลักษณะคาํขวัญจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในเขตเทศบาล

นครข่อนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยั มหาสารคาม. 2542. 

สุดา  กุศลสารทูล. วิเคราะห์เนือหาคาํขวัญประจําจังหวัด.  วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยันเรศวร, 2541. 

เอกวิทย ์ณ ถลาง. ภูมิปัญญาไทย. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพ ฯ.  อมรินทร์พริ นติ ง แอนด ์พบัลิชิง  จาํกดั  

(มหาชน) 2544 
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ความต้องการบริการด้านวชิาการและวชิาชีพพลศึกษา 

ของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชุมพร ทีจดัโดยสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชุมพร 

The Needs of  Physical Education  Academic and Professional Service 

of  Primary  Schools in Chumphon  Organized by Institute of Physical Education  

Chumphon 

สําเริง  วงศ์พลาย 

คณะศึกษาศาสตร์  สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 86190 

โทร 0-7764-2930 โทรสาร 0-7764-2928 อีเมล ์orasa_wong@hotmail.com 

Samreang  Wongpluy     

Faculty  of  Education  of  Physical  Education  Chumphon, 

Chumphon, 86190, Thailand 

Tel: 0-7764-2930, Fax: 0-7764-2928, E-mail: orasa_wong@hotmail.com 

บทคดัย่อ  
 

การวิจยัครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาความตอ้งการการบริการดา้นวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา  ของ

โรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัชุมพร  ทีจดัโดยสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ในปีการศึกษา  2556  กลุ่ม

ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทีทาํหนา้ทีสอนพลศึกษา จาํนวน 206  คน โดยการสุ่ม

แบบแบ่งชนั ตามเขตพืนทีการศึกษา เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามเกียวกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทีทาํหนา้ทีสอนพลศึกษา   สถิติทีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  และ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทีทาํหนา้ทีสอนพลศึกษา  มีความต้องการ

ดา้นวิชาการและวิชาชีพพลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   เมือพิจารณารายดา้น  พบว่า  มีความตอ้งการดา้น

ส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั  ดา้นกีฬาและนันทนาการ  ด้านวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา รวมทงัดา้นวสัดุ

อุปกรณ์และสถานที อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นการละเล่นพืนบา้นและกีฬาไทย อยูร่ะดบัปานกลาง 

คาํสําคญั :     ความตอ้งการ วิชาการและวิชาชีพพลศึกษา 
 

Abstract.   

This  research  aims to study  the needs of the academic and professional education services. 

Elementary Schools in the Chumphon Organized by the  Institute of  Physical Education,  

Chumphon Campus  in  academic   year  2556.  Were  used  in  this  study 206  elementary school 

administrators and physical education teachers in Chumphon  province by  stratified  random  sampling  .  The  

Instruments  used  in  this  study  were questionnaire  about  the  need  of  school administrators and physical 

education teachers  .  The statistic  used  in  data   analysis     percentage,  mean,  and  standard  deviation.   

result   showed    that  the school administrators and physical education teachers    are  high  demanding  
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academically  and  physical vocation.  Considering each aspect found that the demand for health  

promotion and health  education, Sports and Recreation, Academic and Professional education, 

Materials and devices and locations Materials and devices and locations the high level, For folk 

games and   sport, Thailand to moderate.  

Keyword :   Need  Academic  and  physical education  vocation. 

 

1.  บทนํา 

 สถานศึกษาขนัพืนฐานเป็นองค์กรของรัฐทีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดบัตน้ ซึงประกอบดว้ย

การศึกษาระดบัประถมศึกษา   และการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา   นับเป็นจุดเริมตน้ในการสร้างองค์ความรู้และ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้ผู ้เรียนมีคุณภาพทีดีและคุณสมบัติทีพึงประสงค์ ตามหลักการของ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ซึงไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ใน 8 กลุ่มสาระวิชา  

และหนึงในนนัคือวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ที 3  กล่าวถึงการเคลือนไหว  การออกกาํลงักาย  

การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล ผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจและมีทกัษะในการเคลือนไหวกิจกรรมทางกาย   การเล่น

เกมและกีฬา   มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีนาํใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขนั   ชืนชมในสุนทรียภาพ

ของการกีฬา  ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้ที 4  เน้นให้ผู ้เรียนเห็นคุณค่าและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ   

การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือสุขภาพ  

 ดา้นสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้น

พฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยกาํหนดเป้าหมายใหเ้กิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 

1) ความสามารถในการสือสาร  2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการแกปั้ญหา  4) ความสามารถ

ในการใชท้กัษะชีวิต  และ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 จะเห็นไดว้่าหลกัสูตรสถานการศึกษาขนัพืนฐาน    ใหค้วามสาํคญัในการปูพืนฐานชีวิตของนักเรียนใน

ระดบัตน้  เพือเป็นฐานสู่การเรียนรู้ในระดบัทีสูงขึน  หรือเป็นฐานสาํหรับการประกอบอาชีพไดใ้นระดบัหนึง 

 กรมวิชาการ. (2545: 1)  ประเทศไทยมีสถานศึกษาขนัพืนฐานกระจายอยูท่วัทุกจงัหวดั  ซึงมีอยูไ่ม่นอ้ยที

สถานศึกษาเหล่านันขาดแคลนครูสุขศึกษาและพลศึกษาทีมีความเชียวชาญโดยเฉพาะ  และเป็นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทีสาํคญัในการพฒันาประชากร ทีมุ่งเน้นการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพการป้องกนั ส่งเสริมและการ

บริหารจัดการชีวิต  เพือดาํรงสุขภาพทีดี  อันเป็นฐานสําคัญยิงต่อการดาํเนินชีวิต  ทีสมดุลทงัร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ทงันีตอ้งจดัใหต้ามความเหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพของบุคคล

ใหเ้หมาะสมกบัวยัและศกัยภาพ   

 ในขณะทีการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  

ไดก้าํหนดกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาไวด้งันี 
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 1.  มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  ประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 4  ดา้น  ดงันี 

       1.1  ดา้นกายภาพ 

       1.2  ดา้นวิชาการ 

       1.3  ดา้นการเงิน 

       1.4  ดา้นบริหารจดัการ 

 2.  มาตรฐานดา้นการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  ประกอบดว้ย มาตรฐานยอ่ย  4  ดา้น  

ดงันี 

       2.1  ดา้นการผลิตบณัฑิต 

       2.2  ดา้นการวิจยั 

       2.3  ดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม 

       2.4  ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  เป็นสถาบนัอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนา

บุคลากรทางพลศึกษา  การกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  นนัทนาการ  และบุคลากรในดา้นที

เกียวข้อง  มีภารกิจในการสอน  ทาํการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการ  การให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนา

เทคโนโลย ี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ทอ้งถิน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทีมี

ความสามารถพิเศษทางกีฬา  นนัทนาการ  และบุคคลทีมีความบกพร่องทางร่างกาย  รวมถึงการทะนุบาํรุงศิลปะ

และวฒันธรรม  การละเล่นพืนบา้น  และกีฬาไทย 

เพือตอบสนองมาตรฐานการศึกษา   ขอ้ 2  ขอ้ย่อย  2.2  และขอ้ย่อย 2.3 ให้เป็นไปตามภารกิจของ

สถาบนั  ผูว้ิจัย จึงไดท้าํการศึกษาคน้ควา้องค์ประกอบที 4  ดา้นการวิจัยและองค์ประกอบที  5 ดา้นการบริการ

วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เพือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและคุณภาพชีวิตเพือ

ประกอบวิชาชีพในระดบัผูช้าํนาญเฉพาะ    

           

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพือศึกษาความต้องของสถานศึกษาขันพืนฐานในระดับประถมศึกษา จังหวัดชุมพร ในเขตพืนที

การศึกษาเขต 1 และเขตพืนทีการศึกษาเขต 2 ในการใหบ้ริการทางดา้น วิชาการและวิชาชีพพลศึกษา  จากสถาบนั

การพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ในองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี  1) ดา้นวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา  2)  ดา้นกีฬาและ

นนัทนาการ     3)ดา้นส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 4) ดา้นการละเล่นพืนบา้นและกีฬาไทย และ 5) ดา้นวสัดุ

อุปกรณ์และสถานที 
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3.  วิธีการวิจัย 

 3.1  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี   ไดแ้ก่   หวัหนา้สถานศึกษาและครูทีทาํหน้าทีสอนพลศึกษา ใน

จงัหวดัชุมพร ในระดบัประถมศึกษาจาํนวน  283 คน ประกอบดว้ย 

3.1.1  หวัหนา้สถานศึกษาและครูทีทาํหนา้ทีสอนพลศึกษา ระดบัประถมศึกษา เขต 1 จาํนวน  143  

คน 

3.1.2  หวัหนา้สถานศึกษาและครูทีทาํหนา้ทีสอนพลศึกษา ระดบัประถมศึกษา เขต 2  จาํนวน  140  

คน 

               3.2   กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ 

3.2.1  หวัหนา้สถานศึกษาและครูทีทาํหนา้ทีสอนพลศึกษา ระดบัประถมศึกษา เขต 1  จาํนวน   103  

คน 

3.2.2  หวัหนา้สถานศึกษาและครูทีทาํหนา้ทีสอนพลศึกษา ระดบัประถมศึกษา เขต 2  จาํนวน   103  

คน   

การได้มาซึงกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเ ร็จรูปคาํนวณหาขนาดของเครจ์ซี และมอร์แกน  

(Krejcie and Morgan, 1970 :607) 

3.3   ระยะเวลาทีศึกษา ปีการศึกษา 2556 

               3.4.  เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบเกียวกบัความตอ้งการของสถานศึกษา ใน

จังหวดัชุมพร ในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 

แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที 1 เป็นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที 2  เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัศึกษาความ

ตอ้งการของสถานศึกษาในจงัหวดัชุมพร ในการใหบ้ริการทางดา้นวิชาการ  และวิชาชีพพลศึกษา ของสถาบนัการ

พลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  ใน 5  ดา้น  ประกอบดว้ย ดา้นวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา ดา้นกีฬาและนันทนาการ 

ดา้นส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั ดา้นการละเล่นพืนบา้นและกีฬาไทย  และดา้นวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานที 

รวมขอ้คาํถามทงัสิ น 55 ขอ้ ตอนที 3 เป็นขอ้เสนอแนะเพิมเติม ลกัษณะปลายเปิดใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็น 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจัยดาํเนินการเก็บข้อมูลสําหรับการวิจัยในครังนีด้วยตนเอง โดยมี

กระบวนการดงันี 

       3.5.1 ผูว้ิจยัการออกเยยีมและนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงเรียนต่าง ๆ     พร้อม

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู ้บริหารสถานศึกษาหรือครูทีทําหน้าทีสอนพลศึกษา  ในการกรอกข้อมูล

แบบสอบถาม  

      3.5.2 มอบหมายใหน้ักศึกษาทีฝึกประสบการณ์ซึงผูว้ิจัยไม่ไดรั้บผิดชอบในการนิเทศ ช่วยอาํนวย

ความสะดวก นาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือครูทีทาํหน้าทีสอนพลศึกษา ในการกรอก

ขอ้มูลแบบสอบถาม   และนาํกลบัมาใหผู้ว้ิจยั  ซึงใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

 

 

 

 

- 52 -



 

 

 3.6  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

                       3.6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน ผูว้ิจัยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์ 

(Descriptive Analysis) ประกอบดว้ย  ค่าเฉลีย (X ) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

                       3.6.2  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ผูว้ิจัยใชส้ัมประสิทธิอลัฟา (Alpha-Coefficient) หาความ

เชือมนัของแบบ สอบถามในทงัฉบบั ไดค่้าความเชือมนั 0.79 และค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม 5 ดา้น โดย

แต่ละดา้น ไดค่้าความเชือมนั  0.79, 0.74, 0.77, 0.78, 0.81, 0.80 ตามลาํดบั 

 

4.  ผลการวิจัย 

 วิเคราะห์ความตอ้งของสถานศึกษาในจงัหวดัชุมพร ในการใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา 

ของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร โดยรวมและจาํแนกในแต่ละดา้น  ดงัตาราง          

 

ตวัแปรทีศึกษา 

จาํนวน (คน) 

 n = 206 
ระดบั 

ความตอ้งการ 
X S.D. 

1. ดา้นวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา 3.77 0.28 มาก 

2. ดา้นกีฬาและนนัทนาการ 3.84 0.26 มาก 

3. ดา้นส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 3.91 0.29 มาก 

4. ดา้นการละเล่นพืนบา้นและกีฬาไทย 3.31 0.32 ปานกลาง 

5. ดา้นวสัดุอุปกรณ์และสถานที 3.73 0.34 มาก 

รวมทุกดา้น 3.78 0.65 มาก 

 

               จากการศึกษา พบว่าความตอ้งการในการใหบ้ริการดา้นวิชาการและวิชาชีพพลศึกษาในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (X  = 3.78, S.D. = 0.65)   เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั   โดยดา้น

ส่งเสริมสุขภาพและพลานามยัมีค่าคะแนนสูงสุด (X  = 3.91, S.D. = 0.29) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกีฬาและ

นนัทนาการ (X  = 3.84, S.D. = 0.26)    

 

5.  สรุปผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ   

จากการศึกษาความตอ้งการของสถานศึกษาในจงัหวดัชุมพรระดบัประถมศึกษา ในเขตพืนทีการศึกษา

เขต 1 และเขตพืนทีการศึกษาเขต 2 ในการใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา ของสถาบนัการพลศึกษา 

วิทยาเขตชุมพร พบว่า 

 จากการวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐานของความตอ้งของสถานศึกษาใน

จงัหวดัชุมพร ในระดบัประถมศึกษา เขตพืนทีการศึกษาเขต 1 และเขตพืนทีการศึกษาเขต 2 ในการให้บริการทาง

วิชาการและวิชาชีพพลศึกษา ของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรพบว่า ความตอ้งการในการให้บริการดา้น

วิชาการและวิชาชีพพลศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก
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เช่นเดียวกนั โดยดา้นส่งเสริมสุขภาพและพลานามยัมีค่าคะแนนสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกีฬาและนันทนาการ 

ดา้นวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานที และดา้นการละเล่นพืนบา้นและกีฬาไทย 

ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจัยพบว่า  มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 5 ท่าน ให้ความเห็นว่าสถาบนัการพล

ศึกษา วิทยาเขตชุมพร  เป็นหน่วยงานทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง มีบุคลากรทีมีความสามารถและความพร้อม

ในหลายดา้น แต่ยงัดอ้ยดา้นการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานให้เป็นทีรู้จักอย่างแพร่หลาย บุคคลทวัไปยงัเขา้ใจว่า  

สถาบนัการพลศึกษาทาํหนา้ทีผลิตบณัฑิตดา้นพลศึกษาเท่านนั  

ดา้นภูมิทศัน์สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ซึงมีพืนทีค่อนขา้งมาก  แต่ยงัไม่มีขอบเขตทีชดัเจน    

ควรมีรัวรอบขอบชิด  มีป้ายบอกตาํแหน่งของจุดออกกาํกงักายทีเห็นเด่นชดั ควรมีศาลาพกัผ่อนเป็นจุดๆ พร้อม

ภาพแสดงนิทรรศการต่างๆ  ตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนั  ภาพการแนะนาํวิธีการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ทีบ่งบอกความเป็น

พลศึกษา  หรือจุดเด่นของสาขาวิชาชีพของแต่ละคณะ พืนทีว่างใชส้อยใหเ้ป็นประโยชน์เพือสร้างแรงดึงดูดใจให้

ผูที้สัญจรผ่านไปมาอยากแวะหรือเขา้มาเทียวหรือใชบ้ริการดา้นต่างๆของสถาบนั 

 

6.  กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยเรืองศึกษาความตอ้งการของสถานศึกษาในจังหวดัชุมพร ในการให้บริการทางดา้น

วิชาการและวิชาชีพพลศึกษา ของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรศึกษา สาํเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือจากหลาย

ฝ่าย  โดยเฉพาะอยา่งยงิผูบ้ริหารสถานศึกษา และนกัศึกษาทุกคนทีกรุณาสละเวลาในการให้ขอ้มูลเพือใชใ้นการ

วิจยั ทาํใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลทีมีคุณค่าสาํหรับการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั ซึงผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ผู ้วิจัยขอกราบขอขอบคุณ  ดร.วรรณะ บรรจง  ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบข้อมูลและสารสนเทศ    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษางานวิจัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์มลิว ัลย ์     

ผิวคราม  ผู ้ช่วยอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษาฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประจาํวิทยาเขตชุมพร   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์วรรณชยั ไกรพิมาย    ผูช่้วยอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษาฝ่ายบริหารประจาํวิทยาเขตชุมพร   

และอาจารยช์นิตา  ไกรเพชร    ผูช่้วยอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษาฝ่ายวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํ

วิทยาเขตอ่างทอง  ทีรับเป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมืองานวิจัย  รวมทงัคณาจารยแ์ละบุคลากรของ

สถาบนัทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือและอาํนวยความสะดวกอยา่งดียงิในการวิจยัครังนี 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณรองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา ประจาํวิทยาเขตชุมพร   ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สนีย ์    

นิลทจนัทร์ ทีเอืออาํนวยใหเ้กิดการวิจยั  
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเรือง รูปแบบการ Coaching ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในครังนี  มี

วตัถุประสงคเ์พือพฒันารูปแบบการ Coaching ของอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  และนาํรูปแบบการ 

Coaching ทีพฒันาไปทดลองใชก้บัคณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างทีเป็นตน้แบบ

และกลุ่มตวัอย่างทีจะทดลองใช้ Model ซึงกลุ่มตัวอย่างทงัสองกลุ่มไดม้าด้วยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 

sampling)  จากอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ซึงผลการวิจยัในครังนีสามารถทีจะเป็นแบบอย่างให้แก่

อาจารยค์นอืน ๆ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใตไ้ด ้ รวมทัง

สามารถนาํไปเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาอืน ๆ ไดท้วัทงัประเทศ 

คาํสําคญั รูปแบบการ Coaching  

 

Abstract 

 The study aims to develop the model of coaching model of lecturers and take this improved one to 

experiment widely among the group of lecturers at Suratthani Rajabhat University. The model was conducted 

and tried out with the population of the lecturers as both the role group and the sampling group, which was 

chosen using the method of purposive sampling. The finding reveals that these lecturers can be role models for 

other lecturers at Suratthani Rajabhat University, other Rajabhat Universities in southern Thailand, and other 

universities throughout Thailand. 

Key word : Coaching Model 

 

บทนํา 

จากการทีรัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  โดยมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทงัระบบ  เพือพฒันาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี  ครูเก่ง  มีคุณภาพ  คุณธรรม  ไดจ้ัดโครงการพฒันาครู

โดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพีเลียง Coaching and Mentoring ซึงสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  

(สพฐ.)  เป็นผู ้รับผิดชอบในการดาํเนินงานดังกล่าวเมือปีทีผ่านมา  เพือพัฒนาครูทังประเทศให้มีความรู้

ความสามารถดา้น Literacy, Numeracy  และ Reasoning Ability พร้อมจัดการเรียนรู้กบัผูเ้รียนดา้น Learning to 

Question, Learning to Search, Learning to Construct, Learning to Communicate  และ  Learning to Serve ตาม
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ระดบัชนัควบรวมกบักระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ดว้ย  แต่ความกระจ่างชดัในความหมายของคาํว่า 

Coaching กย็งัไม่เป็นไปตามรูปคาํอยา่งแทจ้ริง 

 การ  Coaching  เปรียบเสมือนครูฝึกทีจะฝึก  สอน  หรือแนะนาํใหใ้ครคนใดคนหนึงหรือกลุ่มหนึงให้มี

ความเก่งเหมือนกบัตน  ตามทีระบุไวใ้นพจนานุกรม Oxford Collocations dictionary for students of English 

(2008 : 128)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า Coaching  หมายถึง  person who trains people in sport, successful  ซึง

ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาทีเริมตน้ดว้ยการผลิตและพฒันา

บุคลากรสายครู  เพือไปรองรับการศึกษาขนัพืนฐานมากว่า 40 ปี  อีกทงัในปี พ.ศ.2558 จะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีจึงตอ้งตระหนกัและพฒันาตนเองทงัดา้นวิชาการและการบริหารจัดการ

ให้สอดรับกบัการเป็นมหาวิทยาลัยชนัแนวหน้า นอกจากนีคณาจารยใ์นมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู ้ทีมีความรู้

ความสามารถดา้นวิชาการ  เป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ และเป็นทียอมรับของสังคม  ดงันันการหาตน้แบบเพือสร้าง

รูปแบบการ  Coaching  ด้านวิชาการจึงเป็นสิ งทีสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  การพัฒนาต้นแบบการ 

Coaching  ทีถูกตอ้งสมบูรณ์จึงยงัประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาและอาจกล่าวไดว้่าเป็นตน้แบบของรูปแบบ

การ  Coaching  ทีถูกตอ้ง  เป็นประโยชน์แก่คณาจารยท์วัประเทศเป็นอนัมาก  ทงันีเพือทีมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานีจะเป็นผูน้าํทางการศึกษาและผูน้าํทอ้งถินอยา่งแทจ้ริง 

 

ความหมายของคาํว่า “รูปแบบ” 

คาํว่า  รูปแบบ  ซึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า  Model  จากการศึกษาจากพจนานุกรม  Longman (1981 : 668)  

สามารถสรุปความหมายไดว้่า  1)  Model  หมายถึง  สิงทีเป็นแบบยอ่ส่วนจากของจริงซึงเท่ากบัแบบจาํลอง  เช่น  

แบบจาํลองแปลนบา้น  แบบจาํลองเมืองโบราณ  เป็นตน้  2)  Model  หมายถึง  สิงของหรือคนทีนาํมาใชเ้ป็น

แบบอยา่งในการดาํเนินการบางอยา่ง เช่น เครืองบินจาํลอง  ครูตน้แบบ  เป็นตน้  และ 3)  Model  หมายถึง  รุ่นของ

ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  นอกจากนีในพจนานุกรมการศึกษา Good (1973)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  รูปแบบ หมายถึง 

แบบอย่างของสิงใดสิงหนึงเพือเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาํซํา เป็นตวัอย่างทีสามารถเลียนแบบได ้  เป็น

แผนภูมิซึงเป็นตวัแทนของสิงใดสิงหนึงหรือหลกัการหรือแนวคิด  ซึงรวมกนัเป็นตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์

ทางระบบสังคม   

Willer (1967 : 15)  กล่าวว่า  รูปแบบ  เป็นการสร้างมโนทศัน์เกียวกบัชุดของปรากฏการณ์  มีจุดมุ่งหมาย

เพือทาํใหเ้กิดความกระจ่างชดัของนิยามความสัมพนัธ์  ซึงเป็นรูปแบบทีมีความเทียงตรงสามารถพฒันาเป็นทฤษฎี

ต่อไปได ้สําหรับ Stoner and Wankle (1986 : 12), Nadler (1980 : 72-90),  Mescon And Khedouri (1985 : 199)  

ไดใ้ห้คาํนิยามคาํว่า รูปแบบ  ไปในทิศทางเดียวกนัว่า เป็นการจาํลองความจริงของปรากฏการณ์  เพืออธิบาย

ปรากฏการณ์ทีมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทีเป็นกระบวนการของปรากฏการณ์นัน  ๆ ให้ง่ายขึน   

ส่วน Hausser (1980 : 132-161)  ไดใ้หค้วามหมายทีแตกต่างกนัออกไป  โดยมองว่า  รูปแบบเป็นสิงทีออกแบบมา

เพือแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีกับ

ปรากฏการณ์จริง 
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 จากการศึกษาจากเว็บไซค์เรือง Classroom Modeling : Scaffolding Learning or Stifling?  โดย Amanda 

Miska (2014, http://www.ed.psu.edu/englishpds/inquiry/projects/ miska04.htm) ไดก้ล่าวไวว้่า Model (รูปแบบ) 

คือ ผลจากการสังเกต  ศึกษา ติดตามเฝ้าดูการกระทาํหรือพฤติกรรมจากตน้แบบของสิงใดสิงหนึงจนทาํให้บุคคล

นนัเกิดการเปลียนแปลงไปตามสิงตน้แบบนนัเพราะฉะนัน  รูปแบบ  (Model)  จึงหมายถึง  แบบจาํลองทีสร้าง

ขึนมาจากขอ้เทจ็จริงทีสามารถตรวจสอบและประเมินผลแบบจาํลองดงักล่าวได ้ สุดทา้ยแบบจาํลองทีสร้างขึนมา

สามารถทีจะนาํไปเป็นแบบอยา่งได ้  

 

รูปแบบหรือประเภทของผู้นําองค์กร 

 คาํว่ารูปแบบหรือประเภทของผู ้นําองค์กร สมพิศ สุขแสน  (2557,http://library.uru.ac.th/ article/ 

htmlfile/leadership.pdf) กล่าวว่า ประเภทของผูน้าํสามารถพิจารณาได ้3 ประเภท คือ 

 1.  พิจารณาพฤติกรรมของผูน้าํจากการได ้มาโดยอาํนาจ  สามารถแบ งผู ้นาํได ้ 3 ลกัษณะ คือ 

     1.1 ผูน้าํแบบใช ้พระเดช (Legalistic Leader) เป็นผูน้าํทีได ้อาํนาจตามกฎหมาย มกัใช ้อาํนาจทีทีตนมี

อยู ่ทาํทุกอยา่งทีตนพอใจ ไม มีการยดืหย ุน ยดึกฎระเบียบมาก 

     1.2 ผูน้าํแบบใช ้พระคุณ (Charismatic Leader) เป็ นผู ้นาํทีมิได ้ใช ้อาํนาจทีตนมีอยูเ่ป็นเครืองมือในการ

บริหาร  แต่จะใช ้ศิลปะการเป็ นผู ้ นาํโดยสร้ างบารมีและสร้างศรัทธาจากผูใ้ต ้บงัคบับญัชาขึนมาเอง ซึงจะมีผล

ผลกัดนัใหผู้ ้ปฏิบติังานทาํงานดว้ยความเตม็ใจ การทาํงานในองคก์รกจ็ะมีประสิทธิภาพ 

     1.3 ผู ้นาํแบบสัญลกัษณ์หรือแบบพ่ อพระ (Symbolic Leader) เป็ นผู ้ทีลูกนอ้งยกย่ องเคารพนับถือตาม

ตาํแหน่งทีได ้รับ และเห็นว่าเป็ นแบบอย่างแก่ ลูกน้ องได ้ ผู ้นาํแบบนีมกัถูกเชิญเป็นประธานในทีประชุมหรือเป็ 

นสัญลกัษณ์ในการเปิ ด - ปิ ดงานต่ าง ๆ เป็ นต น 

2. พิจารณาจากวิธีการใชอ้าํนาจของผู ้นาํ  สามารถแบ่งผู ้นาํออกเป็ น 3 ลกัษณะ คือ 

     2.1 ผูน้าํแบบเผดจ็การหรือแบบอตัตาธิปไตย ( Dictation Leader ) ผู ้นาํแบบนีจะเน้นเรืองการบงัคบั

บญัชาและการออกคาํสังเป็นสาํคญั ไม่ค่ อยรับฟั งความคิดเห็นของคนอืน ชอบใช ้อาํนาจหน้าทีในการดาํเนินการ

เกือบทุกเรือง “ความคิดของผู ้นาํต ้องถูกต ้องเสมอ” ดงัคาํกล าวทีว่า “โทษของผูอ้ืนเท่ าภูเขา โทษของเราเท่ าเส้ 

นผม” การบริหารงานจึงเป็ นแบบ “ขา้เก่ งคนเดียว” หรือ “ข ้าถูกคนเดียว” 

     2.2 ผูน้าํแบบเสรีนิยม หรือผู ้นาํแบบตามสบาย (Laissez Faire Leader) ผู ้นาํประเภทนีจะเน้ นบริหาร

งานแบบตามสบาย ปล่ อยให ้ผู ้ใต ้บงัคบับญัชามีอิสระเตม็ที ปัญหาต่ าง ๆ ทีเกิดขึนในองค์ กรจะถูกมอบหมายให้ ผู ้

ใต้ บังคับบัญชาตัดสินใจเองตามใจชอบ ส่วนตนก็จะอยู่ ไปวันหนึง ๆ เท่านัน การทาํงานในองค์ กรจึงขาด

ประสิทธิภาพ จดัได ้ว่ าเป็ นผู ้นาํแบบ “งานไม่ สน  คนไม่สร้ าง” 

     2.3 ผู ้นาํประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผู ้ นาํประเภทนีใชม้นุษย สัมพนัธ ค่ อนข้างสูง คือให้

เกียรติยอมรับผู ้ร่วมงาน โดยเปิ ดโอกาสให ้แสดงความคิดเห็นพูดคุยด ้วย จัดสรรหรือแบ่งงานดว้ยความเหมาะสม

และสอดคล ้องกบัความแตกต่ างของแต่ ละบุคคล ตลอดจนให้ เสรีภาพในการทาํงาน การวิพากษ์วิจารณ์  และการ

ร่วมตดัสินใจในปัญหาต่ าง ๆ ทีเกิดขึนในองคก์ร 
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3. พิจารณาประเภทของผูน้าํตามระดบัความสามารถ แบ่ งประเภทของผู ้นาํออกเป็ น 4 ลกัษณะ คือ 

     3.1 ผู ้นาํทีมีความสามารถสูง แต่ สัมพนัธภาพกบัผู ้อืนตาํ ผู ้นาํแบบนีจะเน้นผลผลิต (Output) ของงาน

มาก  เป้าหมายอย ูทีงาน  ละเลยหรือไม่ให ้ความสาํคญักบัผู ้ร่ วมงาน หรือผู ้ใต ้บงัคบับญัชา ผู ้นาํแบบนีอาจเรียกว่า 

“คนไม่ ยุ ่ง  มุ่ งแต่ งาน” 

     3.2 ผูน้าํทีมีความสามารถตาํแต่สัมพนัธภาพกบัผูอ้ืนสูง  ผู ้นาํแบบนีจะเนน้การมีมนุษยสัมพนัธ กบัทุก

คนในองค์ กรมาก ทาํงานร่วมกบัผู ้อืนได ้ ประนีประนอมทุกเรือง มีความเป็นกนัเอง ไม่ กล ้าขดัหรือทว้งติงการ

กระทาํใด ๆ ของผูร่้ วมงาน หรือผู ้ใต ้บงัคบับญัชาในกรณีทีกระทาํผิดวินัยหรือมีพฤติกรรมทีไม เหมาะสม เพราะ

กลวัเสียสัมพนัธภาพ ดงันนัการทาํงานจึงขาดประสิทธิภาพ ไม ยึดกฎระเบียบเท่าทีควรขาดความเด็ดขาดในการ

ตดัสินใจ ผูน้าํแบบนีอาจเรียกว่ า “งานไม่ยุ ่ง  มุ่ งแต่ คน” 

     3.3 ผู ้นําทีมีความสามารถตาํและสัมพันธภาพกับผู ้อืนตาํ  ผู ้ นําแบบนีจะบริหารงานโดยไม ยึด

กฎระเบียบมากนัก มีความรับผิดชอบต่องานน้ อย ขาดความเด็ดขาดในการตดัสินใจ ประสิทธิภาพของงานใน

องค์กรจึงตาํ ในขณะเดียวกนัผู ้นาํก็จะไม่ สนใจเรืองมนุษยสัมพนัธ ในองค์กร ขาดความสนใจผู ้ใต ้บงัคบับญัชา

ไม่ให ้ขวญักาํลงัใจเมือผู ้ใต ้บงัคบับญัชาทาํงานบรรลุผลสาํเร็จ และมกัสร้างความขดัแย งขึนในองค์กร ผู ้นาํแบบนี

มกัขาดความรักและความศรัทธาอย่างจริงใจจากผู ้ใต ้บงัคบับญัชา ซึงผู ้นาํแบบนีอาจเรียกว่า “งานไม่ สน คนไม่ 

 สร้ าง” 

     3.4 ผูน้าํทีมีความสามารถสูงและสัมพนัธภาพกบัผู ้อืนสูง  ผู ้นาํแบบนีจะมีพฤติกรรมในการทาํงานทีดี 

มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ พฒันางานในองค์ กรตลอดเวลา ตดัสินใจรวดเร็วและ

ถูกตอ้งเน ้นผลผลิต (Output) ของงานมาก และในขณะเดียวกนัก็ให้ ความสําคญักบัเพือนร่วมงานและผู ้ใต ้บงัคบั

บญัชา โดยให ้ความสนใจ การยอมรับความเป็ นกนัเอง การยกย ่องให ้เกียรติอย ่างสมาํเสมอและจริงใจ ผูน้าํประเภท

นีอาจเรียกว่า “งานกส็น  คนกส็ร้ าง” 

 

ความหมายของคาํว่า Coaching   และกระบวนการ Coaching 

Coaching  ตามพจนานุกรม Oxford Collocations dictionary for students of English (2008 : 128)  

ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  person who trains people in sport, successful  ซึงจากความหมายดงักล่าวจะเห็นว่า  

Coaching  จึงน่าจะหมายถึง  การเป็นผูฝึ้กสอนให้ลูกน้องหรือทีมของตนมีความสามารถหรือเก่งจนประสบ

ความสาํเร็จ และผูที้ถูกฝึกจะเรียกว่า  Coachee  หรือนักวิชาการบางคนจะให้ความหมายของคาํว่า  Coaching  

เป็นการสอนงานก็ได ้ ซึงเว็บไซค์ COACH For Goal ไดใ้หค้วามหมายไวส้ัน ๆ  ว่า Coaching คือ การเปลียนแปลง

พฤติกรรมของคน  

จากการศึกษาในเว็บไซค์  KNOWLEDGE เรือง ความรู้ทัวไปเกียวกับ Coaching พบว่า  (2558, 

http://www.coachatwork.in.th/coach_knowledge4.php) ไดเ้ขียนแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการหรือขนัตอนในการ

โคช้ไวอ้ีกรูปแบบหนึง ซึงประกอบดว้ย 4 ขนัตอน  ดงันี 
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 ขนัตอนที 1 สร้างความร่วมมือระหว่างผูโ้คช้กบัผูถู้กโคช้  ในประเด็นทีเกียวกบั 1) ตกลงหัวขอ้และ

ประเมินจุดแข็ง / สภาพแวดล้อมของผู ้ถูกโค้ช 2) ตกลงบทบาทของโค้ช และ 3) สร้างความไว้วางใจในการ

ดาํเนินงานระหว่างผูโ้คช้และผูถู้กโคช้ 

 ขนัตอนที  2  กาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน  ในประเด็นเกียวกบั 1) กาํหนดคุณค่า (Value)  

วิสัยทศัน์  และเป้าหมายทีตอ้งการ และ 2) สร้างแผนการดาํเนินงาน (Action Plan) 

 ขนัตอนที  3  ดาํเนินงานตามขนัตอน  การใชค้วามถนัดและทฤษฎีต่าง ๆ ในการกระตุน้การจูงใจผูถู้ก

โคช้  โดยใชก้ระบวนการ  Appreciative approach โดยการ 1) ทบทวน ประเมินผล ผลเทียบกบัเป้าหมาย และ

ปรับแผน และ 2) การใหข้อ้มูลป้อนกลบั  

 ขนัตอนที  4  การประเมิน  การติดตามผล  และสรุปผลการดาํเนินการ   

นอกจากนีจากการศึกษารูปแบบการ Coaching ในส่วนของต่างประเทศ เช่น จากเว็บไซค์ วิกิพีเดีย  

พบว่า (2014. http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model) รูปแบบการ Coaching แบบ GROW model  สรุปได้

ดงันี 

 - G หมายถึง GOAL  คือ  ปลายทางของการ Coaching จะตอ้งมีความชดัเจนและตรงประเด็น ตอบ

จุดประสงคห์รือความตอ้งการของผูที้จะ Coaching และผูถู้กโคช้ได ้

 - R หมายถึง Reality  คือ  การศึกษาว่าอะไรทีเป็นประเด็นทีเราตอ้งการจะโคช้  มีความทา้ทายอย่างไร  

และมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหนในการทีจะโคช้ในประเดน็นนั ๆ รวมกระทงัถึงระยะเวลาในการโคช้ดว้ย 

 - O หมายถึง Obstacles และ Options  คือ  มีปัญหาอุปสรรคหรือสิงอาํนวยความสะดวกอะไรบา้งทีจะทาํ

ใหเ้ราประสบความสาํเร็จในการโคช้ 

 - W หมายถึง Way Forward  คือ  เมือเราโคช้เสร็จสิ นแลว้จะตอ้งสามารถทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงหลงั

การโคช้  และการเปลียนแปลงนนัจะเป็นเส้นทางหรือทางเลือกใหม่ทีจะทาํใหอ้งคก์รนนั ๆ ดีขึน 

จากการศึกษาเพิมเติมยงัพบว่ามีงานวิจัยระดบัดุษฎีบณัฑิตของมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือง การพฒันา

รูปแบบการโคช้  เพือพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาล ทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  (ธัญพร  ชืนกลิน, 

2553)  ไดมี้จุดประสงค์เพือพฒันารูปแบบการโคช้โดยตรง  ผลการวิจัยพบว่า  ไดรู้ปแบบการโคช้ทีพฒันาแลว้  

เรียกว่า  พีพีซีอี  (PPCE)  ซึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  3  ส่วน  คือ  

1.  หลักการและวัตถุประสงค์  เพือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง  

2.  กระบวนการ 4 ระยะ  ไดแ้ก่  การเตรียมการ  การวางแผน  การปฏิบติัการโคช้  และการประเมินผล

การโคช้   

3.  เงือนไขการนํารูปแบบไปใช้  ได้แก่   ระบบสนับสนุน  ทักษะการโค้ช  และการติดตามดูแล   

มีกระบวนการดาํเนินการ  4  ระยะ  ไดแ้ก่ 

 1.  ระยะการเตรียมการ  (Preparing Phase : P) 

 2.  ระยะวางแผนการโคช้  (Planning Phase : P) 
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 3.  ระยะการปฏิบติัการโคช้  (Coaching Phase : C) 

 4.  ระยะการประเมินผลการโคช้  (Evaluating Phase : E) 

ดงันนั  พอทีจะสรุปใหเ้ห็นถึงรูปแบบการ Coaching ทีไดจ้ากการศึกษารวบรวมไดคื้อ  GROW Model  

โดยผนวกกบั PPCE  ไดด้งันี 

 1. G  คือ  จุดประสงคที์ตอ้งการจะโคช้  โดยเริมจาก  P ตวัแรก  คือ  การเตรียมการ  ซึงเป็นการศึกษา

สภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาความสามารถดา้นการเป็นทงัผูน้าํและผูต้ามทางวิชาการ  รวมทงัการ

ใหค้วามรู้ 

 2. R  คือ  สิงทีเราตอ้งการโคช้นนัมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด  รวมทงัใชร้ะยะเวลาเท่าใด  นันคือ  

P  ตวัทีสอง  คือ  การวางแผนการโคช้ 

 3. O  คือ  การศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ว่ามีอะไรบา้งทีจะมากระทบต่อการโคช้ ซึงในขนันีจะใช ้

C คือ  ระยะปฏิบติัการโคช้  เพราะในการปฏิบติัการโคช้เราจะพบกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเราตอ้งแกไ้ข

ตลอดเวลา 

 4. W  คือ  การเปลียนแปลงหลังการโค้ช  ซึงเป็นผลทีเกิดจากการโค้ชเสร็จสิ นแล้ว  นันคือ  การ

ประเมินผลการโคช้  (E) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานทีทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 

 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัแบบ R & D  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งงานวิจยันี กาํหนด 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ทีจะเป็นตน้แบบ กบัคนทีจะถูกโคช้  โดยมีเงือนไขว่า     

 1. กลุ่มตัวอย่างทีเป็นต้นแบบ  คือ  อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  จาํนวน  1  คน  ไดม้าดว้ยการ

เลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยการกาํหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งดงันี  

      -  เป็นอาจารยที์สังกดัอยูใ่นมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

      -  เป็นอาจารยที์มีความโดดเด่นดา้นการบริหารวิชาการ  ทงัในฐานะผูน้าํและผูต้าม 

      -  เป็นอาจารยที์ไดรั้บการยอมรับจากคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

      -  เป็นอาจารยที์ไดรั้บการยอมรับจากคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้

 2.  กลุ่มตัวอย่างทีเป็นคนทีจะถูกโค้ช  คือ  อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  จาํนวน  1  คน  

ไดม้าดว้ยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยมีคุณสมบติัคือ  ตอ้งเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราช

ภฏัสุราษฎร์ธานีและมีความเตม็ใจทีจะถูกโคช้ 

 สาํหรับขนัตอนการวิจยั  มี  4  ขนัตอน  คือ  ขันตอนที 1  สร้างความร่วมมือระหว่าง    ผูโ้คช้กบัผู ้

ถูกโคช้  ขันตอนที  2  กาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน  ขันตอนที  3  ดาํเนินงานตามขนัตอนโดยใช้

กระบวนการ  Appreciative approach   และขันตอนที  4  การประเมิน  การติดตามผล  และสรุปผลการดาํเนินการ 

ซึงทงั  4  ขนัตอนนีจะผสมผสาน  G  คือ  จุดประสงคที์ตอ้งการจะโคช้โดยเริมจาก  P ตวัแรก  คือ  การเตรียมการ   

R  คือ  สิงทีเราตอ้งการโคช้นันมีความเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใด  รวมทงัใชร้ะยะเวลาเท่าใด  P  ตวัทีสอง  คือ  

การวางแผนการโคช้ O  คือ  การศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ว่ามีอะไรบา้งทีจะมากระทบต่อการโคช้ ซึงใน
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ขนันีจะใช ้C คือ  ระยะปฏิบติัการโคช้  และ  W  คือ  การเปลียนแปลงหลงัการโคช้  ซึงเป็นผลทีเกิดจากการโคช้

เสร็จสิ นแลว้  นนัคือ  การประเมินผลการโคช้  (E)  เขา้ไปดว้ย 

 งานวิจัยนียงัคงอยู่ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึงเป็นขันตอนที  2 ของการวิจัยและ

ผลการวิจัยในครังนีจะได้รูปแบบการ Coaching ของอาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีกทังสามารถเป็น

แบบอย่างให้แก่อาจารยค์นอืน ๆ ในมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภฏัเขตภูมิศาสตร์

ภาคใต ้ ทงันีเนืองจากงานวิจยัทางดา้น Coaching ทีเกียวขอ้งกบัการศึกษายงัมีค่อนขา้งนอ้ย  และจะเน้นดา้นธุรกิจ

เป็นส่วนมาก  ซึงงานวิจัยนีกาํลังอยู่ในขันตอนของการเก็บข้อมูลเพือให้ไดรู้ปแบบการ Coaching ทางด้าน

การศึกษาทีถูกตอ้งตามความหมายและรูปแบบการ Coaching อยา่งแทจ้ริงต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองกลยุทธ์การจัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของนักศึกษาก่อนและหลงัใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว รวมถึง

ศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนเรืองกลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียวกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในครังนีเป็นนักศึกษาปีการศึกษาที 1/2555 จาํนวน 30 

คน ซึงไดม้าโดยเลือกแบบเจาะจงในรายวิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเทียวและก่อนทีทาํการทดลองจริง

ไดใ้ห้ผูเ้ชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบขอ้คาํถามแบบสอบถามก่อนเรียนและหลงัเรียนรวมทังฉบบัไดค้่า IOC 

เท่ากบั 0.78ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนนาํไปใชจ้ริงผูว้ิจ ัยไดท้าํการทดลองใชก้บั

นักศึกษา 10 คน คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 89.50 และคะแนนทดสอบหลงัเรียน 93.50 จึงทาํแบบทดสอบ

ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่างทีกาํหนดไวพ้บว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองกลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว วิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเทียว นกัศึกษามีคะแนนก่อนเรียนเฉลีย 24.37 

และหลงัเรียนคะแนนเฉลีย 36 แสดงว่า คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.01การสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองกลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ

ดา้นการท่องเทียวใชโ้ปรแกรม Authorwareมีจาํนวนบทเรียน 4 หน่วยไดแ้ก่หน่วยที 1 แผนการตลาดการจัด

ประชุมเชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว หน่วยที 2 แผนการจัดการและทรัพยากรมนุษย ์การจัดประชุมเชิง

ปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว หน่วยที 3 แผนการจัดการดา้นการให้บริการการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ

ทางดา้นการท่องเทียวและหน่วยที 4 แผนการจ ัดการลงทุนและการวิเคราะห์การเงินการจัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิการทางดา้นการท่องเทียวความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยนักศึกษาให้ความสําคญัใน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีใชโ้ปรแกรม Authorwareเรืองของการใชต้วัอกัษรทีอ่านง่ายและสามารถนาํ

ทฤษฎีทีเรียนแต่ละหน่วยไปปรับใชใ้นการปฏิบติัระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ

เหมาะสม  ดงันนั นกัศึกษาสามารถเขา้ใจในเนือหาทีเรียนในแต่ละบทเรียน เนืองจากระยะเวลาในการอ่านแต่ละ

บทเรียนมีความเหมาะสมและรูปแบบมีความสวยงาม 

คาํสําคญั คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สัมมนาเชิงปฏิบติัการ  การท่องเทียว 
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Abstract 

 This research Computer-Assisted Instruction in Seminar Operation Strategic in Tourism Topic have 

an objective to create and improve Computer-Assisted Instruction in Seminar Operation Strategic in Tourism 

and researcher will be compare about pre-test and post-test result. The last result would be know the satisfy for 

Computer-Assisted Instruction in Seminar Operation Strategic in Tourism 

 The participants were 30 Seminar subject students from International School of Tourism. The study 

showed  that students assessments were before study 24.37 scores and after learning 36 scores.  The point after 

learning higher than before learning 0.01. 

 Creating to Computer-Assisted Instruction in Seminar Operation Strategic in Tourism use by 

Authorware program consist of unit 1 Marketing Planning unit 2 Human Management Unit 3 Service 

Management and Unit 4 Investment and Financial Management. 

 Students’ satisfaction towards subjects in this project found that student had high level of satisfaction 

in overall. Moreover, the character was clean and legibility as well as they could apply to practice. In term of 

the period of time both of pre-test and post-test were appropriated. As a result, the students understand in every 

component of Computer-Assisted Instruction in Seminar Operation Strategic in Tourism because of the period 

of time in order to thoughtful and attractive format. 

Keyword CAI, Seminar Operation Strategic in Tourism 

 

1.บทนํา 

 การศึกษาเป็นการพฒันาทงัเฉพาะบุคคล และสังคมโดยส่วนรวม พนัธกิจทีสาํคญัของการศึกษาคือ ช่วย

ใหม้นุษยทุ์กคนมีการพฒันาจนเตม็ขีดความสามารถ ใหต้ระหนกัในศกัยภาพเชิงสร้างสรรค์ ให้รู้จักรับผิดชอบต่อ

ชีวิตและให้สัมฤทธิผลในเป้าหมายของชีวิต (วไล ป้อมเพชร. 2545 : 39) จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เมือ

พุทธศักราช2540 ได้มีการปฏิรูปการศึกษา ปรับโครงสร้างระบบเพือประสิทธิภาพทางการศึกษา ให้มีการ

ปรับปรุงหลกัสูตรการสอน เพือสร้างคนรุ่นใหม่ทีมีประสิทธิภาพสาํหรับยคุใหม่ในอนาคต 

ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญามีการนาํเอา ICT มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น

การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-

Leaning) การเรียนโดยใช้การสือสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเชือเกียวกับศักยภาพของ

เทคโนโลยีในปัจจุบันทีจะให้ผู ้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ทีมีอยู่มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World 

Knowledge) ซึงผูเ้รียนมีความสามารถทีจะเรียนเวลาใด สถานทีใด หรือแมก้ระทงัจะเรียนรู้กบัใครก็ไดต้ามความ

สนใจของแต่ละคน จึงเกิดความยืดหยุ่นในการเรียนรู้มากขึน (การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี:  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.2552) 
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วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทียว มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานีได้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเทียวโดยหลกัสูตรมีจุดเด่นให้กบันักศึกษาทีจบการศึกษา

สาขาวิชาการท่องเทียวสามารถรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) และสามารถทาํงานใน

อุตสาหกรรมท่องเทียวทงัในประเทศและต่างประเทศไดแ้ละในรายวิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเทียว ไดมี้

การปรับปรุงด้านคาํอธิบายรายวิชาเพือให้สอดคล้องกบัยุคปัจจุบันซึงมีการเน้นภาคปฏิบติัมากขึน (หลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเทียว. 2556 : 2)  

สาขาวิชาการท่องเทียวเป็นสาขาวิชาดา้นสังคมศาสตร์ทีมีลกัษณะสําคญั คือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 

ทีเกียวขอ้งมาพฒันาเป็นหลกัสูตรวิชาชีพทีทนัสมยั เน้นทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สาขาวิชานีจึงมีศาสตร์ที

ครอบคลุมการวางแผนและการพฒันา การบริหาร การบริการ การสือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การ

วิจยั ภาษาต่างประเทศ กฎหมายและการอนุรักษค์วามเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ การศึกษาสาขาวิชานี ผูเ้รียนสามารถ

ขยายองคค์วามรู้ใหสู้งขึนจนถึงระดบัปริญญาเอกได ้บณัฑิตในสาขานีสามารถประกอบอาชีพในการให้บริการ 

การปฏิบัติงานและการบริหารในหน่วยงานทังภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเทียว ธุรกิจ

โรงแรม และธุรกิจบริการอืนๆ (มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเทียวและการโรงแรม. 2553 : 

6) 

  สิงเหล่านีเป็นปัจจยัหลกัในการดาํเนินการเรียนการสอนในแต่ละครังเป็นไปตามแผนการเรียนการสอน 

แต่ในขณะนีวิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ยงัไม่มีการพฒันาสือบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพือใชใ้นการเรียนการสอนในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเทียว

และในรายวิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเทียวทีนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ดา้นวิธีการจัดสัมมนาทีเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามวิชาดงักล่าวมีความสําคญัและตอ้งมีหลกัการ เทคนิคการสอน ทีสามารถให้

นกัศึกษาอยูใ่นชนัเรียนไดเ้ป็นเวลา 3 ชวัโมง แต่เมือผูว้ิจยัไดเ้ริมการสอนสัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเทียวยงัไม่

ประสบความสาํเร็จเท่าทีควร เนืองจากเนือหาตามหลกัทฤษฎีค่อนขา้งเยอะและหนงัสือทีเกียวขอ้งโดยตรงยงัมีอยู่

นอ้ย นกัศึกษาจึงไม่สามารถหาความรู้เพิมเติมได ้

 ดงันนั ในการเรียนการสอนวิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเทียว ให้ประสบความสําเร็จนันมีปัจจัย

ต่างๆ เขา้มาเกียวขอ้งมากมาย แต่ปัจจยัในดา้นวิธีสอนและสือการสอนถือว่ามีความสาํคญัอย่างยิง ถา้หากอาจารย์

ผูส้อนเลือกใช้วิธีสอนทีหลากหลายและใช้สือทีเหมาะสม นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ทีบรรลุเป้าหมายของ

วตัถุประสงคแ์ละหลกัสูตรได ้

 จากความสําคญัและปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมีความประสงค์ทีจะทาํสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) เรือง กลยทุธ์การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว รายวิชา สัมมนาในอุตสาหกรรม

ท่องเทียว หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเทียว สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 วิทยาลยันานาชาติ

การท่องเทียว เพือใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะในดา้นเนือหาและเทคโนโยลีพร้อมกนัโดยบทเรียนดงักล่าวยงัมีจุดเด่น

ดา้นรูปแบบทีทาํใหดึ้งดูดนกัศึกษามาเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนได ้และ

เป็นสือการสอนบทเรียนแรกของวิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว และงานวิจยัครังนีผูว้ิจัยไดศ้ึกษาความพึงพอใจ

ของนกัศึกษา เพือยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา สัมมนาธุรกิจการท่องเทียวในภาพรวมใหสู้งขึนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพือสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองกลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ

ทางดา้นการท่องเทียว 

 2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของนกัศึกษาก่อนและหลงัใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง กลยุทธ์

การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว 

 3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนเรืองกลยุทธ์การจัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว 

 

3. วิธีการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.1.1 ประชากร นักศึกษาชันปีที 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทียว สาขาอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียว มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีจาํนวน 96 คน 

                      3.1.2   กลุ่มตวัอย่าง นักศึกษาชนัปีที 3  วิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว  สาขาอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียว มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 30 คน 

 3.2 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 3.2.1 เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ แบบทดสอบ

ยอ่ย สร้างโดยศึกษาวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และสร้างใหค้รอบคลุม นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิและทดสอบย่อยที

สร้างขึนให้ผู ้เชียวชาญตรวจความเหมาะสมและนํามาวิ เคราะห์คุณภาพโดยใช้ทดลองกับนักศึกษา  และ

แบบสอบถามความพึงพอใจผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงมาจากบุษบา ชูดาํ (2550: 142)รวมถึงหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาการท่องเทียว ได้คัดเลือกเนือหาในรายวิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเทียวทีสอดคล้องกบัวัย และ

ความสามารถของนกัศึกษา 

        3.2.2 เครืองมือทีใชใ้นการทดลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยการนําเนือหาทีผ่านการ

วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ เรือง กลยทุธ์การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการการท่องเทียวแบ่งเป็น 4 หน่วย ไดแ้ก่ 

แผนการตลาด แผนการจดัการและทรัพยากรมนุษย ์แผนการจดัการดา้นการใหบ้ริการ และแผนการลงทุนและการ

วิเคราะห์การเงินของการจัดประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการท่องเทียว กาํหนดการเรียนรู้จาํนวน 12 ชวัโมง และ

สร้างแบบทดสอบยอ่ยฉบบัละ 10 ขอ้ ทงัก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใหค้รอบคลุมเนือหาตามแผนการเรียนรู้และ

ผ่านผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบทดสอบผลสัมฤทธิทีสร้างขึนจากจํานวนฉบับละ 20 ขอ้ และส่วนขอ้ทียงัไม่

สมบูรณ์จะนาํปรับปรุงแกไ้ข และนาํไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเพิมเติมสามารถนาํไปใชใ้นการทดสอบย่อยได ้

หลงัจากนีสร้างสือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ขึนและทดลองใชก้บันักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จากนันทาํการหา

ประสิทธิภาพของสือดงักล่าว  

 

 

- 65 -



 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากการศึกษาคน้ควา้เพือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว สําหรับนักศึกษาชนัปีที 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงั

เรียน และเพือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนรู้ 

 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการ

ท่องเทียว สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.75/85.75 มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งในระดบั

มากมีค่าความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่า 4.33 ขึนไปทุกประเด็น มีความ

ยากง่าย 0.56 มีค่าอาํนาจจําแนก 0.72 จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความเชือมันทงัฉบับ เท่ากบั 0.92 แสดงว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้80/80 ทีตงัไว้ ทงันีอาจเนืองมาจาก

สาเหตุ ดงันี 

 4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง กลยทุธ์การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้นการ

ท่องเทียว สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 ทีผูว้ิจยัสร้างขึนไดรั้บการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ว่ามีความเหมาะสม

ในระดบัมาก และมีค่าความสอดคลอ้งมากกว่า 4.33 ทุกประเดน็แสดงว่าองคป์ระกอบต่างๆในชุดกิจกรรมมีความ

สอดคลอ้งกนั อาจเป็นเพราะว่าผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงจุดประสงคข์องการใชว้่าตอ้งพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนใหน้กัศึกษาเรียนและเขา้ใจในเรืองดงักล่าวเป็นอยา่งดี ไม่ใช่เพียงเรียนเพือจบบทเรียนแต่ละบทเท่านันดงัคาํ

กล่าวของธนาภรณ์ พฒันาธรชยั (2548:12)บทเรียนคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อผูเ้รียนจะเรียนรู้ไปตามลาํดบัจาก

ง่ายไปหายาก และไม่สามารถแอบดูคาํตอบก่อนได้ มีการให้ผลยอ้นกลบัทันที ซึงถือเป็นรางวัลของผูเ้รียน 

องคป์ระกอบของภาพ สี หรือ เสียงยงิทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน ตืนเตน้ไม่เบือหน่าย ผูเ้รียนสามารถ

บททวน หรือฝึกปฏิบติับทเรียนทีเรียนมาแลว้ไดบ่้อยครังตามความตอ้งการจนเกิดความแม่นยาํ ช่วยให้ผูเ้รียน

เรียนได้ดีและรวดเร็วกว่าการสอนตามปกติ สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้รียนได้โดยทนัทีโดย

อตัโนมติัช่วยใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผล เพราะตอ้งคิดหาทางแกปั้ญหาอยู่บ่อยๆสามารถเลือกเรียนไดต้ามความ

สะดวกของผูเ้รียน ทงัเวลาและสถานทีไม่ว่าจะเป็นทีโรงเรียน ทีทาํงาน หรือทีบา้นปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบ

ใหก้บัผูเ้รียน โดยอาศยัการเสริมแรงทีเหมาะสมกระตุน้ใหอ้ยากเรียน เนืองจากเป็นการศึกษารายบุคคลไม่ใช่การ

บงัคับให้เรียน หรือมีการกาํหนดเวลาเรียน ทาํให้ผู ้เรียนมีทัศนคติทีดีต่อวิชาทีเรียน เพราะสามารถประสบ

ความสาํเร็จในการเรียนไดด้ว้ยตนเอง และเมือตอบผิดกไ็ม่รู้สึกอบัอาย เพราะไม่มีผูอ้ืนรู้เห็น ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเตม็ทีอีกดว้ย 

 4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลของนักศึกษา ทีมีประสบการณ์ในการเรียน

ในรายวิชาสัมมานาธุรกิจท่องเทียวมาบา้งแลว้ คือนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนเป็นครังที 2 สอดคลอ้งกบัวุฒิชยั 

ประสารสอย (2543:28-31) ทีไดก้ล่าวถึงการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนจะตอ้งประกอบด้วยบุคลากรด่านต่างๆ เช่น ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน ผูเ้ชียวชาญดา้น

เทคโนโลยกีารศึกษาทีมีความรู้ความสามารถทีจะใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือทีจะกาํหนดเป้าหมายแลว้ความ

เหมาะและความความเหมาะสมของกลวิธีทีจะใชน้าํเสนอบทเรียน เช่น การออกแบบการสอน การจัดวางรูปแบบ

เพือนาํเสนอการออกแบบจอภาพทีสือความหมายไดช้ดัเจน ตลอดจนวิธีนาํเสนอแบบสือประสม การใชบ้ทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อจํากัดในด้านความยืนหยุ่นเมือเปรียบเทียบกบัการโดยครูผู ้สอน เพราะผูเ้รียนจะ

เผชิญหน้าและติดต่อสือสารกับคอมพิวเตอร์ซึงเป็นสิงเป็นสิงทีไม่มีชีวิตจิตใจตลอดเวลา ดงันันควรเลือกวิธี

นาํเสนอความรู้อยา่งรอบคอบรัดกุม โดยอาจจะใชว้ิธีออกแบบกิจกรรมในบทใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสไดรั้บการสอน

ซ่อมเสริม (Remedial Teaching) เพือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน ซึงเป็น

การสร้างบรรยากาศของการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัการส่งเสริมพฒันาการทางเจตคติหรือ

เขา้ใจความรู้สึกของมนุษย ์เพือสร้างบรรยากาศการจัดสภาการณ์สําหรับการสอนตามแนวคิดของการสอนแนว

ใหม่ (Alternative Teaching) 

4.2 จากการทดลองพบว่า นกัศึกษาทีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง กล

ยทุธ์การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว วิชาสัมมนาธุรกิจการท่องเทียว ทีเป็นกลุ่มทดลอง

จาํนวน 30 คน  ก่อนเรียนคะแนนเฉลีย 24.37 และหลงัเรียนคะแนนเฉลีย 36 แสดงว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่า

คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  อาจเนืองมาจากนกัศึกษาไดศ้ึกษาวิธีการเรียนและการใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากคู่มือ ซึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยเรียงลาํดบั

จากเรืองง่ายไปหาเรืองยาก ซึงนกัศึกษาจะไม่มีความรู้สึกว่ายากขึน พร้อมตงัคาํถามกระตุน้เพือใหน้กัศึกษาคิดตาม  

 4.3 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง กลยทุธ์การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้น

การท่องเทียว สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 ของวิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี 

ดา้นความพึงพอใจทีผูว้ิจยัไดท้ดลองเป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 30 คน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย ( X =

3.96) และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.72  

 สําหรับการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ทางดา้นการท่องเทียว สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 ของวิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์

ธานี มีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีการเรียงลาํดับความพึงพอใจคือ ความน่าสนใจของตัวอักษรทีอ่าน 

ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เนือหาทีเรียนมีความเขา้ใจ ความสวยงามและรูปแบบ โดยมีการแทรก

การ์ตูนและการวางสี 

 4.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการ

ท่องเทียว สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 ของวิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว ดา้นตวัอกัษรทีใชอ้่านง่ายและสามารถ

นาํทฤษฎีทีเรียนแต่ละหน่วยไปปรับใชใ้นการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทีสุด ทงันีหลงัจากนกัศึกษาไดเ้รียนรู้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดว้ยตนเองแลว้มีความน่าสนใจของตวัอกัษรทีอ่านจึงทาํใหน้กัศึกษามีความพึงพอใจในการ

ทีจะเขา้เรียนและมาเรียนสมาํเสมอบทเรียนดงักล่าวไดจ้ดัใหน้กัศึกษาดว้ยตนเองเมือนกัศึกษาเรียนรู้เสร็จสิ นแต่ละ

หน่วยเพือทาํแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ โดยใหเ้วลา 20 นาที นกัศึกษาจึงมีความพึงพอใจในดา้นระยะเวลาในการ

ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากต่อมาไดก้าํหนดระยะเวลาหน่วยละ 15 นาที จาํนวน 10 

ขอ้ มีจาํนวน 4 หน่วย นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนสามารถทาํเสร็จตามเวลาบทเรียนคอมพิวเตอร์นีจึงความ

เหมาะสมในดา้นระยะเวลา เนือหาจากผูเ้ชียวชาญทางดา้นกลยุทธ์และนาํมาสรุปประเด็นทีสําคญัจึงมีผลทาํให้

นกัศึกษาสามารถเขา้ใจเนือหาทีเรียนไดเ้ป็นอย่างดีและมีการแทรกรูปการ์ตูน วางสี ทาํให้การอ่านดว้ยตนเองมี

ความสบายตา รูปแบบทีจัดทาํมีความสวยงามจึงทาํให้นักศึกษามีความตอ้งการทีจะศึกษาและเป็นสิงทีดึงดูด
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นอกเหนือจากการศึกษาหรือเรียนกบัผูส้อน รวมถึงปริมาณเนือหาเหมาะสมในแต่ละหน่วย ความชดัเจนและการ

ใชง้านค่อนขา้งมีความซับซ้อนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนโดยเรียงลาํดบัความยากง่ายของเนือหาแต่

ละหน่วย 

   

5. สรุปผลการวิจัย 

 5.1 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง กลยทุธ์การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้น

การท่องเทียว สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 ของวิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี  

 5.1.1 ผลจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งในระดบัมากมีค่าความ

สอดคลอ้งขององคป์ระกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่า 4.33 ขึนไปทุกประเด็น ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 

ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

ตงัแต่ 0.5 ขึนไปจาํนวน 40  ขอ้ ขอ้สอบมีทงัหมด 4 ฉบบั ฉบบัละ 10 ขอ้ และเมือนาํแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละ

หน่วยไปทดลองใชก้บันกัศึกษาปีที 3 ของวิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว จาํนวน 30 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง มี

ความยากง่าย 0.56 มีค่าอาํนาจจาํแนก 0.72 จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความเชือมนัทงัฉบบั เท่ากบั 0.92 

 5.1.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว สําหรับนักศึกษาชนัปีที 3 จาํนวน 30 คน แลว้คาํนวณค่าประสิทธิภาพได้

เท่ากบั 83.5/80.66 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดงักล่าวทีสร้างขึนนัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที

กาํหนดไว ้คือ 80/80  

 5.1.3 ผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง กลยุทธ์การจัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว สําหรับนักศึกษาชนัปีที 3 ทีเป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 30 คน  

ก่อนเรียนคะแนนเฉลีย 24.37 และหลงัเรียนคะแนนเฉลีย 36 แสดงว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 5.1.4 ผลการวดัความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง กล

ยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการท่องเทียว สําหรับนักศึกษาชนัปีที 3 ทีเป็นกลุ่มทดลอง

จาํนวน 30 คน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.96) 

 

6. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การวิจัยนีสามารถใชป้ระโยชน์เชิงวิชาการระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเทียวโดยกลุ่มแรกคือ

นกัศึกษาทีสนใจสามารถนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสือการเรียนในบทเรียนดา้นกลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบติัการทางดา้นการท่องเทียว รายวิชาการจดัประชุมสัมมนา กลุ่มทีสองอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาดงักล่าวที

เนือหามีความสอดคลอ้งกนัทงัในสถาบนัเดียวกนัและต่างสถาบนัสามารถนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้

และสามารถพูดคุยกบันกัศึกษาดา้นการใชเ้ทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพและกลุ่มทีสามนักวิจัยสามารถนาํไปต่อ

ยอดดา้นวิชาการ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของรูปแบบ และเนือหาทีเป็นวิชาอืนๆได ้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษา

ระดบัปฐมวยัส าหรับครูปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอน 2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้พ้ืนฐาน
ดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของครูปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอน ทั้งก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึก
อบรม 3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อชุดการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ครูปฐมวยั ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับ
สาขาวิชาท่ีสอน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ท่ีส าเร็จ
การศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอนและปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาเป็นระยะเวลาต ่ากวา่ 2 ปี ซ่ึงไดก้ลุ่มเป้าหมายมาดว้ย
วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง โดยการวิจยัในคร้ังเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีรูปแบบการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบ    
ไปด้วย ชุดฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัส าหรับครูปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับ
สาขาวิชาท่ีสอน แบบทดสอบวดัความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั และแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ครูปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอน ใชส้ถิติ  ร้อยละและค่าเฉล่ีย  ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ครูปฐมวยั ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบั
สาขาวิชาท่ีสอนมีค่าเท่ากบั 75.08/75.20 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75 ท่ีตั้งไว ้  2) คะแนนเฉล่ียความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษา
ระดับปฐมวยัของผูเ้ขา้รับการอบรมหลังจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .01            
3) ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกอบรมระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.46  
 
ค าส าคญั : ชุดฝึกอบรม ความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
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Abstract 
 The objective of this research is1) to create and find the efficiency of basic knowledge training package on early 
childhood educational management for early childhood teachers with their graduations irrelevant to teaching subjects; 2) 
to compare basic knowledge on early childhood educational management of early childhood teachers with their 
graduations irrelevant to teaching subjects both before and after the use of training package;and 3) to study the satisfaction 
level toward training package for knowledge development of early childhood teachers with their graduations irrelevant to 
teaching subjects. The sample groups included early childhood teachers of private kindergartens, Meuang District, 
SuratThani Province, with their graduations irrelevant to teaching subjects and have worked in educational establishments 
for less than 2 year period. These target groups were derived through purposive method. This research has been 
Experimental Research with One Group Pretest-Posttest Design and the instrument utilized in this research consisted of 
basic knowledge training package on early childhood educational management for early childhood teachers with their 
graduations irrelevant to teaching subjects. The test measured basic knowledge in early childhood educational 
management and the assessment form of satisfaction toward training package for knowledge development of early 
childhood teachers with their graduations irrelevant to teaching subjects. The collected data was analyzed by the 
application of percentage and mean score. The findings of the research results indicated as follows. 1) Efficiency of basic 
knowledge training package was 75.08/75.20 which was higher than set 75/75 criteria. 2) Point average of Basic 
Knowledge Concerning Early Childhood Education after training was higher than before training at .01 of statistically 
significant level. 3) The trainees were satisfied toward the application of training packages in high level with average of 4.46   
 
Keyword : Training Package, Basic Knowledge Concerning Early Childhood Education, Early Childhood Teachers in 
Private Schools 
 
1. บทน า 
 การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นการบริการทางการศึกษาขั้นตน้ท่ีมุ่งจดัการศึกษาให้กบัประชาชนในวยัแรกของ
ชีวติ การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาท่ีจดัใหแ้ก่เด็ก 6 ขวบแรก เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือการดูแลและสร้างเสริมเด็กให้พฒันา
อยา่งเต็มศกัยภาพ ดว้ยการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งแจง้ชดั ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนจึงมุ่งจ าเพาะไปท่ีการพฒันาเด็ก ใจเด็ก 
และอนาคตเด็ก (กลุยา  ตนัติผลาชีวะ. 2545 : 1) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาเด็กปฐมวยัซ่ึงต่อไปจะเติบโตเป็นอนาคตของ
ชาติ เด็กในวยั 3 ถึง 6 ปีน้ี ถือวา่เป็นช่วงวยัท่ีเด็กมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วในทุกๆดา้น การจดัการศึกษาในระดบัน้ีถือวา่เป็น
การปูพ้ืนฐานชีวิตให้แก่เด็ก เพ่ือให้เด็กไดรั้บการเสริมสร้างพฒันาการ ให้ครบทั้ง  4 ดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นร่างกาย ดา้น
อารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กก่อนเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา 
และเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงในปัจจุบันหลายฝ่ายได้ให้ความส าคญักบัการศึกษาระดบัน้ีเป็นอย่างมาก 
การศึกษาระดบัน้ีจึงมีความส าคญัต่อเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในภาวะท่ีสงัคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน การอบรมเล้ียงดูกล่อมเกลาเด็กนั้นครอบครัวไม่อาจกระท าได้เหมือน
สมยัก่อนเพราะลกัษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน พอ่แม่จึงตอ้งออกไปท ามาหากินไม่มีเวลาดูแลบุตรของตน 
จึงไดก่้อให้เกิดปัญหาหลายดา้น ขณะเดียวกนัความจ าเป็นในการตระเตรียมประชากรเพื่อรองรับการพฒันาประเทศเป็น     
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ส่ิงท่ีตอ้งเร่งในการด าเนินการ และจ าเป็นตอ้งเตรียมเด็กตั้งแต่ปฐมวยัเพ่ือให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นไดมี้โอกาสเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมีศกัยภาพและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป  

การศึกษาจึงเป็นพลงัส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และครูเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ท่ีจะเอ้ืออ านวยให้การศึกษา
ด าเนินไปในแนวทางท่ีพึงประสงค ์การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นการบริการทางการศึกษาขั้นตน้ท่ีมุ่งจดัการศึกษาใหก้บั
ประชาชนในวยัแรกของชีวิต การศึกษาระดบัน้ีจึงมีความส าคญัต่อเด็กและครอบครัว  กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 112-
114) ไดก้ล่าวถึงบทบาทผูส้อนระดบัปฐมวยัว่า การพฒันาคุณภาพเด็กให้ถือวา่เด็กมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้เด็กสามารถพฒันาตนตามธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัพฒันาการและเต็มตามศกัยภาพ ดงันั้น ผูส้อนจึงมี
บทบาทส าคญัยิง่ท่ีจะท าใหก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ บทบาทและหนา้ท่ีทางวิชาการ
ของครูอนุบาลจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทาง และแผนการจดัประสบการณ์ การจดัการเรียนการสอน การวดั
และการประเมินผล การผลิตส่ือ การใชส่ื้อการศึกษาคน้ควา้ และการรู้จกัพฒันาตวัครูเองในดา้นการสอน เพื่อท่ีจะให้เด็กได้
พฒันา มีความพร้อมทั้ง 4 ดา้น อนัจะท าใหเ้กิดความพร้อมท่ีจะด าเนินชีวติเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในภายหนา้ 

ครูผูส้อนจึงถือว่าเป็นบุคคลพิเศษของสถานศึกษาระดับปฐมวยั  ครูต้องมีความสามารถเป็นพิเศษ มีความ
รับผิดชอบในการจดัประสบการณ์ให้ไดผ้ลดีต่อเด็ก  สามารถให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นในเร่ืองการสอน และกิจกรรมอ่ืน ๆ  
เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นรักเด็กใฝ่หาความรู้ใส่ตวัอยูเ่สมอตาและหูตอ้งเปิดกวา้งคอยดูสภาพและวิธีการใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
มีบุคลิกดี พูดเพราะ ยิม้แยม้แจ่มใส  และเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมแปลก ๆ ใหม่ ๆ ครูควรมีวุฒิทางอนุบาล หรือเคยผ่านการ
อบรมเก่ียวกบัการสอน หรือดูแลเด็กวยัก่อนประถมศึกษา (เบญจา  แสงมลิ. 2545 : 16-18) 

การศึกษาปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาเพ่ือการดูแล และสร้างเสริมเด็กใหพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพรัฐไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัให้ทั่วถึง จึงได้เร่งขยายและให้บริการการศึกษาทั้ งในเมืองและชนบท 
โรงเรียนเอกชนจึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการศึกษาของชาติ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา      
จากสภาพปัจจุบนัพบวา่ ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัท่ีก าลงัสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนบางส่วน เป็นครูผูส้อนท่ีเรียนจบมาจาก
สาขาวิชาอ่ืนๆ และในปัจจุบนัประกอบอาชีพเป็นครูผูส้อนระดบัปฐมวยั  จึงท าให้ครูผูส้อนเหล่าน้ีประสบปัญหาในการ
ปฏิบติังานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  ครูผูส้อนยงัขาดความรู้ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการจดัประสบการณ์ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายในการส่งเสริมพฒันาการท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ขาดความรู้ในเร่ืองของการวดัและประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึง
ครูผูส้อนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมใหก้บัผูเ้รียน 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาและสร้างชุดฝึกอบรมพฒันาความรู้ครูปฐมวยัท่ี
ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอน เพ่ือส่งผลให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชเ้พื่อพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัส าหรับครูปฐมวยั  
ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของครูปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษา
ไม่ตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอน ทั้งก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกอบรม 
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3. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อชุดการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ครูปฐมวยั ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับ
สาขาวชิาท่ีสอน 
 
3. วธีิการวจิยั 

 รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดลอง 
ก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
โดยกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคร้ังน้ี เป็นครูผูส้อนระดับปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเอกชน  อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี                
ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอนและปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาเป็นระยะเวลาต ่ากวา่ 2 ปี ซ่ึง จ านวน 26 คน 
โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 

1. การสร้างชุดฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรู้ครูปฐมวยั ทีส่ าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวชิาทีส่อน 
   1.1 ผูว้ิจัยศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือน ามาประมวลเป็นความคิดส าหรับการสร้างชุด

ฝึกอบรม 
   1.2 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการสร้างชุดฝึกอบรม โดยการ

สัมภาษณ์ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชา ถึงขอ้มูลความตอ้งการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพฒันา
ความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีตอ้งการพฒันา  

   1.3 ยกร่างชุดฝึกอบรมซ่ึงใชว้ธีิการสงัเคราะห์ความรู้ทางดา้นการศึกษาปฐมวยัและจดัท าเน้ือหาชุดฝึกอบรม 
   1.4 จากนั้นน าชุดฝึกอบรมท่ีสร้างส าเร็จแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน้ของชุด

ฝึกอบรมดา้นความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาปฐมวยั 
   1.5 ทดลองใชเ้บ้ืองตน้กบัครูผูส้อนระดบัปฐมวยัรายบุคคลผูว้ิจยัน าชุดฝึกอบรมไปทดลองใช ้โดยทดลองกบั

ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัท่ีไม่ใช่กลุ่มจ านวน 1 คน เพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัความเหมาะสมของเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีจดัไว้
ในชุดฝึกอบรม มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆโดยการสงัเกตพฤติกรรมในการฝึกอบรมอยา่งใกลชิ้ด ซกัถามปัญหาต่างๆแลว้
น าไปปรับปรุงแกไ้ขคร้ังท่ี 1 

   1.6 การทดลองกลุ่มยอ่ย ผูว้จิยัน าชุดฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ครูปฐมวยั ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชา
ท่ีสอน ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขจากการทดลองในขอ้ 1.5 ท าการทดลองกบัครูผูส้อนระดบัปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ี
ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอนจ านวน 9 คน ท่ีกลุ่มทดลองไม่ซ ้ ากับขอ้ 1.5 โดยการสังเกตพฤติกรรมการใช้
ชุดฝึกอบรมอยา่งใกลชิ้ด สมัภาษณ์ ตลอดจนดูพฤติกรรมจากการปฏิบติักิจกรรม เพ่ือตรวจสอบขอ้บกพร่องและด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง 
    1.7 การหาประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่ ผูว้จิยัน าชุดฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ครูปฐมวยั ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบั
สาขาวิชาท่ีสอน ท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ท่ีเป็นไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 26 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ. 2520 : 137) ซ่ึงค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมความรู้
พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั ส าหรับครูผูส้อนระดบัปฐมวยัโรงเรียนเอกชน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 
75.08/75.20 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
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2. แบบทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานด้านการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความรู้พ้ืนฐานดา้น
การศึกษาปฐมวยั แลว้ก าหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ 
 2.2 ก าหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบของความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาปฐมวยัท่ีตอ้งการวดัของ
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเอกชน  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอน 
 2.3 สร้างผงัขอ้สอบหรือโครงร่างของแบบทดสอบวดัความรู้ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยัให้ครอบคลุมแต่ละ
องคป์ระกอบของความรู้พ้ืนฐานท่ีก าหนดในสดัส่วนท่ีสมดุลกนั 
 2.4 น าแบบทดสอบทดสอบท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผลการพิจารณา
ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั มีดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 จ านวน 30 ขอ้ 
และมีดชันีความสอดคลอ้ง 0.67 จ านวน 10 ขอ้ และมีบางขอ้ท่ีมีการแนะน าให้เปล่ียนภาษา ท าให้ไดแ้บบแบบทดสอบวดั
ความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 1 ฉบบั จ านวน 40 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน 

2.5 น าแบบทดสอบท่ีผ่านการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 15 คน ท่ีเสมือน
กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือน าผลมาหาค่าคุณภาพของแบบวดั 

2.6 น าแบบทดสอบท่ีผ่านการทดลองใชแ้ลว้ในขอ้ 2.5 มาตรวจให้คะแนนและน าแบบทดสอบมาหาค่าความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ซ่ึงแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั
ฉบบัน้ี มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.709 ค่าความยากง่ายเท่ากบั 0.760 และค่าอ านาจจ าแนก เท่ากบั 0.415 ซ่ึงถือวา่ผ่านเกณฑ ์ 
ท่ีก าหนด 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ครูปฐมวัย ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับ
สาขาวชิาทีส่อน 
 3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสร้างแบบมาตราส่วนประเมินค่าแบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) 
   3.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของ ศศิธร มงคลทอง (2548) มาดดัแปลงโดยในเบ้ืองตน้น ามาตรวจสอบ
โครงสร้างซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) ความรู้ความเขา้ใจ  2) ดา้นความรู้สึก 3) ดา้นพฤติกรรม 

3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง(IOC) โดยผลการพิจารณาความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามมีดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 จ านวน 8 ขอ้ และมีดชันีความสอดคลอ้ง 0.67 
จ านวน 2 ขอ้ ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

หลงัด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือเสร็จส้ิน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีไดส้ร้างข้ึน จ านวน 40 ขอ้ ไปท าการ

ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (pretest) กบักลุ่มตวัอยา่งทั้ง 26 คน 
2. ผูว้ิจยัด าเนินการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดฝึกอบรมการพฒันาความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยักบั

กลุ่มตวัอยา่ง จนจบเน้ือหาการฝึกอบรมท่ีไดก้ าหนดไว ้
3. เม่ือด าเนินการฝึกอบรมจบเน้ือหาท่ีก าหนดไวแ้ลว้ผูว้ิจยัด าเนินการให้ผูเ้ขา้รับการอบรม ท าการทดสอบวดัผล

การเรียนรู้หลงัฝึกอบรม (posttest) ดว้ยแบบทดสอบวดัความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีไดส้ร้างข้ึน 
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4. หลงัจากนั้น ผูว้จิยัด าเนินการใหผู้เ้ขา้รับการอบรมตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกอบรม ซ่ึง
ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 

 
4. ผลการวจิยัและอภิปราย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ครูปฐมวยั ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอนมีค่า
เท่ากบั 75.08/75.20 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75 ท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ชุดฝึกอบรมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
ในการน าไปใชใ้นการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ส าหรับครูผูส้อนระดบัปฐมวยัท่ี
ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอน 
       2. คะแนนเฉล่ียความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัของผูเ้ขา้รับการอบรมหลงัจากการฝึกอบรมสูงกว่า       
ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01  
 3. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกอบรมระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.46 
 ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชุดการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ครูปฐมวยั ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับ
สาขาวิชาท่ีสอน ท าให้ครูผูส้อนระดับปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอนมีความรู้พ้ืนฐานด้านการจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยัเพ่ิมข้ึน เน่ืองดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 

1. ดา้นประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมผูว้ิจยัพบวา่ชุดฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ี
ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอน มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75 โดยมีประสิทธิภาพ 75.08/75.20 
ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจากชุดฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ี
สอนมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใชใ้น
การปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้ริง จึงท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความตั้งใจในการเขา้รับการอบรมอีกทั้งผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ในการสร้างชุดฝึกอบรมอยา่งมีระบบโดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างชุดฝึกอบรมของนักการศึกษาหลายท่าน  
ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออกเป็น 5 โมดูล โมดูลละประมาณ 2-3 ชัว่โมง ท าให้เน้ือหากระชบั ไม่น่าเบ่ือและ  
มีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของครูผูส้อนระดับปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ    
เชียรศรี วิวิธสิริ. (2534 : 6 – 7) ท่ีไดก้ล่าวไวคื้อ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวยัผูใ้หญ่ข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไดป้ฏิบติัจริง ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ผูใ้หญ่จะเรียนรู้
ไดดี้เม่ือมีความสนใจและตอ้งการท่ีจะเรียน ผูใ้หญ่จะเรียนไดเ้ม่ือส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความจ าเป็นจะเห็นประโยชน์สามารถ
น าไปใช้ได้ทันที โดยจะเรียนได้ดีเม่ือบทเรียนนั้ นสัมพนัธ์กับสภาพปัญหาท่ีมีอยู่จริงในสังคม การได้มีโอกาสศึกษา
แก้ปัญหาจะท าให้การเรียนรู้เพ่ิมพูนข้ึน การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ควรใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมตาม
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ และควรสร้างความส าเร็จในการเรียนบทเรียนตน้ ๆ ใหผู้เ้รียนเพ่ือสร้างความภูมิใจ มัน่ใจในการ
เรียนบทเรียนท่ียากข้ึน  
 2. ผลการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมโดยใชชุ้ดการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ครูปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรง
กบัสาขาวิชาท่ีสอน สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้ งน้ีอนัเน่ืองมาจากชุด
ฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอน มีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ซ่ึงผูว้จิยัไดท้ าการวิเคราะห์เน้ือหา โดยจากเน้ือหาทั้งหมดไดถู้กวิเคราะห์ออกมาเป็นชุดฝึกอบรม
การเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจ านวน 5 โมดูล ซ่ึงมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั น้อย  ศิริโชติ (2534 : 41-47) กล่าวถึง
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กระบวนการสร้างชุดฝึกอบรม ไวว้า่ การฝึกอบรมควรวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเน้ือหาสาระหรือการจดัประสบการณ์ให้ตรงกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของสังคมโดยใชว้ิธีการส ารวจความ
ตอ้งการในการฝึกอบรมสามารถท าไดโ้ดย การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม การปรึกษา ตลอดจนการวิเคราะห์งานและ
การประเมินผลงานนอกจากนั้น การฝึกอบรมดงักล่าวยงัเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการซ่ึงท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดฝึ้ก
ปฏิบติัจริง ท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งปฏิบติักิจกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองกนั จึงท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไม่ขาดหายไป 
ส่งผลใหผู้เ้ขา้รับการอบรมผา่นการอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนดทุกคน  

3. ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัท่ีฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีส าเร็จ
การศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.46) ทั้งน้ีอาจเป็นผล
เน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆดงัน้ีคือ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจท่ีชุดฝึกอบรมประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย โดย
ผูว้จิยัเปิดโอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายมีอิสระในการคิดและลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆดว้ยตนเองท าใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้รียนรู้ส่ิง
ท่ีแปลกใหม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีควรจดัให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายสนุกเร้าใจทา้ทายท าให้อยากเรียนรู้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พารีค และราว (Pareek and Roa. 1980 : 94) ซ่ึงไดก้ล่าวถึง การคดัเลือกเน้ือหาในการฝึกอบรม จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเป็นส่ิงใหม่และเป็นท่ีน่าสนใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากวยัและระดบัความรู้เดิม
ด้วยการเลือก กิจกรรม การเรียนหรือประสบการณ์เรียน นอกจากจะตอ้งเป็นการส่งเสริมให้บรรลุวตัถุประสงค์แล้ว 
ประสบการณ์ท่ีจดัให้จะตอ้งน่าสนใจและเป็นการส่งเสริมกนัระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ไดห้ลายทาง ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่สามารถลงมือปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง  
 
5. สรุปผลการวจิยั 

จากการวจิยัเร่ือง การพฒันาความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา 
ความรู้ครูปฐมวัย ท่ีส าเ ร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน ส าหรับครูโรงเ รียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง                  
จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ชุดการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ครูปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน           
มีประสิทธิภาพ 75.08/75.20 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75 ท่ีก าหนดไว ้และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัทั้งก่อนและหลงัใชชุ้ดฝึกอบรม พบวา่ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวิชา   
ท่ีสอนมีคะแนนเฉล่ียความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเพ่ิมข้ึนหลงัการใชชุ้ดฝึกอบรมและครูผูส้อนระดบั
ปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
 
6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 1. ครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาปฐมวยัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวชิาอ่ืน มีแนวทางในการจดักิจกรรมใหก้บั
เด็กปฐมวยัไดถู้กตอ้งตามหลกัการและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็กในวยัดงักล่าว 

2. เด็กปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตามท่ีก าหนดไวใ้นปรัชญาของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั มีแนวทางในการพฒันาครูท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ให้สามารถจัดกิจกรรม
ใหก้บัเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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7.  กติตกิรรมประกาศ  
งานวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดต้อ้งขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีท่ีไดม้อบทุนอุดหนุนการวิจยั

ซ่ึงเป็นแรงผลักดันและจุดประกายการก้าวเข้าสู่ความเป็นนักวิชาของอาจารย์รุ่นใหม่อีกทั้ งได้รับการช้ีแนะแนวทาง
ด าเนินงานข้อบกพร่องในด้านต่างๆรวมถึงการให้ความรู้ทางด้านการวิจัยจาก ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร ผู ้ช่วย
ศาสตราจารยอ์ุไรวรรณ  มีเพียร และ ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลิาวณัย ์ ทิพยสุ์วรรณพร ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการวิจยั
คร้ังน้ีรวมถึงจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท าวจิยัและผลงานทางวชิาการในคร้ังต่อไปจึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณดร.พิมพลกัษณ์ ว่องอภิวฒัน์กุลและอาจารยท์รงศรี  ช านาญกิจท่ีได้ให้ค  าแนะน าในการ
ปรับปรุงแกไ้ขงานวิจยัฉบบัน้ีให้มีความสมบูรณ์และชดัเจนมากยิ่งข้ึนรวมทั้งขอขอบพระคุณดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแกว้
อาจารยว์ชัราภรณ์ มากบุญศรี และนางสาวชนิดา  ชะตาท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเคร่ืองมือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐานในวิชาโครงงานฐานวิจัย มีวตัถุประสงค์ 1)  เพือศึกษา 

ผลของการจ ัดการเรียนรู้แบบใชว้ ิจ ัยเป็นฐานทีมีต่อผลการเรียนรู้ของผู เ้ รียนในวิชาโครงงานฐานวิจ ัย                    

2) เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนกบัเกณฑ์มาตรฐานหลงัการจัดการเรียนรู้แบบใชว้ิจัยเป็นฐานในวิชา

โครงงานฐานวิจยั 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใชว้ิจัยเป็นฐานในวิชาโครงงาน

ฐานวิจยั ประชากร คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุราษฎร์ธานี ภาคการศึกษาที 1  

ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี ซึงไดจ้ากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 1 ห้องเรียน 

ประกอบดว้ย นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4/3 รวมจาํนวน 40 คน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ใชเ้ป็นกลุ่มทดลอง

สอน 3 กลุ่ม จาํนวน 12 คน ซึงในการวิจยัครังนี ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 12 

คน เครืองมือการวิจยั ประกอบดว้ย แผนจดัการเรียนรู้วิชาโครงงานฐานวิจยัแบบใชว้ิจยัเป็นฐาน แบบทดสอบยอ่ย 

แบบประเมินผลงานวิจยั แบบวดัผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน และแบบสัมภาษณ์ผูเ้รียนเกียวกบักิจกรรมการเรียน

การสอนโดยวิจยัเป็นฐาน วิธีการดาํเนินการวิจยั ใชแ้บบทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-Shot Case Study) แลว้วดัผล

การเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัเรียน ผลการวิจัย 1) การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบย่อย มีผูเ้รียนผ่านการ

ประเมิน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผูเ้รียน จาํนวน 4 คน มีคะแนน 80 ขึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.33 

และการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากผลงานวิจยัและนาํเสนอ พบว่า ผูเ้รียนผ่านการประเมิน จาํนวน 12  คน 

คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยมีผูเ้รียน จาํนวน 10  คน ผ่านเกณฑร์ะดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของผูเ้รียนทงัหมด 2) 

ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐานช่วยพฒันาทกัษะการตดัสินใจ การวางแผนการ

ทาํงานอยา่งระบบ และการไดล้งมือทาํวิจยัทาํใหเ้ขา้ใจระเบียบวิธีวิจยัไดดี้  

คาํสําคญั : การจดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐาน  
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Abstract 

This purposes of this research aimed 1) to study effects of research-based learning, 2) to compare 

between students’ learning outcomes and standard criteria, and 3) to study students’ attitude towards research-

based learning course. This study employed one-shot case study and learning outcome evaluation. The 

participants were 40 students of Mattayomsuksa 4/3 in the first semester of the academic year 2013 at 

Karnjanapisek School. The samples were selected by using purposive sampling. Among 40 students, they were 

divided into 10 groups, each consisted of 4 students. Three groups were selected as experimental groups. The 

tools used in this study included lesson plans, formative test, research evaluation, achievement test, and 

interviews. 

The results showed that 1) 4 students (33.33%) passed formative test at 80% while all students 

(100%) passed learning outcome evaluation, with 10 students (83.33%) passed at the very high level, 2) 

students’ expressed that research-based learning promoted decision making skills including systematic 

planning, and they gained better understanding of research methodology through conducting their research. 

Keywords :  Research-Based Learning 
 

1. บทนํา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดให้การจัด

การศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญั

ทีสุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และในการ           

จดักระบวนการเรียนรู้ใหจ้ดัเนือหาสาระ และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดย

คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียน ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รวมทงั    การส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม สือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง

สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้และมีการวดั ประเมินผลตามสภาพจริง และมีการ

ปรับปรุงการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง ซึงการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Instruction) ดงักล่าวนนั เป็นการ

เรียนการสอนทีเชือมโยงประสบการณ์และการเรียนไวด้ว้ยกนั หรือเป็นการเชือมโยงเนือหาทีเรียนกบัโลกแห่ง

ความเป็นจริง มุ่งให้ผู ้เรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ทีมีความหมาย โดยผูเ้รียนไดใ้ชว้ิธีการสืบสอบ คิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมิน ตดัสินใจไดเ้อง โดยใชก้ระบวนการเป็นยทุธศาสตร์ในการคิดอยา่งเป็นระบบ และมีเป้าหมาย

ทีแสดงความสาํเร็จของการทาํงาน และผูเ้รียนสามารถนาํสิงทีไดเ้รียนรู้ไปใชป้ฏิบติัในชีวิตจริงได ้(ชยัวฒัน์ สุทธิ

รัตน์, 2548)  

ดงันนั ในการออกแบบการเรียนการสอนจึงควรมีแนวคิดพืนฐาน 5 ประการสําคญั คือ 1) การคิดขนัสูง 

โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดจ้ดักระทาํขอ้มูลและใชค้วามคิด ในการสังเคราะห์ การสรุปนัยทวัไป การอธิบายและ

การสรุปรวม เพือสร้างความเขา้ใจและความหมายใหม่ๆ 2) ระดบัความลึกของความรู้ทีใช ้โดยให้ผูเ้รียนเขา้ถึง

แก่นความคิด ของเนือหาวิชา ใชค้วามรู้ทีมากกว่าความรู้พืนฐาน 3) การสนทนาทีเป็นแก่นของเนือหาสาระ 

(Substantive Conversation) โดยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสสนทนาแลกเปลียนความรู้ในเนือหาวิชากบัครูและ/หรือกบั

- 79 -



กลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั 4) การเชือมโยงสู่โลกภายนอกชนัเรียน (Connection to World Beyond the Classroom) โดย

เชือมโยงความรู้ในเนือหาวิชาสู่ปัญหาสาธารณะ หรือประสบการณ์ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เพือสามารถนาํความรู้ที

เรียนรู้ในชนัเรียนมาอธิบายปัญหาต่างๆ นอกชนัเรียนได้ และ 5) การสนับสนุนทางสังคมเพือให้ผูเ้รียนมี

ผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยมีการเรียนการสอนทีสร้างบรรยากาศทีส่งผลดีแก่การเรียนรู้ ไดแ้ก่ การยอมรับนบัถือ

ซึงกนัและกนั (Mutual Respect) ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ซึงหากมีการจัดการเรียนการ

สอนใหไ้ดต้ามมาตรฐานขา้งตน้แลว้ คุณภาพในการจดัการเรียนรู้จะมีคุณภาพสูง  

การเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Instruction) เป็นนวตักรรมการศึกษาซึง

สอดคล้องกบัแนวคิดการเรียนการสอนตามสภาพจริงทีได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางในแวดวงการศึกษา

ปัจจุบนั โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมีการศึกษาตลอดชีวิต ใชว้ิธีการแสวงหา

ความรู้เป็นวิธีสอนเพือใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้เองได ้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกการคิดและการ

จดัการ หาเหตุผลในการตอบปัญหาตามโจทยที์ผูเ้รียนตงัไวโ้ดยผสมผสานองคค์วามรู้แบบสหวิทยาการและศึกษา

จากสถานการณ์จริง (อาชญัญา รัตนอุบล, 2545) นอกจากนีการสอนแบบใชว้ิจัยเป็นฐานยงัช่วยเพิมพูนคุณภาพ

การเรียนรู้ เช่น แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation)  การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ทีผูเ้รียนสืบคน้หา

ขอ้ความรู้ดว้ยตนเอง และเพิมการมีทกัษะการถ่ายโยงความรู้ (Transferable Skills) การเรียนการสอนโดยเน้นการ

วิจยันีจะมีคุณประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพอยา่งยงิหากผูที้เกียวขอ้งไดร่้วมมือกนัพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร

ใหมี้รูปแบบบูรณาการการเรียนการสอนเนือหาผนวกเขา้กบัการวิจยั  

สําหรับผลการศึกษางานวิจัยทีเกียวขอ้งในประเทศไทยนัน งานวิจัยของวรรวิสา มูณีผล (2547) ที

เปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนทีจัดการเรียนรู้แบบใชว้ิจัยเป็นฐานกบั

โรงเรียนปกติ พบว่า  การจัดการเรียนรู้ทีเน้นการวิจัยช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้กบั

เพือน กบัครูและบุคคลอืน ส่งผลใหส้ามารถใชค้วามรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ มาบูรณาการกนัได ้มีความรู้เชิงลึกใน

เรืองทีศึกษา รู้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการวิจัยเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ อนัส่งผล

ใหผู้เ้รียนรักการเรียนรู้ รู้จกัคิดวิเคราะห์ มีทกัษะทางสังคม และการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน ตลอดจนมีความสามารถ

ในการแกปั้ญหา มีความอดทนในการทาํงาน กลา้แสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตน ในระดบัมธัยมศึกษา 

ขวญัชนก นัยเจริญ (2551) พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วิทยาลยันาฏศิลป์อ่างทอง  ทีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียน

การสอนดว้ยวิธีวิจัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกจากนีผลสัมฤทธิทางการเรียน

วรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียน กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม    ที

เรียนดว้ยการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

จากทีกล่าวมาข้างต้น  ผู ้วิจัยได้เล็งเ ห็นถึงความสํา คัญและประโยชน์ ทีจะได้รับจากการนํา

กระบวนการวิจยัมาจดัการเรียนการสอน จึงไดน้าํเอาแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน มาเป็นเครืองมือ

ในการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงงานฐานวิจัย ซึงเป็นวิชา มีเนือหาเกียวกบัการสืบค้นข้อมูลและใช้

กระบวนการวิจยัมาดาํเนินการแกปั้ญหา เนืองจากผูเ้รียนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวิจัย ผูว้ิจัยจึงนาํเอา

วิธีการจดัการเรียนรู้โดยอาศยัการวิจยัเป็นฐานมาพฒันา และจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพือศึกษาผลของการ

จดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐานทีมีต่อผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมไปถึงศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการ

จดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐาน ซึงผลการศึกษานีจะเป็นประโยชน์สาํหรับการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการวิจัย 
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อีกทงัผลการศึกษาทีไดจ้ะนาํไปพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการผลิตนักเรียนทีมี

คุณภาพออกไปพฒันาสังคมต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐานในวิชาโครงงานฐานวิจยั 

2. เพือศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐานทีมีต่อผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในวิชาโครงงาน

ฐานวิจยั  

3. เพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐานในวิชาโครงงานฐานวิจยั 

 

3. วิธีการวิจัย 

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     กลุ่มประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีเป็น นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ในภาคการศึกษาที 1  ปี

การศึกษา 2556  จาํนวน 6 หอ้งเรียน รวมทงัสิ น 212 คน จากนนัผูว้ิจยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกแบบเจาะจงมา

จาํนวน 1 หอ้งเรียน ซึงมีนกัเรียนรวมจาํนวน 40 คน และแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ทงันีเพือใชเ้ป็นกลุ่ม

ทดลองสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจัยเป็นฐานทีผูว้ิจัยพฒันาขึน จาํนวน 3 กลุ่ม 12 คน และเพือ

ขจดัตวัแปรแทรกซ้อนทีเกิด ตวัผูส้อนจึงออกแบบแผนการวิจัยเป็นแบบทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-Shot Case 

Study) โดยดาํเนินการจดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐานในวิชาโครงงานฐานวิจยั แลว้วดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน

หลงัเรียนดว้ย แบบทดสอบยอ่ย แบบประเมินผลงานวิจยั และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการจดัการ

เรียนรู้แบบใชว้ิจยั เป็นฐาน ดงัตารางที 1  

ตารางที 1 แผนการวิจยั 

Treatment Post-test 

X O 

 

3.2 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย  

แผนจดัการเรียนรู้วิชาโครงงานฐานวิจยั แบบใชว้ิจยัเป็นฐาน แบบทดสอบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบปลายภาค และแบบสัมภาษณ์ผูเ้รียนเกียวกบักิจกรรม

การเรียนการสอนโดยวิจยัเป็นฐาน 

 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) เกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยทดสอบยอ่ย คะแนนผลงานวิจยัและการทดสอบปลายภาค  

2) เกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูเ้รียนเกียวกบัการการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใชว้ิจยัเป็นฐาน  
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3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใชส้ถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี 

ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

ตอนที 2 การวิเคราะห์เพือตอบคาํถามการวิจัย โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนพฒันาการ และใชส้ถิติเชิงอนุมานโดยใชส้ถิติการทดสอบ One-sample t-test  

 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย 

ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  

ข้อมูลพืนฐานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอย่างโดยเลือกแบบเจาะจงเพือทดลองใช้

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจัยเป็นฐานทีผูว้ิจัยพฒันาขึน โดยเป็น One-Group Pretest- Posttest Design ได้

กลุ่มตวัอยา่งชนัมธัยมศึกษาปีที 4/3 จาํนวน 12 คน มีเกรดเฉลีย อยูร่ะหว่าง 2.50-3.89 ทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์

ในการทาํวิจยั  

 

ตอนที 2 ผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในวิชาโครงงานฐานวิจัย  

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องพบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานนันมี

วิธีการทีหลากหลายและสามารถนาํเอาวิธีสอนอืนๆ เขา้มาผสมผสาน โดยการเลือกใชว้ิธีการสอนนันขึนอยู่กบั

วตัถุประสงคข์องวิชา โครงงานฐานวิจยั กาํหนดไวว้่า เมือนกัเรียนเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ของรายวิชานี

แลว้ นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลแลว้นาํมาใชว้ิเคราะห์เพือดาํเนินการวิจยั มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัแนวคิด 

ความสาํคญัของการวิจยั และสามารถดาํเนินการวิจยัได ้โดยมีรายละเอียดดงันี  

วิธีสอน  เน้นการลงมือปฏิบติัและการอภิปรายผลทีได้จากการใช้กระบวนการวิจัยเพือหาคาํตอบ 

ขนัตอนทีผูเ้รียนดาํเนินการวิจยั ประกอบดว้ย กาํหนดปัญหาการวิจัย กาํหนดวตัถุประสงค์การวิจัย พฒันากรอบ

แนวคิดการวิจยั ออกแบบการวิจยั สร้างเครืองมือการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูล และเขียนรายงานการวิจยั 

 บทบาทผู้สอน ดําเนินการดังนี  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีกระตุน้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และลงมือ

ปฏิบติักิจกรรม  จดัหาแหล่งการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน อาทิ เวบ็ไซดเ์กียวกบังานวิจยั กรณีศึกษา ขอ้มูลทีเกียวกบัการ

วิจัย ให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํแก่ผูเ้รียน ทงัในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  ประเมินผลการเรียนรู้และให้

ขอ้เสนอแนะแก่ผูเ้รียน 

บทบาทผู้เรียน ดําเนินการดังนี  ผูเ้รียนเลือกปัญหาการวิจยัทีสนใจ  ลงมือดาํเนินการวิจยัทุกขึนตอนดว้ย

ตนเองโดยมีผูส้อนคอยให้คาํแนะนาํ  ร่วมกบัอภิปรายผลทีไดจ้ากการลงมือดาํเนินการวิจัยในแต่ละขนัตอน  

นาํเสนอผลงานวิจยั  สะทอ้นขอ้คิดเห็นเกียวกบัวิธีการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานใหแ้ก่ผูส้อน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานวิชาโครงงานฐานวิจัย แผนการสอนมีรูปแบบการสอนทีเน้นให้

ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการวิจัย ประกอบดว้ย 14 หน่วยย่อย ไดแ้ก่  ความหมายและความสําคญัของวิจัย   

การกาํหนดปัญหาการวิจยั  หลกัการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั  การพฒันากรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั  

ประเภทการวิจัย  หลกัการออกแบบวิจัย  การสร้างเครืองมือวิจัย  การวดัและมาตรวดั  การออกแบบการสุ่ม
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ตวัอย่าง  การเก็บรวมรวมข้อมูล  การลงรหัสและการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา   

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  การเขียนรายงานวิจยั 

 

ตอนที 3 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในวิชาโครงงาน

ฐานวิจัย  

ผูว้ิจัยไดพ้ฒันาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบใชว้ิจัยเป็นฐานรายวิชา โครงงานฐานวิจัย จาํนวน 14 

หน่วย และนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนทีลงทะเบียนในภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 12 

คน ผูว้ิจยัไดว้ดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัจากใชแ้ผนจดัการเรียนรู้โดยแบ่งการวดัผลการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ การวัดผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบ และการวัดผลการเรียนรู้โดยการประเมินผลจากชิ นงานวิจัย 

รายละเอียดดงันี  

การวัดผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบ  ผูว้ิจัยดาํเนินการวดัผลตามการเรียนรู้หลงัเรียนดว้ยแบบทดย่อย

แบบอตันัย จาํนวน 5 ครัง นาํมาแปลผลดว้ยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน คือ ผ่านการทดสอบตอ้งมี 

คะแนนร้อยละ 50  ขึนไป ผลการทดสอบ พบว่า ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์ทีกาํหนด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยมี ผูเ้รียนจาํนวน 4  คนทีมีผลการทดสอบร้อยละ 80 ขึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผูเ้รียนทงัหมด 

รายละเอียดดงัตารางที 3  

 

ตารางที 3 คะแนนจากแบบทดสอบยอ่ยเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 

คน

ที 

ทดสอบย่อย  

(5ครัง) รวม (30) 

ร้อยละ 

ผลการประเมิน 

โดยเทียบเกณฑ์ 

คน

ที 

ทดสอบย่อย 

(5ครัง) รวม (30) 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 

โดยเทียบเกณฑ์ 

1 27 90.00 ดีมาก 7 22.5 75.00 ดี 

2 19 63.33 ปานกลาง 8 15.5 51.67 ผ่านเกณฑข์นัตาํ 

3 18.5 61.67 ปานกลาง 9 15.5 51.67 ผ่านเกณฑข์นัตาํ 

4 23.5 78.33 ดี 10 23 76.67 ดี 

5 25 83.33 ดีมาก 11 24 80.00 ดีมาก 

6 25 83.33 ดีมาก 12 23 76.67 ดี 
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การวัดผลการเรียนรู้จากผลงานวิจัยและการนําเสนอ  การจัดการเรียนการสอนแบบใชว้ิจัยเป็นฐาน 

ผูว้ิจยักาํหนดใหผู้เ้รียนสามารถดาํเนินงานวิจยัไดส้าํเร็จ โดยดาํเนินการเป็นกลุ่มวิจัย ผูเ้รียนจะดาํเนินการพฒันา

งานวิจยัไปพร้อมกบัการเรียนเนือหาโดยรายงานความคืบหนา้แก่ผูส้อนทุกสัปดาห์และในสัปดาห์สุดทา้ยของการ

เรียนแต่ละกลุ่มจะนาํเสนอผลงานวิจัย โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมิลผล ดงันี เกณฑ์การให้คะแนนรายงานวิจัย 

(80 คะแนน) เกณฑ์การนําเสนองานวิจัย (20 คะแนน) 

การวดัผลการเรียนรู้จากผลงานวิจัยและการนาํเสนอ พบว่า ผูเ้รียน จาํนวน 10 คน ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมา ระดบั ดี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลาํดบั ดงั

ตารางที 4 

 

ตารางที 4 คะแนนผลงานวิจยัและการนาํเสนอเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 

คน

ที 

ผล 

งานวิจัย  

การ

นําเสนอ  

รวม  (100 

คะแนน) 

การ

ประเมินผล 

คน

ที 

ผล 

งานวิจัย 

การ

นําเสนอ  

รวม  (100 

คะแนน) 

การ

ประเมินผล 

1 58 15 73 ดี 7 73 18 91 ดีมาก 

2 58 15 73 ดี 8 73 18 91 ดีมาก 

3 66 15 81 ดีมาก 9 78 20 98 ดีมาก 

4 78 20 98 ดีมาก 10 78 20 98 ดีมาก 

5 78 20 98 ดีมาก 11 66 15 81 ดีมาก 

6 73 18 91 ดีมาก 12 66 15 81 ดีมาก 

 

ตอนที 4 ผลสะท้อนความคดิเห็นของผู้เรียนต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน  

การสะทอ้นความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน โดยสอบถามในประเด็น

ดงันี  

ทักษะทีได้รับการพัฒนาจากการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน ในส่วนนีผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็นว่า 

ทกัษะทีไดรั้บการพฒันามากทีสุดคือ การตดัสินใจ การคิดวางแผนในการทาํงาน อยา่งเป็นขนัตอนและเป็นระบบ

เพือใหง้านวิจยัสาํเร็จไดท้นัระยะเวลาทีจาํกดั รองลงมา คือ ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล และทกัษะ

การเขียนและการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือการเขียนรายงาน การวิเคราะห์ขอ้มูล รวมไปถึงการนาํเสนอ

ผลการวิจยั นอกจากนีไดมี้ผูเ้รียนบางกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า ไดพ้ฒันาทกัษะการทาํงานร่วมกบัเป็นทีมและการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน  

ข้อดีของการเรียนโดยลงมือทําวิจัย ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นว่า การลงมือทาํงานวิจัยทาํให้เขา้ใจวิธีการ

ทาํวิจัยและขนัตอนการทาํวิจัยไดดี้กว่าการบรรยายห้องเรียน โดยเฉพาะขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดมี้

ประสบการณ์ตรง   ในการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดเ้รียนรู้เพิมเติมจากงานวิจัยเพือนกลุ่มอืนๆ ในชนั

เรียน ทาํใหไ้ดค้วามรู้ทีหลากหลายเกียวกบัการทาํ นอกจากนียงัไดเ้ห็นถึงความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มระหว่าง

ทีร่วมกบัทาํวิจยั ไดรู้้คาํตอบทีตอ้งการทราบและนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานได ้ 
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ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนทีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน ผูเ้รียนส่วน

ใหญ่ เสนอว่าปัญหาของการเรียนคือ ระยะเวลาสันไปสาํหรับการดาํเนินการทาํวิจัย เนืองจากผูเ้รียนยงัไม่เคยทาํ

วิจยัทาํใหใ้ชเ้วลาค่อนขา้งมาก และเนือหาค่อนขา้งเยอะ นอกจากนียงัพบปัญหาเรืองการเก็บขอ้มูลมกัจะไม่ไดรั้บ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ไม่ไดรั้บความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 

 

5.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนทีเน้นให้ผูเ้รียน

เกิดประสบการณ์หรือเรียนรู้กระบวนการทาํวิจยัดว้ยตนเอง เนน้การลงมือปฏิบติัและการอภิปรายผลทีไดจ้ากการ

ใชว้ิจัยเพือหาคาํตอบ โดยมีผูส้อนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีกระตุน้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบติั

กิจกรรม นอกนีผูส้อนยงัมีบทบาท ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และ ประเมินผลการเรียนรู้พร้อมกบัให้ขอ้เสนอแนะ

แก่ผูเ้รียน นอกจากนีผูเ้รียนยงัมีบทบาทให้ขอ้เสนอแนะแก่ผูส้อนเกียวกบัวิธีการสอนทีใชว้ิจัยเป็นฐานเพือให้

ผูส้อนนาํไปปรับปรุงการสอนใหดี้ยงิขึน  

5.2 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน จากผลการศึกษาสามารถ

วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ทีวัดการแบบทดสอบย่อย ผลการเรียนรู้ทีวดัจากผลงานวิจัย 

รายละเอียดดงันี  

ผลการเรียนรู้ทีวดัจากแบบทดสอบ พบว่า ผูเ้รียนผ่านเกณฑที์กาํหนด คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ขึนไป 

จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี ผูเ้รียนจาํนวน 4 คน ทีมีคะแนนร้อยละ 80 ขึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ของผูเ้รียนทงัหมด  

ผลการเรียนรู้ทีวดัจากผลงานวิจยัและนาํเสนอ พบว่า ผูเ้รียนจาํนวน 10 คน ผ่านเกณฑก์ารประเมินใน

ระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของผูเ้รียนทงัหมด รองลงมา ระดบัดี จาํนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ตามลาํดบั  

อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการอภิปรายผลใน 2 ประเดน็ ดงันี  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐานในวิชาโครงงานฐานวิจัย เป็นรูปแบบการจัดการเรียน             

การสอนทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการวิจยัดว้ยการลงมือทาํวิจยัทุกขนัตอนดว้ยตนเอง โดยผูส้อนนาํเอาสือการ

สอนและเทคนิคการสอนมาใช ้อาทิ กรณีศึกษา  ตวัอยา่งงานวิจัย ให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาแลว้ร่วมกนัอภิปราย การทาํ

กิจกรรมกลุ่มในชนัเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จุฑา ธรรมชาติ (2552) ทีพบว่า การจัดการเรียนการ

สอนแบบใชว้ิจยัเป็นฐานมีความสัมพนัธ์กบัการจัดการเรียนการสอนเรียนรู้อืนๆ หลายประเภท โดยการจัดการ

เรียนการสอนเหล่านีเป็นมุ่งเนน้กระตุน้ใหผู้เ้รียนตงัปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ นอกจากนี

ผลการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบวิจยัเป็นฐานทีผูว้ิจยัพฒันาขึนมีพืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้

แบบ Constructivism การเรียนการสอนแบบสืบสอบ (Inquiry teaching method) และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองโดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูจ้ัดสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อ

การเรียนรู้ ซึงในวิชาโครงงานฐานวิจยั ผูส้อนใหผู้เ้รียนดาํเนินการวิจยัเพือแกปั้ญหา แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการ
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จดัการเรียนการสอนแบบวิจยัเป็นฐาน ผูว้ิจยัสร้างขึนถือเป็นเพียง 1 ใน 4  รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน

แบบใชว้ิจยัเป็นฐาน ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2545) และทิศนา แขมมณี (2548)  

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน ผลการศึกษา พบว่า เมือ

นาํผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไปเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานผูเ้รียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผูเ้รียนแสดง

ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนแบบใชว้ิจยัเป็นฐานนนัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนมา

ยงิขึน ทงัทีเกิดจากการปรึกษาในชนัเรียนและนอกหอ้งเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัทศันีย ์บุญเติม (2546) และดวง

ทิพย ์กรีมนตรี(2551) พบว่า ผูเ้รียนมีความรู้ เนือหาวิชาเป็นทีน่าพอใจ และสามารถจัดทาํชิ นงานไดต้ามเกณฑ์ที

ผูส้อนกาํหนด โดยผูเ้รียนมีโอกาสคน้ควา้งานวิจัยเพิมเติม ทาํให้เกิดการเรียนรู้จากงานวิจัย และรู้สึกว่าตนเองมี

หุน้ส่วนในการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ ผลการวิจยัครังนีทาํใหไ้ดรู้ปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใชว้ิจยัเป็นฐานสาํหรับวิชาโครงงานฐานวิจยั ซึงในวิชาโครงงานฐานวิจยั ยงัมีวิชาทีเกียวขอ้งกบัการวิจัยอีกหลาย

วิชา ดงันนัในวิชาอืนๆ จึงสามารถนาเอารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบใชว้ิจยัเป็นฐานไปประยกุตใ์ชต่้อไป

ได ้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป ผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนพิจารณาตามวิธีการ

วดัผลการเรียนรู้ การประเมินจากผลงานวิจัยมีผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดบัดีมาก สูงกว่าการประเมิน

จากแบบทดสอบ ดงันนัการวิจยัครังต่อไปควรศึกษาวิธีการวดัและประเมินสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ

เนน้วิจยัเป็นฐาน 

 

6. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ไดแ้นวทางการจดัการเรียนรู้แบบใชว้ิจยัเป็นฐานในวิชา โครงงานฐานวิจยั 

2. สามารถพัฒนาผลการเ รียน รู้ของผู ้เ รียนผู ้เ รียนให้เกิดทักษะความรู้และความเข้าใจตาม

กระบวนการวิจยั  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาหามาตรการประหยดัพลงังานในระบบอดัอากาศทั้งระบบในโรงงานผลิตก๊อก

นํ้าทองเหลือง โดยไดเ้ขา้ไปทาํการสาํรวจการใชค้่าพลงังานไฟฟ้าในการผลิตอากาศอดัภายในโรงงานผลิตก๊อกนํ้า
ทองเหลืองแห่งหน่ึงเพ่ือหามาตรการปรับปรุงใหเ้ป็นไปเพ่ือการประหยดัพลงังานสูงสุด ซ่ึงการสาํรวจไดท้าํใน 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนการผลิตอากาศอดั, ส่วนการส่งจ่ายอากาศอดั และการใชอ้ากาศอดั จากการตรวจสอบพบวา่ทาง
โรงงานมีเคร่ืองอดัอากาศทั้งหมด 12 เคร่ืองแบ่งเป็น 4 ตาํแหน่ง แต่ละตาํแหน่งมีการเดินท่ออากาศอดัเช่ือมถึงกนั 
สามารถจ่ายอากาศอดัใหโ้รงงานผลิตทั้งหมด 9 โรงงาน ความตอ้งการใชอ้ากาศอดัเฉล่ีย = 873.76 l/s กาํลงัไฟฟ้า
เฉล่ียท่ีใชใ้นการผลิตอากาศอดั = 398.97 kW และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาํเพาะเฉล่ีย = 2.19 l/s/kW ผลท่ีไดจ้าก
การตรวจสอบสามารถเสนอเป็นแนวทางปรับปรุงไดท้ั้งหมด 6 มาตรการ ไดแ้ก่ 1.เปล่ียนเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีค่า
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาํเพาะตํ่าออกแลว้แทนท่ีดว้ยเคร่ืองอดัอากาศใหม่ท่ีมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาํเพาะสูงกวา่ 
2.ติดตั้งชุดควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอดัอาศแบบศนูยก์ลางเดียวกนั 3.ปรับปรุงอุณหภมิูของอากาศก่อนเขา้
เคร่ืองอดัอากาศ 4.ปรับปรุงระบบท่อส่งอากาศอดัภายในโรงงาน 5.ปรับลดความดนัของเคร่ืองอดัอากาศลง 6.
ปรับปรุงคุณภาพอากาศอดัและลดความดนัตกคร่อมของอุปกรณ์ งบประมาณท่ีใชใ้นการปรับปรุงระบบอดัอากาศ
ทั้ง 6 มาตรการรวมเป็นมูลค่า 5,310,000 บาท สามารถลดค่าพลงังานไฟฟ้าได ้ 505,146 บาท/เดือน คิดเป็นจุดคืน
ทุน 10.51 เดือน 

 
คาํสําคญั : การประหยดัพลงังาน  ระบบอดัอากาศ 
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Abstract 

 This research is a study of finding out the way to saving energy in all compressed air systems in brass 
ball valve manufacturer. To co-operate with one manufacturer who produces brass ball valve. To study the 
opportunities for energy system improvement. Tree parts are surveyed 1.compressed air generation 
2.compressed air delivery systems 3.how compressed air is used. This avobe mentioned manufacturer has 12 air 
compressors divided into 4 sections, with each section interconnected by a pipeline header. With the header 
supplies the compressed air to 9 factories to be in use in production lines. An average compressed air 
consumption of 873.76 l/s with the average power required to generate this quantity of compressed air being 
398.97 kW and a specific energy consumption of 2.19 l/s/kW. The above case study offers 6 process application 
to improve the compressed air system, 1. Remove the low specific energy consumption sectors and replace with 
higher efficiency units. 2. Install a centralised control unit for the air compressor system. 3. Improve the intake 
air temperature to the air compressors. 4. Modify the compressed air pipeline. 5. Reduce the pressure settings 
on the air compressors. 6. Improve the air quality and pressure losses of the equipment being serviced by the air 
compressors. Total budget to carry out the required remedial work is 5,310,000 Baht. This remedial work would 
give an energy saving of 505,146 Baht per month meaning an investment payback time of 10.51 months. 

 
Keywords:  Energy saving, compressed air systems 
 

1. บทนํา 
พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีมีความจาํเป็นและเป็นการใชใ้นการผลิตของทุกโรงงาน ความจาํเป็น และ

ความสาํคญัของการประหยดัพลงังานไฟฟ้า จึงไม่ใช่เพียงแต่เอ้ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเพียง

เท่านั้นแต่ยงัเป็นความจาํเป็นและมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดว้ย เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั ยงัตอ้งพึ่งเช้ือเพลิงนาํเขา้จากต่างประเทศ และมีแนวโนม้วา่จะตอ้งมีการนาํเขา้เช้ือเพลิง

เพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็น

สาขาท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด การประหยดัพลงังานของโรงงาน หมายถึง การลดใชพ้ลงังานลงโดยการ

จดัการใชพ้ลงังานใหเ้หมาะสม เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด โดยไม่ทาํใหก้ระบวนการผลิตลดลงและไม่ทาํให้

คุณภาพของผลิตภณัฑเ์ปล่ียนแปลง พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีมีความจาํเป็น และมีความสาํคญักบัการใชใ้น

การผลิตของทุกโรงงาน  จากการสาํรวจพบวา่ระบบอากาศอดัเป็นระบบหน่ึงท่ีใชใ้นการบวนการการผลิตของทุก
โรงงานอยา่งแพร่หลายและยงัพบอีกวา่ระบบอดัอากาศเป็นระบบหน่ึงท่ีใชค้่าพลงังานไฟฟ้ามากเป็นลาํดบัตน้ๆ 

จากขอ้มูลการสาํรวจพบวา่โรงงานผลิตก๊อกนํ้าทองเหลืองส่วนมากไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองระบบการใชง้าน

อากาศอดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การไม่มีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในระบบอดัอากาศจึงทาํใหเ้กิดการส้ินเปลือง

พลงังานเป็นอยา่งมาก ถา้มีการศึกษาและเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง จะสามารถลดการใชพ้ลงังานของ

ผูป้ระกอบการและประเทศชาติไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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2. วตัถุประสงค์  
1.  เพ่ือศึกษาหามาตรการประหยดัพลงังานของระบบอดัอากาศทั้งระบบ  

 
3. วธีิการวจิัย 

3.1 ทฤษฎี 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงแนวทางสู่การทาํใหร้ะบบอดัอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3.2 กระบวนการวจิยั การสาํรวจระบบอากาศอดัทั้งระบบของโรงงานผลิตก๊อกนํ้าทองเหลืองและมิเตอร์
นํ้า โรงงานแบ่งออกเป็น 9 อาคาร โดยแต่ละอาคารทาํหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั มีทั้งงานหล่อข้ึนรูป, งานกลึง, งาน
ประกอบ และงานทดสอบคุณภาพ การใชอ้ากาศอดัของโรงงานผลิตก๊อกนํ้าทองเหลือง เกิดจากเคร่ืองอดัอากาศ
ทั้งหมด 12 เคร่ือง แบ่งเป็นตาํแหน่งการวางเคร่ืองทั้งหมด 4 ตาํแหน่ง ลกัษณะการเดินท่ออากาศอดัเดินเช่ือมถึง
กนัหมดทั้ง 4 ตาํแหน่ง แต่มีบอลวาลว์กั้นไว ้ในยามฉุกเฉินสามารถเปิดบอลวาลว์ใหล้มในแต่ละตาํแหน่งเช่ือมถึง
กนัได ้หอ้งเคร่ืองอดัอากาศแบ่งเป็น 4 ตาํแหน่ง ไดแ้ก่อาคาร 1 ประกอบดว้ยเคร่ืองอดัอากาศ 5 เคร่ือง อาคาร 2 
ประกอบดว้ยเคร่ืองอดัอากาศจาํนวน 3 เคร่ือง อาคาร 4 ประกอบดว้ยเคร่ืองอดัอากาศจาํนวน 1 เคร่ือง และอาคาร 
9 ประกอบดว้ยเคร่ืองอดัอากาศจาํนวน 4 เคร่ือง 
การดาํเนินงานวิจยัจะทาํการสาํรวจและตรวจวดัสภาพการใชอ้ากาศอดัตามความเป็นจริงของโรงงาน ณ ปัจจุบนั 
หลงัจากนั้นจะทาํการเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบอดัอากาศเพ่ือการประหยดัพลงังาน โดยมีขั้นตอนการการ

ดาํเนินงานคือ 1.ตรวจสอบคุณสมบติัของเคร่ืองอดัอากาศ ณ สภาพปัจจุบนั เพ่ือหาค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะของ
เคร่ืองอดัอากาศ ในการตรวจหาค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะของเคร่ืองอดัอากาศทาํไดโ้ดยการหาอตัราส่วนระหวา่ง

ค่ากาํลงัไฟฟ้ากบัค่าอตัราการไหลของเคร่ืองอดัอากาศ 2.ตรวจสอบอุณหภมิูหอ้งบริเวณหอ้งเคร่ืองอดัอากาศ ทาํ

การวดัค่าอุณหภูมิบริเวณรอบเคร่ืองอดัอากาศทุกเคร่ืองโดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ และวดัอุณหภมิูนอกหอ้งเคร่ืองอดั

อากาศในท่ีร่มเพ่ือทาํการเปรียบเทียบอุณหภมิู 3.ตรวจสอบการใชค้วามดนัของเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท โดย
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สาํรวจความดนัท่ีใชง้านในปัจจุบนัของเคร่ืองจกัรภายในโรงงานทั้งหมดท่ีใชอ้ากาศอดัในการเดินเคร่ือง เทียบกบั
ค่าความดนัท่ีเคร่ืองจกัรใชง้านจริงตามคุณสมบติัของเคร่ืองจกัร 4.ตรวจสอบความดนัตกคร่อมของอปุกรณ์ท่ีใช้

ในการปรับปรุงคณุภาพอากาศอดั  ความเหมาะสมสําหรับใช้อากาศอดัของ โรงงานผลติก๊อกนํา้ทองเหลือง คือ

มาตรฐาน ISO  8573‐1    CLASS  3.3.5 สําหรับอปุกรณ์ท่ีใช้ในการปรับปรุงคณุภาพอากาศอดัให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ISO  8573‐1  ได้แก่ แอร์ไดเออร์, ชดุฟิวเตอร์กรองอนภุาคท่ีเป็นของแข็ง และชดุฟิวเตอร์กรองไอ

นํา้มนัเคร่ือง ในการตรวจสอบจะทําการตรวจสอบความดนัตกคร่อมท่ีเกิดขึน้กบัอปุกรณ์ท่ีใช้ในการปรับปรุง

คณุภาพอากาศอดัเทียบกบัมาตรฐานท่ียอมให้เกิดความดนัตกคร่อมได้ในแตล่ะอปุกรณ์  5.ตรวจสอบความ

เหมาะสมของถงัเก็บอากาศอดั ทําการตรวจสอบปริมาตรของถงัเก็บอากาศเก่าถกูต้องตามมาตรฐานหรือไม่ 6.

การตรวจสอบระบบท่อส่งอากาศอดัทั้งระบบของโรงงาน ทาํการสาํรวจลกัษณะการเดินท่ออดัอากาศและขนาด

ของท่ออดัอากาศภายในโรงงานทั้งหมด 7.นาํเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบอดัอากาศทั้งระบบ นาํเสนอ

งบประมาณการปรับปรุง และคาํนวณหาจุดคืนทุน 

 
4. ผลการวจิัยและอภิปราย 

4.1 ผลการวดัค่าอตัราการไหล, กาํลงัไฟฟ้า เพ่ือหาค่าพลงังานไฟฟ้าจาํเพาะของเคร่ืองอดัอากาศ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าคุณสมบติัต่างๆของเคร่ืองอดัอากาศแต่ละเคร่ือง 
หมายเลขเคร่ือง ค่าอตัราการไหลช่วง

โหลดของเคร่ือง

(liter/s) 

กาํลงัไฟฟ้าช่วง

โหลด(kW) 
ค่าพลงังานไฟฟ้า

จาํเพาะ(liter/s/kW) 
ค่าอตัราการไหล

เฉล่ีย(liters/s) 
กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ีย

(kW) 

#1 77.92 38.00 2.05 57.66 33.98 

#2 128.75 53.73 2.39 115.35 51.01 

#3 75.91 39.50 1.92 72.88 38.45 

#4 98.69 48.07 2.05 76.15 44.18 

#5 80.04 35.58 2.25 76.84 34.75 

#6 78.95 42.30 1.86 56.84 39.74 

#7 75.91 38.54 1.96 50.61 33.26 

#8 174.21 62.36 2.79 168.63 61.31 

#9 75.91 39.08 2.26 42.63 31.47 
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#10 92.53 39.10 2.36 50.27 29.62 

#11 70.49 33.59 2.09 45.58 28.31 

#12 93.99 40.83 2.30 60.32 36.39 

รวม 1,123.3 501.68  873.76 462.47 

 

มาตรฐานการเลือกใชเ้คร่ืองอดัอากาศจะมีค่าพลงังานไฟฟ้าจาํเพาะ  = 2.35 – 2.85 l/s/kWจากผลการทดสอบพบวา่ 
เคร่ืองอดัอากาศท่ีมีค่าพลงังานไฟฟ้าจาํเพาะอยูใ่นค่ามาตรฐานไดแ้ก่ เคร่ืองอดัอากาศ #2, #8และ #10  

 4.2 การตรวจสอบอุณหภมิูหอ้งบริเวณรอบเคร่ืองอดัอากาศ ผลการตรวจสอบพบวา่อุณหภมิูภายในหอ้ง
เคร่ืองบริเวณรอบตวัเคร่ืองมีอุณหภมิูสูงกวา่อุณหภมิูหอ้งในท่ีร่มประมาณ 5°C แต่ดา้นบนของตวัเคร่ืองมีอุณหภูมิ
สูงกวา่มากอยูท่ี่ประมาณ 20°C  

4.3 การตรวจสอบการใชค้วามดนัอากาศอดั การตรวจสอบการใชค้วามดนัของทางโรงงาน พบวา่ใช้
ความดนัของอากาศอดั = 5 bar แต่ทางโรงงานมีการตั้งค่าความดนัอยูท่ี่ 7 bar มีเพียงแผนกทดสอบการร่ัวของ
วาลว์เท่านั้นท่ีใชค้วามดนั 8 bar และทางโรงงานมีการตั้งค่าความดนัท่ี 9 bar 

4.4 การตรวจสอบความดนัตกคร่อมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพอากาศอดั พบวา่อาคาร 1 มี
ความดนัตกคร่อมประมาณ 0.1 bar แต่มาตรฐานคุณภาพอากาศอดัเป็นไปตามมาตรฐาน  อาคาร 2 ไม่พบความดนั
ตกคร่อมและมาตรฐานคุณภาพอากาศอดัเป็นไปตามมาตรฐาน  อาคาร 4 ไม่พบความดนัตกคร่อมแต่คุณภาพ
อากาศอดัไม่เป็นไปตามมาตรฐานขาดชุดไส้กรองไอนํ้ามนัเคร่ือง สาํหรับอาคาร 9 พบความดนัตกคร่อม 0.5 bar 
และคุณภาพอากาศอดัไม่ไดม้าตรฐานซ่ึงชุดกาํจดัความช้ืนออกจากอากาศอดัไม่สามารถทาํงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพได ้

 4.5 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของถงัเกบ็อากาศอดั การใชง้านอากาศอดัของทางโรงงานเป็นการ
ใชง้านไม่สมํ่าเสมอ แต่เคร่ืองผลิตอากาศอดัสามารถผลิตอากาศอดัไดม้ากกวา่ความตอ้งการตลอดเวลา จึงถือไดว้า่
เป็นการใชอ้ากาศอดัแบบสมํ่าเสมอ จากการสาํรวจพบวา่ อาคาร 1 มีถงัเกบ็อากาศอดัขนาด 2,000 ลิตร จาํนวน 1 
ใบ ขนาด1,500 ลิตร จาํนวน 1 ใบ อาคาร 2 มีถงัเกบ็อากาศอดัขนาด 2,000 ลิตร จาํนวน 3 ใบ อาคาร 4 มีถงัเกบ็
ขนาด 1,000 ลิตร จาํนวน 1 ใบ ขนาด 2,500 ลิตร จาํนวน 1 ใบ และอาคาร 9 มีขนาดถงัเกบ็อากาศอดัขนาด 2,000 
ลิตร จาํนวน 1 ใบ ฉะนั้นรวมถงัเกบ็อากาศอดัทั้งระบบมีขนาด 13,000 ลิตร จากการคาํนวณพบวา่ถงัเกบ็อากาศอดั
ท่ีเหมาะสมคือ 12,784 ลิตร ฉะนั้นถงัเกบ็อากาศอดัท่ีมีอยูมี่ความเหมาะสมแลว้ 

4.6 การตรวจสอบระบบท่อส่งอากาศอดั ท่อส่งอากาศอดัมีการเดินเช่ือมต่อถึงทั้งหมดตั้งแต่อาคาร 1 ถึง 
9 แต่จะมีบอลวาลว์กั้นส่วนของระบบท่อออกเป็น 4 ส่วน แต่ในสภาวะฉุกเฉินสามารถเปิดลมแต่ละอาคารให้
เช่ือมต่อถึงกนัได ้โดยการแบ่งช่วงของท่ออากาศอดัมีดงัน้ี 
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4.6.1  ท่อส่งอากาศอดัภายในอาคาร 1 รับอากาศอดัมาจากหอ้งเคร่ืองอดัอากาศท่ีอาคาร 1 จากสาํรวจ
ความดนั ณ จุดใชง้านท่ีระยะไกลสุดเทียบกบัความดนัภายในหอ้งเคร่ืองอดัอากาศมีค่าต่างกนัประมาณ 0.8 bar 
ขนาดท่อเมนมีขนาด Ø 2 inch 

4.6.2  ท่อส่งอากาศอดัภายในอาคาร 2 และ 3 ต่อเช่ือมถึงกนั รับอากาศอดัมาจากหอ้งเคร่ืองอดัอากาศ
ท่ีอาคาร 2 จากการสาํรวจความดนั ณ จุดใชง้านท่ีระยะไกลสุดเทียบกบัความดนัภายในหอ้งเคร่ืองอดัอากาศมีค่า
ต่างกนัประมาณ 0.1 bar ขนาดท่อเมนมีขนาด Ø 2 inch 

4.6.3  ท่อส่งอากาศอดัภายในอาคาร 4, 5 และ 6 ต่อเช่ือมถึงกนั รับอากาศอดัมาจากหอ้งเคร่ืองอดั
อากาศท่ีอาคาร 4 จากการสาํรวจความดนั ณ จุดใชง้านท่ีระยะไกลสุดเทียบกบัความดนัภายในหอ้งเคร่ืองอดัอากาศ
มีค่าต่างกนัประมาณ 0.2 bar ขนาดท่อเมนมีขนาด Ø 2 inch 

4.6.4  ท่อส่งอากาศอดัภายในอาคาร 7, 8 และ 9 ต่อเช่ือมถึงกนั รับอากาศอดัมาจากหอ้งเคร่ืองอดั
อากาศท่ีอาคาร 9 จากการสาํรวจความดนั ณ จุดใชง้านท่ีระยะไกลสุดเทียบกบัความดนัภายในหอ้งเคร่ืองอดัอากาศ
มีค่าต่างกนัประมาณ 0.3 bar ขนาดท่อเมนมีขนาด Ø 2 inch 

4.7 แนวทางการปรับปรุงระบบอดัอากาศทั้งระบบ  

4.7.1 เปล่ียนเคร่ืองอดัอากาศ เป็นการเปล่ียนเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีค่าพลงังานไฟฟ้าจาํเพาะไม่ดีออก 
และทาํการเปล่ียนเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีค่าพลงังานไฟฟ้าจาํเพาะสูงกวา่เขา้มาทดแทน โดยแบ่งเป็นเคร่ืองอดัอากาศ
แบบสกรู ยีห่อ้ COAIRE รุ่น AS101 แบบความเร็วรอบคงท่ีจาํนวน 4 เคร่ือง และทาํการติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศ
แบบสกรู ยีห่อ้ COAIRE รุ่น AS101V แบบอินเวอร์เตอร์จาํนวน 1 เคร่ือง สาํหรับเคร่ืองอดัอากาศเก่าท่ีผา่น
มาตรฐานทั้ง 3 เคร่ืองนาํมาติดตั้งเป็นเคร่ืองสาํรอง งบประมาณท่ีใชใ้นการปรับปรุง = 3,680,000 บาท สามารถ
ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า 80,316 บาท/เดือน 

4.7.2 การติดตั้งชุดควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอดัอาศแบบศนูยก์ลางเดียวกนั ติดตั้งชุด PLC 
ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอดัอากาศใหมี้การเดินเคร่ืองเหมาะสมกบัความตอ้งการอากาศอดัท่ีใชจ้ริงของทาง

โรงงาน การติดตั้งชุด PLC จะทาํการติดตั้งท่ีอาคาร 9 และเดินสายเช่ือมเคร่ืองอดัอากาศทุกเคร่ืองเขา้สู่ศนูยก์ลาง
เดียวกนั งบประมาณท่ีใชใ้นการปรับปรุง = 360,000 บาท สามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า 49,955 บาท/เดือน 

4.7.3 การปรับปรุงอุณหภมิูของอากาศก่อนเขา้เคร่ืองอดั ติดตั้งปล่อยระบายความร้อนจากตวัเคร่ือง
อดัอากาศไปท้ิงดา้นนอกหอ้ง และท่ีผนงัหอ้งเคร่ือง ทาํการติดตั้งพดัลมดูดอากาศออกจากหอ้งเคร่ือง งบประมาณ
ท่ีใชใ้นการปรับปรุง = 150,000 บาท สามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าไดน้อ้ยมากจนไม่นาํมาคิดแต่ผลท่ีไดคื้อ
การทาํใหเ้คร่ืองอดัอากาศมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน 

4.7.4 การปรับปรุงระบบท่อส่งอากาศอดัภายใน ทาํการเดินท่อเมนใหม่จากอาคาร 1 ถึงอาคาร 9 โดย
เดินขนานไปกบัท่อเมน 2 น้ิวเดิม แลว้ทาํการต่อเช่ือมท่อเมน 2 น้ิว และ 4 น้ิว เขา้ดว้ยกนัเป็นช่วงงบประมาณท่ีใช้
ในการปรับปรุง = 1,000,000 บาท จะช่วยทาํใหล้ดการเกิดความดนัตกคร่อมและจะส่งผลใหส้ามารถลดความดนัท่ี
เคร่ืองอดัอากาศใหมี้ค่าลดลงได ้
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4.7.5 การปรับลดความดนัของเคร่ืองอดัอากาศลง เม่ือทาํการปรับปรุงท่อส่งอากาศอดัเพ่ือลดความ
ดนัตกคร่อม จึงสามารถท่ีจะปรับลดความดนัท่ีตวัเคร่ืองอดัอากาศลงไดอี้กประมาณ 0.5 bar งบประมาณท่ีใชใ้น
การปรับปรุง = 0 บาท สามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า 5,887 บาท/เดือน 

4.7.6 การปรับปรุงคุณภาพอากาศอดัและลดความดนัตกคร่อมของอุปกรณ์ จากการสาํรวจจะพบวา่มี
เพียงอาคาร 9 ท่ีคุณภาพของอากาศอดัไม่ไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานและยงัพบความดนัตกคร่อมมากถึง 0.5 bar แนว
ทางการปรับปรุง อาคาร 1 ทาํการติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศตวัใหม่จาํนวน 3 เคร่ือง เป็นขนาด 75 kW โดยแบ่งเป็น
แบบความเร็วรอบคงท่ีจาํนวน 2 เคร่ืองและแบบมีอินเวอร์เตอร์จาํนวน 1 เคร่ือง และทาํการติดตั้งเคร่ือง IR เป็น
เคร่ืองสาํรอง  สาํหรับ Air dryer ยา้ยมาจากอาคาร 2 และอาคาร 4  สาํหรับ Air dryer ตวัเก่าของอาคาร 1 ยา้ยไป
อาคาร 9 ทั้งหมด สาํหรับชุด Pre filter และ Coalescent filter ยา้ยมาจากอาคาร 2 และอาคาร 4 ตามมาดว้ยกนัเป็น
ชุด แต่ตอ้งมีการซ้ือ Coalescent filter เพ่ิม 1 ตวั เพราะของเดิมท่ียา้ยมาจากอาคาร 4 ไม่มีชุด Coalescent filter  
สาํหรับอาคาร 9 ทาํการติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศตวัใหม่จาํนวน 2 เคร่ือง เป็นขนาด 75 kW เป็นแบบความเร็วรอบ
คงท่ีทั้ง 2 เคร่ือง  สาํหรับ Air dryer ยา้ยมาจากอาคาร 1 และเป็นของเดิมท่ีอยูใ่นอาคาร 9 อยูแ่ลว้ ชุด Pre filter และ 
Coalescent filter  ตอ้งทาํการซ้ือใหม่อยา่งละ 1 ตวั เพ่ือความสะดวกในการติดตั้งเพราะพื้นท่ีหอ้งค่อนขา้งแคบ
งบประมาณท่ีใชใ้นการปรับปรุง = 120,000 บาท ไม่ช่วยในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแต่ช่วยทาํใหคุ้ณภาพของ
อากาศอดัดีข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO8573-1  CLASS 3.3.5 หลงัจากทาํการปรับปรุงตามมาตรการทั้ง 6 ขอ้
จะตอ้งใชง้บประมาณลงทุนทั้งหมด 5,310,000 บาท โดยสามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าได ้505,146 บาท/
เดือน ฉะนั้นจุดคืนทุน = 5,310,000 / 505,146 = 10.51 เดือน 

 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

จากการตรวจสอบการใชอ้ากาศอดัของโรงงานผลิตก๊อกนํ้าทองเหลืองพบวา่มีความตอ้งการใชอ้ากาศอดั

เฉล่ีย = 873.76 l/s กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียท่ีใชใ้นการผลิตอากาศอดั = 398.97 kW และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาํเพาะ
เฉล่ีย = 2.19 l/s/kW มาตรการท่ีนาํเสนอเพ่ือปรับปรุงระบบอดัอากาศเพ่ือการประหยดัพลงังานมีทั้งหมด 6 
มาตรการ ไดแ้ก่ 1.เปล่ียนเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาํเพาะตํ่าออกแลว้แทนท่ีดว้ยเคร่ืองอดั
อากาศใหม่ท่ีมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาํเพาะสูงกวา่ 2.ติดตั้งชุดควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอดัอาศแบบ
ศนูยก์ลางเดียวกนั 3.ปรับปรุงอุณหภมิูของอากาศก่อนเขา้เคร่ืองอดัอากาศ 4.ปรับปรุงระบบท่อส่งอากาศอดัภายใน
โรงงาน 5.ปรับลดความดนัของเคร่ืองอดัอากาศลง 6.ปรับปรุงคุณภาพอากาศอดัและลดความดนัตกคร่อมของ
อุปกรณ์ งบประมาณท่ีใชใ้นการปรับปรุงระบบอดัอากาศทั้ง 6 มาตรการรวมเป็นมูลค่า 5,310,000 บาท สามารถ
ลดค่าพลงังานไฟฟ้าได ้505,146 บาท/เดือน คิดเป็นจุดคืนทุน 10.51 เดือน 
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5.2 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.1 ในการตรวจวดัค่ากาํลงัไฟฟ้า ควรมีการใชเ้คร่ืองมือวดัค่ากาํลงัไฟฟ้าเท่ากบัจาํนวนเคร่ืองอดั
อากาศเพราะจะไดค้่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีแสดงพฤติกรรมของเคร่ืองอดัอากาศท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ถา้
เคร่ืองมือวดัไม่พอสาํหรับเคร่ืองอดัอากาศทุกเคร่ืองและทางโรงงานมีการใชอ้ากาศอดัไม่สมํ่าเสมออาจเป็นผลให้

ค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัไดไ้ม่ตรงตามความเป็นจริง 

5.2.2 ในการทดสอบไม่สามารถคาํนวณอตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัตามอาคารต่างๆได ้เน่ืองจาก
ทางโรงงานเดินงานตลอด 24 ชัว่โมง แต่จากการท่ีเดินสาํรวจพบวา่มีจุดร่ัวไหลของอากาศอดัมาก ทางโรงงานจึง
ควรดาํเนินการแกไ้ขเพ่ือการประหยดัพลงังาน 

 

6.  การนําผลประโยชน์ไปใช้งาน 

 สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบอดัอากาศภายใน โรงงานผลิตก๊อกนํ้าทองเหลือง และ
สามารถใชเ้ป็นโรงงานตน้แบบสาํหรับออกแบบระบบอดัอากาศทั้งระบบใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคดัย่อ 

 

บทความนีเสนอการศึกษาวิเคราะห์ กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ ทีเกิดขึนในระบบไฟฟ้ากาลงัและการควบคุม

แรงดนัไฟฟ้าซึงยงัเป็นหวัขอ้งานวิจยัทีสาํคญัและน่าสนใจสาํหรับ กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพทีเกิดขึนของระบบไฟฟ้า

กาํลงันนัๆ งานวิจยันีเริมตน้การอธิบายลกัษณะพืนฐานการเกิดขึนของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพในระบบไฟฟ้ากาลงั 

และประเดน็การวิเคราะห์การควบคุมระบบไฟฟ้ากาํลงัทีพบมานานและเพือนาํไปสร้างความเชือมนัในระบบ

ไฟฟ้ากาํลงั งานวิจยัครังนีเป็นการนาํเสนอในลกัษณะร่วมกนัทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั และการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขทางคณิตศาสตร์ โดยการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมการจาํลองเพาเวอร์เวิลดส์ร้างวิเคราะห์แสดงผลลพัธ์ทีไดห้า

ความเชือมนัของระบบนนัๆ และนาํไปใชป้ระโยชน์ในระบบต่อไป  

คาํสาํคญั : การควบคุมแรงดนั การส่งถ่ายกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด กาลงัไฟฟ้าจินตภาพ การวิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้า  

จินตภาพ ความเชือมนัของระบบ การจาํลองโปรแกรมเพาเวอร์เวิลด ์

 

Abstract 

 

The paper was prepared primary for “non power” power system to introduce reactive power and 

control concept and to indentify several issues remain research challenges, and to identity several issues that 

remain as research challenges in this area. It begins with basic definitions on reactive power and focuses on 

problems that have been know for many years and have surfaced recently in power system operations these 

problems are described recently in framework to traditional security analysis used in control centers throughout 

the world. The paper challenges identify areas where collaboration between power system engineers and 

applied mathematician with simulation using program power world could major advance in power system 

reliability  

Keywords: voltage control , Maximum power transfer ,Var reserves , reactive power security analysis, power 

world simulation 
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1.  บทนํา  

จากรายการวิจยัทีสร้างความเขา้ใจในเรืองกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ (Reactive  power)  และการควบคุมการ

ไหลของแรงดนัไฟฟ้า (voltage Control) ทีผ่านมาในเวลา 10 ปี [ 1, 2, 3, 4, 5 ]  จนถึงงานวิจยันี ไดพ้ฒันารูปแบบ

การจาํลองระบบกาํลงัฟ้าดว้ยโปรแกรมเพาเวิลส์ (program power world) ซึงเป็นการนาํผลเสนอผลลพัธ์เพือ

ปรับปรุงของคุณสมบติักาํลงัไฟฟ้าจินตภาพทีมีต่อระบบไฟฟ้ากาํลงั ซึงการนาํเสนอทีผ่านมาส่วนมากจะใช้

หลกัการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าดว้ยการวิเคราะห์เชิงตวัเลข (numerical method)   ในงานวจิยัมีจุดประสงคเ์พือนาํ

โปรแกรมซอฟแวร์เพาเวิคส์ ซึงเป็นการจาํลองการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลขในทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั   ซึงเป็น

โปรแกรมทีพฒันาเขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์ระบบการจดัการควบคุม (control power flow)  ซึงจะแสดงระบบการ

จาํลองการทาํงานในสภาวะของการส่งกาํลงัไฟฟ้าจริง  และจินตภาพของระบบไฟฟ้ากาํลงัระดบัหนึง   โดยทาํ

ตามจุดประสงคก์ารส่งถ่ายกาํลงัไฟฟ้าทีสูงสุดของกาํลงัไฟฟ้าหนึง  ซึงการแสดงปัญหาการไหลของกาํลงัไฟฟ้า  

และการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าซึงเป็นปัญหาทีมีความสาํคญั  และเป็นเรืองทีน่าสนใจว่ามีผลอยา่งไรต่อระบบไฟฟ้า

กาํลงัปัญหาการเกิดมุมต่างเฟสของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพเพราะว่าการวิจยัทีผ่านมาใชห้ลกัการทางอลักอริทึมทาง

คณิตศาสตร์ในการแสดงปัญหาซึงมีขอ้จาํกดัในทางวิศวกรรมเป็นอยา่งมาก  ในทางตรงขา้มกนัการแสดงผลลพัธ์

ของกาํลงัไฟฟ้าจริงและจินตภาพ  (และขนาดและมุมของแรงดนัไฟฟ้า)  ซึงไดม้าจากเรืองกาํลงัไฟฟ้าเชิงซ้อนสิง

เหล่านีภายใตปั้ญหาทีน่าสนใจ งานวิจยัไดเ้ริมตน้ดว้ย 

1. การอธิบายลกัษณะการเกิดขึนของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพในระบบไฟฟ้ากาํลงั   

2. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  

3. แนวทางการควบคุมแรงดนัดว้ยสร้างโมเดลระบบไฟฟ้ากาํลงัระบบหนึงแสดงสภาวะการทาํงาน และ

สร้างโมเดลการจาํลอง (dynamic model)   

4. ทดสอบโดยโปรแกรมจาํลองเพาเวอร์เวิคส์ เพือทดสอบวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าหาคุณสมบติั  

5. นาํผลลพัธ์ทีไดม้าทาํการวิเคราะห์ผลตามลาํดบั   กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ ( Reactive Power ) การแสดง

หลกัการทฤษฏีของกาํลงัไฟฟ้าในภาพที 1  เพือทาํความเขา้ใจระบบไฟฟ้ากาํลงัเพือนาํไปใชส้ร้างแบบจาํลองการ

วิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ ( Reactive Power ) ซึงทฤษฏีของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพจะมีทีมาของแหล่งอา้งอิง

จาํนวนไม่มากนกัและเป็นส่วนหนึงการศึกษาลกัษณะการเกิดไฟฟ้ากระแสสลบัของระบบไฟฟ้ากาํลงัทฤษฏีต่างๆ

และการใหค้าํจาํกดัความของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ  
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ภาพที 1 โมเดลจาํลองระบบไฟฟ้ากาํลงั 

 

กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ ( Reactive Power )โดยพิจารณาไดจ้ากจุดเริมตน้ระหว่างการเลือนของมุมเฟส

(phase angle) ระหว่างกระแสกบัแรงดนัไฟฟ้า โดยแบ่งเป็นกาํลงัไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วนแรกเรียกวา่ ส่วนจริง   

(real power )โดยทีสัญญาณรูปคลืนของกระแสและแรงดนัจะอินเฟสกนั (in  phase)  และส่วนทีสองกาํลงัไฟฟ้า

จินตภาพ (Reactive power)  จะมีค่าเท่ากบัศูนยใ์นการกระจายถึงรูปคลืนไฟฟ้าสลบัของแรงดนักบักระแสที

ความถีเดียวกนัในภาพที 2 เมือใหก้ระแสลา้หลงัแรงดนัเป็นมุมต่างๆ กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียทีเกิดขึนในภาพที 3       

ซึงปริมาณของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพจะขึนอยูก่บัการเลือนมุมเฟส (phase shift)  ระหว่างมุมกระแสกบัแรงดนัไฟฟ้า 

 

                               
ภาพที 2 รูปคลืนของกระแสและแรงดนั             ภาพที 3 สัญญาณรูปคลืนกาํลงัไฟฟ้า 

 

พิจารณาภาพที 2 แสดงลกัษณะสัญญาณรูปคลืนไฟฟ้าสลบั จะทราบถึงคุณสมบติัความสาํคญัของ

กาํลงัไฟฟ้า  สิงแรกจะเห็นถึงความถีทงัสองมีจุดเริมตน้เดียวกนั  ลาํดบัต่อไป ของระบบจะมีการไม่สมมาตร  

ของสัญญาณทงัสองดา้น เมือเปรียบเทียบในแกนเวลา (X)  และกาํลงัไฟฟ้ามีความสามารถรวมรูปคลืนสัญญาณ 2 

สัญญาณ ทางดา้นหนา้จะอยูท่างดา้นบวกเสมอ ความสัมพนัธ์ของระบบหนึง ตามแกนนอน เวลา ( X) ดงัแสดง 

ในรูปที 3 พิจารณาจากสัญญาณรูปคลืนกาํลงัไฟฟ้าสลบั เป็นการรวมสัญญาณของกาํลงัไฟฟ้าจริง (P) และ

กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ (Q)  มีหน่วยเป็น Var  ซึงมาจาก Volt-Amp-Reactive (Vrms) แสดงไดใ้นรูปแบบถา้สมมติว่า

แรงดนัตก 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Voltage and current waveform

Current

Voltage

0 1 2 3 4 5 6 7
-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

Instantaneous power

Power

- 99 -



คร่อมโหลดเป็น   VV  และกระแสทีผ่านโหลดมีค่า    I  I    

)(    IVIVVIS             (1)

 )sin()cos(   IVjIVS          (2) 

ดงันนั  
 VIjQPS               (3) 

 

     เมือ   

S  กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ  มีหน่วยเป็น  โวลทตแ์อมแปร์ (MVA)                                                                             

P   กาํลงัไฟฟ้าจริง       มีหน่วยเป็น  วตัต ์(W), กิโลวตัต ์(kW) , เมกกะวตัต ์(MW)                                               

Q  กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ มีหน่วยเป็น  โวลทแ์อมแปร์-รีแอคตีฟ หรือวาร์  (var, kvar, Mvar)                        

ค่า Q เป็นบวกเมือ ( - ) มีค่าเป็นบวกนนัคือกระแสตามหลงัแรงดนัและค่า Q มีค่าเป็นลบ            

เมือ ( - ) มีค่าเป็นลบ นนัคือกระแส  (I)  นาํหนา้แรงดนั (V) สมการที 3 เป็นการนาํเสนอในงานวิจยั 

 

3. การควบคุมกาํลงัไฟฟ้ารีแอค็ทีฟ (Reactive Power in Operation) 

การอธิบายหลกัการเบืองตน้ในการวิเคราะห์ปัญหาทีสนใจในระบบจาํหน่าย  ขนาดผุใ้ชโ้หลด , ความ

ตา้นทานเสิร์ช  ( SIL ) ของการสูญเสียในระบบสายส่ง  เป็นค่าสมมุติโดยประมาณจากความตา้นทานบริสุทธิใน

ระบบจาํหน่ายไฟฟ้ากาํลงั  St. Clar.ใหพ้ิจารณาองคป์ระกอบออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกค่าความร้อนเกิดขึนภายใน

สายส่ง  ส่วนทีสองแรงดนัไฟฟ้าสูญเสีย  ส่วนทีสามและความเชือมนัในระบบฟ้ากาํลงั  ตามลาํดบัโดยพิจารณาใช้

โหลดเป็นตวักาํหนดในระบบสายส่งระยะใกล ้สายส่งระยะกลางโดยใชแ้รงดนัตกคร่อมเป็นตวักาํหนดส่วนสาย

ส่งระยะไกลผูใ้ชโ้หลดเป็นตวักาํหนดความเชือมนัในระบบหรือการส่งถ่ายโอนกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดส่วนค่าชวัขณะ

เป็นการจาํกดัค่าซึงไดม้าจากกราฟคุณสมบติัค่าระหว่างค่าคงตวัสาํหรับสายส่งในแต่ละช่วงของแรงดนัทีใชง้าน

เป็นการสรุปคุณสมบติัไวเ้พือใชอ้า้งอิง 

พิจารณาอีกครังในระบบไฟฟ้ากาํลงั ในเรืองแรงดนัสูญเสียในระบบจาํหน่าย  การควบคุมแรงดนั

สูญเสียใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวและตามจุดประสงค ์ กาํหนดใหเ้กิดสภาวะแทรกเขา้ในระบบทาํใหแ้รงดนัตาํกว่าปกติ  

ถา้จนถึงระดบัแรงดนัไฟฟ้าอยุใ่นสภาวะสมดุลย ์ และเป็นไปตามขอ้กาํหนด Carson  [ 6 ] และผมรวมของแรงดนั

สูญเสีย  หรือคิดแยกออกทีละส่วน  ความเชือมนัในระบบของแรงดนัในไฟฟ้ากาํลงัเป็นความสามารถของระบบ

ไฟฟ้ากาํลงั  ขอ้ตกลง เป็นการยอมรับค่าคงทีของแรงดนัต่อบสัใชง้านทงัหมดภายใตก้ารควบคุมในสภาวะปกติ

และหลงัจากตามจุดประสงคเ์มือเกิดสภาวะแทรกซ้อนในดา้นความตอ้งการของโหลด หรือการเปลียนแปลงค่าใน

ระบบ ในบางกรณีทีใชง้านปกติ และไม่สามารถควบคุมแรงดนัสูญเสีย  “ Prabha  Kundur ” 
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4. การสร้างโมเดลจาํลองการไหลของกาํลงัไฟฟ้าจนิตภาพ 

งานวิจยัการควบคุมการไหลของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพเรืองส่วนมากจะเป็นการทดสอบ หาขอ้มูลทาง

ทฤษฎีเป็นส่วนมาก ซึงกาํลงัไฟฟ้าแต่ละระบบการควบคุมแรงดนัมุ่งสู่ประเดน็การวิเคราะห์ความปลอดภยัเชือมนั

ในระบบไฟฟ้ากาํลงั   การวิจยัพิจารณาโดยกาํหนดใหมี้แหล่งจาํหน่าย 2  แหล่ง เชือมอยูก่บับสั (bus) ทางดา้น A 

กบั  B ในภาพที 4  ซึงในการจาํลองระบบไฟฟ้ากาํลงันีไม่มีการกาํหนดค่าอิมพีแดนซ์ และความตา้นทานของชนัท์

คาปาซิเตอร์ของระบบสายส่ง  กรณี 1 ในภาพที 4 แสดงใหเ้ห็นถึงการควบคุมแรงดนัใหอ้ยูใ่นภาวะปกติ (normal -

stage )  โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าทางดา้นบสั A ส่งผ่านกาํลงัไฟฟ้าจริง ( P ) ขนาด 3000  Mw  ใหก้บัโหลดทางดา้น  

บสั  B  ขนาด  600 Mw , 1000  Mvar  ผ่านระบบสายส่งจาํนวน 6  เส้นในแต่ละเส้นมีกาํลงัไฟฟ้าจริง(P)  500 Mw   

แหล่งจ่ายดา้น B  เกิดกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ  Q ขนาด 150  Mvar  แหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า A มีกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ  

(Q) ขนาด  300  Mvar  โดยจาํกดัขนาดกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ 1200  Mvar  แหล่งจ่าย A ไม่มีการจาํกดัขนาด Q,V 

 

  
    ภาพ 4 แสดงกรณี  1 การจาํลองระบบไฟฟ้ากาํลงั 2 บสั       ภาพที  5  แสดงกรณี 2 ปลดสายส่งออก 1 เส้น 

 

 ในภาพที 5 แสดงผลลพัธ์กรณี 2 ของระบบจาํหน่ายไฟฟ้ากาํลงัเมือปลดระบบสายส่งออกจาํนวน 1 เส้น 

(โดยแสดงในสภาวะการทาํงานรีเลย)์  ขนาดของกาํลงัไฟฟ้าจริงในสายส่งจะถูกแบ่งออกเป็น  600 Mw ต่อ 1 เส้น

จาํนวน 5*600  เท่ากบั  3000 Mw   และแรงดนัทงัสองดา้นมีขนาดเท่ากนัแหล่งจ่าย B  จาํกดัขนาด Q  1200 Mvar  

จากการทดสอบการจาํลอง แสดงกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพรวม สายส่ง  5 เส้นขนาด  362  Mvar   แรงดนัไฟฟ้า 1 pu.        

        

                        
  

     ภาพที  6  แสดงกรณี  3  ปลดสายส่งออก 2  เส้น                 ภาพที  7   แสดงกรณี 4 ปลดสายส่งออก 3  เส้น  
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ในภาพที 6 แสดงผลลพัธ์กรณี 3 กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพในสายส่ง 2 เส้นโดยจาํกดัขนาด Mvar ดา้น A 

อยา่งไรกต็ามแรงดนัดา้น A จะมีค่าสูญเสียไม่ตาํกว่า 1.0  pu. ดงันนันีคือแสดงตาํแหน่งวิกฤต ดงัในภาพที  6      

แต่ค่าระดบัแรงดนัอยูใ่นระดบัพิกดัปกติ การทดสอบกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพในแต่ล่ะเส้นมีขนาด 453 Mvar                     

ในภาพที 7 แสดงผลลพัธ์กรณี 4 กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพในสายส่งจาํนวน 3 เส้นแรงดนัของแหล่งจ่าย B  

จะเริมมีค่าพิกดัแรงดนัสูญเสียขนาด 0.99 P.U. และกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพมีขนาด 611  Mvar 

 

                    
        

ภาพที 8  แสดงกรณี  5 ปลดสายส่งออก 4  เส้น         ภาพที  9 แสดงกรณี  6 ปลดสายส่งออก 5  เส้น  

 

ในภาพที 8 แสดงผลลพัธ์กรณี 5 กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพในสายส่งจาํนวน 4 เส้น ซึงมีเพียงสายส่งใหก้บั

โหลด B ขนาด 1500 Mw ต่อ 1 เส้น กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพขนาด 975 Mvar แหล่งจ่าย A มีแรงดนัพิกดัสูญเสียขนาด  

0.97 P.U. ในระบบการจาํลองสามรถยอมรับขนาดพิกดัระดบัแรงดนัได ้

ในภาพที 9 แสดงผลลพัธ์กรณี  6  กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพในสายส่ง จาํนวน 5 เส้น ในการจาํลองระบบไม่

สามารถส่งถ่ายโอนกาํลงัไฟฟ้าขนาด 3000  Mw  และโปรแกรมจาํลองระบบไฟฟ้ากาํลงัจะแสดงผลลพัธ์ใน

สภาวะเกิดความผิดพลาด  แต่กพ็ยายามแสดงเขา้สู่ผลลพัธ์ของการจาํลองระบบจนถึงในขณะหนึง ระบบไฟฟ้า

กาํลงัจริงจะมีโหลดทีมีขนาดใหญ่ ผลการเปลียนแปลงระดบัแรงดนัตามกาํหนดผลลพัธ์ของการจาํลองจะ

สนบัสนุนถึงในการส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าขนาด 3000  Mw  

   ในบางกรณีเป็นการพิจารณาค่าแรงดนัสูญเสียในระบบไฟฟ้ากาํลงั ถึงแมว้่าผลลพัธ์การทดสอบของ 

“มุมเฟส” ของแหล่งจ่ายดา้น A  เป็นตวัแสดงค่าบสัทีมีการใชง้านค่าความแตกต่างของมุมจึงเป็นการพิจารณาถึง  

“ความเชือมนัของมุม ” หรือ แสดงถึงปัญหา “การส่งถ่ายกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด”  อยา่งไรกต็ามการแสดงเป็นไปแสดง

ตามปัญหาทีเกิดขึนนีคือ ”การจาํลองภาพแสดงปัญหาการไหลของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพในแต่ละกรณีทีเกิดขึนใน

สายส่งเท่านนั” การจาํลองในภาพที 10 แสดงผลลพัธ์ถึงสาเหตุการกาํหนด Mvar  โดยจาํกดัขนาดกาํลงัไฟฟ้าจินต

ภาพ  ซึงแสดงผลลพัธ์ทีเกิดขึนกาํลงัไฟฟ้าในทางดา้นบสั B (EAST) กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพรวมมีขนาด  452  Mvar   
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            ภาพที 10 แสดงกรณี 7 ปลดสายส่ง 2 เส้น          ภาพที11 แสดงกรณี 7 ปลดสายส่ง 3 เส้น  

                                  
 

            ภาพที 12 แสดงกรณีปลดสายส่ง 4 เส้น            ภาพที 13 แสดงกรณี 7 ปลดสายส่ง 5 เส้น   

 

         ตารางที  1  แสดงค่ากาํลงัไฟฟ้าจินตภาพแต่ละกรณีการปลดสายส่ง 

          ปลดสาย จาํนวน (เสน้) กาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ (Mvar) 

  ภาพที  10 2 452   

  ภาพที  11 3 606   

  ภาพที  12 

  ภาพที  13           

 

4 

5 

922 

2000 

  

 

ภาพที 13  แสดงในกรณี ( ปลดสายส่งออกจาํนวน  5  เส้น ไม่จาํกดัขนาดกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ และ

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด  ) เป็นการทดสอบการจาํลองของทงัหมด แต่ไม่ใช่การทดสอบปัญหาโหลดทีมีลกัษณะความ

ร้อน  แรงดนัสูญเสีย  หรือการส่งถ่ายกาํลงัไฟฟ้า   การจาํลองปัญหาในการสูญเสียสายส่งทงั  5  สายในระบบจริง

ขนาดของการส่งถ่ายกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดนนัสามารถถึงการควบคุมระดบัแรงดนัจนถึงระดบัคงทีทงั  2  ดา้นใน    

ภาพที 9 แสดงถึงกาํลงัไฟฟ้าจริงขนาด 4900  MW 
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5. การอภิปรายผล 

การวิจยันีมีจุดประสงคข์องแสดงถึงการนาํชอฟแวร์จาํลองการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม

เพาเวอร์เวิลส์ ในเรืองกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ  ซึงจากการศึกษางานวิจยัก่อนๆจะแสดงพืนฐานองคป์ระกอบของการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลขเพือใชใ้นการออกแบบคาํนวณเรืองการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าและการส่งถ่ายกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด  

โดยสร้างโมเดลการจาํลองระบบกาํลงัไฟฟ้าจาํนวน 2 บสั ในการออกแบบของระบบหนึงทีไม่ยุง่ยากนกั โดยการ

วิเคราะห์เฉพาะดา้นจาํนวนเชิงซ้อนของกาํลงัไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์กนัระหว่างกาํลงัไฟฟ้าจริงและจินตภาพ  นาํ

ผลลพัธ์ทีไดท้าํการวิเคราะห์การจาํลองทางดา้นวศิวกรรมระบบไฟฟ้ากาํลงั  ทางดา้นการเศรษฐศาสตร์ ดว้ยการ

พยากรณ์สถานการณ์ความน่าจะเป็น การควบคุมแรงดนัไฟฟ้าตกหรือกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพเป็นปัญหาทีสาํคญั  

ส่งผลโดยตรงทางการควบคุมคุณภาพกาํลงัไฟฟ้าทีเป็นตน้เหตุผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมการผลิตที 

จาํเป็นตอ้งใชร้ะดบัแรงดนัไฟฟ้าทีคงที เช่น การควบคุมแบบลอจิก (Programmable Logic Controller Equipment)

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ หุ่นยนตอ์ิเลก็ทรอนิกส์  เป็นตน้ ซึงทาํใหส้าเหตุกระบวนการผลิตเกิดการหยดุชะงกั

อุปกรณ์หรือผลิตภณัฑที์อยูใ่นกระบวนการผลิตเกิดความเสียหาย ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตสูงขึนผลิตภณัฑมี์

คุณภาพตาํลง 

 

  ข้อเสนอแนะการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าและการสร้างความเชือมนัของระบบไฟฟ้ากาํลงัในงานวจิยั  

1. การจาํลองจะเป็นตามการทดสอบเมือการกระตุน้ของระบบดว้ยการจาํกดัในการจาํลองดว้ยรูปแบบ

ทางคณิตศาสตร์การจาํกดัของผูใ้ช ้และความตอ้งการป้องกนัระบบออกแบบในการจาํลองเพือความมนัของระบบ 

2. การหาความเชือมนัในระบบใหม่ๆจะศึกษาปัญหาในลกัษณะพิเศษในการคาํนวณหาผลลพัธ์ทีมี

ปริมาณไม่มาก ทีความผิดพลาดนอ้ย และการจาํลองนีจะเป็นการลดจาํนวนการทดสอบ N – 1 และแสดงความ

เชือมนัของระบบดว้ยวิธีการนาํออกในระบบ 

3. การจาํลองทางคอมพิวเตอร์ของกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพเป็นการแสดงการวิเคราะห์สถานการณ์ทีเกิดขึน

อยา่งรวดเร็ว โดยการส่งถ่ายเห็นการต่อเนืองวิเคราะห์แสดงผลลพัธ์แรงดนั และกาํลงัไฟฟ้าจินตภาพ และเป็นการ

แสดงการกระทาํคาํนวณอยา่งรวดเร็ว 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยันี 1)เพือศึกษากระบวนการขนัตอนการคดัแยกภาพดว้ยกลุ่มสี 2)เพือทาํการพฒันา

กระบวน การในการคดัแยกภาพวตัถุดว้ยกลุ่มสี 3)เพือทาํการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์  

จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทีไดจ้ากการประมวลผลภาพดว้ย อลักอริทึมทีพฒันาใหม่ จาก

กลุ่มภาพตวัอย่าง 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ภาพ รวม 50 ภาพ ในระดบัความเท่ากนัของภาพ 640x480 พิกเซลความ

แม่นยาํของกลุ่มที 1 คือยางคุณภาพชนั 1มีค่าเฉลีย 90 %  ความแม่นยาํของกลุ่มที 2 คือยางคุณภาพชนั 2 มีค่า เฉลีย 

90%  ความแม่นยาํของกลุ่มที 3 คือยางคุณภาพชนั 3 มีค่าเฉลีย 100%    ความแม่นยาํของกลุ่มที 4 คือยางคุณภาพ

ชนั 4 มีค่าเฉลีย 100%   และความแม่นยาํของกลุ่มที 5 คือยางคุณภาพชนั 5มีค่าเฉลีย 100%    ค่าเฉลียรวม 96%        

ซึงถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดีแสดงว่าประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบระดบักลุ่มสีของภาพในระดบัที

ค่อนขา้งเทียงตรง      และมีความเหมาะสมต่อการนาํไปประยกุตใ์ชง้านในการประมวลผลคดัแยกระดบัความเขม้

สีของภาพ 
 

คาํสําคญั :ประมวลผลภาพวิธีการทางคอมพิวเตอร์ ระดบัความเขม้สี 

 

ABSTRACT 

The purpose ofthis research1) tostudy theprocess ofsortingimagesbycolor groups.2) to developa 

procedureForsortingobjectsbycolor groups.3) todesign and develop softwareprototypes. 

Evaluation of system performance of image processing as well.The development of new algorithms. 

From the sample in 5 groups of 10 shots, including 50 shots in the same picture 640x480 Pixels The precision 

of the first  group  is high quality rubber one with an average of 90% The second group  is high quality rubber 

2. average accuracy of 90%, The third group  is high quality rubber 3 with an average of 100%. The fourth 

Group  is high quality rubber 4 with a mean of 100% and The last group  is high quality rubber 5 with an 
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average 100% on average 96%, which is considered effective in the show that performance. a comparison group 

of images in a relatively accurate color. And are suitable for implementation into practical use in processing the 

intensity of the color separation of images. 

KEYWORDS : Image Processing ,  Algorithms,  Intensity of  the color 

 

1.บทนํา  

ในปัจจุบนั มีการนาํระบบสารสนเทศเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานมากขึน   และมีบทบาทค่อนขา้งจะมาก

ขึนซึงมีส่วนจาํเป็นอยา่งมากในการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั  ตลอดจนการประยกุตใ์นงานองคก์รต่างๆ เพือช่วยเพิม

ศกัยภาพ    ในการทาํงานขององคก์รใหสู้งขึน การจะใชเ้พียงมนุษยเ์ขา้มาบริหารจดัการคงลดลงเพราะมีขอ้จาํกดั

บางอยา่งในการทาํงานดงันนัมีความเป็นไปไดม้ากทีจะมีการนาํระบบไอทีมาใชง้าน แมจ้ะใชต้น้ทุนสูงใน

ระยะแรกแต่ระยะยาวกถ็ือวา่มีความคุมค่า แต่ในปัจจุบนั เทคโนโลยดีา้นไอทีไดมี้การพฒันาเพิมมากขึนทาํให้

ราคาตน้ทุนการผลิตตาํลงทาํใหค้นทีมีรายไดร้ะดบัล่างสามารถจดัหาอุปกรณ์ทีเป็นระบบสารสนเทศทีมีราคาทีตาํ

แต่ความแม่นยาํสูง 

โดยทวัไปการคดัแยกยางยงัใชค้นในการเทียบสีและวิเคราะห์แยกชนัยาง ซึงตอ้งอาศยัประสบการณ์และ

ความเชียวชาญเฉพาะในการเป็นผูค้ดัแยกยางแผ่น ซึงความสามารถเหล่านันยงัไม่สามารถวดัการทาํงานไดว้่ามี

ความถูกตอ้งเทียงตรงหรือไม่ของการคดัแยกคุณภาพชนัยาง   ผูพ้ฒันาไดม้องเห็นความจาํเป็นในงานดงัทีกล่าวมา 

จึงได้ทาํการศึกษาและออกแบบทาํการพัฒนาอลักอริทึมในการเปรียบเทียบและคดัแยกยางดว้ยการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความเหมือนและการเปลียนแปลงของภาพ ซึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานคดัแยกคุณภาพ

ชนัยางทีเป็นระบบ Real Time ตรวจสอบเฉพาะในดา้นกายภาพ โดยเนน้ทีระดบัความเฉลียของความเขม้ของสีใน

แผ่นยางพาราจากกล้องทีถ่าย และนํามาทาํการเปรียบเทียบความต่างทางกายภาพจากฐานข้อมูลภาพทีเป็น

มาตรฐานยาง  

ผู ้พัฒนาได้มองเห็นความจําเป็นในงานด้านทีกล่าวมา จึงได้ทาํการศึกษาและออกแบบทาํการพัฒนา

อลักอริทึมในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของภาพ โดยเนน้การหาระดบัค่าเฉลียของความ

เขม้สีในแผ่นยางพาราจากกลอ้งทีถ่าย  และใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการคน้ควา้วิจัยและพฒันาเพือการประยุกต์ใช ้

เทคโนโลยใีหม่ๆในอนาคตเขา้มาปรับใชใ้นการทาํงานและเพิมประสิทธิภาพมากขึน 

วัตถุประสงค์ 

1)เพือศึกษากระบวนการขนัตอนการคดัแยกภาพดว้ยกลุ่มสี 

2)เพือทาํการพฒันาอลักอลิทึมการในการคดัแยกภาพวตัถุดว้ยกลุ่มสี 

3)เพือทาํการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ตน้แบบ 

ประโยชน์ 

1)สามารถทราบถึงกระบวนการขนัตอนการคดัแยกภาพดว้ยกลุ่มสีของภาพได ้

2)สามารถทาํการพฒันาอลักอลิทึมการในการคดัแยกภาพวตัถุดว้ยกลุ่มสีได ้

3)สามารถประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นการคดัแยกภาพของวตัถุดว้ยกลุ่มสีได ้
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2. ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้อง 

    2.1.หลักการเบืองต้นเกียวกับแสงและภาพในระบบคอมพิวเตอร์ 

2.1.1 ระดบัสเปคตรัมของสี (Spectral Color) 

  นยัน์ตาของมนุษยส์ามารถปรับระดบัความสามารถของแสงได ้ 1010ระดบั และจาํแนกความแตกต่าง

ของวตัถุออกมาตามระดบัความเขม้ของแสง ในช่องคลืน visible light ดงัรูปที 2.1 

 
รูปที 2.1ระดบัสเปคตรัมของสี (Spectral Colours) 

ทีมา :http://www2.ncsu.edu/scivis/lessons/colormodels 

2.1.2 ภาพในระบบคอมพิวเตอร์  

การมองภาพของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพทีถ่ายโดยใชก้ลอ้งธรรมดาหรือแบบดิจิตอล

ถา้มองใน  แบบของคอมพิวเตอร์ กคื็อ จุดสีหลาย ๆจุดทีนาํมาเรียงต่อๆ กนั จนสามารถบอกไดว้่าเรียงกนัเป็น

รูปในมุมมองของมนุษยก์บัมุมมองของคอมพิวเตอร์ เป็นคนละมุมกนัและแตกต่างกนัอยา่งสิ นเชิงมนุษย์

สามารถเขา้ใจถึงเนือหาของภาพได ้ และภาพนีบอกอะไรสามารถสือถึงความรู้สึกอะไรบางอยา่งได ้            

แต่เมือรูปภาพถูกนาํมาทาํเป็นภาพในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เขา้ใจภาพเป็นเพียงแค่เป็นจุดสีหลาย ๆ จุด  ที

เรียงต่อกนัในความสัมพนัธ์ระหว่างจุดภาพทีเหมาะสมดงัตวัอยา่งรูปที 2.2 และ 2.3 เป็นรูปแบบการสร้าง

ภาพดิจิตอล ซึงเป็นการนาํเสนอในตาราง 2 มิติ รูปแบบของ Array ในค่าของ  pixels หรือเขียนค่าแทน

ฟังกช์นัของมิติคือ f[ m,n]  

 

 
รูปที 2.2การลงค่าสีในตารางของ Array 2 มิติ 

ทีมา: http://cnx.org/content/m10973/ 
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รูปที 2.3การลงค่าสีในระดบัต่างกนัทาํใหเ้กิดภาพ 

 ทีมา: http://cnx.org/content/m10973/ 

กล่าวโดยง่ายคือ            อาเรยจ์าํนวนจริงหรือจาํนวนเชิงซ้อนโดยแสดงเป็นจาํนวนจาํกดัของ

บิต  (Finite number of bit) จากวตัถุจะถูกบนัทึกโดย  Image Sensor แลว้บนัทึกหรือส่งผ่านไปทีเกบ็แลว้

ผ่านไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์และนาํไปเกบ็ชวัคราวใน Buffer เพือแสดงผลหรือบนัทึกต่อไป 

โดยมีการแสดงดงัรูปที2.4 

 
รูปที 2.4การแสดงผลภาพ 

ทีมา:http://italpha.msu.ac.th 

2.1.3 การประมวลผลรูปภาพ หรือจะเรียกกว่ากนัวา่ Image Processing 

        ภาพดิจิตอลรูปภาพทีเราเห็นกนัอยู ่ไม่ว่าจะเป็นภาพทีถ่ายโดยใชก้ลอ้งธรรมดา หรือแบบดิจิตอล 

ถา้เรามองกนัใน  แบบของคอมพิวเตอร์ มนักคื็อจุดสีหลายๆ จุดทีนาํมาเรียงต่อๆ กนั   จนสามารถบอก

ไดว้่าเรียงกนัเป็นรูปต่างๆ แสดงในรูปที 2.5 

 
รูปที 2.5การลงค่าสี 

          ทีมา:http:/staff.cs.psu.ac.th/wiphada/ 
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เนือหาของรูปภาพเป็นอยา่งไร การมองเพือทาํความเขา้ใจรูปภาพหนึง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย       หรือ

ภาพทีเป็นแบบดิจิตอลในคอมพิวเตอร์ก็ตาม ในมุมมองของมนุษยก์บัรูปภาพ หรือมุมมองของคอมพิวเตอร์

กบัรูปภาพ เป็นคนละมุมกนั และแตกต่างกนัอยา่งสิ นเชิง ภาพดิจิตอลเป็นการแปลงภาพ 2 มิติทีไดใ้หเ้ป็น

ภาพเชิงดิจิตอล       โดยการสุ่มเลือกทางจุดตาํแหน่ง หรือ (SpatiallySampling) โดยสุ่มเลือกเฉพาะบาง

ตาํแหน่งในภาพ ซึงถา้เราสุ่มเลือกมาละเอียดภาพทีไดก้จ็ะมีความละเอียดสูง หน่วยของการสุ่มเลือกกคื็อ จุด 

หรือ Pixel 

การสุ่มเลือกจุดตาํแหน่ง (ImageSampling)เป็นการแปลงภาพ 2 มิติทีไดใ้หเ้ป็นภาพเชิงดิจิตอล โดยการ

สุ่มเลือกทางจุดตาํแหน่ง หรือ (SpatiallySampling) โดยสุ่มเลือกเฉพาะบางตาํแหน่งในภาพ ซึงถา้เราสุ่มเลือก

มาละเอียดภาพทีไดก้จ็ะมีความละเอียดสูงดงัรูปที 2.6 

 
รูปที 2.6การสุ่มเลือกจุดตาํแหน่ง 

                   ทีมา:http:/staff.cs.psu.ac.th/wiphada/ 
 

2.1.4 การประมาณค่าความเขม้ของแสง (Image Quantization) 

       เมือเราไดภ้าพจากการ Sampling มาแลว้  แต่ละจุดในภาพจะถกูแทนดว้ยสี ภาพในโทนสีเทา หรือ 

Grayscale   จะประกอบไปดว้ยสีดาํ และ ไล่เฉดสีจางลงไปจนถึงสีขาวดงัรูปที 2.7 

 
รูปที 2.7การประมาณค่าความเขม้ของแสง 

          ทีมา:http:/staff.cs.psu.ac.th/wiphada/ 

 

- 110 -



2.2 การเปรียบเทียบฮิสโตแกรม(Histogram comparison) 

ฮิสโตแกรมถูกสร้างมาจากทุกส่วนของภาพสามารถใชอ้ธิบายสีทีปรากฏอยูใ่นภาพแทนคุณลกัษณะ

โดยรวมของภาพได ้Swain และ Ballard [4]ไดเ้สนอวิธีการวดัความเหมือนกนัของฮิสโตแกรมทีเรียกว่า 

(Histogram Intersection) มีการจบัคู่ของฮิตโตแกรม H (I) และ H (Q)ของภาพ I และภาพทีตอ้งการคน้หา Q 

ตามลาํดบัแต่ละภาพจะมีขนาด n bins ดงันนัจะถูกกาํหนดดว้ย (Histogram Intersection) ดงัต่อไปนี 

 
เมือh (I ) j เป็นตวัเลขจาํนวนพิกเซลของสี j ในรูปภาพI h (Q) j เป็นตวัเลขจาํนวนพิกเซลของสี j ใน

รูปภาพ Q 

และ NQ x MQ เป็นขนาดของรูปภาพคาํถามวิธีการวดันีสามารถแสดงดว้ยรูปแบบความแตกต่างของค่าฮิสโตแก

รม 

(Dissimilarity) ไดเ้ช่น L1-norm 

 
เมือ NI x MI เป็นขนาดของรูปภาพและให้ T เป็นค่าอา้งอิงทีเป็นค่าตวัตดัสินความเหมือน     หรือความ

แตกต่าง 

ระหว่างสองฮิสโตแกรม, จะกล่าวไดว้า่เหมือนกนักต่็อเมือ S ≥T หรือD ≤T            และรูปภาพในฐานขอ้มูลทีถูก

คน้คืน 

จะสัมพนัธ์กบัรูปภาพตน้ฉบบัของการ(Query)     แต่ปัญหาใหญ่ของการคน้คืนดว้ยการเปรียบเทียบฮิสโตแกรมนี

คือแมว้่าภาพนนัจะเป็นภาพคนละประเภทอาจมีฮิสโตแกรมทีคลา้ยคลึงหรือเหมือนกนัไดด้งันนัคุณลกัษณะ

โดยรวม (Global Feature) S หรือ D ไม่สามารถอา้งอิงขอ้มูลเชิงตาํแหน่ง (Spatial Information)        ของสีในวตัถุ

ไดจึ้งทาํใหไ้ม่สามารถใชแ้ยกแยะภาพทีมีการเกาะกลุ่มกนัของสีทีมีความแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกนัไดจึ้งส่งผลให้

ภาพทีถูกคน้คืนมานนัมีโอกาสเป็นภาพทีแตกต่างกนักบัภาพทีตอ้งการได ้

2.3 การหาค่าความสัมพันธ์ของสีในพืนทีติดกัน (CCR) 

Kim และHan ไดเ้สนอแนวคิดทีใชค่้าความสัมพนัธ์ของสีในพืนทีติดกนั (CCR) เพือใชแ้กปั้ญหาที

เกิดขึนในการเปรียบเทียบฮิสโตแกรมกล่าวคือ (CCR) สามารถแยกแยะการกระจายตวัของสีทีมีค่าฮิสโตแกรมที

เหมือนกนัไดโ้ดยมี 

อลักอริทึมในการคาํนวณหาค่า (CCR) ดงัต่อไปนี 

2.3.1 พิจารณาบริเวณทีติดกนัของสีภาพขนาด N × Mจะถูกแบ่งออกเป็นบลอ็กของ n × m พิกเซลเพือ

พิจารณาหาพืนทีสีติดกนัหรือกลุ่มสี 

2.3.2 คาํนวณค่าความหนาแน่นของสีของแต่ละกลุ่มสีทีอยูใ่นพืนทีทีติดกนัเพือหาค่าเฉลียของการเกาะ

กลุ่มของสี 
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2.3.3 พิจารณาสีทีปรากฏร่วมสูงสุดโดยพิจารณาหาสีทีปรากฏร่วมกนักบัสีทีเจาะจงมากทีสุดและโอกาส

ทีสีจะปรากฏร่วมกนั 

2.3.4 ทาํการวดัความเหมือนกนัของภาพซึงเป็นการเปรียบเทียบปริมาณการเกาะกลุ่มกนัของแต่ละกลุ่ม

สีและเปรียบเทียบ ความเหมือนของขอ้มูลเชิงตาํแหน่งของแต่ละกลุ่มสี (Spatial) 

 
         แต่ทงันีการใชค่้า(CCR) กมี็ขอ้จาํกดัคือการกาํหนดพารามิเตอร์ของขนาดบลอ็กทีนาํมาใชเ้พราะขนาดของ

บลอ็กส่งผลต่อการคน้คืนรูปภาพจึงจาํเป็นตอ้งเลือกขนาดบลอ็กทีเหมาะสมกบัการตรวจสอบการเกาะกลุ่มกนั 

ของสีโดยถา้บลอ็กมีขนาดใหญ่จะส่งผลใหภ้าพทีถูกคน้คืนมานนัมีความถูกตอ้งแม่นยาํตาํ    เพราะว่าขนาดของ

บลอ็กทีใหญ่ไม่สามารถแบ่งการเกาะกลุ่มกนัของสีไดช้ดัเจนแต่ถา้ขนาดของบลอ็กมีขนาดเลก็จะเกิดความถูกตอ้ง

แม่นยาํในการคน้คืนสูงแต่ใชเ้วลาในการคาํนวณ(CCR)มาก 

2.4 เทคนิคการแบ่งภาพออกเป็น(block)และหาค่าเฉลีย  

ภาพหนึงภาพเราสามารถตดัแบ่งออกมาเป็นส่วนๆได ้ เพือทีจะนาํไปวิเคราะห์เปรียบเทียบไดง่้ายขึน เพราะแต่ละ

ส่วนๆ ของภาพทีเราจะวิเคราะห์นนัมนัจะบอกถึงอะไร หรือบอกความหมาย บอกการเปลียนแปลงได ้ เช่น 

วิเคราะห์การเปลียนแปลงของวตัถุการเคลือนทีของวตัถุเราสามารถดึงเอาภาพจากวีดีโอมาวิเคราะห์      โดย

แบ่งเป็น(block)คือภาพหนึง 

ภาพ  ตดัแบ่งออกเป็นส่วนๆ เช่น 4x4  (จะได ้16 ภาพ) หรือตดัเป็น 8x8 (จะได ้64 ภาพ) ดงัรูปที 2.8 

 
รูปท2ี.8การแบ่งภาพออกเป็น block 

2.5 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

       2.5.1 ยทุธนา   มูลกลาง    “การคน้คืนรูปเหมือนโดยใชคุ้ณสมบติัของกลุ่มสี”  โทนสีเป็นคุณลกัษณะซึงใช้

กนัอยา่งแพร่หลายในการทาํดชันีรูปภาพ และการคน้คืนภาพเหมือน โดยทวัไปแลว้ฮิสโตแกรมสีเป็นวิธีพืนฐาน

สาํหรับแสดงและเปรียบเทียบรูปภาพ แต่อย่างไรก็ตามฮิสโตแกรมสีเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหยาบๆ ของภาพ 

ภาพทีแตกต่างกนัอาจจะมีฮิสโตแกรมสีทีเหมือนกนัไดใ้นงานวิจยันีไดน้าํเสนออลักอริทึมใหม่ซึงเรียกว่า Feature 
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Vectors of Color Cluster (FVCC) บนระนาบสีระบบ (HSV) โดยการทาํซําวิธีการให้ชือกลุ่มสีในแต่ละภาพย่อย

ซึงได้จากการแบ่งแยกสีบนรูปต้นแบบซึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนประมวลผลเบืองต้น, ส่วนกรอง

ภาพเหมือนและส่วนจดัอนัดบัภาพผลลพัธ์ในส่วนประมวลผลจะทาํการปรับระดบัสีและขนาดของภาพให้เล็กลง 

เพือลดเวลาในการ ประมวลผลส่วนกรองภาพจะทาํการเปรียบเทียบสีของรูปตน้แบบและรูปทีอยูใ่นฐานขอ้มูลรูป

ทีมีจาํนวนสีครบตามรูปตน้แบบจะถูกส่งผ่านไปจดัอนัดบัในส่วนของการจดัอนัดบัภาพผลลพัธ์ โดยใชก้ารหาค่า

ความผิดพลาดจากระยะห่างของ (FVCC) จากการทดลองวดัประสิทธิภาพของการคน้คืนภาพ ไดค่้า recall ร้อยละ 

89 และ precision ร้อยละ 90 

       2.5.2 ณัฐพงศ ์ สอนอาจ “การคดัแยกความสุกดิบของเนือทุเรียนโดยใชฮี้สโตแกรมสีและความหนาแน่น”   

การคดัแยกความสุกดิบของเนือทุเรียน โดยไม่ทาํลายมีความสําคญัอย่างยิงในสายการผลิตทุเรียน เนืองจากเนือ

ทุเรียนมีลกัษณะเฉพาะ เช่นสีเนือทีไม่สมาํเสมอรูปทรงที ไม่แน่นอน เป็นตน้วิธีการคดัแยกแบบทาํลายนอกจาก

จะทาํให้สูญเสียเนือทุเรียนบาง ส่วนไปเวลาทีใชใ้นการคดัแยกยงัมากและทาํให้คุณภาพของเนือทุเรียนเสียไป

วิทยานิพนธ์นีนาํเสนอวิธีการคดัแยกความสุกดิบของเนือทุเรียนแบบไม่ทาํลาย โดยใชฮี้สโตแกรมสี และการหา

ความหนาแน่นวิธีการตรวจวดัความสุกดิบของเนือทุเรียนแบบอตัโนมติั ทีนาํเสนอในวิทยานิพนธ์นีใชสี้และความ

หนาแน่นของเนือทุเรียน ในการคดัแยกหาความสุกของเนือทุเรียน ในกรณีของเนือทุเรียนสุก สีทีอ่านไดจ้ากกลอ้ง

บนัทึกภาพจะมีความเป็นสีเหลืองมากและมีความหนาแน่นสูง สีของเนือทุเรียนไดจ้ากกลอ้งบนัทึกภาพ 2 ตวั 

ส่วนความหนาแน่นไดจ้ากอตัราส่วนของนาํหนกั ซึงไดจ้ากเครืองชงันาํหนกัและปริมาตร ซึงประมาณจากภาพ 2 

มุม มองของกลอ้งทงัสอง สาํหรับการพิจารณาระดบัของเนือทุเรียนทีสุก จะทาํไดโ้ดยการกาํหนด ค่าเริมเปลียน

ของสี และความหนาแน่นทีเหมาะสมโดยนาํฟัซซีลอจิกมาใชใ้นการตดัสินใจ งานวิจัยนีทาํการทดลองโดยใช้

ทุเรียนหมอนทองจาํนวน 88 พู ผลลพัธ์ทีไดน้าํมาเปรียบ เทียบกบัผลลพัธ์ของวิธีหาร้อยละของนาํหนกัแหง้ซึงเป็น

วิธีหาความสุกดิบทีถือเป็นมาตรฐาน ผลลพัธ์ทีไดมี้ความถูกตอ้ง ร้อยละ 90.91 

          2.5.3ยทุธพงศ ์  อุณหทวีทรัพย ์ และ ณัฐกานตล์ิขิตผลจรูญ “   ระบบวิเคราะห์ฝ่าเทา้เพือการวินิจฉัยโรค”

โครงงานชิ นนีมีการพฒันาโครงงาน 2 ส่วน คือส่วนแรกจะเป็นดา้นการพฒันาเครืองโพโดสโคปใหส้ามารถดูภาพ

ฝ่าเทา้ไดจ้าก จอแสดงผลและสามารถนาํภาพฝ่าเทา้ทีไดไ้ปประเมินผลส่วนทีสองจะเป็นการพฒันาทางดา้น

โปรแกรมประยกุตใ์หส้ามารถตอบประเมินอาการผิดปกติของเทา้โดยวดัอตัราส่วนของฝ่าเทา้เพือตรวจสอบความ

ผิดปกติของรูปเทา้ประเมินการไหลเวียนของโลหิตจากภาพทงัก่อนและหลงัการใส่อุปกรณ์เสริมอุง้ฝ่าเทา้ให้

แสดงผลเป็นระดบัตามเกณฑที์อา้งอิงไวไ้ดเ้กบ็ขอ้มูลการรักษาและนาํมาประกอบการวินิจฉัยโรคและการติดตาม

ผลในการรักษาผูป่้วยของแพทยผ์ูรั้กษา 

แสดงในรูปที 2.9 
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รูปที 2.9 ระบบวิเคราะห์ฝ่าเทา้เพือการวนิิจฉัยโรค 

ทีมา: http:// www.youphuket.com/index.php  

3. วิธีการดําเนินงาน 

 3.1) การศึกษาปัญหา 

เนืองจากปัญหาของเกษตรกรสวนยางยงัขาดทกัษะในการคดัแยกคุณภาพชนัยางซึงคุณสมบติัดงักล่าว 

คือตอ้งใชผู้มี้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์มาพอสมควรเพือมาวิเคราะห์แผ่นยาง ซึงบุคคลเหล่านีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั

และตอ้งอาศยัความเชียวชาญในการวิเคราะห์อยา่งมาก จาํเป็นตอ้งมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา

พฒันาระบบดงักล่าวดว้ยอาศยัอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ทีพฒันาขึนประยกุตใ์ชท้าํใหล้ดตน้ทุ่นในการจดัหามาใช้

งาน และมีใชใ้นหน่วยงานจะเห็นไดว้่ามีการนาํระบบสารสนเทศมาใชง้านในดา้นต่างๆมากขึน ตลอดจนการ

พฒันาเครืองมือทางดา้นเทคโนโลยทีางการเกษตรเพือเพิมประสิทธิภาพและลดเวลาการทาํงานใหส้ันลง     

        3.2) การออกแบบระบบ 

   3.2.1)Context Diagram ของระบบแสดงในรูปที 3.1 

 
รูปที 3.1ภาพรวมของ context Diagram  ของระบบ 
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  3.2.2)โครงสร้างของระบบแสดงในรูปที3.2 

 
รูปที 3.2โครงสร้างของระบบ 

 3.2.3)ขนัตอนการทาํงานของระบบแสดงในรูปที3.3 

 

 
รูปที 3.3 การทาํงานของระบบ 
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 3.2.4)อลักอลิทึมระบบ 

  for (int i = 0; i <bmap.Width; i++) 

  { 

  for (int j = 0; j <bmap.Height; j++) 

  {    

color  c = bmap.GetPixel(i, j); 

  sum=sum+c.R; 

  }             

 }  

   intensive = sum/(bmap.Width*bmap.Height); 

  if (intensive >= 220) 

  { 

   text1 = "ยางคุณภาพชันหนึง"; 

 } 

  else if (intensive > =210) 

  { 

 text1 = "ยางคุณภาพชันสอง"; 

  } 

  else if (intensive > =180) 

  { 

   text1 = "ยางคุณภาพชันสาม"; 

  } 

  else if (intensive > =140) 

  { 

   text1 = "ยางคุณภาพชันสี"; 

  } 

  else if (intensive > =110) 

  { 

   text1 = "ยางคุณภาพชันห้า"; 

  } 
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3.3 ดําเนินการพัฒนาระบบ 

   จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน ไดท้าํการพฒันาระบบตามทีไดอ้อกแบบไว ้สร้างเป็นซอฟต์แวร์

ตน้แบบในการประมวลผลปรับปรุงภาพ โดยใชโ้ปรแกรม Visual C# และ Cมาเป็นเครืองมือในการออกแบบ

ส่วนติดต่อใชง้าน (User Interface) ซึงมีหนา้จอดงัรูปที 3.4 

 

 
รูปที 3.4 หนา้จอการทาํงานของระบบ 

 

3.4 การทดสอบระบบ 

การวดัประสิทธิภาพของการคน้คืน [10,11] สามารถทาํไดโ้ดยการใชว้ิธีวดัค่าความแม่นยาํ (Precision) 

ซึงเป็นการวัดความแม่นยาํในการค้นคืนภาพในระบบโดยพิจารณาจากจํานวนภาพทีเปรียบเทียบจากภาพ

มาตรฐานทีใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเปรียบเทียบในการคน้คืนไดท้งัหมดว่ามีภาพทีอยู่ในกลุ่มเดียวกนักบัภาพสอบถาม

จาํนวนเท่าไรและภาพทีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกบัภาพสอบถามจาํนวนเท่าไรแลว้นาํมาคาํนวณแสดงดงัสมการ 

 

 
                                    โดยที   X mคือค่าเฉลียของการวดั 

                                                Xiคือค่าการวดัแต่ละครัง 

 

- 117 -



4. ผลการดําเนินงาน 

    4.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบ 

หนา้จอการทาํงาน (User Interface)  แสดงในรูปที 4.1 

 
 

รูปที 4.1 หนา้จอตน้แบบ 

 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

การประเมินหาประสิทธิภาพของการเปรียบเทียบระดบักลุ่มสีของภาพ กรณีทดสอบ จากกลุ่มตวัอย่าง

รูปภาพ  แสดงค่าเฉลียในเชิงปริมาณและค่าเฉลียในเชิงคุณภาพจากฐานขอ้มูลรูปภาพ 5 กลุ่มทีนํามาทดสอบ

จาํนวน 50 ภาพ 

หลังจากทีไดน้ําระบบนีไปทดสอบตามวิธีการแบบ Black Box เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการนํา

ระบบงานนีไปประเมินเพือหาประสิทธิภาพของระบบและเป็นการทดสอบเพือยอมรับระบบโดยผู ้ใช ้

( Acceptance Test by User )ซึงกระบวนการประเมินระบบนี เป็นการประเมินเพือหาประสิทธิภาพของงานทาง

ระบบสารสนเทศและซอฟตแ์วร์ ซึงจะมีการแบ่งการประเมินระบบออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนัคือ 

 1. Function   Requirement  Test 

 2. Function  Test 

 3. Usability Test 

 4. Security  Test 

 แต่ในกรณีนี ตอ้งการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบหรือซอฟต์แวร์อย่างเดียว จึงเลือกใชก้ารวดั

ประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใช้เกณฑ์ทดสอบทางประสิทธิภาพของการทํางานของซอฟต์แวร์คือ 

แบบทดสอบทาง Function  Testสําหรับการเตรียมขอ้มูลทีใชโ้ดยเป็นภาพดิจิตอลสีทวัไปซึงในการทดลองได้
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ทดสอบขอ้มูลภาพจากกลอ้ง Webcam   ซึงเป็นภาพทีมีนามสกุล *.jpg ทงัหมดจาํนวน 50 รูปขนาด 640 x 480 พิก

เซลแบ่งเป็น 5กลุ่มๆละ 10 รูป กลุ่มที 1 คือยางคุณภาพชนั 1  กลุ่มที 2 คือยางคุณภาพชนั 2  กลุ่มที 3 คือยาง

คุณภาพชนั 3 กลุ่มที 4 คือยางคุณภาพชนั 4 กลุ่มที 5 คือยางคุณภาพชนั 5 

 

ตารางที4.1ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหาความแม่นยาํจากกลุ่มภาพทดสอบ จาํนวน 50 รูป 

 

การเปรียบเทียบความเหมือนของภาพทีตรวจพบ 

     จากขนาดของภาพ 640x480Pixels 

จาํนวน

ภาพ 

 

ความแม่นยาํ

ในการตรวจ 

ค่าเฉลีย  

ความ

แม่นยาํ% 

 

1.กลุ่มที 1 คือยางคุณภาพชนั 1 

2.กลุ่มที 2 คือยางคุณภาพชนั 2 

3.กลุ่มที 3 คือยางคุณภาพชนั 3 

4.กลุ่มที 4 คือยางคุณภาพชนั 4 

5.กลุ่มที 5 คือยางคุณภาพชนั 5 

 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

10 

10 

10 

90% 

90% 

100% 

100% 

100% 

                                        รวม 50 48 96% 

 

จากการทดสอบประสิทธิภาพโดยการวดัค่าความแม่นยาํ (Precision) ซึงเป็นความวดัความแม่นยาํในการ

ตรวจจบัความเหมือนของภาพโดยพิจารณาจากฐานขอ้มูลภาพมาตรฐานทีใชเ้ป็นตน้แบบ  และนาํมาทดสอบกบั

จาํนวนภาพทีตรวจไดท้งัหมดโดยทดลองใชภ้าพตวัอยา่งทดสอบ5 กลุ่มกลุ่มละ 10 ภาพเพือหาประสิทธิภาพการ

ตรวจจบัความเหมือนโดยผลการวดัความแม่นยาํในการตรวจพบมีดงันีความแม่นยาํของกลุ่มที 1 มีค่าเฉลีย 90 %       

ความแม่นยาํของกลุ่มที 2 มีค่าเฉลีย 90% ความแม่นยาํของกลุ่มที 3 มีค่าเฉลีย 100% ความแม่นยาํของกลุ่มที 4 มี

ค่าเฉลีย 100% และความแม่นยาํของกลุ่มที 5 มีค่าเฉลีย 100% ค่าเฉลียรวม 96% ซึงถือว่ามีประสิทธิภาพอยูใ่น

ระดบัดี 

 

5. การอภิปรายผลและสรุปผล 

 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทีไดจ้ากการประมวลผลภาพดว้ย อลักอริทึมทีพฒันาใหม่ 

จากกลุ่มภาพตวัอยา่ง 50 ภาพ ในระดบัความละเอียดของภาพ 640x480 Pixels ความแม่นยาํของกลุ่มที 1  

มีค่าเฉลีย 90 %  ความแม่นยาํของกลุ่มที 2 มีค่าเฉลีย 90% ความแม่นยาํของกลุ่มที 3 มีค่าเฉลีย 100 % ความแม่นยาํ

ของกลุ่มที 4 มีค่าเฉลีย 100 % และความแม่นยาํของกลุ่มที 5 มีค่าเฉลีย 100% ค่าเฉลียรวม 96% ซึงถือว่ามี

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีแสดงว่าประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบระดบักลุ่มสีของภาพในระดบัทีค่อนขา้ง

เทียงตรงและมีความเหมาะสม ต่อการนาํไปประยกุตใ์ชง้านในการประมวลผลคดัแยกคุณภาพชนัยาง แต่ควรนาํ
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ระบบทีพฒันาไปทดสอบเปรียบเทียบกบัระบบอืนหรืองานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือหาความเทียงตรงของระบบที

พฒันาขึน และจะสามารถนาํอลักอริทึมทีพฒันาใหม่ ไปประยกุตใ์ชง้านดา้นการเกษตรต่อไป 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิในการเผาอบผนึกต่อโครงสร้างจุลภาค และ
สมบติัไดอิเลก็ทริกของเซรามิก Zn0.97Cu0.01V0.02O (ZCV) เตรียมดว้ยวธีิการผสมออกไซด์  และเผาอบผนึกดว้ย
อุณหภูมิ 900oC 950oC 1000oC และ1050oC นาน 5 ชัว่โมง และศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการเผาอบผนึกโดย
วเิคราะห์การสูญเสียน ้ าหนกัโดยความร้อน (TGA) และเคร่ืองวเิคราะห์ผลต่างของความร้อน(DTA) ตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาคดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) และกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด 
(SEM) และศึกษาสมบติัทางไดอิเลก็ทริก ผลการวจิยั พบวา่ สารตวัอยา่งท่ีผา่นการเผาอบผนึกดว้ยอุณหภูมิต่างๆ 
ปรากฏเฟสเดียว คือ ZnO มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล อตัราส่วน c/a ลดลง และขนาดเกรนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
เม่ืออุณหภูมิในการเผาอบผนึกเพ่ิมข้ึนมีค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกสูงสุดในช่วงความถ่ี 80Hz –1MHz เท่ากบั 2.67 × 102 
– 1.22 × 108 และมีค่าสภาพการสูญเสียไดอิเลก็ทริกต ่าสุด เท่ากบั 0.034 – 0.908  
 
ค าส าคญั : เผาอบผนึก เฟสเดียว ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริก 
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Abstract 
The research aimed to investigate the effect of sintering temperature on microstructure and dielectric 

properties of Zn0.97Cu0.01V0.02O (ZCV) ceramics were prepared by mixed oxide method. It was sintered at the 
temperature of 900oC, 950oC, 1000oC and 1050oC for 5 hours. The thermo gravimetric and differential thermal 
analysis (TGA-DTA) was employed to study the suitable condition for sintering. The phase formation was 
carried out by x-ray diffraction (XRD) technique and scanning electron microscopy (SEM). Furthermore, the 
dielectric properties of this ceramic were also studied and determined. It was found that the single phase of ZnO 
is hexagonal. The c/a ratio and the grain size of ZCV sample were decreased with increasing of sintering 
temperature. The maximum of dielectric constant were found to 2.67×102 to 1.22×108 at the range of frequency 
80Hz to 1MHz. Moreover, the minimum dielectric loss were also evaluated and found to be 0.034 to 0.908. 
 
Keywords : Sintering, Single Phase, Dielectric Constant 
 
1. บทน า 
 ซิงคอ์อกไซด ์ (ZnO) เป็นสารออกไซดท่ี์ไดรั้บความสนใจน าไปประยกุตใ์ชง้านในวสัดุอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ตอ้งใชอุ้ณหภูมิ และก าลงั ไฟฟ้าสูงเน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวสูง เหมาะกบัการน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่างๆ  เช่น 
จอแสดงผล (Display) วสัดุไดอิเลก็ทริก และวาริสเตอร์ ( Varistor) เป็นตน้ ซิงคอ์อกไซดมี์ โครงสร้างผลึกเป็น
แบบเฮกซะโกนอล (Hexagonal) มีแถบช่องวา่งพลงังาน (Band Gap) กวา้ง 3.37 eV และมีพลงังานยดึเหน่ียว 60 
meV (Alvi. 2010 : 13) สารซิงคอ์อกไซดมี์โครงสร้างแบบเวร์ิทไซต ์ (Wurtzite) ท่ีขาดความสมมาตรของอะตอม
กลางเม่ือมีการเจือสารอ่ืนลงไปในแลตทิซ(Lattice) ของสาร ซิงคอ์อกไซดจ์ะท าใหโ้ครงสร้างเดิมมีการเปล่ีนแปลง
ส่งผลต่อสมบติัต่างๆของซิงคอ์อกไซดโ์ดยเฉพาะสมบติัทางไฟฟ้า (Stefan. 2002 :4) และเม่ือมีการเจือสารซิงคอ์
อกไซดด์ว้ยสารเจือชนิดต่างๆ เช่น โคบอลต ์ (Co)นิกเกิล (Ni) ทองแดง (Cu) วาเนเดียม(V) และซิลิกอน(Si)     
เป็นตน้ พบวา่การเติมสารเจือเหล่าน้ีลงไปจะช่วยใหส้ามารถปรับปรุงใหส้มัประสิทธ์ิความไม่เชิงเสน้(Non linear) 
มีค่าสูงข้ึน รูพรุนลดลง และเพ่ิมเสถียรภาพใหก้บัเซรามิกผสมอีกดว้ย (Fletcher. 1996 : 636) 

วสัดุไดอิเลก็ทริก ท่ีมีความเป็นฉนวนทางไฟฟ้านั้น ลกัษณะโครงสร้างทางจุลภาคถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
สมบติัทางไฟฟ้า โดยเฉพาะสมบติัทางไดอิเลก็ทริกของวสัดุ ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริก เป็นตวัแปรพ้ืนฐานส าคญัท่ีจะ
ก าหนดวสัดุไดอิเลก็ทริกส าหรับน าไปประดิษฐเ์ป็นช้ินส่วนวสัดุอิเลก็ทรอนิกส์ อยา่งไรก็ตาม ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริก 
ของวสัดุไดอิเลก็ทริกทุกชนิดจะไม่คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงกบัปัจจยัภายนอกต่างๆ มากมาย เช่น ความถ่ีหรือความ
เขม้ของสนามไฟฟ้า อุณหภูมิความช้ืน ชนิดของขั้วไฟฟ้า และปัจจยัอ่ืนๆ (Hence and West. 1990 : Moulson and 
Herbert. 2003) โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุณหภูมิส าหรับการเผาอบผนึกท่ีใชใ้นกระบวนการเตรียมสารตวัอยา่ง ดงันั้น
การศึกษาสมบติัทางไดอิเลก็ทริกของวสัดุภายใตเ้ง่ือนไขของอุณหภูมิ ในกระบวนการเตรียมสารตวัอยา่งจดัไดว้า่
เป็นการศึกษาพ้ืนฐานท่ีส าคญัก่อนการศึกษาสมบติัทางไฟฟ้าภายใตเ้ง่ือนไขอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจเลือกวสัดุ
ใดๆท่ีเหมาะสมไปประดิษฐเ์ป็นช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง  ๆ
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ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาผลของอุณหภูมิเผาอบผนึกดว้ยอุณหภูมิ 900oC 950oC 1000oC และ 1050oC เพื่อ
ศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบติัไดอิเลก็ทริกของวสัดุไดอิเลก็ทริกท่ีเตรียมจากสารซิงคอ์อกไซด ์สาร คอปเปอร์
ออกไซด ์ (CuO) และ สารวาเนเดียมออกไซด ์ (V2O5) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาวสัดุจากสารตวัอยา่งขา้งตน้ 
และเป็นแนวทางการเลือกใชข้องผูผ้ลิตอุตสาหกรรมการผลิตวสัดุไดอิเลก็ทริกต่อไปในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิเผาอบผนึกต่อโครงสร้างจุลภาคของสาร Zn0.97Cu0.01 V2O5 
 2. เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิเผาอบผนึกต่อสมบติัทางไดอิเลก็ทริกของสาร Zn0.97Cu0.01 V2O5 
 
3. ขอบเขตของการวจิยั 

สารตวัอย่าง 
สารตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เลือกใชส้ารเคมีประเภทสารประกอบออกไซดเ์ป็นสารตั้งตน้ในการเตรียม 

ซ่ึงสารตั้งตน้ประกอบดว้ย ZnO V2O5 และ CuO ดว้ยวธีิการผสมแบบออกไซด ์และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของ
พารามิเตอร์ต่อไปน้ี 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดโครงสร้างจุลภาค และอุณหภูมิเผาอบผนึก 
2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริก ค่าสภาพการสูญเสียไดอิเลก็ทริก และอุณหภูมิ 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบติัไดอิเลก็ทริกเป็นการน าสารตวัอยา่งไปเผาอบผนึกดว้ยอุณหภูมิท่ี

ตกต่างกนั 4 อุณหภูมิ คือ 900oC 950oC 1000oC และ 1050oC แลว้ด าเนินการศึกษาผลของอุณหภูมิในการเผาอบ
ผนึกท่ีอุณหภูมิแตกต่างกนั ทั้ง 4 ตวัอยา่ง ท่ีมีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบติัไดอิเลก็ทริกดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ทางความร้อนดว้ย เคร่ืองวเิคราะห์ความแตกต่างของความร้อน (DTA) และ เคร่ือง
วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัของสารโดยอาศยัคุณสมบติัทางความร้อน (TGA) 

2. ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคดว้ยเคร่ืองวเิคราะห์การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) และกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) 

3. วเิคราะห์สมบติัไดอิเลก็ทริกดว้ยเคร่ือง LCR ดว้ยการเปล่ียนแปลงความถ่ี ในช่วงอุณหภูมิหอ้ง  
ถึงอุณหภูมิ 650oC ท่ีความถ่ีดงัน้ี คือ 80Hz 800Hz 8kHz 80kHz 800kHz และ 1MHz แลว้วเิคราะห์หาค่าคงท่ี   
ไดอิเลก็ทริก และค่าสภาพการสูญเสียไดอิเลก็ทริกของสารตวัอยา่งขา้งตน้ 
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4. วธีิการวจิยั 

 
 

ภาพท่ี 1: แผนผงัการด าเนินการวจิยั 
 

5. ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 5.1 การวเิคราะห์ผลต่างทางความร้อน 

ผลการเปล่ียนแปลงทางความร้อนของสารตั้งตน้ ZnO V2O5 และ CuO ท่ีเตรียมเป็นสารตวัอยา่ง 
Zn0.97Cu0.01V2O5 แลว้ตรวจวดัโดยเคร่ืองวเิคราะห์ผลต่างทางความร้อน ดงัภาพท่ี 1 พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงแบบ
ดูดความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 570oC - 805oC ซ่ึงเกิดจากการระเหยของน ้ าท่ีตกคา้งอยูใ่นสารผสมของสารตั้งตน้ 
และมีการเปล่ียนแปลงแบบคายความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 785oC - 935oC อาจเกิดจากกระบวนการเกิดผลึก การ
เปล่ียนรูปทางโครงสร้างเม่ือไดรั้บความร้อน ซ่ึงผลการวเิคราะห์ดงักล่าวสามารถเลือกช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมใน
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การเผาอบผนึกของสารตวัอยา่งไดจ้ากช่วงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิแบบคายความร้อนท่ีมีการดูดพลงังานเกิดข้ึน 
นัน่คือ ช่วงอุณหภูมิ 900oC -1050oC เน่ืองจากเป็นช่วงอุณหภูมิท่ีอนุภาคของสารตวัอยา่งมีการสร้างพนัธะเช่ือมต่อ
กนั และมีโครงสร้างทางจุลภาคท่ีประกอบยดึกนัดว้ยเกรนต่างๆ  กลายเป็นสารประกอบใหม่ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลของร้อยละการสูญเสียน ้ าหนกัจากกราฟ TGA ดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2: ผลการวเิคราะห์ DTA และ TGA ของสารตวัอยา่ง ZCV 
 

 5.2 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิคการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ 
จากการวเิคราะห์สารตวัอยา่ง ZCV ท่ีผา่นการเผาอบผนึกดว้ยเง่ือนไขอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั ดว้ยใช้

เทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ พบวา่ สารตวัอยา่ง ท่ีเตรียมไดท้ั้งหมดมีรูปแบบการเล้ียวเบนท่ีสอดคลอ้งกบั
สาร ZnO ดงัภาพท่ี 3 ซ่ึงเปรียบเทียบจากฐานขอ้มูล ICDD (01-089-7102) นัน่คือ สารตวัอยา่งท่ีเตรียมไดพ้บเฟส
เพียงเฟสเดียว และมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบเฮกซะโกนอล คือ มีค่าคงท่ีแลตทิซเป็นแบบa = b c ทั้งส่ีตวัอยา่ง 
อตัราส่วนของ c/a ลดลงเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิในการเผาอบผนึก โดยมีค่าเท่ากบั 1.60 0.80 0.34 และ0.01 ตามล าดบั 
โดยมีมุมระหวา่งแกนเป็นแบบ o oα = β = 90 , γ = 120  ท่ีอุณหภูมิเผาอบผนึก 900oC และ 950oC ส่วนสารตวัอยา่งท่ี
เผาอบผนึกดว้ยอุณหภูมิ 1000oC และ 1050oC มุมระหวา่งแกน เปล่ียนเป็นแบบ oα = β = γ = 90  เม่ือถูกเผาอบผนึก
ดว้ยอุณหภูมิท่ีเร่ิมเขา้สู่สถานะการหลอมเหลวของสารตวัอยา่ง และ สารตวัอยา่งจะเร่ิมมีการเปล่ียนระบบผลึกเป็น
ระบบอ่ืนท่ีต่างไปจากเดิม สอดคลอ้งกบัการศึกษา (Vijaya Kumar, Lakashmi และ Buchi Suresh, 2013) 
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ภาพท่ี 3: ผลการตรวจสอบลกัษณะการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ของสาร ZCV 
 
 5.3 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด 

การตรวจสอบลกัษณะสณัฐานวทิยาของเซรามิกZCV ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบส่องกราด 
ดงัภาพท่ี 3 พบวา่ สารตวัอยา่งมีโครงสร้างโดยรวมเป็นหลายเหล่ียมขอบมนท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางในช่วง 1.34 µm 
-2.71 µm โดยสารตวัอยา่งท่ีเผาอบผนึกท่ี 900oC 950oC และ 1000oC มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของเกรนเฉล่ียเป็น 
1.34 µm 1.40 µm และ  2.08  µm  ตามล าดบั และสารตวัอยา่งท่ีเผาอบผนึกท่ี 1050oC มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ของเกรนเฉล่ียใหญ่ท่ีสุด คือ 2.71 µm สารตวัอยา่งมีขนาดเกรนโตข้ึนเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิในการเผาอบผนึก ซ่ึงเกิด
จากการขยายตวัของผลึก โดยมีการขนส่งมวลของสสารอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนท่ีของขอบเกรนแลว้ท าใหมี้การ
หดตวัของรูพรุนท่ีแทรกอยูร่ะหวา่งเกรน จึงเกิดการเติบโตของเกรนมีขนาดใหญ่ข้ึน เม่ือไดรั้บความร้อนจากการ
เผาอบผนึกท่ีเพ่ิมข้ึน ดงัภาพท่ี 4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (Hakan และ Orhan, 2012) 

 

 
 
 

(ก) (ข) 
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ภาพท่ี 4: ภาพถ่ายลกัษณะพ้ืนผิวเกรนของสารตวัอยา่ง ZCV เผาอบผนึกดว้ยอุณหภูมิ 900oC 950oC 
1000oC และ 1050oC ดงัภาพ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตามล าดบั 

 
 5.4 การศึกษาค่าคงทีไ่ดอเิลก็ทริก 

ZCV ท่ีเผาอบผนึกดว้ยอุณหภูมิ 900oC 950oC 1000oC และ1050oC ท าการตรวจสอบในช่วง
อุณหภูมิ 45oC -650oC ท่ีความถ่ี 80Hz -1MHz พบวา่ ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน
และมีอุณหภูมิคูรีอยูใ่นช่วงอุณหภูมิ 415oC - 625oC ดงัภาพท่ี 5 การท่ีค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงเฟสจากเฟอร์โรอิเลก็ทริกไปเป็นพาราอิเลก็ทริกเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของ (Masesh, 
Bhanu Prasad และ James, 2013) โดยไดท้ าการทดลองเตรียมสาร Ba(Zr0.15Ti0.85)O3 เผาอบผนึกในช่วงอุณหภูมิ 
1350oC -1450oC ศึกษาโครงสร้างและสมบติัไดอิเลก็ทริกและการโพลาไรเซชนั พบวา่ โครงสร้างผลึกปรากฏเป็น
เฟสเดียว มีค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกอยูใ่นช่วง 1.14×105 - 8.73×103 และมีอุณหภูมิคูรีอยูใ่นช่วง 61oC - 73oC 
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ภาพท่ี 5: ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกกบัอุณหภูมิของสารตวัอยา่ง Zn0.97Cu0.01V0.02O 
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 5.5 การศึกษาค่าสภาพการสูญเสียไดอเิลก็ทริก 
ค่าสภาพการสูญเสียไดอิเลก็ทริกมีค่าอยูใ่นช่วง 0.034 – 0.908 โดยค่าเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงท่ีความถ่ีต ่าจะเกิดความแตกต่างของต าแหน่งอะตอมออกซิเจนโดยช้ินสารตวัอยา่งเกิดการร่ัวไหลของกระแส
ส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งของประจุท าใหเ้กิดการโพลาไรเซชนั แบบ Maxwell-Wagner ท่ีขอบเกรน สอดคลอ้งกบักบั
การศึกษาของ (Masesh, Bhanu Prasad และ James, 2013) ซ่ึงมีค่าการสูญเสียไดอิเลก็ทริกต ่ากวา่ 0.04 และเป็น
ฟังกช์นักบัความถ่ี ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6: ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าการสูญเสียไดอิเลก็ทริกกบัอุณหภูมิของสารตวัอยา่ง ZCV 

 
6. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

เซรามิก ZCV อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเผาอบผนึกของสารตวัอยา่ง อยูใ่นช่วง 900oC ถึง1050oC และ
จากการตรวจสอบลกัษณะโครงสร้างจุลภาคดว้ยเทคนิค SEM และ XRD พบวา่ เม่ืออุณหภูมิเผาอบผนึกเพ่ิมข้ึน
ส่งผลขนาดเกรนเพ่ิมข้ึนมีขนาดเกรนอยูใ่นช่วง 1.34µm - 2.71µm และปรากฏเพียงเฟสเดียว คือ ZnO มีโครงสร้าง
ผลึกแบบเฮกซะโกนอล มีค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกสูงสุดในช่วงความถ่ี 80Hz – 1MHz  เท่ากบั 2.67 × 102 – 1.22 × 108 
มีแนวโนม้เพ่ิมเม่ืออุณหภูมิเผาอบผนึกเพ่ิมข้ึน และมีค่าสภาพการสูญเสียไดอิเลก็ทริกต ่าสุด เท่ากบั 0.034 – 0.908 
แสดงค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกมีค่าเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิและความถ่ีของสนามไฟฟ้า และควรตรวจสอบปัจจยัอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม ทั้งสมบติัทางกายและสมสมบติัทางไฟฟ้า ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการเตรียมสารตวัอยา่ง Zn0.97Cu0.01V0.02O 
เพ่ือการน าไปใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 การน าสารตวัอยา่งชนิดน้ีไปประยกุตใ์ชง้านเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกเป็นส่วนประกอบของช้ินส่วน
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในกลุ่มจ าพวก วสัดุไดอิเลก็ทริก จอแสดงผล และวาริสเตอร์ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาสมบติัไดอิเล็กทริกของเซรามิก Sr0.4 Ca0.6 La4 Ti5 O17  เติม
สารเจือ ZnO ปริมาณ 1%, 2% และ 3% mol และเตรียมดว้ยวิธีการผสมออกไซด์  เผาอบผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,400  oC   
นาน 3 ชัว่โมง ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) และกลอ้งจุลทรรศน์
อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM)  นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาสมบติัไดอิเลก็ทริกของเซรามิกท่ีเตรียมข้ึนน้ี พบวา่  การ
เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 3% mol จะปรากฏเฟสเดียว คือ SrTiO3 มีโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์ มี Space group 
Pm-3m และมีขนาดเกรนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 0.9 - 0.99 m  นอกจากน้ี ยงัไดท้ าการศึกษาและตรวจสอบเซรามิกท่ี
เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 2% mol อีกดว้ย พบวา่ มีอุณหภูมิคูรีอยูใ่นช่วง 642 oC - 688 oC มีค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก
สูงสุดท่ีความถ่ี 5 kHz เท่ากบั 177.04 และมีค่าสภาพการสูญเสียไดอิเลก็ทริกต ่าสุดท่ีความถ่ี 1 MHz เท่ากบั 0.22 
 
ค าส าคญั : เผาอบผนึก เฟสเดียว อุณหภูมิคูรี 
 
Abstract 

The purpose of this study was to study the characteristics of dielectric ceramics Sr0.4 Ca0.6 La4 Ti5 O17. 
The ceramic was doped with 1%, 2% and 3% mol of ZnO and prepared using mixed oxide method. It was 
sintered at the temperature of 1,400 oC for 3 hours. Microstructure examination was performed by x-rays 
diffraction (XRD) technique and scanning electron microscope (SEM). In addition, the dielectric properties of 
these ceramics were studied and characterized. It was found that the single phase which is SrTiO3 was appeared 
in 3% mol of doped ZnO ceramic. The ceramic has the cubic crystal structure with the space group Pm-3m    
and  the average of grain size was in the range of 0.9 - 0.99 m . Moreover, the 2% mol of doped ZnO ceramic 
was  also studied and examined. As a result, the curie temperature of this ceramic was in the range of              

- 130 -



642 oC - 688  oC with maximum value of dielectric constant at 5 kHz equal to 177.04 and minimum dielectric 
loss at 1 MHz equal to 0.22. 

 
Keywords : Sintering  Single Phase  Curie Temperature 
 
1. บทน า 

สารประกอบ La2O3-TiO2-CaO มีโครงสร้างแบบเพอรอฟสไกท์ (Perovskite) สมการทางเคมีทั่วไป    
คือ AnBnO3n+2  เม่ือ n = 4.5, 5 และ 6 ตามล าดบั สารประกอบท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี คือ CaLa8Ti9O31, CaLa4Ti5O17 และ 
Ca2La4Ti6O20 ตามล าดบั มีค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกสูง ( ε > 44) มีค่า Q Factor สูงกว่า 17,350 GHz และมีค่า
สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิส าหรับความถ่ีการสั่นพอ้งอยู่ในช่วง -25 ถึง +6 ppm/K (Jawahar, Mater, Santha and 
Sebastian. 2002) ซ่ึง Iqbal, Manan และ Reaney. (2011) ไดท้ าการศึกษา Sr1-xCaxLa4Ti5O17 )10(  x เตรียม
สารดว้ยวธีิการผสมออกไซด์ อุณหภูมิการเผาอบผนึกอยูใ่นช่วง 1,450 oC -1,580 oC พบวา่ ค่า fτ -1.4 ppm/oC     
ค่า Q Factor  11,532 GHz และมีค่า ε 53.7 ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตามอุณหภูมิการเผาอบผนึกของเซรามิกเพ่ือสร้างตวัก าทอนไมโครเวฟหรือตวักรอง (Filters) 
นั้นจะมีอุณหภูมิการเผาอบผนึกอยูใ่นช่วง 1,200 oC - 1,500 oC เพราะฉะนั้นเซรามิกท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเพอรอฟสไกท์
มีโครงสร้างแบบหลายชั้น (Multilayer Structures) จ าเป็นจะตอ้งลดอุณหภูมิการเผาอบผนึกให้ต ่าลง  ซ่ึงวสัดุท่ีมี
จุดหลอมละลายต ่า (Low Melting Point) เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยลดอุณหภูมิการเผาอบผนึกของเซรามิกได ้ท าให ้    
เซรามิกมีความหนาแน่นเพ่ิมข้ึนส่งผลใหอุ้ณหภูมิการเผาอบผนึกลดต ่าลง 

ซิงคอ์อกไซด์ (Zinc Oxide : ZnO) มีโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลเวิทธ์ไซท์ (Hexagonal Wurtzite)  
ขาดสมมาตรของอะตอมบริเวณตรงกลาง มีแถบพลงังานกวา้ง 3.37 eV ท่ีอุณหภูมิห้องจึงไดรั้บความสนใจใน  
การน าไปประยุกต์ใชใ้นดา้นต่าง ๆ เช่น ประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปล่งแสงความยาวคล่ืนสั้ น 
จอแสดงผล (Display) และวาริสเตอร์ (Varistor) เป็นตน้ ดงันั้นการเติม ZnO เป็นสารเจือลงไปในสารอ่ืนจะท าให้
โครงสร้างของสารเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ส่งผลต่ออุณหภูมิการเผาอบผนึกและสมบติัทางไฟฟ้า   ดงันั้น
การศึกษาและพฒันาการเตรียมสารประกอบในกลุ่มเพอรอฟสไกท์เพ่ือให้ไดต้วัเก็บประจุท่ีท าดว้ยเซรามิกชนิด
ใหม่โดยการเติมสารเจือหรือปรับปรุงวสัดุเซรามิกท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มีประสิทธิภาพในการเก็บประจุไดสู้งข้ึนกวา่เดิม
และมีสมบติัทางไฟฟ้าท่ีดีข้ึนจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมากในโลกของเทคโนโลย ี

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 โดยการเติม ZnO เป็นสารเจือ ปริมาณ 1%, 2% และ 3% mol 
ตามล าดบั เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบติัไดอิเล็กทริกเพ่ือเป็นประโยชน์และช้ีแนวทางในการพฒันา
งานวจิยัในอนาคตต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคของสาร Sr0.4Ca0.6 La4Ti5O17 เติม ZnO เป็นสารเจือ  
 2.2 เพื่อศึกษาสมบติัไดอิเลก็ทริกของสาร Sr0.4Ca0.6 La4Ti5O17 เติม ZnO เป็นสารเจือ  
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3. ขอบเขตของการวจิยั 
3.1 ตวัแปรและพารามิเตอร์ 
      ตวัแปรตน้ คือ การเติม ZnO เป็นสารเจือ ปริมาณ  1%, 2% และ 3% mol 
      ตวัแปรตาม คือ ลกัษณะโครงสร้างจุลภาคและสมบติัไดอิเลก็ทริกของสาร Sr0.4Ca0.6 La4Ti5O17 
      ตวัแปรควบคุม คือ อุณหภูมิอยูใ่นช่วง  45 oC - 695 oC และความถ่ีอยูใ่นช่วง  5 kHz – 1 MHz 
      พารามิเตอร์ คือ ขนาดเกรน, อุณหภูมิคูรี, ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริก และค่าสภาพการสูญเสียไดอิเลก็ทริก 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
      เคร่ืองตรวจสอบการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) ยีห่อ้ Phillips รุ่น X-pert   Pro MPD 
      กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) ยีห่อ้ JEOL รุ่น JSM – 5800LV  
      เคร่ือง LCR Meter รุ่น HP 4284A Precision 
 

4. วธีิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเฟส XRD ศึกษาสมบติัไดอิเลก็ทริก 

อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั 

จบการท างาน 

เร่ิมตน้ 

เตรียมสาร Sr0.4Ca0.6 La4Ti5O17 บดผสมนาน 24 ชัว่โมง 

อดัข้ึนรูป เผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 1,350 oC นาน 5 ชัว่โมง  อตัราข้ึนลงของอุณหภูมิเท่ากบั 3 oC/min 

เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1%, 2% และ 3% mol บดผสมสารเขา้ดว้ยกนันาน 5 ชัว่โมง 
 

อดัข้ึนรูป เผาอบผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,400 oC นาน 3 ชัว่โมง  อตัราข้ึนลงของอุณหภูมิเท่ากบั 3 oC/min 

ศึกษาลกัษณะจุลภาค SEM 
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5. ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
5.1 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ของสาร Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 

เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1%, 2% และ 3% mol ท่ีผ่านการเผาแคลไซน์ (Calcined) ท่ีอุณหภูมิ 1,350 oC นาน         
5 ชัว่โมง ดงัภาพท่ี 1 พบว่า สาร Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 มีการท าปฎิกิริยาท่ีไม่สมบูรณ์จึงปรากฎเฟส 3 เฟส คือ 
SrLa4Ti4O15 , La2Ti2O7  และ La9Ti7O27 มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล แบบออโทรอมบิกและแบบรอม   
โบฮีดรอล มี Space group   P-3m1, R-3c และ Pna21 ตามล าดบั สาร Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 
1% mol เฟสเร่ิมมีการอยู่รวมกนัจึงปรากฏเฟส 2 เฟส คือ SrLa8Ti9O31 และ CaTiO3 มีโครงสร้างผลึกแบบ          
ออโทรอมบิก มี Space group  Pm-3m เม่ือเติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 2% mol ปรากฏเฟส 2 เฟส คือ SrLa8Ti9O31 
และ SrTiO3 มีโครงสร้างผลึกแบบออโทรอมบิกและแบบลูกบาศก์ มี Space group Pm-3m และ Pbnm ตามล าดบั 
และเม่ือเติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 3% mol  มีการท าปฏิกิริยาไดส้มบูรณ์มากข้ึนท าให้ปรากฏเฟสเดียว (Single 
Phase) คือ SrTiO3 มีโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์ มี Space group Pm-3m เน่ืองจากเฟสอยู่รวมกันมากข้ึน   
Demsar et al. (2008) ไดศึ้กษาสมบติัไดอิเล็กทริกของสาร CaLa4Ti5O17 และ SrLa4Ti5O17 เตรียมสารจากการผสม
ออกไซด ์ตรวจสอบเฟสดว้ย XRD พบวา่ มีโครงสร้างผลึกแบบออโทรอมบิก มี Space Group Pmnn  

 

 
 

ภาพท่ี 1 :  แบบรูปการตรวจสอบลกัษณะเฟสของเซรามิก Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17  เติมสารเจือ ZnO  
 

5.2 การศึกษาโครงสร้าง จุลภาคด้วยกล้อง จุลทรรศน์แบบส่องกราด  (SEM)  ของ เซรามิก 
Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1%, 2% และ 3% mol ผ่านการเผาอบผนึกท่ีอุณหภูมิ  1,400 oC นาน       
3 ชัว่โมง ท่ีก าลงัขยาย 20,000 เท่า ดงัภาพท่ี 2 พบวา่ เซรามิก Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ         
1% mol  มีรูปร่างและขนาดของเกรนไม่คงท่ี  มีความหนาแน่นนอ้ย ความพรุนมาก  ดงัภาพท่ี 2 (ก)  เม่ือเติม
สารเจือเพ่ิมข้ึนปริมาณ 2% และ 3% mol รูปร่างของเกรนจะมีลกัษณะค่อนขา้งเป็นเหล่ียมมากข้ึน ขนาดของเกรน
เพ่ิมข้ึน  เกรนขนาดเลก็แทรกตวัอยูใ่นเกรนขนาดใหญ่ท าให้เกรนมีการจดัเรียงตวัไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งเป็น
ระเบียบมากข้ึนส่งผลใหมี้ความหนาแน่นมากข้ึน ความพรุนลดนอ้ยลง ดงัภาพท่ี 2 (ข) และ (ค) ซ่ึงค่าขนาดเกรน
เฉล่ียอยูใ่นช่วง 0.9 - 0.99 m  แสดงให้เห็นวา่ เซรามิก  Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 เม่ือเติมสารเจือ ZnO เพ่ิมข้ึน     
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ขนาดของเกรนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนดว้ย ซ่ึง Chen และ Min. (2009) ไดศึ้กษาสมบติัไดอิเล็กทริกของเซรามิก 
CaLa4Ti(5-x)ZrxO17 ท่ี  x = 0.01, 0.05 และ 0.07  พบวา่ สารมีความหนาแน่นมากข้ึน ความพรุนลดนอ้ยลง และมี
ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกสูง 
 

 
                                     (ก)                                                                         (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพท่ี 2 :  ภาพถ่ายลกัษณะเกรนของเซรามิก Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17  

         (ก) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1% mol   
         (ข) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 2% mol  
         (ค) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 3% mol 
 

5.3 การศึกษาค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกของเซรามิก Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ  1%,  2% 
และ 3% mol ในช่วงอุณหภูมิ 45 oC - 695oC ท่ีความถ่ี 5 kHz - 1 MHz ดงัภาพท่ี 3 พบว่า เซรามิก 
Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17  เติมสารเจือ ZnO มีอุณหภูมิคูรีอยูใ่นช่วง 642 oC - 688 oC  แสดงให้เห็นวา่ อุณหภูมิคูรีมีค่า
ลดลง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเฟสจากเฟอโรอิเล็กทริกไปเป็นพาราอิเล็กทริก และเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน          
ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการให้ปริมาณความร้อนแก่สารท าให้ประจุเกิดการเคล่ือนท่ี 
เม่ือเกิดสนามไฟฟ้าข้ึนประจุมีการเคล่ือนท่ีจากต าแหน่งเดิมจึงเกิดการโพลาไรเซชัน Parida et al. (2012)            
ไดอ้ธิบายไวว้่า  เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสนามไฟฟ้าท าให้เกิดการ
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ปลดปล่อยประจุออกจากต าแหน่งเดิมจึงเกิดการโพลาไรเซชนั โดยการเติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1%, 2%  และ 
3% mol มีค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกสูงสุดเท่ากบั 177.04, 110.42, 87.34 และ 84.05 ตามล าดบั ดงันั้น การเติมสารเจือ 
ZnO ในปริมาณเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน Zhao et al. (2006) ไดท้ าการศึกษา
สมบติัไดอิเลก็ทริกของเซรามิก Ca1-xZnxLa4Ti5O17 มีค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกสูงสุดเท่ากบั 57.6  

 

0 100 200 300 400 500 600 700

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130
Dope ZnO = 1% mol 5 kHz

 50 kHz

 500 kHz

 1 MHZ

Temperature (
o
C)

D
ie

le
c
tr

ic
 C

o
n

s
ta

n
t

0 100 200 300 400 500 600 700

20

40

60

80

100

120

140

160

180
Dope ZnO = 2% mol

 5 kHz

 50 kHz

 500 kHz

 1 MHZ

D
ie

le
c
tr

ic
 C

o
n

s
ta

n
t

Temperature (
o
C)  

                                     (ก)                                                                         (ข) 

0 100 200 300 400 500 600 700

20

40

60

80

100

120

140

Dope ZnO = 3% mol 5 kHz

 50 kHz

 500 kHz

 1 MHz

D
ie

le
c
tr

ic
 C

o
n

s
ta

n
t

Temperature (
o
C)  

(ค) 
 

ภาพท่ี 3 :  ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกกบัอุณหภูมิของเซรามิก Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17  
                               (ก) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1% mol   
                               (ข) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 2% mol  
                               (ค) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 3% mol 
 

5.4 ค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริกของเซรามิก Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1%,      
2%  และ 3% mol ในช่วงอุณหภูมิ 45 oC - 695 oC ท่ีความถ่ี 5 kHz - 1 MHz ดงัภาพท่ี 4 พบวา่ เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน
จะส่งผลต่อค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริกได ้2 กรณี คือ ค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริกมีแนวโน้มลดลง
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แสดงให้เห็นว่า  มีการสูญเสียพลังงานมากเป็นผลมาจากการถ่ายโอนประจุน้อย ซ่ึงให้ผลสอดคล้องกับ                
ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก และค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนนั้นเกิดจากสาเหตุการร่ัวไหลของ
กระแสไฟฟ้า Kim. (2003) ได้ท าการศึกษาเซรามิก Bi4Ti3-xNbxO12 อธิบายไวว้่า เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน                    
ค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประจุบวกและประจุลบมีการเคล่ือนท่ีจาก     
ต  าแหน่งเดิมส่งผลให้เกิดต าแหน่งว่างของประจุเป็นสาเหตุให้เกิดการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า โดยการเติม
สารเจือ ZnO ปริมาณ 1%, 2% และ 3% mol มีค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริกต ่าสุดเท่ากบั 1.83, 1.30, 0.27     
และ 0.22 ตามล าดบั ดงันั้น การเติมสารเจือ ZnO ในปริมาณเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริก
ใหมี้แนวโนม้ลดลง  
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ภาพท่ี 4 : ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่สภาพการสูญเสียไดอิเลก็ทริกกบัอุณหภูมิของเซรามิก Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 

                    (ก) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1% mol   

                    (ข) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 2% mol  

                    (ค) เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 3% mol 
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6. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
สาร Sr0.4Ca0.6La4Ti5O17 เติมสารเจือ ZnO ปริมาณ 1%, 2% และ 3% mol ท่ีผา่นการเผาอบผนึกท่ีอุณหภูมิ      

1,400 oC นาน 3 ชัว่โมง จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคดว้ย XRD และ SEM พบวา่ เม่ือเติมสารเจือเพ่ิมข้ึน
ปริมาณ 3% mol เฟสเร่ิมอยู่รวมกนัมากข้ึนท าให้ปรากฏเฟสเดียว คือ SrTiO3 มีโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก ์       
มี Space group Pm-3m ให้ผลสอดคลอ้งกบักลอ้ง SEM  มีขนาดเกรนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 0.9 - 0.99 μm  และจาก   
การตรวจสอบสมบติัไดอิเล็กทริก พบวา่ การเติมสารเจือเพ่ิมข้ึนปริมาณ 2% mol ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกมีแนวโนม้
เพ่ิมสูงข้ึน ค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริกมีแนวโน้มลดลง มีค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกสูงสุดเท่ากับ 177.04                 
มีค่าสภาพการสูญเสียไดอิเล็กทริกต ่าสุดเท่ากบั 0.22 และมีอุณหภูมิคูรีอยูใ่นช่วง 642 oC - 688 oC  ดงันั้นใน
งานวจิยัคร้ังต่อไปควรจะท าการเติมสารเจือในปริมาณต่างๆเพ่ิมข้ึนเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การออกแบบออนโทโลยีเป็นงานท่ีมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน เป็นการยากมากท่ีจะให้
ผูเ้ช่ียวชาญท าการสกัดและออกแบบออนโทโลยีจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีได้รับ งานวิจัยน้ีได้น าเสนอวิธีการ
ออกแบบออนโทโลยีแบบก่ึงอัตโนมัติจากเอกสารแบบไร้โครงสร้าง ด้วยการน าเทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติมาใชเ้พ่ือการจดัรูปแบบเอกสารก่อนน าไปจดักลุ่มดว้ยวิธีการแบบล าดบัชั้นและสร้างออนโทโลยี
ดว้ยภาษาเวบ็ออนโทโลยีเพื่อลดระยะเวลาในการออกแบบ การทดลองจดักลุ่มเอกสารในโดเมนแมลงศตัรูพืช
ล าไยดว้ยวธีิการแบบล าดบัชั้นสามารถจดักลุ่มเอกสารเพื่อการสร้างออนโทโลยไีดถู้กตอ้งคิดเป็นร้อยละ 65.69 
  
ค าส าคญั : ออนโทโลย,ี การออกแบบออนโทโลย,ี การจดักลุ่มแบบล าดบัชั้น 
 
Abstract 

Ontology design is complex and time-consuming tasks. It is difficult for experts to discover and 
design ontology from data or documents. This paper represents entity identification for ontology design using 
hierarchical clustering algorithm for reducing ontology design time. We used unstructured documents as dataset 
in longan pests domain. As results, this initial ontology expression provideds the ontology designer guideline of 
classes and their hierarchical structure and they can further design the relationship between classes. 

 
Keywords :  Ontology, Ontology Design, Hierarchical Clustering Algorithm 
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1. บทน า 
ออนโทโลยีเป็นรูปแบบหน่ึงของการน าเสนอองคค์วามรู้ สนบัสนุกการน าองคค์วามรู้ไปเผยแพร่และ

แลกเปล่ียน ออนโทโลยีให้ความรู้ท่ีชดัเจนในขอบเขตเน้ือหาท่ีสามารถน าไปถ่ายทอดระหว่างบุคคลซ่ึงจะให้
ความเขา้ใจท่ีตรงกนั อีกทั้งยงัสามารถน าไปใชง้านในเวบ็เชิงความหมายได ้

การออกแบบออนโทโลยีเป็นงานท่ีมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน เป็นการยากมากท่ีจะให้
ผูเ้ช่ียวชาญท าการสกดัและออกแบออนโทโลยีจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีไดรั้บ หากสามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยในการจดักลุ่มเน้ือหาใหเ้ขา้ใกลค้วามเป็นอตัโนมติัก็จะสามารถช่วยลดปัญหาท่ีกล่าวมาน้ีไปได ้ในงานวิจยัน้ี
ไดน้ าเสนอวิธีการออกแบบออนโทโลยีแบบก่ึงอตัโนมติัจากเอกสารแบบไร้โครงสร้าง ดว้ยการน าเทคนิคการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใชเ้พื่อการจดัรูปแบบเอกสารก่อนน าไปจดักลุ่มดว้ยวิธีการแบบล าดบัชั้นและสร้าง
ออนโทโลยีดว้ยภาษาเว็บออนโทโลยี เพ่ือลดระยะเวลาการสกดัและออกแบบออนโทโลยีลง สามารถใชเ้ป็น
ค าแนะน าเบ้ืองตน้ส าหรับการจดักลุ่มเน้ือหาเพ่ือการออกแบบออนโทโลยตี่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อแปลงขอ้มูลจากเอกสารแบบไร้โครงสร้างเป็นโครงสร้างแบบออนโทโลย ี
 

3. วธีิการวจิยั 
3.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1.1 ออนโทโลย ี(Ontology) 

 ออนโทโลยีคือส่ิงท่ีใช้น าเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบของความสัมพนัธ์เชิงล าดับชั้น (is-a) และ
ความสมัพนัธ์เชิงส่วนหน่ึงของ (part-of, has-a) ภายใตโ้ดเมนท่ีก าหนด โดเมนคือขอบเขตของเน้ือหาท่ีออนโทโล
ยนี าเสนอ ตวัโดเมนจะตอ้งมีความชดัเจนในเน้ือหาท่ีน าเสนอ เช่น ออนโทโลยีในโดเมนของไวน์ (Natay F. Noy, 
2001) ไดน้ าเสนอเฉพาะส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัไวน์ ทั้งสี รสชาติ สถานท่ีผลิต ฯลฯ เท่านั้น ออนโทโลยีแบ่งออกเป็น 3 
ระดบัชั้นดงัแสดงในภาพท่ี 1 ไดแ้ก่ ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัล่าง 
 

 
ภาพท่ี 1 ออนโทโลยแีละระดบัชั้นของออนโทโลย ี
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ภาพท่ี 1 แสดงระดบัชั้นของออนโทโลยี โดยระดบัสูง (Top Level) เป็นระดบัท่ีมีความเป็นทัว่ไปของขอ้มูลมาก
ท่ีสุด ระดบักลาง (Middle Level) เป็นระดบัท่ีมีการจ าแนกความแตกต่างของขอ้มูลลงมาในระดบัหน่ึงแต่ยงัคง
สามารถแยกยอ่ยขอ้มูลลงไปไดอี้ก และระดบัล่าง (Bottom Level) เป็นระดบัท่ีขอ้มูลมีความเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุดและไม่สามารถแตกหรือแยกยอ่ยลงไปไดอี้ก (Keith Smith, 2002:6) (Mizoguchi Riichiro, 2003)  (Natay F. 
Noy, 2001) (R.Subhashini, 2011) (S.Huber, et al., 2001) 

3.1.2 OWL: Web Ontology Language 
 ภาษาเวบ็ออนโทโลยีเป็นหน่ึงในภาษาส าหรับการอธิบายความรู้ (knowledge representation) ถูกสร้าง
อยูบ่นพ้ืนฐานของภาษาอาร์ดีเอฟ (Resource Description Framework:  RDF Language) ซ่ึงใชห้ลกัไวยากรณ์ตาม
ภาษาเอ็กซ์เอ็มเอล (Extensible Markup Language: XML Language) และถูกรับรองโดยองคก์รดบัเบิลยสูามซี 
(W3C) ซ่ึงยงัคงใช้รูปแบบและไวยากรณ์ตามแบบภาษาอาร์ดีเอฟ เช่น owl:Class owl:DatatypeProporty 
owl:ObjectProporty มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นภาษามาตรฐานส าหรับการสร้างออนโทโลยีโดยเฉพาะ (Antoniou 
and Harmelen, 2009) (Philippe Martin, 2002) 

3.1.3 การออกแบบออนโทโลยแีบบก่ึงอตัโนมติั 
 ในช่วงท่ีผา่นมามีงานวจิยัไดพ้ยายามสร้างระบบการเรียนรู้และออกแบบออนโทโลยีอยา่งแพร่หลาย ใน
งานของ Vincent and Boi (2007) ไดน้ าเอาการจดักลุ่มแบบล าดบัชั้นเขา้มาเรียนรู้โครงสร้างออนโทโลยีในระบบ
ให้ค าแนะน า Hele-mai Haav (2004:13-24) และ Marek, Václav and Jan (2004:111-119) ใชว้ิธีการ Formal 
Concept Analysis ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของแนวคิดท่ีปรากฏระหว่างส่ิงท่ีน ามาสร้างออนโทโลย ี
Maryam, Samhaa and Ahmed (2011:36-43) แบ่งแนวทางการเรียนรู้ออนโทโลยเีพ่ือการสร้างไว ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 
แนวทางการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการสร้างออนโทโลยีอย่างเช่น Protégé (Stanford Center for Biomedical 
Informatics Research, 2013) อีกแนวทางคือการพยายามเรียนรู้สารสนเทศดว้ยวิธีการต่างๆ เพ่ือการสร้างออน
โทโลยีแบบอตัโนมติัและก่ึงอตัโนมติั โดยแบ่งวิธีการออกเป็นการเรียนรู้จากขอ้มูลแบบไร้โครงสร้างและการ
เรียนรู้จากขอ้มูลแบบก่ึงโครงสร้าง การเรียนรู้จากขอ้มูลแบบไร้โครงสร้างใชว้ิธีการเชิงสถิติและการประมวลผล
ธรรมชาติ ส่วนการเรียนรู้จากขอ้มูลแบบก่ึงโครงสร้างจะใชว้ธีิการท าเหมืองขอ้มูลเขา้มาช่วย 

3.1.4 การจดักลุ่มแบบล าดบัชั้น 
 วิธีการจดักลุ่มแบบล าดบัชั้นเป็นหน่ึงในหลายๆ วิธีท่ีใชส้ าหรับจดักลุ่มของขอ้มูล โดยท าการจดักลุ่ม
ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของล าดบัชั้น (Hierarchy) ผลของการจดักลุ่มดว้ยวิธีการน้ีจะให้ผลลพัธ์ออกมาเป็น binary tree 
หรือ dendrogram โดยท่ีโหนดรากแสดงถึงส่ิงท่ีใชก้ล่าวอา้งถึงกลุ่มของขอ้มูลทั้งหมด แต่ละโหนดใบจะถือเป็น
ตวัขอ้มูล 
 

                         
   

   
 (1) 

 
การจดักลุ่มแบบล าดบัชั้นมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี (Rui and Donald, 2005:645-678) 

1. เร่ิมจาก N กลุ่มท่ีมีสมาชิกเพียงตวัเดียวค านวณเมทริกใกลเ้คียงส าหรับ N กลุ่ม 
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2. หาระยะห่างท่ีใกลท่ี้สุดจากสูตรตามสมการท่ี 1 เม่ือ D(*,*) คือ ระยะห่างระหวา่งฟังชนักก่์อนหนา้
ในเมทริก และจะท าการรวมกลุ่มของ Ci และ Cj ไปเป็นกลุ่มใหม่ 

3. ปรับปรุงเมทริกจากการค านวณระยะห่างระหวา่งกลุ่มใหม่กบักลุ่มอ่ืนๆ 
4. ท าขั้นตอนท่ี 2-3 จนกวา่ทุกวตัถจุะถูกรวมเขา้เป็นกลุ่มเดียว 

3.1.5 Formal Concept Analysis: FCA 
 Formal Concept Analysis (Radim Bělohlávek, 2008) เป็นวธีิการวเิคราะห์และอธิบายความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูลระหวา่งกลุ่มวตัถุ (เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ) กบักลุ่มของคุณสมบติั (เช่น เล้ียงลูกดว้ยนม ขบัเคล่ือนดว้ยลอ้) 
ขอ้มูลน าเขา้ส าหรับการวเิคราะห์อยูใ่นรูปแบบตารางเรียกวา่ Formal Context ประกอบดว้ย Triplet<X, Y, I> โดย
ท่ี X คือเซตของวตัถุ, Y คือเซตของคุณสมบติั และ I คือเซตของความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุกบัคุณสมบติั เช่น
ตารางท่ี 1 Formal Context จะบ่งบอกถึงกลุ่มในตารางซ่ึงถูกก าหนดโดยคุณสมบติัท่ีปรากฏร่วมกนัเรียกวา่ Formal 
Concept ถา้ให ้A↑ เป็นเซตของวตัถุท่ีมีคุณสมบติัปรากฏร่วมกนัใน Formal Context แลว้จะพบวา่ {x1, x2, x3, x4}

↑ 

= {y3, y4}, {x1, x3, x4}
↑ = {y2, y3, y4}, {x1, x2}

↑ = {y1, y3, y4} และ {x1, x2, x5}
↑ = {y1} 

 
ตารางท่ี 1 Formal Context 

 I y1 y2 y3 y4  
 x1 o o o o  
 x2 o  o o  
 x3  o o o  
 x4  o o o  
 x5 o     

 
เม่ือน า Formal Concept ท่ีไดม้าพิจารณา Subconcept – Superconcept Ordering แลว้พบวา่ {x1, x2}

↑ ≤ {x1, x2, x3, 
x4}

↑, {x1, x3, x4}
↑ ≤ {x1, x2, x3, x4}

↑, {x1, x2}
↑ ≤ {x1, x3, x4}

↑, {x1, x2}
↑ ≤ {x1, x2, x5}

↑, {x1, x2, x3, x4}
↑ || {x1, 

x2, x5}
↑, {x1, x3, x4}

↑ || {x1, x2, x5}
↑ โดยท่ีเคร่ืองหมาย ≤ แสดงล าดบัความสัมพนัธ์เม่ือ more specific ≤ more 

general และเคร่ืองหมาย || แสดงถึงเซตท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้
3.2 วธีิด าเนินการวจิยั 
3.2.1 ขอบเขตเน้ือหา (Domain concept) 

 ในงานวิจัยน้ีใช้เอกสารท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับแมลงศัตรูพืชล าไยจ านวน 47 เอกสารเป็นโดเมน 
ประกอบดว้ยส่ีกลุ่มเน้ือหาหลกัตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดท้ าการแบ่งไวใ้ห้ไดแ้ก่ หนอนแทนดว้ย Wj ดว้งแทนดว้ย Bj 
เพล้ียแทนด้วย Aj และไรแทนดว้ย Fj โดยท่ี j คือล าดบัเอกสาร เอกสารท่ีรวบรวมมาไดเ้ป็นเอกสารแบบไร้
โครงสร้างโดยท าการคดัลอกเน้ือหาจากเอกสารตน้ฉบบัมาเก็บรวบรวมไวใ้นไฟลเ์อกสารไฟลเ์ดียว 
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ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการแปลงเอกสารแบบไร้โครงสร้างใหเ้ป็นโครงสร้างออนโทโลย ี

 
3.2.2 กระบวนการสร้างโครงสร้างออนโทโลยจีากเอกสาร 
กระบวนการสร้างโครงสร้างออนโทโลยีจากเอกสารแบบไร้โครงสร้างแสดงไวใ้นภาพท่ี 2 แบ่ง

ออกเป็นสองกระบวนการหลกัไดแ้ก่ การเตรียมขอ้มูลก่อนการจดักลุ่มและการสร้างโครงสร้างออนโทโลยีจาก
กลุ่มเอกสาร การเตรียมขอ้มูลก่อนการจดักลุ่มเป็นการเตรียมขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปจดักลุ่มได ้
ประกอบดว้ยการตดัค าจากเอกสารเพ่ือใหไ้ดชุ้ดของค าท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสาร ลบค าผิดท่ีเกิดจากกระบวนการตดั
ค า นบัความถ่ีของค าท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเอกสาร ความถ่ีของค าท่ีปรากฏในแต่ละเอกสารจะบ่งบอกความสัมพนัธ์
ระหวา่งเอกสารกบัค าและเป็นตวัช้ีวดัความใกลชิ้ดระหวา่งเอกสารท่ีปรากฏค าร่วมกนั จากนั้นรวบรวมช่ือเอกสาร 
ค าและความถ่ีสร้างเป็นตารางจากเอกสาร ค า และความถ่ีของค าเรียกวา่ Formal Context ดงัแสดงในภาพท่ี 3 โดย
ในตารางประกอบดว้ย Triplet<X, Y, I> โดยท่ี X คือเซตของเอกสาร xj, Y คือเซตของค าจากแต่ละเอกสาร yj และ 
I คือเซตของความถ่ี ij ซ่ึงแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเอกสารและค า 

 
 

 
ภาพท่ี 3 Formal Context จากเอกสาร ค า และความถ่ี 

 
Formal Context น้ีเป็นชุดขอ้มูลน าเขา้เพ่ือการจดักลุ่มเอกสาร ซ่ึงผลลพัธ์การจดักลุ่มดว้ยวิธีการแบบล าดบัชั้นจะ
แสดงความใกลชิ้ดระหวา่งเอกสารดว้ยเสน้สาขาท่ีเช่ือมถึงกนัดงัภาพท่ี 4 ส่ิงช้ีวดัความใกลชิ้ดระหวา่งเอกสารคือ
ความถ่ีของค าท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละเอกสาร 
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ภาพท่ี 4 กลุ่มเอกสารจากการจดักลุ่มแบบล าดบัชั้น 

 
ให้โปรแกรมแบ่งกลุ่มขอ้มูลออกเป็นส่ีกลุ่มตามกลุ่มเน้ือหาท่ีใช้เป็นโดเมน กลุ่มท่ีแบ่งได้แสดงอยู่

ภายใตก้รอบสีแดงดงัแสดงในภาพท่ี 4 เสน้กรอบสีแดงแสดงถึงกลุ่มขอ้มูลท่ีโปรแกรมแบ่งได ้ภายใตก้รอบสีแดง
เป็นเอกสารท่ีอยูภ่ายใตก้ลุ่มเดียวกนัโดยมีระยะห่างท่ีค านวณไดจ้าก Formal Context เป็นตวัก าหนดวา่เอกสารใด
ควรอยูก่ลุ่มเดียวกนั น าผลลพัธ์การจดักลุ่มแบบล าดบัชั้นน้ีไปแปลงเป็นโครงสร้างออนโทโลยี โหนดท่ีอยูภ่ายใต้
กรอบสีแดงจะกลายเป็น child classes ของออนโทโลยี เหนือกรอบสีแดงข้ึนไปจะกลายเป็น parent classes ของ
เอกสาร ดว้ยการน าผลลพัธ์การจดักลุ่มมาเติมลงในโครงสร้างภาษาเวบ็ออนโทโลยท่ีีเตรียมไว ้คลาสในออนโทโล
ยีถูกนิยามดว้ย <owl:Class rdf:about="Class_Name"/> โดย Class_Name คือช่ือของคลาส เช่น ดว้ง <owl:Class 
rdf:about="Beetle"/> ส่วนซับคลาสจะถูกนิยามดว้ย <owl:Class rdf:about="Sub_Name"> <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="Class_Name"/> </owl:Class> โดย Sub_Name คือช่ือซับคลาส Class_Name คือช่ือคลาสหรือ 
parent class ของซับคลาส เช่น <owl:Class rdf:about="B1"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="Beetle"/> 
</owl:Class> เป็นตน้ 
 
4. ผลการวจิยัและอภิปราย 

ผลลพัธ์จากการจัดกลุ่มเอกสารในโดเมนแมลงศัตรูพืชล าไยจ านวน 47 เอกสาร ประกอบด้วยกลุ่ม
เอกสารหนอนจ านวน 26 เอกสาร ดว้ง 6 เอกสาร เพล้ีย 10 เอกสาร และไร 5 เอกสาร โดยให้โปรแกรมแบ่งกลุ่ม
เอกสารออกเป็นส่ีกลุ่มตามกลุ่มเอกสารท่ีน ามาทดลอง พบว่า กลุ่มท่ีหน่ึง ประกอบดว้ยเอกสารดว้ง 6 เอกสาร 
หนอน 4 เอกสาร กลุ่มท่ีสองประกอบดว้ยเอกสารเพล้ีย 10 เอกสาร ไร 5 เอกสาร กลุ่มท่ีสามประกอบดว้ยเอกสาร
หนอน 15 เอกสาร และกลุ่มท่ีส่ีประกอบดว้ยเอกสารหนอน 7 เอกสาร ดงันั้นผลลพัธ์จากการจดักลุ่มดว้ยวิธีการ
แบบล าดบัชั้นสามารถจดักลุ่มเอกสารไดถู้กกลุ่มจ านวน 31 เอกสาร ผิดกลุ่มจ านวน 16 เอกสาร คิดเป็นร้อยละ 
65.96 และร้อยละ 34.04 ตามล าดบั จากนั้นน าผลลพัธ์ดงักล่าวมาสร้างเป็นโครงสร้างออนโทโลยีดว้ยการน า
ผลลพัธ์การจดักลุ่มมาแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบภาษาเวบ็ออนโทโลย ี 
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โดยเม่ือลองพิจารณาผลลพัธ์การจดักลุ่มดว้ยวิธีการแบบล าดบัชั้นดงัแสดงในภาพท่ี 4 เฉพาะในกลุ่ม
เอกสารดว้ง (Bj) จะพบวา่ {B1} ใกลชิ้ดกบั {B4}, {B2} ใกลชิ้ดกบั {B5}, {B6} ใกลชิ้ดกบั {B2, B5}, {B3} 
ใกลชิ้ดกบั {B2, B5, B6} และ {B1, B4} ใกลชิ้ดกบั {B2, B3, B5, B6} หมายความวา่ {B1, B4}↑ มีค าปรากฏ
ร่วมกนัในความถ่ีท่ีใกลเ้คียงกนัทุกค าจึงถูกรวมเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั เช่นเดียวกบั {B2, B5}↑ ท่ีมีค  าและความถ่ี
ปรากฏร่วมกนัทุกค าจึงถูกรวมเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั {B6} อาจมีบางค าและความถ่ีปรากฏคลา้ยคลึงกบั {B2, B5} 
จึงถูกรวมเขา้มาภายหลงัเป็นกลุ่ม {B2, B5, B6}↑เช่นเดียวกบั {B3} ท่ีอาจมีบางค าและความถ่ีปรากฏคลา้ยคลึงกบั 
{B2, B5, B6} จึงถูกรวมเขา้มาภายหลงัเป็นกลุ่ม {B2, B3, B5, B6}↑ ส่วน {B1, B4}↑ อาจมีบางค าและความถ่ี
ปรากฏคลา้ยคลึงกบั {B3} แต่ไม่มีค าและความถ่ีปรากฏร่วมกบั {B2, B5, B6} และแมว้า่ {B1, B4}↑ จะมีค าและ
ความถ่ีคลา้ยคลึงกบั {B3} แต่ไม่ไดถู้กร่วมเขา้ไวใ้นกลุ่มก่อนเป็นเพราะวา่ {B3} มีค  าและความถ่ีคลา้ยคลึงกบั
กลุ่ม {B2, B5, B6}↑ มากกวา่จึงถูกรวมเขา้ไปเป็นกลุ่ม {B2, B3, B5, B6}↑ ก่อน จากนั้นจึงรวม {B1, B4}↑ มาเขา้
กลุ่มภายหลงัเป็น {B1, B2, B3, B4, B5, B6}↑ ดงันั้นเม่ือพิจารณา Subconcept – Superconcept Ordering ของกลุ่ม
เอกสารดว้งจึงไดว้า่ {B1, B4}↑ ≤ {B1, B2, B3, B4, B5, B6}↑, {B2, B3, B5, B6}↑ ≤ {B1, B2, B3, B4, B5, 
B6}↑, {B2, B5, B6}↑ ≤ {B2, B3, B5, B6}↑, {B2, B5}↑ ≤ {B2, B5, B6}↑, {B1, B4}↑ || {B2, B5}↑ และ {B1, 
B4}↑ || {B2, B5, B6}↑  

 
5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาและน าเสนอวิธีการแปลงขอ้มูลจากเอกสารแบบไร้โครงสร้างเพื่อการออกแบบ
โครงสร้างออนโทโลยแีบบก่ึงอตัโนมติั ดว้ยการน าเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาช่วยในการตดัค า ติด
ป้ายก ากับหน้าท่ีของค าและการนับความถ่ี ใช้วิธีการจดักลุ่มแบบล าดับชั้นส าหรับการจดักลุ่มเอกสารและน า
ผลลพัธ์การจดักลุ่มท่ีไดม้าสร้างเป็นโครงสร้างออนโทโลย ี 

ตามค านิยามของออนโทโลยแีลว้ออนโทโลยท่ีีไดน้ี้ยงัเป็นออนโทโลยท่ีีไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากยงัไม่มีการ
แสดงความสมัพนัธ์เชิงส่วนหน่ึงของและความสัมพนัธ์เชิงล าดบัชั้นอาจจะสามารถแยกยอ่ยแตกกลุ่มลงไปไดอี้ก 
ดงันั้นงานวจิยัเพื่อการออกแบบและสร้างออนโทโลยีน้ียงัคงมีประเด็นให้ผูส้นใจไดห้าวิธีและขบคิดเพ่ือต่อยอด
งานวจิยัไดอี้กมาก 
 
6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

ผลลพัธ์การจดักลุ่มเอกสารและออนโทโลยีท่ีไดน้ี้เปรียบเสมือนตวัช่วยแนะน าให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญในการ
ออกแบบออนโทโลยี ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการสร้างออนโทโลยีโดยรวมลง อีกทั้งยงัสามารถน า
กระบวนการน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นงานทดลองการสร้างออนโทโลยดีว้ยวธีิการอ่ืนๆ ต่อไปได ้
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น พริก กลว้ย และอ่ืนๆ เกษตรกรมกัใชว้ิธีการตากแห้งตาม
ธรรมชาติในการลดปริมาณความช้ืนเพ่ือป้องกนัการเกิดเช้ือรา สามารถถนอมอาหารให้เก็บไดน้าน ซ่ึงตอ้งใช้
ระยะเวลาประมาณ 3-5 วนั หรือมากกวา่หากเป็นช่วงฤดูฝน งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอตูอ้บแห้งดว้ยรังสีอินฟราเรด 
สามารถประหยดัเวลาในการลดปริมาณความช้ืนในผลิตผลทางการเกษตร ช่วยป้องกนัส่ิงสกปรกและมูลสัตว ์
โดยใชต้วัควบคุมแบบพีแอลซี ในการควบคุมความร้อนของแท่งอินฟราเรดจ านวน 4 แท่ง ซ่ึงถูกยึดติดดา้นขา้ง
ภายในตูอ้บ อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบสามารถปรับใหเ้หมาะสมกบัชนิดของผลิตผลทางการเกษตรไดต้าม
ตอ้งการ จากผลการทดลองกบัพริกสดน ้ าหนกั 200 กรัม ตวัควบคุมแบบพีแอลซีสามารถควบคุมอุณหภูมิของแท่ง
อินฟราเรดไวไ้ดท่ี้ 70 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีสามารถคงสีของพริกแห้งไวไ้ดม้ากท่ีสุด ใชเ้วลาในการ
อบแหง้ 150 นาที ความช้ืนในพริกแหง้เท่ากบั  6.3%  
  
ค าส าคญั : พริก ตูอ้บแหง้ดว้ยรังสีอินฟราเรด แท่งอินฟราเรด ตวัควบคุมแบบพีแอลซี 
 
Abstract 

There are many processes of agricultural product preservation and drying is one of preservation 
process that agriculturalist use to preserve that take time about 3-5 days in summer and more in season. This 
paper presents a dehydrated chamber by using infrared. Which is faster to dry agricultural products and prerent 
contamination. The PLC controller is used to control temperature of 4 infrared heaters attached inside of the 
dehydrated chamber. Temperature and time of dehydrated process can be adjustable  for each agricultural 
product. Two hundreds gram of chilli was used on this experiment and the PLC controller controlled 
temperature of infrared heater at 70  . That still maintain color of the chili. The time to dehydrate was 510 min 
and the moisture was 6.3%.                 

 
Keywords :  Chili, Dehydrated Chamber with Infrared, Infrared, PLC 
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1. บทน า 
พริกนอกจากน ามาปรุงแต่งรสชาติของอาหาร พริกยงัมีคุณสมบติัเป็นสมุนไพรเน่ืองจากคุณสมบติัท่ีมี

รสเผ็ดร้อน ช่วยในการบ ารุงและรักษาสายตา บรรเทาอาการไอ ไขห้วดั ลดน ้ ามูก ลดเสมหะ ช่วยเจริญอาหาร 
ปัจจุบนัมีการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ เช่น พริกแหง้ พริกป่น พริกดอง เคร่ืองแกง และผลิตภณัฑย์ารักษา
โรค แต่การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าหรือเพื่อถนอมอาหารให้สามารถเก็บไวไ้ดน้านยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากการแปร
รูปเป็นพริกแหง้เกษตรกรมกัใชว้ธีิการตากโดยวธีิธรรมชาติ ท าให้ประสบปัญหาตอ้งใช้ระยะเวลาหลายวนัข้ึนอยู่
กบัแสงอาทิตยแ์ละอาจเกิดเช้ือราไดห้ากโดนความช้ืนระหวา่งตาก อีกทั้งการตากโดยวิธีธรรมชาติอาจท าให้พริก
สกปรกจากฝุ่ นละออง มูลสัตว์ และอ่ืนๆ ปัจจุบนัมีการพฒันาตูอ้บเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว เช่น Afzal and Abe 
(1997) เสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับอบขา้วเปลือกดว้ย Far infrared ดว้ยการควบคุมความเขม้ของ
อินฟราเรดและความเร็วลมภายในตูอ้บโดยการเสนอสมการทางคณิตศาสตร์ในการอบขา้วเปลือกของญ่ีปุ่น 
รวมทั้งแสดงค่าความช้ืนดว้ย Pan (2008) เสนอความเป็นไปไดข้องการไล่ความช้ืนในขา้วเปลือก พร้อมทั้งยบัย ั้ง
การแพร่พนัธ์ุของแมลงดว้ยฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared heater) ดว้ยการอบขา้วเปลือกดว้ย Catalytic IR Emitter 
ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แลว้ลดอุณหภูมิลงอยา่งชา้ๆ ซ่ึงสามารถฆ่าแมลงท่ีอยูใ่นเมล็ดขา้วได ้ตูอ้บแห้งและ
กลัน่ความช้ืนรังสีอาทิตยแ์บบเทอร์โมไซฟอน จารุวฒัน์ เจริญจิต และคณะ (2554) เพื่อทดสอบสมรรถนะของ
ตูอ้บแห้งและกลัน่ความช้ืนส าหรับอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรท างานแบบระบบปิดโดยปิดคลุมดว้ยแผ่น
กระจกเอียงท ามุมกบัพ้ืนระดบั 12 องศา เพื่อรับพลงังานจากแสงอาทิตย ์แต่ยงัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการอบหลายวนั 
อนุสรา นาดี, ยุทธนา ฏิระวณิชยก์ุล และสุภวรรณ ฏิระวณิชยก์ุล  (2555) เสนอการอบแห้งใบเตยด้วยรังสี
อินฟราเรดร่วมกบัลมร้อน โดยเปรียบเทียบกบัการอบแหง้ดว้ยลมร้อนเพียงอยา่งเดียว เพ่ือพิจารณาจลนพลศาสตร์
การอบแห้ง คุณภาพของใบเตยหลงัการอบแห้ง และความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะ เสกสรร วินยางค์กูล และ
คณะ (2551) น าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งไล่ความช้ืนในยอดใบชาโดยรังสีอินฟราเรด ซ่ึง
เปรียบเทียบกับการให้ความร้อนแบบขดลวด วิเคราะห์การลดลงของความช้ืนและลกัษณะสีของยอดใบชา 
ฉันทนา พนัธ์ุเหล็ก, ศิรินุช จินดารักษ์ และจอมภพ แววศกัด์ิ (2547) เสนอการอบแห้งพริกช้ีฟ้าโดยใชเ้คร่ือง
อบแห้งล าไยพลงังานงานชีวมวลแบบสลบัลมร้อนเปรียบเทียบกบัการน าอากาศร้อนกลบัมาใชใ้หม่ โดยใชเ้วลา
ในการอบทั้งส้ิน 15 และ 17 ชัว่โมง ตามล าดบั  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอตูอ้บแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด ท่ีสามารถประหยดัเวลาในการลดปริมาณ
ความช้ืนในผลิตผลทางการเกษตรไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างตูอ้บแหง้ดว้ยรังสีอินฟราเรดโดยใชต้วัควบคุมแบบพีแอลซี 
2. เพื่อหาความช้ืนหลงัอบและความช้ืนท่ีลดลง เม่ือใชก้บัตูอ้บแหง้ดว้ยรังสีอินฟราเรด 
 

3. อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 3.1 อุปกรณ์ 

บลอ็กไดอะแกรมการควบคุมตูอ้บแหง้ดว้ยรังสีอินฟราเรดโดยใชต้วัควบคุมแบบพีแอลซีแสดงดงัภาพท่ี 
1 ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยอาศยัความร้อนจากแท่งอินฟราเรดในการอบผลิตผลทางการเกษตร มีพีแอลซีเป็นตวัควบคุม 
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การท างานของแท่งอินฟราเรด (Infrared Heater) ภายในตูจ้  านวน 4 แท่ง ตวัควบคุมพีแอลซี (PLC Controller) รับ
สญัญาณอินพตุจากเทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple) ผา่นตวัควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) และตวัตั้ง
เวลา (Timer) เพื่อประมวลผลและควบคุมการท างานของแท่งอินฟราเรด โดยท่ีแท่งอินฟราเรด ทั้ง 4 แท่ง จะ
ปล่อยรังสีอินฟราเรดเพ่ือใหไ้ดอุ้ณหภูมิท่ีตั้งไว ้จากนั้นตวัควบคุมแบบพีแอลซีจะควบคุมให้แท่งอินฟราเรดหยดุ
ปล่อยรังสีอินฟราเรด และจะควบคุมใหแ้ท่งอินฟราเรดปล่อยรังสีอินฟราเรดอีกคร้ังเม่ืออุณหภูมิภายในตูอ้บลดลง 
ตูอ้บแหง้ดว้ยรังสีอินฟราเรดจะหยดุท างานเม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไวห้รือเปิดสวติช ์(Switch Off) เพื่อปลดไฟฟ้าออกจาก
วงจร ภายในหอ้งอบมีขนาดความกวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ประกอบดว้ยชั้นวาง
ถาดรองผลิตผลทางการเกษตรจ านวน 2 ชั้น มีเสกลแสดงอุณหภูมิ (Thermometer Gauge) อยูห่นา้ตูอ้บแห้งดว้ย
รังสีอินฟราเรด ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 

Temperature
Controller

PLC Controller

Timer

Switch On

Switch Off

Thermocouple

Infrared Heater

Alarm
Pilot lamps

Buzzer

 
 

ภาพท่ี 1: บลอ็กไดอะแกรมการควบคุมตูอ้บแหง้ดว้ยรังสีอินฟราเรด โดยใชต้วัควบคุมแบบพีแอลซี 
 

         

     

              

             

              

  
 

ภาพท่ี 2: ตูอ้บแหง้ดว้ยรังสีอินฟราเรด โดยใชต้วัควบคุมแบบพีแอลซี 
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 3.2 วธีิการวจิยั 
 งานวจิยัน้ีเลือกพริกสดในการทดลองตูอ้บแหง้ดว้ยรังสีอินฟราเรด โดยทดลองอบพริกสดท่ีอุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความช้ืนในพริกเทียบกบัเวลา ใชพ้ริกสดในการอบ 200 กรัม เกล่ียให้
กระจายทัว่ถาดรอง ระหวา่งการทดลองมีการบนัทึกขอ้มูลการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัของพริกสดทุก 30 นาที เพื่อ
ค านวณหาค่าความช้ืนในพริกสด ความช้ืนในอาหารสามารถท าได ้2 วธีิ คือ ความช้ืนมาตรฐานเปียก และความช้ืน
มาตรฐานแหง้ ศุภฤกษ ์ชามงคลประดิษฐแ์ละคณะ (2550) ดงัแสดงในสมการท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 
 

   
 

     
                                                                                      

 

   
 

 
                                                                                                   

 
เม่ือ    คือ อตัราร้อยละของความช้ืนแบบมาตรฐานเปียก 
    คือ อตัราร้อยละของความช้ืนแบบมาตรฐานแหง้ 
    คือ น ้ าหนกัของน ้ าในวสัดุอบแหง้ 
    คือ น ้ าหนกัของวสัดุอบแหง้ 
 
 จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการบนัทึกท่ีเวลาต่างๆ หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความช้ืนท่ีเปล่ียนแปลงเทียบกบั
เวลา ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
  
4. ผลการวจิยัและอภิปราย 

จากผลการทดลองอบพริกสดดว้ยตูอ้บแหง้อินฟราเรดโดยใชต้วัควบคุมแบบพีแอลซีท่ีอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีสามารถคงสีของพริกแห้งไวไ้ดม้ากท่ีสุด วิริยา พรมกอง (2552) พบวา่น ้ าหนกัและ
ความช้ืนของพริกเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาในการอบ จนกระทัง่เร่ิมคงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกัและ
ความช้ืนท่ีระยะเวลา 510 นาที เม่ือพิจารณากราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งความช้ืนท่ีลดลงเทียบกบัเวลา พบวา่เม่ือ
ระยะเวลาในการอบพริกเพ่ิมข้ึน ความช้ืนหรือน ้ าท่ีอยูใ่นพริกจะยิง่ถูกก าจดัออกและคงท่ีท่ี 70% ดงัแสดงในภาพท่ี 
3 น ้ าหนกัของพริกก็จะเปล่ียนแปลงลดลงจนเร่ิมคงท่ีท่ี 60 กรัม จากน ้ าหนงัเร่ิมตน้ของพริกสดก่อนท าการทดลอง 
200 กรัม ดงัแสดงในภาพท่ี 4 และความช้ืนของพริกจะมีปริมาณลดลงและคงท่ีท่ี 6.3% ซ่ึงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
ท่ีก าหนดไว ้13.5% ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร : พริกแห้ง ดงั
แสดงในภาพท่ี 5 ส่วนภาพท่ี 6 (ก) ลกัษณะของพริกสดท่ีใชใ้นการทดลองและภาพท่ี 6 (ข) ลกัษณะของพริกหลงั
การอบแห้งดว้ยตูอ้บแห้งอินฟราเรด ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตามล าดบั จากภาพผลการทดลอง สามารถ
รักษาสีของพริกไวม้ากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 3: ความสมัพนัธ์ระหวา่งความช้ืนท่ีลดลงเทียบกบัเวลา ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
 

 
                    

ภาพท่ี 4: ความสมัพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัพริกเทียบกบัเวลา ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 5: ความสมัพนัธ์ระหวา่งความช้ืนของพริกเทียบกบัเวลา ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
                    

 
 

(ก)                (ข) 
 

ภาพท่ี 6: ลกัษณะของพริกท่ีใชใ้นการทดลอง (ก) ก่อนอบแหง้  (ข) หลงัอบแหง้ 
 

5. สรุปผลการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีเสนอตูอ้บแห้งดว้ยรังอินฟราเรด โดยใชต้วัควบคุมแบบพีแอลซีในการควบคุมอุณหภูมิของ
แท่งอินฟราเรด ตูอ้บแหง้สามารถปรับตั้งอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยตวัปรับตั้งอุณหภูมิ 
(Temperature Controller) และตวัปรับตั้งเวลา (Timer) ตามล าดบั ตวัควบคุมแบบพีแอลซีสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ของแท่งอินฟราเรดไวไ้ดท่ี้ 70 องศาเซลเซียส และสามารถควบคุมเวลาท่ีใชใ้นการอบไดต้ามท่ีตั้งไว ้จากผลการ
ทดลอง ภายหลงัการอบแหง้สามารถคงสีของพริกแหง้ไม่ใหมี้สีคล ้า ความช้ืนในพริกคงเหลือเท่ากบั 6.3% ซ่ึงมีค่า

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

คว
าม
ชื้น

ขอ
งพ

ริก
  (%

)   
    

เวลา (นาท)ี 

- 151 -



ไม่เกินตามท่ีมาตรฐานก าหนด (มาตรฐานก าหนดไวไ้ม่เกิน 13.5% ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
และความช้ืนท่ีลดลง 70% โดยใชร้ะยะเวลาในการอบแหง้ทั้งส้ิน 510 นาที    
 
6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการทดลองตูอ้บแห้งดว้ยอินฟราเรดโดยใชต้วัควบคุมแบบพีแอลซี สามารถอบพริกสดให้เป็น
พริกแห้งไดใ้นเวลา 150 นาที  ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตูอ้บแห้งสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสม
กบัวตัถุดิบท่ีตอ้งการอบแห้ง โดยจะเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับเกษตรท่ีประกอบอาชีพเพาะปลูกพริกหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ เน่ืองจากสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเกษตรทางพ้ืนท่ี
ภาคใตท่ี้มีภูมิประเทศร้อนช้ืนแถบมรสุม มีฝนตกชุกสลบัฤดูแลง้สั้นๆ หากแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรดว้ยวิธี
ตากแหง้ตามธรรมชาติ อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่ภูมิภาคอ่ืนๆ  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยา
เขตตรัง ท่ีใหก้ารสนบัสนุนงานวจิยั 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาผลของไคโตซานท่ีมีต่อ ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานินและสมบติัการตา้น
อนุมูลอิสระในข้าวสายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีผ่านการฉีดพ่นไคโตซานลงบนใบข้าว ความเข้มข้น 50, 100, 500 ppm 
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่มีการให้ไคโตซาน และให้ 0.025% กรดแอซีติก (v/v) พบว่าไคโตซานท่ีความ
เขม้ขน้ 500 ppm เป็นความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม สามารถท าให้เมล็ดขา้วพนัธ์ุสังขห์ยดพทัลุง และสุพรรณบุรี 1 มี
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานินเพ่ิมข้ึน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 107.00-220.75 mg GAE/100 g dry 
weight และ 1.22-2.98 mg/100 g dry weight ตามล าดบั และสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยวธีิ DPPH 
Radical Scavenging Capacity Assay มีค่าเท่ากบั 80.36-83.15% ส าหรับในใบขา้วสังขห์ยดพทัลุง และสุพรรณบุรี 
1 พบวา่การใหไ้คโตซานความเขม้ขน้ 500 ppm กบัตน้ขา้ว ท าให้ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซ
ยานิน เพ่ิมข้ึน จากชุดควบคุมเพียงเล็กน้อย โดยมีค่าอยู่ในช่วง 221.38-387.63 mg GAE/100 g dry weight และ 
5.58-8.90 mg/100 g dry weight ตามล าดับ และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ มีค่าเท่ากับ 27.93-52.08% เม่ือ
เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม ตามล าดบั ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั  

ค าส าคญั : ขา้ว ไคโตซาน ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน การตา้นอนุมูลอิสระ 
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Abstract 
This project was aimed to study effect of chitosan on total polyphenol contents, anthocyanin contents 

and antioxidant properties in various rice cultivars. The chitosan was applied on rice leaves at concentrations of 
50, 100, 500 ppm compared with the control (without the chitosan). The result showed that 500 ppm could 
increase the total polyphenol contents and anthocyanin contents in the grain extracts of 2 rice cultivars 
(Sungyod phatthalung and Supunburi 1) ranged from 107.00-220.75 mg GAE/100 g dry weight and 1.22-2.98 
mg/100 g dry weight, respectively. The antioxidant properties was ranged from 80.36-83.15% when compared 
with control (without the chitosan). However, the leaf extracts of Sungyod phatthalung and Supunburi 1 
cultivars demonstrated the slightly activation effect of chitosan on the total polyphenol contents and 
anthocyanin contents which ranged 221.38-387.63 mg GAE/100 g dry weight and 5.58-8.90 mg/100 g dry 
weight, respectively. And antioxidant properties was ranged from 27.93-52.08% when compared with control 
(without the chitosan).  

Keywords:  rice, chitosan, total polyphenol contents, anthocyanin contents, antioxidant properties 

 

1. บทน า 
ไคโตซาน เป็นไบโอโพลิเมอร์จากธรรมชาติ สามารถสกดัไดจ้ากไคตินท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาก าจดั

หมู่อะซิติลของไคติน ไคโตซานเป็นองคป์ระกอบของสตัวจ์  าพวกกุง้ หอย ปู และแมลง ตลอดจนเช้ือราและเห็ด
บางชนิด ฉะนั้นเม่ือไคโตซานสลายตวัจะช่วยเพ่ิมธาตุอาหารใหแ้ก่ดินเป็นสารท่ีช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช 
และชกัน าใหเ้กิดการตา้นทานโรคในพืช ซ่ึงไคโตซานสามารถกระตุน้ยนีท่ีสร้างภูมิคุม้กนัต่อการเกิดโรคในพืช 
(pathogenesis) ไดแ้ก่ chitinase, β-glucanase, phytoalexins, lignins และยนีบางยนีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมแทบอลิซึมของ
พืช (Dzung, 2010) ปัจจุบนันิยมน าไคโตซานมาใชท้างดา้นการเกษตรมากข้ึน เน่ืองจากมีผลต่อการเจริญเติบโต
และการพฒันาของพืช (เยาวพา และคณะ, 2556) สุชาดา และคณะ (2548) รายงานวา่ การใชไ้คโตซานชนิดโพลิ
เมอร์แช่เมลด็ขา้วพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 ก่อนปลูก แลว้ฉีดพน่อีก 4 คร้ัง ท าใหมี้การสะสมน ้ าหนกัแหง้ช่วงหลงั และ
จ านวนหน่อต่อตน้เพ่ิมข้ึน สุไลพร และคณะ (2554) พบวา่ การฉีดพน่ออลิโกไคโตซานท่ีความเขม้ขน้ 500 ppm 
สามารถชกัน าใหเ้กิดการตา้นทานต่อโรคใบไหมใ้นตน้ขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยดพทัลุง สุพรรณบุรี 1 และพิษณุโลก 2 
นอกจากน้ียงัมีรายงานการปลูกขา้วแลว้พน่ไคโตซานอตัรา 0.4 กรัมต่อน ้ า 50 ซีซี. มีผลท าใหค้วามยาวราก จ านวน
ราก ความยาวใบ และความสูงของตน้กลา้ขา้วเพ่ิมข้ึน (Lu et al, 2002)  
  ขา้ว (Oryza sativar L.) เป็นธญัพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงประกอบดว้ยคุณค่าทาง
โภชนาการท่ีมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ใยอาหาร วติามิน และแร่ธาตุ นอกจากนั้นยงัประกอบไปดว้ยสารสีในกลุ่ม
แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ท่ีมีรายงานวจิยัพบวา่ สารแอนโทไซยานินอยูใ่นกลุ่มของสารประกอบฟีนอลิกท่ี
มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีสมบติัตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant) (Hu et al., 2003)  อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มี
รายงานเก่ียวกบัการใชไ้คโตซานในการเพ่ิมปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระในขา้ว ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงน าไค
โตซานมาประยกุตใ์ช ้ เพื่อศึกษาผลของไคโตซานท่ีมีต่อปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด และ
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สมบติัการตา้นอนุมูลอิสระในขา้วสายพนัธ์ุต่างๆ ตลอดจนไปถึงการน าความรู้ท่ีไดไ้ปช่วยในการพฒันาขา้วให้
เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลของไคโตซานท่ีมีต่อปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด และสมบติัการตา้น
อนุมูลอิสระในขา้วสายพนัธ์ุต่างๆ 

 
3. วธีิการวจิยั 

3.1 การเตรียมตวัอยา่ง 
ตวัอย่างเมล็ดพนัธ์ุขา้วและใบขา้วท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย 2 สายพนัธ์ุ คือ ขา้วสังข์หยดพทัลุง 

(SY) และขา้วสุพรรณบุรี 1 (SPR1) จ านวน 3 ชุดการทดลอง ใบขา้วและเมล็ดขา้วเป็นผลผลิตจากการพ่นไคโต
ซานผ่านทางใบ ในระดบัความเขม้ขน้ท่ีต่างกนัดงัน้ี 50, 100, 500 ppm เปรียบเทียบกบัชุดควบคุมท่ีไม่มีการใหไ้ค
โตซาน และให ้0.025% กรดแอซีติก (v/v) จากนั้นบดเมลด็ขา้วและใบขา้วจนเป็นผงละเอียด แลว้เก็บตวัอยา่งท่ีบด
ไดไ้วท่ี้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวา่จะท าการวเิคราะห์ 

3.2 การสกัดสารพฤกษเคมี การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทั้ งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และ
การศึกษาสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระ 

3.2.1 การสกดัสารพฤกษเคมี ดดัแปลงจากวธีิของ นิพทัธา และวริพสัย ์(2553) 
น าผงข้าวผสมกับกรดไฮโดรคลอริก (1.0 N) ในเมทานอล (85:15 v/v) อัตราส่วน 1:10 น ้ าหนักต่อ

ปริมาตร (w/v) และปรับพีเอชเท่ากบั 1 ดว้ยกรดไฮโดรคลอริก (4.0 N) น าไปเขยา่ท่ี 100 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 24 
ชัว่โมง ณ อุณหภูมิห้อง จากนั้นน าสารสกดัมาหมุนเหวี่ยงท่ี 4,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที แลว้ท าการกรองสาร
สกัดด้วย nylon membrane filter 0.45 ไมครอน 1 คร้ัง เก็บส่วนใสไวใ้นขวดสีชาท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
จนกวา่ท าการวเิคราะห์ 

3.2.2 การวเิคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ดดัแปลงจากวธีิของ Yodmanee et al. (2011) 
น าสารสกดัมา 60 ไมโครลิตร เติมสารละลาย folin-ciocalteu reagent 1:10 (v/v) ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร 

ผสมให้เขา้กนั ตั้งท้ิงไว ้2 นาที ณ อุณหภูมิห้อง จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (75 mg/L)  ปริมาตร 2 
มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนั น าไป Incubate 15 นาที ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แลว้หยดุปฏิกิริยาดว้ยน ้ าแข็งเป็น
เวลา 5 นาที น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 760 nm และค านวณหาปริมาณฟีนอลิกทั้ งหมดของ
ตวัอยา่ง ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลยข์องกรดแกลลิกในตวัอยา่งน ้ าหนกัแห้ง 100 กรัม โดยใชก้ราฟมาตรฐานกรด
แกลลิก 

3.2.3 การวเิคราะห์แอนโทไซยานิน ดดัแปลงจากวธีิของ นิพทัธา และวริพสัย ์(2553) 
น าสารสกดัมาวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 535 nm และค านวณหาปริมาณแอนโทไซยานิน 

โดยแสดงผลเป็นค่ามิลลิกรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่งน ้ าหนกัแหง้ ซ่ึงค านวณจากสมการต่อไปน้ี 
 
C = (A/ε) × (vol/1000) × MW × (1/น ้าหนกัตวัอยา่ง, กรัม) ×           (1) 
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เม่ือ  C คือ ความเขม้ขน้ของแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัมต่อกรัม),  
A คือ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านได,้ 
ε คือ molar absorptivity (cyanidine-3-glucoside = 25,965 ), 
vol คือ ปริมาตรทั้งหมดของสารสกดั, 
และ MW คือ มวลโมเลกลุของ cyanidine-3-glucoside = 449 

3.2.4 การตรวจสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH Radical Scavenging Capacity Assay 
ตรวจสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) ใชว้ธีิของ ธนาวฒัน์ และคณะ 

(2555) โดยการน าสารสกดัมา 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย DPPH (0.1 mM) 3 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนัเป็นเวลา 30 
วินาที แลว้น าไปเก็บไวใ้นท่ีมืด ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
517 nm โดยใช้ Absolute ethanol เป็น Blank และค านวณหาค่า % radical scavenging (เปอร์เซ็นต์การจับกับ
อนุมูล DPPH ) 

 
4. ผลการวจิยัและอภิปราย 

4.1 การวเิคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 
  การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด โดยพิจารณาจากการเทียบกราฟมาตรฐานกรดแกล
ลิก ไดส้มการดงัน้ี y = 0.0008x + 0.0034, ( = 0.9980) จากการศึกษาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในเมลด็ขา้วและใบ
ขา้วท่ีเป็นผลผลิตจากการเก็บเก่ียวขา้วท่ีมีการพ่นไคโตซานผ่านทางใบ ท่ีความเขม้ขน้ 50, 100, 500 ppm โดย
เปรียบเทียบกบัขา้วท่ีไม่มีการพ่นไคโตซาน และให ้0.025% กรดแอซีติก (v/v) พบวา่ในเมลด็ขา้วท่ีกระตุน้ดว้ยไค
โตซานท่ีความเขม้ขน้ 500 ppm มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของขา้วพนัธ์ุสังขห์ยดพทัลุง (SY)  และสุพรรณบุรี 1 
(SPR1) เพ่ิมข้ึนเป็น 220.75±3.17 และ 107.00±5.61 mg GAE/100 g dry weight ซ่ึงคิดเป็น 2.16 และ 1.18 เท่าของ
ชุดควบคุม ตามล าดบั (ภาพท่ี 1) และพบวา่ในใบขา้วท่ีกระตุน้ดว้ยไคโตซานท่ีความเขม้ขน้ 500 ppm มีปริมาณฟี
นอลิกทั้งหมดของขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยดพทัลุง (SY) เพ่ิมข้ึนเป็น 387.63±7.71 mg GAE/100 g dry weight ซ่ึงคิดเป็น 
1.13 เท่าของชุดควบคุม (ภาพท่ี 1) และสารสกัดใบขา้วท่ีความเขม้ข้น 0.025% กรดแอซีติก (v/v) มีปริมาณฟี
นอลิกทั้งหมดของขา้วพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 (SPR1)  เพ่ิมข้ึนเป็น 299.67±8.55 mg GAE/100 g dry weight ซ่ึงคิดเป็น 
1.06 เท่าของชุดควบคุม (ภาพท่ี 1) ทั้ งน้ีมีรายงานว่าระดบัปริมาณสารฟีนอลิกท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั ชนิดพืช 
วธีิการท่ีใชใ้นการทดลอง และสารมาตรฐานท่ีใช ้(Huda et al., 2009)   

ผลจากการศึกษา ยงัพบวา่ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในเมล็ดขา้วพนัธ์ุสังขห์ยดพทัลุง (SY) ท่ีไดรั้บไคโต
ซาน มีปริมาณสูงกวา่รายงานของ Yodmanee et al., 2011 ซ่ึงเท่ากบั 82.01±7.09 mg GAE/100 g dry weight และ
ปริมาณฟีนอลิกทั้ งหมดในเมล็ดขา้วพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 มีปริมาณสูงกว่าในรายงานของ นิพทัธา และวริพสัย ์
(2553) ซ่ึงเท่ากบั 19.40±1.00 mg GAE/100 g dry weight ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากไคโตซานท่ีไปกระตุน้การท างาน
ของเอนไซม์ phenylalanine ammonialyase ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) 
ในพืช (Vander  et al., 1998) 
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ภาพท่ี 1 ผลของไคโตซานต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในเมลด็และใบของขา้ว 

4.2 การวเิคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานิน 
  จากการศึกษาและตรวจสอบปริมาณแอนโทไซยานิน พบว่าขา้วท่ีมีการพ่นไคโตซานผ่านทางใบ ท่ี
ระดบัความเขม้ขน้ 500 ppm ทั้งในเมล็ดขา้วและใบขา้วจะมีปริมาณแอนโทไซยานินสูงท่ีสุด โดยพบวา่ เมลด็ขา้ว
พนัธ์ุสังขห์ยดพทัลุง (SY) และสุพรรณบุรี 1 (SPR1) มีปริมาณแอนโทไซยานินเพ่ิมข้ึน 2.98 และ 1.22 mg/100 g 
dry weight ซ่ึงคิดเป็น 1.50 และ 1.67 เท่าของชุดควบคุม ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) และในใบขา้วพนัธ์ุสังขห์ยดพทัลุง 
(SY) และสุพรรณบุรี 1 (SPR1) มีปริมาณแอนโทไซยานินเพ่ิมข้ึนเป็น 8.90±0.03 และ 8.85±0.07 mg/100 g dry 
weight ซ่ึงคิดเป็น 1.01 และ 1.56 เท่าของชุดควบคุม ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) อาจเป็นไปไดว้า่ไคโตซานไปกระตุน้
การท างานของเอนไซม์ phenylalanine ammonialyase ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการสร้างสารประกอบแอนโทไซยานิน 
(Vander  et al., 1998) ท าใหป้ริมาณของแอนโทไซยานินในขา้วเพ่ิมข้ึน และยงัพบวา่ขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยดพทัลุงจะมี
ปริมาณแอนโทไซยานินสูงกว่าขา้วพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 อาจเป็นเพราะขา้วพนัธ์ุสังข์หยดพทัลุงเป็นขา้วท่ีมีสีแดง 
ส่วนขา้วพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 เป็นขา้วท่ีสีขาว ซ่ึงปริมาณแอนโทไซยานินจะมีผลต่อความเขม้ของสีในขา้ว เน่ืองจาก
แอนโทไซยานินเป็นรงควตัถุท่ีมีสีแดงถึงม่วง โดยสารแอนโทไซยานินในธัญพืชจะพบอยู่ในบริเวณเน้ือเยื่อ
ชั้นนอกและชั้นในของเมล็ดพืช (Abdel-Aal et al.,2006) จึงท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินในขา้วพนัธ์ุสังขห์ยด
พทัลุงมีปริมาณมากกวา่ขา้วพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 

จากการศึกษาพบวา่ตน้ขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยดพทัลุงและพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 ท่ีไดรั้บไคโตซาน มีการผลิตสาร
กลุ่มแอนโทไซยานินในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในเมลด็ เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม โดยปริมาณแอนโทไซยานิน
ท่ีไดจ้ากการทดลองให้ค่าท่ีสูงกว่ารายงานวิจยัของ นิพทัธา และวริพสัย ์(2553) ท่ีมีปริมาณแอนโทไซยานินใน
เมล็ดข้าวพันธ์ุสังข์หยดพัทลุงและพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 เท่ากับ 1.99±0.41 และ 0.12±0.00 mg/100 g dry weight 
ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 2 ผลของไคโตซานต่อปริมาณแอนโทไซยานินในเมลด็และใบของขา้ว 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลของไคโตซานต่อสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระในเมลด็และใบของขา้ว 

4.3 การตรวจสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 
จากการศึกษาฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH ซ่ึงรายงานผลเป็นค่าเปอร์เซ็นตก์ารจบักบัอนุมูล 

DPPH พบวา่ ขา้วท่ีมีการพ่นไคโตซานผ่านทางใบ ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 ppm ทั้งในเมล็ดขา้วและใบขา้วจะมี
ค่าเปอร์เซ็นต์การจบักบัอนุมูล DPPH สูงท่ีสุด โดยพบวา่ เมล็ดขา้วพนัธ์ุสังข์หยดพทัลุง (SY)  และสุพรรณบุรี 1 
(SPR1) มีค่าเปอร์เซ็นต์การจบักบัอนุมูล DPPH เพ่ิมข้ึนเป็น 83.15±1.08 และ 80.36±2.53 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงคิดเป็น 
1.01 และ 1.04 เท่าของชุดควบคุม ตามล าดบั (ภาพท่ี 3) และในใบขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยดพทัลุง (SY) และสุพรรณบุรี 1 
(SPR1) มีค่าเปอร์เซ็นต์การจบักบัอนุมูล DPPH เพ่ิมข้ึนเป็น 52.08±6.77 และ 37.94±0.38 เปอร์เซ็นต์  ซ่ึงคิดเป็น 
1.34 และ 1.03 เท่าของชุดควบคุม ตามล าดับ (ภาพท่ี 3) ผลการทดลองดังกล่าวสอดคลอ้งกับรายงายวิจัยของ 
Yodmanee et al. (2011) ท่ีพบว่าฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของข้าวอยู่ในช่วง 20-85% ซ่ึงข้ึนอยู่กับปริมาณ

- 159 -



สารประกอบฟีนอลิกในขา้ว นอกจากนั้นยงัมีรายงานวจิยัพบวา่ สารฟีนอลิกในพืชมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการ
ตา้นอนุมูลอิสระ (Hu et al., 2003) 

4.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และสมบติัการตา้นอนุมูล
อิสระ 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และสมบติัการ
ตา้นอนุมูลอิสระ พบวา่ ปริมาณแอนโทไซยานินไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด และสมบติัการตา้น
อนุมูลอิสระ เน่ืองจากขา้วบางกลุ่ม มีแอนโทไซยานินเป็นองคป์ระกอบ แต่อาจไม่ใช่องคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดท่ีพบในขา้วกลุ่มนั้น ซ่ึงสารประกอบฟีนอลิกอ่ืนๆ ท่ีพบในขา้ว ไดแ้ก่ กรดเฟอร์รูลิก 
กรดพารา-คูมาริก และกรดวานิลลิก เป็นตน้ (Hu et al., 2003) ดงันั้น สมบติัการตา้นอนุมูลอิสระท่ีแสดงออกมา
อาจเกิดจากสารประกอบฟีนอลิกชนิดอ่ืน นอกเหนือจากสารแอนโทไซยานิน อย่างไรก็ตาม การบ่งช้ี
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟีนอลิกทั้ งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ 
จ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย เพ่ือใชต้วัแปรอ่ืนๆร่วม ในการท าใหเ้กิดความแม่นย  าต่อไป 

 
5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
  ไคโตซานความเขม้ขน้ 500 ppm สามารถกระตุน้การสร้างสารประกอบฟีนอลิก สารกลุ่มแอนโทไซยา
นิน และสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระทั้งในเมล็ดขา้วและใบขา้วไดดี้ท่ีสุด เม่ือเทียบกบัชุดควบคุมท่ีไม่มีการพ่นไค
โตซาน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นของการใช้ไคโตซานในการ
เพาะปลูกขา้ว เพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติมถึงกลไกการสร้างสารเพ่ือป้องกนัตนเองจากโรคพืช ซ่ึงอาจน าไปศึกษา
ทดลองเปล่ียนความเขม้ขน้ของไคโตซาน หรือใชส้ารชนิดอ่ืนร่วมเพ่ือเพ่ิมปริมาณสารส าคญัต่อไป 
 
6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
  จากงานวิจยัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการใชไ้คโตซานต่อการเพ่ิมปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณ
แอนโทไซยานิน และสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระในขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยดพทัลุงและขา้วสุพรรณบุรี 1 ซ่ึงความเขม้ขน้
ของไคโตซานท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 ppm เป็นความเขม้ขน้ท่ีดีท่ีสุดต่อการน าไปใชใ้นการเพาะปลูกขา้วชนิดน้ี
ในทอ้งถ่ิน ไม่เพียงแต่เป็นการน าไปใชเ้ป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ แต่ยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าของขา้วได ้ส่งผลโดยตรง
ต่อเกษตรกรท่ีเพาะปลูกขา้วท าใหมี้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ตลอดถึงช่วยอนุรักษแ์ละพฒันาขา้วใหมี้คุณภาพดี ได้
มาตรฐาน GI เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทัว่ไป 
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บทคดัย่อ 

บทความนีเสนอการออกแบบสร้างชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์ เพือส่องสว่างกรณี

ฉุกเฉินในเวลากลางคืนสาํหรับชุมชนทีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ยากต่อการช่วยเหลือและอาจไดรั้บอนัตราย

จากสัตวมี์พิษต่างๆ ทีมากบันาํ รวมถึงการป้องกนัทรัพยสิ์นจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยการออกแบบสร้างโคมไฟจะใช้

หลอดแอลอีดีซุปเปอร์ไบร้ท ์จาํนวน 128 หลอดมาจดัเรียงบนแผ่นปรินสาํเร็จทีมีขนาดกวา้ง 13 เซนติเมตร ยาว 17 

เซนติเมตรบรรจุลงในโคมไฟฟ้าทีใช้กล่องพลาสติกจาํนวน 4 โคม ใช้โซล่าเซลล์ขนาด 120 วตัต์เป็นแหล่ง

พลงังานไปประจุเกบ็ไวใ้นแบตเตอรีขนาด 12 โวลต ์70 แอมป์ฮาวร์ ทาํการทดสอบโดยติดตงัจริง ผลทีไดคื้อโซล่า

เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าในการอดัประจุไดสู้งสุด 78.34 วตัต์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 53.18 เปอร์เซนต์ ทีระยะ       

1 เมตรโคมไฟฟ้าแอลอีดีจะให้ความสว่างสูงสุดเท่ากบั 459 ลกัซ์ มีกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดต่อโคมเท่ากบั 7.76 วตัต ์

ประสิทธิภาพการส่องสว่างเท่ากบั 59.14 ลกัซ์ต่อวตัต์  สามารถใชส่้องสว่างต่อเนืองไดไ้ม่น้อยกว่า 12 ชวัโมง 

ทงันีขอ้มูลทีไดย้งัสามารถใชเ้ป็นตน้แบบในวิจยัและการพฒันารูปแบบอืนต่อไป  
  

คาํสําคญั : ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน แอลอีดี โซล่าเซลล ์

 

Abstract 

This paper presents designed and created emergency light from solar energy for using on nigh time 

and flood area. Created by soldering 128 LED super bright on printed circuit board size (13x17) centimeter and 

packed into lamp box for 4 sets. Electricity was sourced by 120 watt solar cell and battery 12 volt, 70 amp-hour 

was used as energy storage. Result from testing shown the solar cell can generate electricity to charge up to 

78.34 watt, efficiency was 53.18%. Maximum brightness of the LED lamp at distant 1 m was 459 lux and 

maximum power consumption was 7.76 watt per lamp. Luminous efficiency was 59.14 lux per watt. 

Continuously illuminated more than 12 hours. the data obtained can also be used as a model in the research and 

development form the next party.  

Keywords :  emergency lights, LED, solar cell  
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1. บทนํา 

การเปลียนแปลงของโลกปัจจุบนัเนืองจากการถูกทาํลายของธรรมชาติโดยฝีมือมนุษยท์าํให้เกิดภัย

ธรรมชาติทีมีแนวโนม้ความรุนแรงมากขึนและบ่อยครังทาํใหเ้กิดความสูญเสียทงัชีวิตและทรัพยสิ์น ประเทศไทย

กเ็ป็นหนึงในผูที้ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว เช่น การเกิดอุทกภยัขึนบ่อยครังทาํให้ทงัในพืนทีกรุงเทพมหานครและ

อีกหลายๆ จังหวัดได้รับผลกระทบจากนําท่วมขงัเป็นเวลานานหลายวัน ดังนันการไฟฟ้าจึงจําเป็นตอ้งตัด

กระแสไฟฟ้าในพืนทีดงักล่าวเพือความปลอดภยัจากไฟฟ้าลดัวงจร ส่งผลทาํใหช้าวบา้นไม่มีไฟฟ้าใช ้โดยเฉพาะ

การให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเนืองจากชาวบา้นบางส่วนยงัต้องอาศัยอยู่ภายในบ้าน การสัญจรหรือการ

ช่วยเหลือต่างๆ ทาํไดย้ากลาํบาก อีกทงัยงัเป็นเหตุใหไ้ดรั้บอนัตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ/ทีมากบันาํ เช่น/งู ตะขาบ 

แมลงมีพิษ รวมถึงกลุ่มมิจฉาชีพทีจอ้งใชว้ิกฤตใหเ้ป็นโอกาสในการลกัขโมยทรัพยสิ์นของชาวบา้น  

การใหแ้สงสว่างโดยหลอดแอลอีดีในปัจจุบนัไดรั้บความสนใจและเป็นทียอมรับทงัภาครัฐและเอกชน

ทงัในและต่างประเทศทวัโลกในการให้แสงสว่างทงัภายในและภายนอกอาคาร ทาํเป็นไฟถนน หรือแมก้ระทงั

ไฟสัญญาณจราจรตามแยกต่างๆ ก็ไดเ้ปลียนมาเป็นระบบส่องสว่างทีใชแ้อลอีดีเกือบทงัสิ น ซึง แอลอีดีมีข้อ

ไดเ้ปรียบหลายประการเมือเทียบกบัแหล่งกาํเนิดแสงแบบทวัไปทงัทางดา้นการประหยดัพลงังาน ความปลอดภยั 

ความหลากหลายในการประยุกต์ใชง้าน รวมทงัคุณภาพของแสงทีได ้จึงทาํให้ปัจจุบนั แอลอีดี เริมไดรั้บความ

นิยม และถูกนาํไปใชใ้นงานส่องสว่างรูปแบบต่างๆ อยา่งแพร่หลายมากขึน  

บทความนีเสนอการออกแบบสร้างชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินแบบแอลอีดีเพือใชส่้องสว่างในบริเวณจุด

เสียง เช่น ทางเขา้หมู่บา้นหรือใชใ้นบา้นเรือนเพือใหง่้ายต่อการสัญจรและการเขา้ช่วยเหลือ ซึงทาํออกแบบโดยใช้

สร้างโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดีเพือเป็นแหล่งกาํเนิดแสงและใชโ้ซล่าเซลลเ์ป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้า  

 

2. วัตถุประสงค์ 

  1.  เพือใหแ้สงสว่างในบริเวณทีประสบอุทกภยั  

  2.  เพือเพิมโอกาสใหผู้ป้ระสบอุทกภยัไดรั้บการช่วยเหลือเร็วขึน 

  3.  เพือป้องกนัสัตวมี์พิษและมิจฉาชีพ 

  4.  เพือนาํวสัดุเหลือใชม้าประยกุตใ์ชง้านใหเ้กิดประโยชน์ 

 

3. วิธีการวิจัย 

งานวิจยันีทาํการออกแบบสร้างโดยมีหลกัการพืนฐานคือตอ้งการใหแ้สงสว่างสําหรับพืนทีทีไม่มีไฟฟ้า

ใชช้วัคราว เช่นบริเวณหมู่บา้นทีเกิดนาํท่วมขงัโดยเมือแสงอาทิตยต์กกระทบแผงโซล่าเซลล ์โซล่าเซลลก์็จะแปลง

พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้านาํไปประจุไวใ้นแบตเตอรีผ่านเครืองควบคุมการประจุ จากนันก็นาํไฟฟ้า

ทีเกบ็ไวใ้นแบตเตอรีไปจ่ายใหก้บัโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดีเพือใหแ้สงสว่างและออกสามารถใชก้บัเครืองใชไ้ฟฟ้าที

มีกาํลงันอ้ยๆไดโ้ดยผ่านเครืองแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ดงัไดอะแกรมทีแสดงในภาพที 1 
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แสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์
เครอืงควบคุมการ

ประจุ

แบตเตอรี
โคมไฟฟา้

แบบแอลอีดี

อินเวอร์เตอร์อุปกรณ์ไฟฟา้

 
 

ภาพที 1 : ไดอะแกรมหลกัการพืนฐานของชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินพลงังานแสงอาทิตย ์
 

3.1**การออกแบบโครงสร้าง 

 โครงสร้างจะออกแบบใหมี้ขนาดเท่ากบัขนาดของแผงโซล่าเซลล์ ซึงตอ้งการให้สามารถลอยนาํ

และอยูบ่นบกได ้ซึงใชถ้งันาํยาสารทาํความเยน็ทีไม่ใชแ้ลว้ จาํนวน 8 ถงัวางอยูที่ฐานของโครง โดยทาํสุญญากาศ

เอาลมทีอยูใ่นถงัออกจนหมดเพือใหส้ามารถลอยนาํไดเ้มือเกิดนาํท่วมขงัดงัแสดงในภาพที 2  

 

  
 

(ก)    โครงสร้าง ชิ นงาน                                                      
 

  
 

(ข)   ชิ นงานทีประกอบเรียบร้อย 

ภาพที 2 : โครงสร้างของชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินพลงังานแสงอาทิตย ์
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3.2**การออกแบบโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดี  

การออกแบบสร้างโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดีจะทาํการสร้างโดยใชห้ลอดแอลอีดีชุปเปอร์ไบรท์ชนิด

เลนส์สัน/ (Straw hat -/Shaped LED) ซึงเป็นหลอดแอลอีดีทีให้แสงสีขาว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                   

4.8 มิลลิเมตร มีพิกดัแรงดนักระแสตรง 3.2 โวลต ์พิกดักระแส 20 มิลลิแอมป์ นาํมาจดัเรียงบนแผ่นปริ นสําเร็จทีมี

ขนาดกวา้ง 13 เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตรบรรจุลงในโคมไฟฟ้าทีใชก้ล่องพลาสติกโดยแบ่งหลอดออกเป็น

ชุดๆ ละชุด 4 หลอด นาํแต่ละชุดมาขนานกนัจาํนวน 32 ชุด ดงัแสดงในภาพที 3  

 

       
 

(ก) วงจรการต่อหลอดแอลอีดี                   (ข) โครงสร้างการจดัเรียงหลอดแอลอีดีบนแผ่นปรินสาํเร็จ 

 

ภาพที 3 : ลกัษณะการต่อวงจรและการจดัเรียงแอลอีดีเพือบรรจุในโคมไฟฟ้า 

  

4.  ผลการวิจัยและอภิปราย 

4.1  การทดสอบสมรรถนะต่างๆ ทางไฟฟ้า 

 

โซล่าเ ซลล์

120W

เค รอืงควบคุม

ก ารประจุ

แบตเตอ รี

12V 70Ah

โคมไฟฟา้แบบแอล อีดี

128 หลอด

เครอืงวัดค่าค วา มสว่า ง

(ลักซ์มิเตอ ร)์

มัลต ิมิเตอ ร์

A B

C

แสงอาทิตย์

 
 

ภาพที 4  ไดอะแกรมการทดสอบทางไฟฟ้าและทางแสง 
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ตารางที 1 : ผลการทดสอบสมรรถนะทางไฟฟ้าและทางแสของโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดีทีออกแบบสร้าง (จุด C) 

โคมไฟฟ้าแบบ

แอลอีดีที 
แรงดัน (V) กระแส (A) กําลังไฟฟ้า (W) 

ความสว่างทีระยะ 1 

เมตร (Lux)          

มุม 0 องศา 

ประสิทธิภาพ

การส่องสว่าง

(Lux/W) 

1 12.00 0.647 7.76 459 59.14 

2 12.00 0.643 7.71 455 59.01 

3 12.00 0.645 7.74 457 59.04 

4 12.00 0.644 7.72 456 59.06 

 

หมายเหตุ : การทดสอบค่าความสว่างทีระยะ 1 เมตรเป็นเพียงการทดสอบภายในตูท้ดสอบแสงเพือวดัค่าความสว่างเบืองตน้เท่านนั 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที 1 ซึงเป็นผลการทดสอบสมรรถนะทางไฟฟ้าและทางแสของโคมไฟฟ้า

แบบแอลอีดีทีออกแบบสร้าง (ทดสอบทีจุด C ในภาพที 4) พบว่าเมือกาํหนดให้ใชแ้รงดนัคงทีที 12 โวลต์ โคม

ไฟฟ้าแบบแอลอีดีทีออกแบบสร้างทงั 4 โคมจะใชก้าํลงัไฟฟ้าทีใกลเ้คียงกนัโดยมีกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที 7.76 วตัต ์

มีค่าความสว่างสูงสุดทีระยะทดสอบที 1 เมตร เท่ากบั 459 ลกัซ์ และประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงสุดเท่ากบั 

59.14 ลกัซ์/วตัต ์ 
 

4.2 ผลการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลลแ์ละการประจุแบตเตอรี 
 

 
 

ภาพที 5 :  ผลการทดสอบแรงดนัไฟฟ้าเมือวดัทีจุด A และจุด B ตามช่วงเวลา 
 

 
 

ภาพที 6 : ผลการทดสอบกระแสไฟฟ้าเมือวดัทีจุด A และจุด B ตามช่วงเวลา 
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ภาพที 7 : ผลการทดสอบกาํลงัไฟฟ้าเมือวดัทีจุด A และจุด B ตามช่วงเวลา 

  

 ผลการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จากการวัดทีจุด A จากกราฟในภาพที 5-7 พบว่า

แรงดนัไฟฟ้าเกิดขึนจะมีลกัษณะทีไม่คงทีซึงเกิดจากผลของแสงอาทิตยที์มีเมฆมาบงัในบางช่วงเวลา โดยแรงดนั

สูงสุดจะเป็นช่วงเวลา 13.30 น. ซึงมีขนาดแรงดนัอยูที่ 16.91 โวลต ์ ขณะทีแรงดนัไฟฟ้าทีขวัแบตเตอรีจากการวดั

ทีจุด B พบว่าแรงดนัไฟฟ้าจะค่อยๆ เพิมขึนเนืองการประจุ ส่วนกระแสไฟฟ้านันจะพบว่าจะมีลกัษณะไม่คงที

เช่นกนั โดยพบว่าในบางช่วงเวลาทีโซล่าเซลล์สามารถผลิตแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งแต่กระแสไฟฟ้ากลบัไม่สูงตาม

เนืองจากกระแสไฟฟ้านนัจะสูงหรือตาํขึนอยูก่บัความเขม้ของแสงทีตกกระทบ ดงันนักาํลงัไฟฟ้าทีเกิดขึนจึงแปร

ไปตามผลคูณของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า โดยกาํลังไฟฟ้าทีโซล่าเซลล์ผลิตได้สูงสุดเกิดขึนทีเวลา       

11.00 น. ซึงมีกาํลงัไฟฟ้าเท่ากบั 78.34 วตัต ์ทงันีกาํลงัไฟฟ้าทีโซล่าเซลลส์ามารถผลิตไดจ้ะขึนกบัภูมิอากาศในแต่

ละวนัอีกดว้ย 
 

4.3  การทดสอบการกระจายแสงของโคมหลอดแบบแอลอีดีทีออกแบบสร้าง  

การทดสอบการกระจายแสงของโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดีทีออกแบบสร้างสาํหรับชุดไฟสว่างฉุกเฉิน

จะทาํการทดสอบคุณสมบติัทางแสงโดยใชล้กัซ์มิเตอร์(MT-4017) ร่วมกบักล่องดาํสําหรับทดสอบแสงทีมีขนาด 

(กวา้งxยาวxสูง) เท่ากบั (0.6x1.5x0.6) เมตร ซึงภายในพ่นสีดาํดา้นเพือไม่ใหเ้กิดการสะทอ้นของแสงขณะทาํการ

ทดสอบดงัแสดงในภาพที 8 

 

Lux Meter

Test Lamp

1.5 m

0.6 m

d

0.3 m

0.6 m

   
 

(ก)โครงสร้างของตูท้ดสอบการกระจายแสง                     (ข) ตูท้ดสอบการกระจายแสง 
 

ภาพที 8 : โครงสร้างและลกัษณะของตูท้ดสอบการกระจายแสง  
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4.4 ผลการทดสอบการกระจายแสงของโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดีทีออกแบบสร้าง 
 

 
 

ภาพที 9 : ผลการทดสอบการกระจายความแสงของโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดีทีออกแบบสร้าง   
  

ผลการทดสอบการกระจายแสงของโคมไฟฟ้าแบบแอลอีดีทีออกแบบสร้างดงัภาพที 9 พบว่าการ

กระจายแสงของดวงโคมนนัมีลกัษณะทีสมมาตรกนัซึงดว้ยคุณสมบติัของหลอดแอลดีดีทีใหล้าํแสงในลกัษณะพุ่ง

ไปขา้งหนา้ทาํใหเ้มือนาํมาออกแบบเป็นโคมไฟฟ้าจึงทาํใหก้ารกระจายแสงมีลกัษณะพุ่งไปขา้งหน้าเช่นกนัซึงจะ

ใหค้วามสว่างสูงสุดทีมุม 0 องศา 
 

4 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 5.1  สรุปผลการวิจยั 

บทความนีมีวตัถุประสงค์เพือช่วยเหลือผูที้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเป็นเวลานาน

หลายวนั  ซึงเป็นเหตุใหผู้ป้ระสบภยัไม่มีไฟฟ้าใช ้โดยเฉพาะการใหแ้สงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรหรือการ

ช่วยเหลือต่างๆ ทาํไดย้ากลาํบาก อีกทงัยงัเป็นเหตุใหไ้ดรั้บอนัตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ ทีมากบันาํ เช่น งู รวมถึง

กลุ่มมิจฉาชีพทีจอ้งใชว้ิกฤตใหเ้ป็นโอกาสในการทีจะขโมยทรัพยสิ์นของชาวบา้น โดยในบทความนีไดน้าํเสนอ

ชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินแบบแอลอีดีโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยซึ์งเป็นพลงังานทดแทนและเป็นพลงังานสะอาด 

โดยผลทีไดจ้ากการทดสอบพบว่าชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินแบบแอลอีดีโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยที์ออกแบบสร้าง

สามารถใหแ้สงสว่างไดแ้ละสามารถใชง้านต่อเนืองไดไ้ม่น้อยกว่า 12 ชวัโมง ให้แสงสว่างสูงสุดทีระยะทดสอบ  

1 เมตรเท่ากบั 459 ลกัซ์ ใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุด 7.76 วตัต์ ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่าง 59.14 ลกัซ์ต่อวตัต์ ตวั

โครงสร้างชิ นงานสามารถใชง้านบนพืนดินโดยมีลอ้เลือนและสามารถลอยนาํไดใ้นสภาวะทีมีนาํท่วมขงั 

4.4 ขอ้เสนอแนะ 

หลอดแอลอีดีทีใชใ้นบทความนีเป็นแบบซุปเปอร์ไบรท์ธรรมดาทีให้แสงสีขาวซึงความสว่างจะ

แปรตามจาํนวนหลอดดงันนัถา้ตอ้งการความสว่างมากขึนกต็อ้งเพิมจาํนวนหลอดซึงทาํใหโ้คมไฟฟ้านันใหญ่ตาม

ไปดว้ย ดงันนัวิธีการหนึงคืออาจจะเปลียนเป็นหลอดแอลอีดีชนิดอืน เช่น หลอดแอลอีดีกาํลงัสูง ทีมีความสว่าง

มากกว่าเพือให้โคมไฟฟ้านันเล็กลงได้แต่ทงันีก็ต้องอยู่บนพืนฐานของการออกแบบอย่างเหมาะสมเนืองจาก

แอลอีดีกาํลงัสูงแมใ้หแ้สงสว่างมากกว่าแต่กก็ินกาํลงัไฟฟ้ามากกว่าเช่นกนั 
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5 การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานในบทความนีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนทีไม่มีไฟฟ้าใช้หรือถูกตดักระแสไฟฟ้า

ชวัคราวอนัเนืองมาจากการเกิดอุทกภยั ซึงทาํให้อาจมีนาํท่วมขงัเป็นเวลาหลายวนั การเดินทางสัญจรไปมาไม่

สะดวก ยงิในเวลากลางคืนไม่มีแสงสว่างอาจทาํใหผู้ป้ระสบอุทกภยัไดรั้บอนัตรายจากสัตว์มีพิษหรือไดรั้บความ

เดือดร้อนจากทรัพยสิ์นทีถูกลกัขโมยในเวลากลางคืน ดงันนัการให้แสงสว่างในบริเวณจุดเสียงหรือตามเส้นทาง

สัญจรก็สามารถทีจะช่วยลดปัญหาดงักล่าวได ้อีกทงัยงัสามารถให้หน่วยกูภ้ยัหรือผูที้เขา้มาให้ความช่วยเหลือ

สามารถมองเห็นแสงสว่างและเขา้ช่วยเหลือไดร้วดเร็วยงิขึน 
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บทคัดยอ
งานวิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมในปจจุบันไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากเปนแหลง

พลังงานหมุนเวียนและย่ังยืน งานวิจัยนี้นําเสนอการศึกษาการจําลองการควบคุมเชิงเวกเตอรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําปอน
ดวยเมตริกซคอนเวอรเตอรขับเคลื่อนดวยกังหันลมแปรความเร็วได หลักการทํางานของเมตริกซคอนเวอรเตอรและวิธีการม็อด
ดูเลชั่นเชิงสเปซเวกเตอรทางออม ทฤษฎีกังหันลมแนวนอน และการควบคุมเชิงเวกเตอรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาไดนําเสนอและ
อธิบายในรายละเอียด การทํางานของระบบควบคุมที่นําเสนอไดถูกจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร PSIM และผลการจําลองการ
ทํางานยืนยันความเปนไปไดของวิธีการควบคุมที่นําเสนอ
คําสําคัญ: เมตริกซคอนเวอรเตอร,เวกเตอรคอนโทรล,เคร่ืองกําเนิดไฟฟา
Abstract

This paper presents the simulation of vector control for a matrix converter fed induction generator driven by variable
speed wind turbines. Operating principle and indirect space vector PWM of a matrix converter, theoretical background of wind
turbines, fundamental of vector control for induction generators are presented and discussed at length. Validation of the proposed
control method is simulated by the software PSIM. Simulation results confirm viability of the proposed control method.
Key words: matrix converter, vector control, induction generator
1.บทนํา

ในปจจุบันความตองการใชพลังงานเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตามจํานวนประชากรและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยทั่วไปเชื้อเพลิงที่ใชในปจจุบันไดมาจาก ถานหิน กาซธรรมชาติ และน้ํามันซึ่งเปนแหลงพลังงานธรรมชาติที่ใชแลว
หมดไปและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองหาแหลงพลังงานอ่ืน เพ่ือปองกันปญหาวิกฤติขาดแคลน
พลังงานในอนาคต พลังงานลมเปนพลังงานสะอาดที่ไดจากธรรมชาติมีวัฎจักรหมุนเวียนสามารถนํามาใชไดตลอดและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ในการแปลงพลังงานลมเปนไฟฟานั้น ตองอาศัยกังหันลมเปนตัวแปลงพลังงานจลนของลมขับเคลื่อนเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา การแปรพลังงานลมเปนพลังงานไฟฟาดวยกังหันลม ยังประสบปญหาความเร็วลมต่ําและเปลี่ยนแปลง
ไมสม่ําเสมอ และอุปกรณควบคุมตองนําเขาจากตางประเทศ ไมสามารถทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ

ดังเชนในงานวิจัยจึงเนนที่จะศึกษา การควบคุมเชิงเวกเตอรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําปอนดวยเมตริกซคอนเวอร
เตอร ขับเคลื่อนดวยกังหันลมแปรความเร็วได ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยการนําเมตริกซคอนเวอรเตอรมาใชมีขอดีดังนี้ 1) สามารถ
ควบคุมกําลังไฟฟาที่จายเขาระบบไฟฟาและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําโดยตรงไมตองใชคาปาซิเตอรขนาดใหญ 2) สามารถ
ควบคุมกระแสไฟฟาเปนรูปไซนทั้งดานเขาและออก 3) สามารถควบคุมกําลังไฟฟารีแอคทีฟ ดานเขาและดานออกไดอยางอิสระ
สําหรับการควบคุมเชิงเวกเตอรทําใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําสามารถเลียนแบบการทํางานเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรงสงผล
ทําใหการแปรพลังงานกลไฟฟามีประสิทธิภาพสูง การควบคุมความเร็วรอบทําไดแมนยํา รวดเร็วและมีเสถียรภาพ
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รูปที่ 1. แสดงแผนภาพผลิตพลังงานไฟฟาดวยลมที่ใชเมตริกซคอนเวอรเตอรควบคุม

บทความนี้นําเสนอ การจําลองการควบคุมเชิงเวกเตอรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําปอนดวยเมตริกซคอนเวอรเตอร
ขับเคลื่อนดวยกังหันลมแปรความเร็วได โดยเมตริกซคอนเวอรเตอรจะทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาและความถี่ของระบบไฟฟาให
เหมาะสมกับสภาวะการทํางานเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําที่สภาวะความเร็วรอบตางๆ หลักการทํางานของเมตริกซคอนเวอรเตอร
สเปซเวคเตอรม็อดดูเลชั่นทางออม ทฤษฎีการแปลงพลังงานจลนของลมเปนพลังงานกลโดยกังหันลมแนวนอนไดนํามาอธิบาย เพ่ือ
ใชควบคุมความเร็วรอบใหสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดสูงสุด แบบจําลองพลศาสตรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา การควบคุม
เชิงเวกเตอร และวิธีการออกแบบอัตราขยายวงรอบการควบคุมสนามแมเหล็กโรเตอรและควบคุมความเร็วรอบไดนําเสนอใน
รายละเอียด ผลการจําลองการทํางานของระบบดวยโปรแกรม PSIM ไดถูกนําเสนอและวิจารณโดยผลจากการจําลองการทํางาน
ยืนยันไดวาการควบคุมเชิงเวกเตอรเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําปอนดวยเมตริกซคอนเวอรเตอรสามารถทํางานไดตามจุดประสงค

2.หลักการทํางานของเมตริกซคอนเวอรเตอร
เมตริกซคอนเวอรเตอร 3 เฟส ประกอบดวยสวิตช 2 ทาง จํานวนทั้งหมด 9 สวิตช ดังแสดงในรูปที่2 โดยการกําหนด

ตัวอักษรเล็กสําหรับเฟสดานเขา {a, b, c} ตัวอักษรใหญสําหรับเฟสดานออก {A, B, C} ตัวอยางเชน SaA เปนสวิตชเชื่อมตอระหวาง
เฟส a ดานเขากับเฟส A ดานออก ดังนั้นแรงดันไฟฟาดานออกสามารถควบคุมใหมีระดับแรงดัน ความถี่และเฟสตามตองการโดย
การม็อดดูเลต สวิตชดวยสวิตชชิ่งฟงกชั่น[1]
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รูปที่ 2 วงจรเมตริกซคอนเวอรเตอร 3 เฟส [2]

- 171 -



AVBVCV

Ai

Bi

Ci

ai

bi

ci

aV bV
cV

รูปที่ 3 วงจรเสมือนของเมตริกซคอนเวอรเตอร 3 เฟส สําหรับการม็อดดูเลชั่นแบบทางออม [2]
แรงดันดานออกสามารถคํานวณไดจากV = SV (1)
กระแสดานเขาสามารถคํานวณไดจากI = S I (2)
ถากําหนดสวิตชชิ่งฟงกชั่นในรูปเมตริกซ= (3)

เงื่อนไขสถานะปดและเปดสวิตชถูกกําหนดโดย= 1 ปด ∈ { , , }, k ∈ { , , }= 0 เปด (4)
การม็อดดูเลชั่นของสวิตชตองไมทําใหเกิดการเปดวงจรดานออกซึ่งอาจทําใหสวิตชไดรับความเสียหาย และตองไมทําใหสวิตชปด
พรอมกันของวงจรดานเขาทําใหเกิดลัดวงจรสวิตชอาจไดรับความเสียหาย

2.1 สเปซเวกเตอรม็อดดูเลช่ันสําหรับวงจรบริดจเร็คติไฟร
จากรูปที่4 สเปซเวกเตอรสําหรับวงจรบริดจเร็คติไฟรเสมือนจะทําหนาที่เรียงกระแสดานไฟฟาเขา โดยใชสมการที่ (5)-

(6) เพ่ือแปลงระบบไฟฟา 3 เฟส เปนระบบไฟฟาเสมือน 2 เฟส ดังนี้

= 2
3
( √3

2
- √3

2
) (5)

=
2
3 a+ 1

2 b- 1
2 c (6)

เวกเตอรกระแสอางอิงสามารถคํานวณไดจากสมการ[ ] = + (7)
และมุมของเวกเตอรกระแสอางอิงมีคาเทากับθ = tan ( ) (8)
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รูปที่ 4 สเปซเวกเตอรวงจรบริดจเร็คติไฟร
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การคํานวณหาคาวัฏจักรงานสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (9)-(10)= = sin(60° − θ ) (9)

 =  = sin(θ ) (10)= (11)
โดยคาม็อดดูเลชั่นของเวคเตอรกระแสไฟฟาจะมีคาอยูเทากับศูนยถึงหนึ่ง 0 ≤ ≤ 1
2.2 สเปซเวกเตอรม็อดดูเลช่ันสําหรับวงบริดจอินเวอรเตอร

จากรูปที่5. แสดงสเปซเวกเตอรสําหรับบริดจอินเวอรเตอรเสมือน การแปลงตัวแปรระบบไฟฟา 3 เฟส เปนระบบไฟฟา
เสมือน 2 เฟส สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (12) และ (13)= (√ − √ ) (12)= ( + − ) (13)
เวกเตอรแรงดันไฟฟาอางอิงและมุมของเวกเตอรแรงดันไฟฟาอางอิงสามารถคํานวณจากสมการ| | = + (14)
และมุมของเวกเตอรแรงดันอางอิงθ = tan ( ) (15)
การคํานวณหาคาวัฏจักรงานคํานวณไดจาดสมการที่ (16)-(17)d = = m sin(60° − θ ) (16)d = = m sin(θ ) (17)m = √ (18)
โดยคาม็อดดูเลชั่นจะมีคาอยูเทากับศูนยถึงหนึ่ง 0 ≤ ≤ 1
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d


d
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รูปที่ 5 สเปซเวกเตอรบริดจอินเวอรเตอร

2.3 สเปซเวกเตอรม็อดดูเลช่ันสําหรับเมตริกซคอนเวอรเตอร
สเปซเวกเตอรม็อดดูเลชั่นสําหรับเมตริกซคอนเวอรเตอรสามารถสังเคราะหไดจาก สเปซเวก เตอรบบริดจเร็คติไฟร

และสเปซเวกเตอรบริดจอินเวอรเตอรเพ่ือใชควบคุมการเปด-ปดสวิตชเมตริกซคอนเวอรเตอร [1, 2] โดยแรงดันไฟฟาดานออกจะ
สัมพันธกับแรงดันดานเขาดวยสมการ= d V d I + d V d I + d V d I + d V d I (19)

โดยแรงดันไฟฟาดานออกจะสัมพันธกับแรงดันดานเขาดวยสมการ= d V I V + d d I V + d I d V + I d d V (20)
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จากสมการที่ (19) และ (20) ผลคูณของคาคาวัฏจักรงานของวงจรเสมือนทั้งสอง [1,2,10]= = sin(60 − )sin(60 − ) (21)= = sin(60 − )sin( ) (22)= = sin( )sin(60 − ) (23)= = sin( )sin( ) (24)
โดยทั่วไปดัชนีการมอดูเลชั่นของวงจรบริดจเร็คติไฟรจะถูกกําหนดใหเทากับ 1 และดัชนีการมอดูเลชั่นบริดจอินเวอรเตอรจะมีคา
ระหวาง 0-1

3. ทฤษฎีกังหันลม (Wind Turbine)
กังหันลมทําหนาที่แปลงพลังงานจลนทางงลมเปนพลังงานกลขับเคลื่อนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพ่ือแปรเปนพลังงานไฟฟา

เมื่อมวลอากาศเคลื่อนที่ พลังงานจลนสะสมในมวลอากาศสามารถหาไดจาก [8]P = ρAV (25)
โดย ρ คือความหนาแนนของมวลอากาศ (1.226 kg/m ), A คือพ้ืนที่หนาตัดของใบพัด ( m ), V คือความเร็วลม (m/s)
พลังงานจลน บางสวนของลมจะถูกแปรพลังงานกลขับเคลื่อน ใบพัดกังหันลมใหหมุนกําลงัไฟฟาที่ไดจากกังลมมีคาเทากับP = ρAC (β, )V (26)
Cp (, β) คือสัมประสิทธิ์กําลัง, β คือคามุมเอียงใบพัด (pitch angle), R เปนรัศมีของใบพัด (m) [8]C (β, ) = 0.5176


− 0.4β − 5 exp


+ 0.0068 (27)

โดยที่ i จะมีคาสัมพันธกับอัตราสวนความเร็ว i และคามุมเอียงของใบพัด


=

 . − . (28)
รูปที่6.แสดงคาประสิทธิภาพการแปรกําลังงานของใบพัดในรูปของอัตราความเร็ว ดังนั้นเพ่ือใหกังหันลมสามารถแปรกําลังพลังงาน
จลนของลมไดดีที่สุด ความเร็วรอบของใบพัดกังหันลมตองแปรผันความเร็วลมในอัตราสวนความเร็วที่เหมาะสม

รูปที่ 6 กราฟคุณสมบัติของกําลังไฟฟาเทียบกับความเร็วเชิงมุมของกงัหันลมโดยที่มุมศูนย (Pitch angle=0)

รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์กําลังตอคาอัตราสวนความเร็ว (Tip speed ratio) ของกงัหันลม
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4. การควบคุมเชิงเวกเตอร
การควบคุมเชิงเวกเตอรเปนการควบคุมมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําใหเลียนแบบการทํางานเหมือนกับมอเตอรไฟฟา

กระแสตรง โดยขดลวดสเตเตอรสามเฟสจะถูกแปลงใหเปนวงจรเสมือนสองเฟสตั้งฉากกัน สงผลทําใหสนามแมเหล็กและแรงบิด
สามารถควบคุมไดอยางอิสระ ในงานวิจัยนี้ใชการควบคุมเวกเตอรทางออมเพ่ือการควบคุมสนามแมเหล็กโรเตอรและความเร็วรอบ
ใหเหมาะสมที่สภาวะการทํางานของกังหันลม [4,5,10]
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รูปที่ 8 เวคเตอรกระแสไฟฟาและแรงดนัไฟฟาในแกนอางอิงซิงโครนัส

แบบจําลองพลศาสตรของอินดักชั่นมอเตอรในแกนอางอิงซิงโครนัสในรูปสมการดิฟเฟอรเรนเชียล [7]= − + + ( + ) (29)= + + + ( + ) (30)= − + + ( + ) (31)= + + + ( + ) (32)

สมการแรงบิดคํานวณไดจากสมการ= ( − ) (33)
จากรูปที่ (8) สนามแมเหล็กในแนวแกนตั้งฉากจะถูกควบคุมใหเทากับศูนยφ = 0 (34)
ทําใหสามารถคํานวณคาสลิปไดจากสมการω = (35)
ตําแหนงของสนามแมเหล็กโรเตอรไดจากสมการθ = ∫(ω + ω )dt (36)
สนามแมเหล็กโรเตอรไดจากสมการφ = L i (37)
แรงบิดสามารถคํานวณไดจากสมการT = (φ i ) (38)

สนามเหล็กโรเตอรจะแปรผันตรงกับกระแสไฟฟาในแนวแกนตรง แรงบิดแปรผันตรงกับกระแสในแกนตั้งฉาก และ
บลอคไดอะแกรมการควบคุมสนามแมเหล็กโรแตอรและความเร็วรอบแสดงในรูปที่ 9
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รูปที่ 9 แสดงการควบคุมเชิงเวกเตอรคอนโทรลโดยอางอิงสนามโรเตอรดวยวิธีทางออม [4]

5. การออกแบบอัตราขยายวงรอบการควบคุมความเร็วรอบ
ในการออกแบบความเร็วรอบนั้นเพ่ือใหงายตอการออกแบบจะพิจารณาใหอยูในสภาวะไรโหลด TL= 0 และสัมประสิทธิ์

ความเสียดทาน Bm มีคานอยมากสามารถ วงรอบการควบคุมความเร็วรอบบลอคไดอะแกรมแสดงดวยรูปที่ 10

S

Ki
Kp 

(s)ω*
mech


-



(s)ωqs

(s)iqs
(s)ωmechemT

K
eq

SJ

1

รูปที่10 แสดงวงรอบการควบคุมความเร็วรอบโดยวิธีตัวควบคุมพีไอ (PI controller) [7]

คาคงที่ K = i∗ (39)
การออกแบบการควบคุมแรงบิด นั้นตัวควบคุมแบบ PI จะใช ความถี่ตัดขาม 100 Hz และคา สวนเผ่ือมุมเฟส 60 องศา ดังนั้นคา
อัตราขยายของตัวควบคุม PI สามารถคํานวณไดจากสมการ [7]K = ( ( ) ) (40)K = ( ) (41)
จากคาพารามิเตอรของมอเตอรเหนี่ยวนําไฟฟาในภาคผนวก ทําใหสามารถออกแบบคาอัตราขยายของตัวควบคุม PI ได
Ki=3.60,Kp=0.0632 ผลการตอบสนองในเชงิความถี่แสดงไดดังรูปที1่1

รูปที่11. การตอบสนองเชิงความถี่ของรอบควบคุมความเร็ว
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6. การออกแบบอัตราขยายวงรอบการควบคุมกระแส
จากสมการแบบจําลองพลศาสตรของมอเตอรเหนี่ยวนําไฟฟา แรงดันไฟฟาในแนวแกนตรงและแกนตั้งฉาก[8]= − + + ( + ) (42)= + + + ( + ) (43)

ดังนั้นสมการที่ (42) และ (43) ทําใหสามารถสรางบลอคไดอะแกรมวงจรสมมูลของมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําได เมื่อพิจารณา
แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําไขวและแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํายอนกลับ(EMF) เปนสัญญาณรบกวนของระบบหลักบลอคไดอะแกรมการ
ควบคุมกระแสไฟฟาดวยตัวควบคุม PI ถูกแสดงไดดังรูปที่ (12) และ (13) เลือก ความถี่ตัดขาม ที่ 1kHz สวนเผ่ือมุมเฟส 60° [7]
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รูปที่12 แสดงวงรอบการควบคุมของกระแสแนวแกนตรงโดยวิธีตัวควบคุมพีไอ (PI controller) [7]
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รูปที่13 แสดงวงรอบการควบคุมของกระแสแนวแกนตั้งฉากโดยวิธีตัวควบคุมพีไอ (PI controller) [7]

K = ( )( ( ) ) (44)

K = ( ( ( )) ( )( ( ) ) (45)

จากคาพารามิเตอรของมอเตอรเหนี่ยวนําไฟฟาในภาคผนวก ทําใหสามารถออกแบบคาอัตราขยายของตัวควบคุม PI จะได Ki= 38,
Kp= 0.0338 และผลการตอบสนองในเชิงความถี่แสดงไดดังรูปที่ (11)

รูปที่14. การตอบสนองเชิงความถี่ของรอบควบคุมกระแส
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รูปที่ 15 กระแสไฟฟาดานเขาของเมตริกซคอนเวอรเตอร รูปที่ 16 กระแสไฟฟาดานเขาของเมตริกซคอนเวอรเตอรหลัง
ผานวงจรกรองความถี่ต่ํา

รูปที่ 17 กระแสไฟฟาดานออกของเมตริกซคอนเวอรเตอร รูปที่ 18 แรงดันไฟฟาดานออกของเมตริกซคอนเวอรเตอร

รูปที่ 19 กําลงัไฟฟาจริงและกําลงัไฟฟารีแอคทีฟดานออกของ
เมตริกซคอนเวอรเตอร

รูปที่ 20 กําลังไฟฟาจริงและกําลงัไฟฟารีแอคทีฟดานเขาของ
เมตริกซคอนเวอรเตอร

7. การจําลองการทํางาน
เพ่ือยืนยันความถูกตองการทํางานการควบคุมเชิงเวกเตอรสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา ปอนดวยเมตริกซคอนเวอร

เตอรขับเคลื่อนดวยกังหันลมแปรความเร็วได สามารถจําลองการทํางานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร PSIM คาตัวแปรสําคัญที่ใชใน
การจําลองการทํางานแสดงในภาคผนวก รูปที่ 15 แสดงกระแสไฟฟาดานเขาของเมตริกซคอนเวอรเตอรจะรูปรางเปนพัลสความถี่สูง
ซึ่งเปนผลจากการมอดูเลชั่นของเร็คติไฟรสวิตชชิ่งฟงกชัน รูปที่ 16 แสดงกระแสไฟฟาดานเขาของเมตริกซคอนเวอรเตอรหลังผาน
วงจรกรองความถี่ต่ํา (LC-filter) กระแสไฟฟาที่ปอนกลับเขาระบบจะมีรูปรางเปนไซน และกระแสฮารมอนิกสความถี่สูงจะถูกกําจัด
ออกไป รูปที่ 17 แสดงกระแสไฟฟาดานออกที่ปอนใหกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา กระแสไฟฟาจะเปนรูปไซนและมีคามุมของ
ตัวประกอบกําลังมากกวา 90 องศา ซึ่งแสดงใหเห็นวากําลังไฟฟาจริงจะถูกปอนเขาสูระบบไฟฟาและกําลังไฟฟารีแอคทีฟจะไหลเขา
สูเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพ่ือใชสรางสนามแมเหล็ก รูปที่ 18 แสดงรูปรางแรงดันไฟฟาดานออกของเมตริกซคอนเวอรเตอร จะมีรูปราง
เปนพัลสความถี่สูง เปนผลมาจากการมอดูเลชั่นของอินเวอรเตอรสวิตชชิ่งฟงกชั่น จะสังเกตไดวาคายอดของแรงดันไฟฟาจะ
เปลี่ยนแปลงตามแรงดันดานเขา ทําใหมีคุณลักษณะคลายกับอินเวอรเตอรหลายระดับซึ่งเปนขอดีทําใหกระแสฮารมอนิกสลดลงและ
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แรงบิดเรียบดี เมื่อเทียบกับอินเวอรเตอรดีซี-เอซี รูปที่ 19 แสดงกําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟารีแอคทีฟดานออกในสภาวะเสถียร
ของเมตริกซคอนเวอรเตอรซึ่งมีคาเทากับ -518.9W และ605.23Varตามลําดับ รูปที่ 20 แสดงกําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟารีแอคทีฟ
ดานเขาของเมตริกซคอนเวอรเตอร กําลังไฟฟาจริงที่ผลิตไดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําจะถูกปอนเขาสูระบบไฟฟา และ
กําลังไฟฟารีแอคทีฟจะถูกควบคุมใหเทากับศูนย แตกําลังไฟฟารีแอคทีฟดานเขามีคาเทากับ -100.26 Var เปนผลมาจากคาปาซิเตอร
ของวงจรกรองความถี่ต่ําดานเขา

8. สรปุ
บทความนี้นําเสนอการจําลองการควบคุมเชิงเวกเตอรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําปอนดวยเมตริกซคอนเวอรเตอร

ขับเคลื่อนดวยกังหันลมแปรความเร็วได หลักการทํางานและวิธีการม็อดดูเลชั่นเชิงสเปซเวกเตอรของเมตริกซคอนเวอรเตอรทางออม
ทฤษฎีกังหันลมและการควบคุมเชิงเวกเตอรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและการออกแบบวงรอบการควบคุมสนามแมเหล็กไดอธิบายใน
รายละเอียดผลการจําลองการควบคุมดวยวิธีที่นําเสนอดังกลาว ยืนยันไดวาสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค
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บทคดัย่อ 

จุดประสงคข์องงานวิจยัในครังนี เป็นการศึกษาโครงสร้าง และประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก

ในการยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึงจะใชว้ิธีการ

โซล-เจลสําหรับกระบวนการสังเคราะห์ผงไทเนียมไดออกไซด์ แล้วนาํไปรีฟลักซ์ด้วยเตาไมโครเวฟทีระดับ

พลงังาน เท่ากบั 180 วตัต์ เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชวัโมง หลงัจากนันนาํมาอบให้แห้งดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบั

พลงังาน เท่ากบั 180 วตัต ์เป็นเวลา 1 ชวัโมง การเปลียนเฟสและโครงสร้างต่างๆ ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ใช้

เครือง XRD, SEM และ BET พร้อมทงัทดสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการยอ่ยสลายเมทิลีนบลู

จะใชเ้ครือง UV-Vis ผลการทดลองพบว่า ผงไทเทเนียมไดออกไซด์แสดงเฟสอะนาเทสเพียงเฟสเดียว และผง

ไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเตรียมจากการรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบัพลงังานเท่ากบั 180 วตัต์ เป็นเวลา 3 

ชวัโมง จะใหป้ระสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูทีดีทีสุด ซึงมีค่าเท่ากบั 

36 เปอร์เซ็นต ์ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ 

 

คาํสําคญั : โฟโตแคตะไลติก ผงไทเทเนียมไดออกไซดโ์ซล-เจล ไมโครเวฟ  

 

Abstract 

The purpose of this research was to study microstructure and photocatalytic efficiency under 

fluorescence irradiation of TiO2 powders. The TiO2 powders were prepared by microwave-assisted sol-gel 

method. The prepared powders were refluxed at 180 watt for 1, 2 and 3 h and dried at 180 watt for 1 h by a 

conventional microwave oven. The phase transformations and microstructure of powders were characterized by 

XRD, SEM and BET. The photocatalytic activities of powders were evaluated by UV-Vis spectrophotometer. 

The results show all samples reveal that only the anatase phase. It was found that TiO2 powders refluxed at 180 

watt for 3 h were found to give the highest photocatalytic efficiency of about 36% under fluorescence. 

 

Keywords : Photocatytic, TiO2 powders, Sol-gel, Microwave 
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1. บทนํา 

วสัดุนาโน (Nanomaterials) เป็นวสัดุทีกาํลังดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ทัวโลกในช่วง

ทศวรรษนีอยา่งมากมาย และเป็นไปดว้ยความรวดเร็วอย่างทีวสัดุอืนๆ ไม่เคยไดรั้บมาก่อนสาเหตุสําคญัอาจจะ

เนืองมาจากศกัยภาพของวสัดุนาโนทีสามารถทาํการปฎิวติังานดา้นวสัดุศาสตร์ให้เกิดขึนและนาํมาใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยา่งมหาศาล โดยผ่านโครงสร้างในระดบัอะตอมซึงเป็นตวัควบคุมสมบติัทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ สมบติัทาง

ฟิสิกส์และทางเคมี เช่น สภาพแม่เหล็ก ตวักระตุน้ปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมทางแสง เป็นตน้ นอกจากนียงัทาํให้

เกิดการพฒันาเทคโนโลยีดา้นต่างๆ เช่น ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ เซรามิก ตวัเก็บขอ้มูลแม่เหล็ก รวมทงัพฤติกรรม

เชิงกลของวสัดุก่อรูปพลาสติกยงิยวด ตลอดจนวิทยาศาสตร์และวิทยาการดา้นอืนๆ มากมาย การพฒันาโครงสร้าง

นาโนของวสัดุก่อให้เกิดคาํถามทีเพิมขึนอย่างมากมายว่าทาํไมสมบติัต่างๆ ของวสัดุจึงเปลียนแปลงไปเมือลด

สเกลโครงสร้างจากระดบัไมโครสเกล (10-6 เมตร) ลงสู่ระดบันาโนสเกล (10-9 เมตร) เช่น มีค่าความเครียดเชิงกล

สูงขึน การกระจายแสงเพิมขึน ค่าความร้อนจาํเพาะสูงขึน และสภาพความตา้นทานไฟฟ้าเปลียนไป เป็นตน้ เมือ

เปรียบเทียบกบัวสัดุเดิมของตวัมนัเอง (ศุภกร และคณะ, 2549) 

วสัดุนาโนทีนกัวิทยาศาสตร์และนกัวิจยัใหค้วามสนใจกนัอยากแพร่หลายในปัจจุบนักคื็อ ไทเทเนียมได

ออกไซด์ (Titanium dioxide; TiO2) เนืองมาจากมีสมบัติโฟโตแคตะไลติก (Photocatalytic) ทีดีภายใต้แสง

อลัตราไวโอเลตหรือแสงยูวี (Ultraviolet; UV) ไม่มีรายงานความเป็นพิษ และราคาถูก (Fujishima et al., 2000) 

และยงัพบอีกว่ากระบวนการผลิตผงไทเทเนียมไดออกไซดส์ามารถดาํเนินการไดห้ลากหลายวิธี ตวัอย่างเช่น Inert 

gas condensation (Marcial et al., 2005), Hydrothermal processing (Fanda et al., 2007), Solution combustion 

(Mimani et al., 2001) และกระบวนการโซล-เจล (Sol-gel) (Schmidt et al., 2000; Xianfeng et al., 2005) ซึงแต่ละ

วิธีจะมีขอ้ดีและขอ้เสียทีแตกต่างกนั โดยการเตรียมผงไทเทเนียมไดออกไซดจ์ากกระบวนการโซล-เจล เป็นทีนิยม

สาํหรับการเตรียมในหอ้งทดลองหรือห้องปฏิบติัการต่างๆ เพราะผงทีไดจ้ะมีความบริสุทธิสูง และค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินการตาํ (Jerzy et al., 1997; Tianfa et al., 2001) แต่กระบวนการเตรียมดว้ยวิธีโซล-เจลจาํเป็นตอ้งมี

เครืองมือหรืออุปกรณ์เฉพาะในการดาํเนินการ เช่น เตาเผาอุณหภูมิสูง เพือใชใ้นการเผาตวัอยา่งหรือชิ นงานใหเ้กิด

เป็นโครงสร้างเฟสต่างๆ ตามตอ้งการ ซึงเตาเผาอุณหภูมิสูง ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ทีมีราคาสูง ดงันันเพือ

หลีกเลียงการใช้เตาเผาอุณหภูมิสูง การดาํเนินงานวิจัยในครังนีจึงเป็นการประยุกต์ใชเ้ตาไมโครเวฟในการ

สังเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์แทนการใช้เตาเผา หรือกล่าวได้อีกนัยหนึงว่าเป็นการเปลียนจากการ

สังเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซดที์อุณหภูมิสูงมาเป็นการสังเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซดที์อุณหภูมิตาํ 

 

2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

2.1 วัสดุและสารเคมี 

วสัดุและสารเคมีสําหรับการดาํเนินงานวิจัยในครังนี ไดแ้ก่ Ethanol (C2H5OH) (98% บริษัท Fluka 

Sigma-Aldrich), Titanium (IV) isopropoxide (TTIP) (98% บริษทั Fluka Sigma-Aldrich), Hydrochloric acid 

(HCl) (98% บริษทั Fluka Sigma-Aldrich) ความเขม้ขน้ 2 โมลาร์ (M) และนาํกลนั 
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2.2 การสังเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ 

การสังเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ เริมตน้โดยการนาํ C2H5OH ปริมาตร 150 มิลลิลิตร ผสมกบั 

TTIP ปริมาณ 10 มิลลิลิตร กวนสารละลายดว้ยเครืองกวนแท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) ดว้ยความเร็ว 1,000 

รอบต่อนาที จนครบ 15 นาที ทีอุณหภูมิห้อง แลว้เติมนาํกลนัปริมาตร 250 มิลลิลิตร และเติม HCl ปริมาตร 3 

มิลลิลิตร (pH เท่ากบั 3) แลว้กวนต่อไปอีกจนครบ 45 นาที กจ็ะไดเ้ป็นสารละลายทีมีลกัษณะเป็นสารแขวนลอย

คลา้ยนาํนม (รูปที 1) 

 

 
 

รูปที 1 ลกัษณะของสารละลายคลา้ยนาํนม 

 

หลงัจากนนันาํสารละลายไปรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบัพลงังาน 180 วตัต์ เป็นเวลาต่างๆ ไดแ้ก่ 

1, 2 และ 3 ชวัโมง แลว้นาํสารละลายไปอบใหแ้หง้ดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบัพลงังาน 180 วตัต ์เป็นเวลา 1 ชวัโมง 

กจ็ะไดผ้งไทเทเนียมไดออกไซด ์

ก่อนนาํผงไทเทเนียมไดออกไซดไ์ปตรวจสอบคุณลกัษณะต่างๆ ดว้ยเครือง XRD, SEM และ BET หรือ

ทดสอบและศึกษาประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบูลภายใตแ้สง

ฟลูออเรสเซนซ์ตอ้งทาํการบดผงไทเทเนียมไดออกไซดใ์หล้ะเอียดดว้ยเครืองบดสาร สําหรับการดาํเนินงานวิจัย

ในครังนี จะใชส้ัญลกัษณ์แทนผงไทเทเนียมไดออกไซดที์ผ่านการรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบัพลงังาน 180 

วตัต ์เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชวัโมง แทนดว้ย T1, T2 และ T3 ตามลาํดบั โดยลกัษณะของผง T1, T2 และ T3 แสดง

ดงัรูปที 2 
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รูปที 2 ลกัษณะของผงไทเทเนียมไดออกไซดที์ผ่านการรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบัพลงังาน 180 วตัต ์ 

เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชวัโมง 

 

2.3 การตรวจคุณลักษณะ 

การดาํเนินงานวิจยัในครังนีใชเ้ทคนิค XRD (รุ่น X’Pert MPD, PHILIPS, Netherlands) ศึกษาโครงสร้าง

ผลึกของเฟส และคาํนวณหาขนาดของผลึกของแต่ละเฟสผงไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเกิดขึน โดยใชส้มการ 

Scherrer (Khatamian et al., 2009) ดงัสมการที (1) และใชเ้ครือง SEM (รุ่น Quanta400, FEI, Czech Republic) 

และเครือง BET (Autosorb 1 MP, Quantachrome) เพือตรวจลกัษณะและพืนทีผิวของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ 

ตามลาํดบั 

 

0.9 cost B            (1) 

 

เมือ t คือ ขนาดของผลึก (นาโนเมตร),   คือ ความยาวคลืนของรังสีเอ็กซ์ (CuK  = 0.15406 นาโน

เมตร),   คือ Line width at half maximum height (เรเดียน) และ   คือ มุมเลียวเบน (องศา) 

 

2.4 ทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก 

 ตวัอยา่งทีใชท้ดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู อยู่ในรูปของผง 

ซึงในการทดสอบจะใชผ้ง 0.0375 กรัมต่อสารละลายเมทิลีนบลูความเขม้ขน้ 1 × 10-5 โมลาร์ ปริมาตร 10 

มิลลิลิตร นาํผงและสารละลายเมทิลีนบลูใส่ในหลอดทดลอง แลว้นาํไปวางในตูมื้ดเป็นเวลา 1 ชวัโมง (ลดผลจาก

การดูดซับทีผิวอนุภาค) แลว้นาํไปวางในตูเ้พือรับแสงฟลูออเรสเซนซ์ ขนาด 110 วตัต์ โดยความยาวคลืนย่านยูวี 

(310-400 นาโนเมตร) เป็นเวลา 6 ชวัโมง สุ่มเกบ็ตวัอยา่งสารละลายเมทิลีนบลู ทุกๆ 1 ชวัโมง (วีระชยั แสงฉาย, 

2556) แลว้นาํไปวดัค่าความเขม้ขน้ของสารละลายทีเปลียนแปลงดว้ยเครือง UV-Vis แลว้บนัทึกผล เพือศึกษา

อตัราการลดลงของความเขม้ขน้ของสารละลายเมทิลีนบลู เมือเวลาในการไดรั้บแสงฟลูออเรสเซนซ์ เพิมขึน โดย

ทดลองสภาวะละ 3 ตวัอยา่ง แลว้คาํนวณหาประสิทธิภาพในการยอ่ยสลายสารเมทิลีนบูลดว้ยอตัราการย่อยสลาย

สารละลายเมทิลีนบูล (C/C0) และเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู (%Degradation of MB) โดยใช้

สูตรดงัสมการที (2)  

- 183 -



%Degradation of MB = 100 x (C0-C) / C0         (2) 

   

  เมือ C0 คือ ความเขม้ขน้สารละลายเมทิลีนบูลเริมตน้ เท่ากบั 1×10-5 โมลาร์ และ C คือ ความเขม้ขน้

สารละลายเมทิลีนบูล ณ เวลาทดสอบ (โมลาร์) 

 

3. ผลการทดลอง 

 

3.1 ผลการตรวจคุณลักษณะ 

ผลการศึกษาการเปลียนแปลงเฟสทีเกิดขึนของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ทีผ่านการรีฟลกัซ์ด้วยเตา

ไมโครเวฟทีระดบัพลงังาน 180 วตัต ์เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชวัโมง หรือของตวัอย่างทีกาํหนดสัญลกัษณ์ไวข้า้งตน้ 

คือ ผงไทเทเนียมไดออกไซด ์T1, T2 และ T3 แสดงดงัรูปที 3 พบว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์ตรวจสอบพบเพียง

เฟสอะนาเทสเพียงอยา่งเดียว ซึงสรุปไดว้่าเวลาในการรีฟลกัซ์ทีระดบัพลงังาน 180 วตัต์ ดว้ยเตาไมโครเวฟไม่มี

ผลในการเปลียนแปลงเฟสของผงไทเทเนียมไดออกไซด ์และเมือนาํขอ้มูลมาคาํนวณหาขนาดผลึกของเฟสอะนา

เทสพบว่า ขนาดผลึกอะนาเทสของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, T2 และ T3 มีแนวโน้มขนาดลดลง เมือเวลาใน

การรีฟลกัซ์เพิมขึน เนืองมาจากมีการสะสมของพลงังานความร้อนทีมากกว่า (Saowaluk et al., 2001) ซึงขนาด

ผลึกอะนาเทสมีเท่ากบั 20.7, 13.8 และ 9.3 นาโนเมตร สําหรับผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, T2 และ T3 

ตามลาํดบั  

 
 

รูปที 3 ผล XRD ของผงไทเทเนียมไดออกไซด ์T1, T2 และ T3 

 

การตรวจสอบลักษณะรูปร่างของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, T2 และ T3 ด้วยเครือง SEM ที

กาํลงัขยายเท่ากบั 10,000, 30,000 และ 50,000 เท่า แสดงดงัรูปที 4 ซึงผลตรวจสอบดว้ย SEM พบว่า ขนาดอนุภาค

ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, T2 และ T3 อยู่ในช่วงขนาด 1-5 ไมโครเมตร โดยผงไทเทเนียมไดออกไซด์มี

รูปร่างหลายเหลียม เนืองมาจากขนัตอนการเตรียมผงไทเทเนียมไดออกไซด์ ในการนาํไปตรวจสอบดว้ย SEM มี
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การบดผงไทเทเนียมไดออกไซดด์งัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และการตรวจพืนทีผิวของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, 

T2 และ T3 ดว้ยเครือง BET พบว่า พืนทีผิวของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, T2 และ T3 มีแนวโน้มเพิมขึน เมือ

เวลาในการรีฟลกัซ์เพิมขึน โดยมีค่าเท่ากบั 207.49, 208.01 และ 216.06 ตารางเมตรต่อกรัม (m2/g) สําหรับผง

ไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, T2 และ T3 ตามลาํดบั จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ขนาดอนุภาคของผง

ไทเทเนียมไดออกไซด ์T3 เลก็กว่า T2 และเลก็กว่า T1 ตามลาํดบั 

 

 
 

รูปที 4 ผล SEM ของผงไทเทเนียมไดออกไซด ์T1, T2 และ T3  

 

3.2 ผลการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก 

ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกสาํหรับโครงการวิจัยนี จะรายงานผลเป็นค่าของอตัราการ

ยอ่ยสลายสารเมทิลีนบลู และค่าเปอร์เซ็นตก์ารยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, 

T2 และ T3 ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ทีเวลาไดรั้บแสงต่างๆ ซึงมีรายละเอียดดงันี อตัราการยอ่ยสลายสารละลาย

เมทิลีนบลูของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของตวัอย่างควบคุม (Control) ในกรณีไม่มีผงไทเทเนียมไดออกไซด ์

และผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, T2 และ T3 ภายใตแ้สงแสงฟลูออเรสเซนซ์ ทีเวลาไดรั้บแสงแสงฟลูออเรส

เซนซ์1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ชวัโมง แสดงดงัรูปที 5 
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รูปที 5 อตัราการยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูของตวัอยา่งควบคุมและผงไทเทเนียมไดออกไซด ์ 

T1, T2 และ T3 ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ ทีเวลาในการรับแสงต่างๆ 

 

จากขอ้มูลพบว่า อตัราการยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูมีค่าสูงขึน เมือเวลาในการไดรั้บแสงฟลูออเรส

เซนซ์เพิมขึน เพราะแสงฟลูออเรสเซนซ์ทีไดรั้บจะมีค่าพลงังานทีสูง ดงันนัเมือไดรั้บแสงฟลูออเรสเซนซ์ในเวลาที

มากขึนกจ็ะมีการสะสมของพลงังานทีมากเช่นกนั จึงส่งผลใหไ้ปกระตุน้ใหเ้กิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะลิกในการย่อย

สลายสารละลายเมทิลีนบลูทีดี (วีระชยั แสงฉาย, 2556) และพบว่าเวลาในการรีฟลกัซ์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์

ดว้ยเตาไมโครเวฟมีผลต่ออตัราการยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลู โดยเมือใชเ้วลาในการรีฟลกัซ์เพิมขึน ส่งผล

ใหอ้ตัราการยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูมีค่าเพิมขึน เนืองมาจากขนาดอนุภาคของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที

มีขนาดเลก็ ขนาดผลึกของอะนาเทสทีเลก็ลง และค่าพืนทีผิวทีเพิมขึนนนัเอง จากขอ้มูลทีกล่าวมา พบว่าอตัราการ

ย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T3 สูงกว่า T2 และสูงกว่า T1 ตามลาํดบั โดย

หลงัจากไดรั้บแสงฟลูออเรสเซนซ์ เป็นเวลา 6 ชวัโมง อตัราการยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูของผงไทเทเนียม

ไดออกไซด ์T1, T2 และ T3 มีค่าเท่ากบั 0.75, 0.71 และ 0.64 ตามลาํดบั ในขณะทีอตัราการย่อยสลายสารละลาย

เมทิลีนบลูของตวัอยา่งควบคุมมีค่าเท่ากบั 0.95 

นอกจากการศึกษาอตัราการยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลู เพืออธิบายประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโต

แคตะไลติกแลว้ ในการดาํเนินงานวิจัยในครังนี ได้คาํนวณเป็นเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู

เพิมเติมของตวัอย่างควบคุม และผงไทเทเนียมไดออกไซด์ T1, T2 และ T3 ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ ซึงผล

การศึกษาแสดงดงัรูปที 6 จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่า เปอร์เซ็นตก์ารย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูของผงตวัอย่าง

ควบคุม และผงไทเทเนียมไดออกไซด ์T1, T2 และ T3 ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ เป็นเวลา 6 ชวัโมง มีค่าเท่ากบั 

5.4, 24.8, 28.6 และ 36.4 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั โดยผงไทเทเนียมไดออกไซดที์ผ่านการรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟ

เป็นเวลา 3 ชวัโมง (T3) แสดงค่าเปอร์เซ็นตก์ารยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูทีดีทีสุด หรือกล่าวไดอ้ีกนยัหนึงว่า

แสดงประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกทีดีทีสุด 

 

- 186 -



 
 

รูปที 6 เปอร์เซ็นตก์ารยอ่ยสลายสารละลายเมทิลีนบลูของตวัอยา่งควบคุมและผงไทเทเนียมไดออกไซด ์T1, T2 

และ T3 ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ ทีเวลาในการรับแสงต่างๆ 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเตรียมดว้ยวิธีการโซล-เจล แล้วนาํไปรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดับ

พลงังานเท่ากบั 180 วตัต์ เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชวัโมง หลงัจากนันนาํมาอบให้แห้งดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบั

พลงังานเท่ากบั 180 วตัต ์เป็นเวลา 1 ชวัโมง แลว้นาํมาศึกษาการเปลียนเฟสและโครงสร้างต่างๆ ดว้ยเครือง XRD, 

SEM และ BET พร้อมทงัทดสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู

ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ ผลการทดลองสามารถสรุปไดด้งันี 

 ผงไทเทเนียมไดออกไซดที์ผ่านการรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบัพลงังาน 180 วตัต์ เป็นเวลา 

1, 2 และ 3 ชวัโมง จะแสดงเพียงเฟสอะนาเทส และขนาดผลึกอะนาเทสมีแนวโน้มขนาดลดลง 

เมือเวลาในการรีฟลกัซ์เพิมขึน ส่วนพืนทีผิวของผงไทเทเนียมไดออกไซด์มีแนวโน้มเพิมขึน เมือ

เวลาในการรีฟลกัซ์เพิมขึน โดยผงไทเทเนียมไดออกไซด์ทีผ่านการรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟที

ระดบัพลงังาน 180 วตัต ์เป็นเวลา 3 ชวัโมง มีขนาดผลึกอะนาเทสเลก็ทีสุด และมีพืนทีผิวมากทีสุด 

 ขนาดอนุภาคของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ทีผ่านการรีฟลกัซ์ดว้ยเตาไมโครเวฟทีระดบัพลงังาน 

180 วตัต ์เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชวัโมง มีขนาด 1-5 ไมโครเมตร และมีการรวมตวักนั 

 ผงไทเทเนียมไดออกไซดที์ไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์ทีเวลาในการรีฟลกัซ์ เท่ากบั 3 ชวัโมง 

จะแสดงประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูทีดี

ทีสุด ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนซ์ ซึงมีค่าเท่ากบั 36.4 เปอร์เซ็นต ์ภายหลงัการไดรั้บแสง 6 ชวัโมง  
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 �O�����	�P.������QR�P.������OQS�%����T$#�U�V.�W�X��.$�V����X� ����X���T�Y���Z���U����
�������O�����	���[��V.U��O�\��S�VW���$S�V���U��]��U����X�$S�VW��QR% ��� �̂Q���$���.$U��_U ����`$
��`�OaT._U ��������U������$O��"�U����.$����O�����	����_U ��������O��"��bQ�]]����O�����	�U�]
U��W�X[�[�	�S�VW��QR%S�VU�U����Qc�]��� #Y���� 60 ��� U�]Q�	���U��W�X[�[�	�S�V��T.��� 300 ��� (EN(300d)) 
���#�.]�bQ�]]�.$����O�����	�#Y���� 5 �Y����V$ �����^�O	T�Q�	���
	`��V��%��.g��.�Qh�����S%X 4 
�Y����V$ ���_U ��������U������$O��"�U���%X������	��.g�Si����%#Y��O�� (Polymorphism Chain 
Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism: PCR-RFLP) [�U��_U �O]�V�]�	��� intron1 �.$���
�O�����	�O]�������U������$O��"�U����O��$�Y����V$�%��� Q��U��bQ�]]����O�����	�#Y���� 3 
genotypes: GG, GT ��� TT %X���	"�U����%#Y��O��%X���.g�Si��  XbaI ���� �̂T�.$#���S�Qc GG ���.����� G ���V�
�b$��T��% (0.56 ��� 0.74 ����Y�%�]) U���	��������������O��"�����V�$�bQ�]]#���S�Qc�.$����O�����	�U�]
��U ��U��W�X[�[�	�S�V��T.��� 300 ��� W��QR%S�VU�U����Qc�]��� O]�V� �bQ�]]#���S�Qc���������O��"�U�]
��U ��U��W�X[�[�	�S�V �bQ�]]#���S�Qc GT �.$����O�����	�]�	��� intron1 W�X[�[�	�S�V�b$U�V��bQ�]] 
#���S�Qc GG ��� TT (53.32, 37.50 ��� 36.67 n.$ ����Y�%�]) 
 

�E��E���C : �O�����	� [�[�	�S�V ����QR%S�VU�U����Qc�]��� 
 

Abstract 
Prolactin (PRL) is an anterior pituitary polypeptide hormone with a wide range of physioligical 

function, and the PRL gene may be involved in the duck ovarian follicle development and egg formation 
process. The objective of this study was to investigate polymorphism of the PRL gene and the association 
between PRL genotypes with egg production trait in Khaki Campbell ducks by Polymorphism Chain Reaction 
technique (PCR) for 5 sites, Four pairs of primers were used to amplify and screen polymorphisms in the duck 
PRL gene by Polymorphism Chain Reaction -Restriction Fragment length Polymorphism (PCR-RFLP). The 
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results showed that only intron1 region was polymorphism, and results in three genotypes GG (416 bp), GT 
(416, 354, 62 bp) and TT (354, 62 bp) can be detected by XbaI. The results revealed that the duck PRL gene is 
rich in polymorphisms in this duck population. The frequencies of genotype GG were the highest and allele G 
were dominant allele. The association analysis between the polymorphism in intron1 of the PRL gene and egg 
production was carried out. In Khaki Campbell population, association analysis demonstrated GT genotype 
associated with higher egg production than the GG and TT genotype 
Keywords : prolactin, egg production and Khaki Campbell ducks 
 
1. �H�E� 

#�$���%���� !��"����QR�Oa`���T���`�$�QR%S�V���V$W�ZV�.$Q����S�����U�����`�$�QR%S�V��$�QR�

�� tU	#
��
�����	 �̂
��	��.$�U ��U�#�$���%���� !��"��� �QR%S�V���O��"��U�U����Qc�]����QR����O��"����T��

U�����`�$�OaT.W�X[�[�	�S�V��U��T��%W�Q����S�� �QR%S�V����U ����T�Y���Z��$�� tU	#������U �� S%X�UV 

��U ��U��W�X[�[�	�S�V U����	]�� ���������^W�U���X�������� ���Q���	�"	��OU��W
X.���� i_T$

��U ����T�Y���Z��$�� tU	#���V���`�X���QR����
�`��%�b��V��.$����QR%S�V �%��uO����U ��U��W�X[�[�	�S�V�QR�

��U ����T�Y���Z��U��$�� tU	#W������QvU��TW�X[�[�	�S�V (Kim et al., 2004) ��g�S%X�V�W����O��%�X.���T���`�$

�QR%S�Vwb$�%���U�������^O]�����Q�Q����.$U��W�X[�[�	�S�VW��QR%S�VU�U����Qc�]�����V�����S%X ��U

��U�	#�������^��%��a.U�����X�$wb$�QR%S�VU�U����Qc�]�����	T��X���T�������]��	�.]��.$�����X.$U���.$

�U ��U���T�������������U�]���O�.$�X.$ 	̂T� �������U ��%X��U��W�X[�[�	���$��������X.$U���V.���

�V��W�U���%�X����U��[�	�����O	T�����^��U��[�	�S%X�QR�.�V�$%� i_T$W�$���	#��
	`���`S%X��g$��g�����^��

%X��U��W�X[�[�	�S�V�QR��Qh�����W�U��Q��]Q��$O��"�� ��U�QR%S�V��[�[�	�S�V�TY��V.�U���]�V.�X����U��[�	�

����U���OU��[�	��bU�QR%�V.��TY��$SQ%X�� i_T$Qx##����T��[��V.U��W�X[�[�	�S�VW��QR%S�VU�U����Qc�]���

�����^#Y���US%X�QR� 2 Qx##�����U �a. Qx##��#�U�	T$��%�X.� P.���������	T$��%�X.��.]�������� S%X�UV ����

�����aT���$��T�����S%X��] ���.�����X����[��V.U��W�X[�[�	�S�V (Lewis and Gous, 2006) ���.�U��_T$Qx##�� 

�a. O��"�U�����[��V.[�[�	�S�V i_T$$���	#��
	`���`S%X��g$��g������Y���Z�.$O��"�U����.$�QR%S�VU�U����Qc�]���

#_$S%X�������$W�U��
V��O�\��O��"�U��������.�V�$��T$�a���������� %X��U���Y�����	���$.�bO��"��������

W
XW�U��Q��]Q��$O��"���QR%S�VU�U����Qc�]����%�_U ������T���������O��"�U�]U��W�X[�[�	�S�V ����O�����	� 

(PRL gene) i_T$#��QR������T����X���TW�U��[�	�P.������O�����	�#�U�V.�W�X��.$�V����X�i_T$P.������O���

��	����������O��"�U�]�$#�U���a]O��"���.$����� ��UQ�	���P.������O�����	��b$��[�W�X��������%U���US�V 

��$S�Vwy.�������T���Y�W�X�U	%U��nxUS�Vi_T$�V$[�W�X[�[�	�S�V�%���SQ%X�� %�$��`�$���	#��
	`���`�OaT._U �����

���U������$O��"�U����.$ PRL gene ��� _U ��bQ�]]�.$ PRL gene �V.U��W�X[�[�	�S�VW��QR%S�VU�U�

���Qc�]��� 
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2. ���KB �����
 
1. ��� �̂Q���$����T 1 _U ��������U������$O��"�U����.$����O�����	� 
2. ��� �̂Q���$����T 2 ���#�.]�������O��"��bQ�]]#���S�Qc�.$����O�����	��V.����^��U��

W�X[�[�	�S�VW��QR%S�VU�U����Qc�]��� 
 

3. ��	������<�� 
$���	#��
	`���`�QR�$���	#���
	$�%�.$ �Y�U��_U �#�U�X.�b� 2 �V�� �a. �X.�b�O��"�Q�����	����X.�b�

��U ��Q��U��.$�QR%S�VU�U����Qc�]����]]������  
������%�.$ 
�QR%S�VU�U����Qc�]����O����#Y���� 60 ��� .��� 16 ��Q%��� ���`�$]�U�$��]��U����������Y�

���aT.$����Q��#Y�����������TQvU�OaT.W
XW�U���Ug]�X.�b�O��"��Q�����	 �QR%S�V��T�Y���_U �W����`$��`�QR��QR%S�V��T��
���V$O��"�U���#�U���V$�%���U�� [V��U�����`�$%bW����O��%�X.��%���U����`$��V�QR%S�V.��� 1 ��� �QR%��T�Ug]
�X.�b�[�[�	�S�VS%X��].����
�	%�%���U�� b̂U#Y�U�%.����Q�	��� 120 U����V.����V.��� 

U���Ug]�X.�b� 
�Y�U���Ug]�X.�b�O��"��Q�����	 �
V� �������Q��#Y��������� .��� �O �X.�b���U ��Q��U� �
V� .������

��U�.$U��W�X[�[�	�S�VW��QR%S�V������ #Y����S�V������W���V����� U���Ug]�X.�b�#�U�X.$Q�	]��	U���Y�U��
�#���Ug]��a.%#�U]�	�����X���a.%%Y�]�	���W�XQvU (wing vein) %X����g�u�%���].�� 22 ���%������� 1 �	`� 
Q�	���� 500-1,000 S�����	��/��� [��U�]���Qh.$U��U����g$����.$��a.% 0.5 M EDTA 
(Ethylenediaminetetraacetic acid) Q�	���� 200 S�����	�� ���V�W�X��X�U�� �OaT.W
XW�U���U�%%��.g��.%X���	"� 
silica gel �Y����]U�����#�������U������$O��"�U����.$��� PRL �V.SQ 
 U���O	T�
	`��V����� PRL ���_U ��������U������$O��"�U����.$��� PRL %X������	� 
Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) 
 �Y�U�����#�.]
	`���� PRL ���$#�U�O	T�Q�	���
	`��V������%�W
X����	� PCR #�USO���.����T
..U�]]�%� Cui et al. (2011) i_T$��.]��������O�����	� #Y���� 5 ]�	��� ����������T��������.$��V��
SO���.�� ��%$%�$����$��T 1 ����Y�U�����#�.]�������U������$O��"�U����.$
	`����%X��U���V.�%X��
�.g�Si����%#Y��O�� (Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Product: PCR-RFLP) ��%$%�$
����$��T 2 #�U��`����#�.]���%�.$
	`�%��.g��.��T b̂U�V.�%X���.g�Si����%#Y��O��%X�� 2% agarose gel ����Y���
#Y���U�bQ�]]#���S�Qc�.$���#�U���%�.$
	`�%��.g��.��T b̂U�V.� 
 
�����H�M 1 �X.�b��.$SO���.��#Y���� 5 ]�	�����TW
XW�U��_U � 
Primer name Primer sequence (3~    5~) Region Tm (°C) 
PRL-F1 AAATTCCCTCTCACAGTTACA 5~ flanking region and 

intron 1 
60 

PRL-R1 GATGCAGAGACAAGTTTCACC 
PRL-F2 AATCGAATGACTATGCTTGCC exon 2 S�V�����^���#O] 
PRL-R2 TACTGAAGGGATTTTTATATG 

- 191 -



Primer name Primer sequence (3~    5~) Region Tm (°C) 
PRL-F3 CTTTTAGTGCTGACCATTGTT intron 2 58 
PRL-R3 CCCTCCGCTCTATCTCACACT 
PRL-F4 AAATAAATTCCTAGATCTCTG exon 4 and intron 4 56 
PRL-R4 TAACTGAATCTGAGAACTTTG 
PRL-F5 TGCAAACCATAAAAGAAAAGA exon 5 and 3~ flanking 

region 
60 

PRL-R5 CAATGAAAAGTGGCAAAGCAA 

�����B Tm �a. .����b�	
V�$ annealing �.$SO���.�� 

  °C �a. .$��i��i��� 
 
�����H�M 2 �V��Q��U.]W�Q�	U	�	���.�Si����%#Y��O���.$
	`��V�� DNA �.$��� PRL 

Reaction mixed (µl) PRL1 PRL5 

Xba I Pst I 

Sterile H2O 6.4 6.5 
10X Buffer 1.0 1.0 
100X BSA 0.1 - 

Enzyme (10 unit/µl) 0.5 0.5 

PCR product 2.0 2.0 
Total mixed 10.0 10.0 
 
 U���	��������X.�b� 
 _U ����$��X�$��$O��"�U����.$��� PRL W�Q��
�U��QR%S�VU�U����Qc�]��� �%��Q���]����]����
��U�V�$�.$���� �̂T#���S�Qc���.����� ����	��������������U������$O��"�U����.$��� PRL ��� _̂$U��
�%�.]��%�� Hardy-Weinberg equilibrium W��QR%S�VU�U����Qc�]��� %�$��` 

1. �	����������� �̂T#���S�Qc���.������.$��� PRL 
�	������������� �̂T.������������ �̂T#���S�Qc ��� PRL ��T�����^���#O]S%XW��QR%S�VU�U�

���Qc�]��� %�$�� ̀
 

�� �
∑��
�

    1 

UY���%W�X 
   �� � ���� �̂T#���S�Qc��T		 
   
� � #Y�����������TO]#���S�Qc��T		 
   � � #Y�����������`$��%��T���X.�b�#���S�Qc 
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���   �����	������
�� � 	��� �
�

�
�����  2 

 
UY���%W�X ���	���	���  �QR����� �̂T Homozygous ��� heterozygous genotype ����Y�%�� 

2. U���%�.]��%�� Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) 
�%�.]��%�� Hardy-Weinberg equilibrium �.$��� PRL �OaT.���#�.]U���U	% gene 

forces ��T.�#�U	%�_`�W��QR%S�VU�U����Qc�]����%��%�.]%X�� chi-square (χ2) (Falconer and Mackey, 1996) 
 

�� � ∑
��� !�"#

!�
�
�$�     3 

UY���%W�X 
   O� � #Y�������.�V�$��$�U���T��	genotype	��T	locus	i 
   E� � #Y�������.�V�$��%���$��T��	genotype	��T	locus	i 
 

 U���	��������������O��"�����V�$ genetic marker U�]��U ��U��W�X[�[�	�S�V #�W
X�X.�b��.$
��U ��#Y����S�V����#� _̂$.��� 300 ��� (EN (300d)) W�U��_U ����`$��`��U���	�������%X���	"�U�� General 
Linear Model (GLM) i_T$������	t�� �a. �bQ�]]#���S�Qc��.	�"	O��V.��U ��U��W�X[�[�	�S�V 
  
   ijjiij GSy εµ +++=     4 

   ��aT. yij = �V���$�U� phenotype �.$��U ��[�[�	�S�V 
    µ = over all mean 
    S = .	�"	O���aT.$#�UOV.O��"�� 
    G = .	�"	O��.$#���S�Qc 

    εij = �������%���aT.� 

 
4. �������<�����>A� ��� 

4.1 �������U������$O��"�U����.$��� PRL 
U���%�.]�������U������$O��"�U����.$��� PRL %X������	� PCR-RFLP 
4.1.1 ���$#�UU���O	T�Q�	���
	`��V��%��.g��.%X��SO���.����`$��% 5 �Y����V$ (��U�� PRL1, 

PRL2, PRL3, PRL4 ��� PRL5) �����^�O	T�Q�	���
	`��V��%��.g��.S%X��`$��% 4 ��U�� �a. PRL1, PRL3, PRL4
��� PRL5 O]���%�.$�����`$ 4 ��U�� ��V�U�] 416, 402, 428 ���400 bp ����Y�%�] #�U��`����#���.g�Si����%
#Y��O���V.
	`�%��.g��.��`$ 4 ��U�� �OaT.W
X#Y���U�������U������$O��"�U��� O]�V� �����^�X����.g�Si����%
#Y��O���V.��� PRL #Y���� 2 ��U����V���`� �.g�Si�� XbaI ������#Y��O���V.
	`�%��.g��.��U�� PRL1 ����.g�Si�� 
PstI ������#Y��O���V.
	`�%��.g��.��U�� PRL5 ��VO]�V����W���U�� PRL1 ��V���`���TO]�������U������$
O��"�U��� %�$��`�a. #Y����
	`�������$U���V.�
	`�%��.g��.#Y���� 3 ���% ��T��U�V�$U�� %�$��`�a. ���% 416, 354 
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��� 62 bp �V��U���V.�%X���.g�Si�� 
���% ��V���`� �����%
	`� DNA 
O]�������U������$O��"�U����.$�����U�� 
PRL1 #�U���%�.$
	`�������$#�UU���V.�%X���.g�Si����%#Y��O�� ���%
	`��V��%��.g��.��V�U�] 
UY���%W�X�QR�.����� G ��� 
�.$#���S�Qc��`$��% 3 �bQ�]] S%X�UV 
%�$��O��T 2 %�$��`�$���	#��
	`���`#_$S%X_U ��������O��"��.$�bQ�]]��� 
��V���`� 

 

A��H�M 1 �bQ�]]#���S�Qc CC 
PRL5 ���$�V.�%X���.�Si����%#Y��O��
�����B M �a. Marker ladder 

4.1.2 ���� �̂T.��������#���S�Qc�.$���
�Y�U��_U ����$��X�$�.$���%X��U���Y�������� �̂T#���S�Qc��������%$%�$����$��T 

�����H�M 3 ���� �̂T.����� ���� �̂T#���S�Qc

Locus N Allele Frequency

G 

PRL1 48 0.74 (71)

�����B ������W��$��g]�a.#Y��������������TO].�����
 

W�U��_U ����`$��` 
���.�V�$ #�U#Y�������.�V�$��`$��% 
%��.g��.S%X��aT.$#�U%��.g��.���.�V�$S�V������#Y��O���V.SO���.����T�Y���W
X���#�.]��[�W�XU���O	T�Q�	���

	`��V��%��.g��.��U�� PRL1 �
O]U��U��#��S%X��`$��% 3 
#Y�����������TO]�bQ�]]#���S�Qc 
����Y�%�] O]�V�.����� G �QR�.������%V�W��QR%S�VU�U����Qc�]���W�Q��
�U�U��V���TW
X_U � [�#�UU��_U �
%�$U�V����U�V�$#�UU��_U ��.$ 
Q����#��%X��SO���.����U�� 
�.$#���S�QcW�����.$��V��Q��
�U�.�#��������U�V�$U��i_T$�_`�.�bVU�].�����Oa`�t���.$��V��Q��
�U���a.
U����%��a.U��U ����T�X.$U���.$��V��Q��
�U���T.�#�V$[�U���]�V.���� �̂T.�����S%X .�#�Y�SQ�bVU���U	% 
random drift W�Q��
�U���`�� ��� _̂$

M     CC  CC   CC  CC  CC   CC   CC      CC   CC   CC  CC   CC  CC   CC  CC

�V��U���V.�%X���.g�Si�� PstI �Y����V$��U�� PRL5 �.$���.�V�$��`$��%O]#Y����
	`�����O��$ 
DNA ��V�U�] 400 bp ��%$%�$��O��T 1 #�U[�U���V.�
	`������`$ 

O]�������U������$O��"�U����.$�����U�� PRL5 #�U��`�����	#���Y�U��UY���%#���S�Qc�.$�����U�� 
#�U���%�.$
	`�������$#�UU���V.�%X���.g�Si����%#Y��O�� ���%
	`��V��%��.g��.��V�U�] 

��� T ����Y�%�] %�$��`��������U������$O��"�U����.$�����U�� 
�bQ�]] S%X�UV GG (416 bp), GT (416, 354 ��� 62 bp) ��� TT (354 

%�$��`�$���	#��
	`���`#_$S%X_U ��������O��"��.$�bQ�]]��� PRLU�]U��W�X[�[�	�S�VW���U�� 

 
CC �.$��� PRL ��U�� 

���$�V.�%X���.�Si����%#Y��O�� PstI 
Marker ladder ���% 100 bp 

A��H�M 2 �bQ�]]#���S�Qc GG, GT 
PRL ��U�� PRL1 ���$#�U�V.�%X���.�Si����%#Y��O��
XbaI 

���� �̂T.��������#���S�Qc�.$�����U�� PRL1 W��QR%S�VU�U����Qc�]���
�Y�U��_U ����$��X�$�.$���%X��U���Y�������� �̂T#���S�Qc��������%$%�$����$��T 

���� �̂T.����� ���� �̂T#���S�Qc ����V� chi-square �.$��� PRL �QR%S�VU�U����Qc�]���

Allele Frequency Genotype Frequency 

T GG GT 

0.74 (71) 0.26 (25) 0.56 (26) 0.37 (19) 0.07 (3)

������W��$��g]�a.#Y��������������TO].����� ���#���S�Qc���̀� 

W�U��_U ����`$��` O]�V������^�O	T�Q�	���
	`��V��%��.g��.]�	�����U�� 
���.�V�$ #�U#Y�������.�V�$��`$��% 60 ���.�V�$ #Y�������.�V�$.�U 12 ���.�V�$S�V�����^�O	T�Q�	���
	`��V��
%��.g��.S%X��aT.$#�U%��.g��.���.�V�$S�V������#Y��O���V.SO���.����T�Y���W
X���#�.]��[�W�XU���O	T�Q�	���

�U	%�_`�S�V��]b��� U��U��#������.$�bQ�]]#���S�Qc�.$�����U��
3 �bQ�]] ���� �̂T#���S�Qc GG, GT ��� TT ��V�U�] 0.56, 0.37 

#���S�Qc TT O]#Y�����X.���U ������� �̂T.����� G ��� T 
�QR�.������%V�W��QR%S�VU�U����Qc�]���W�Q��
�U�U��V���TW
X_U � [�#�UU��_U �

U��_U ��.$ Wang et. al (2011) _U ��������U�����.$��� PRL
Q����#��%X��SO���.����U�� PRL 1 O]#Y����#���S�Qc GG �TY���U��VU��]O]#Y����#���S�Qc 
�.$#���S�QcW�����.$��V��Q��
�U�.�#��������U�V�$U��i_T$�_`�.�bVU�].�����Oa`�t���.$��V��Q��
�U���a.

�X.$U���.$��V��Q��
�U���T.�#�V$[�U���]�V.���� �̂T.�����S%X .�#�Y�SQ�bVU���U	% 
W�Q��
�U���`�� ��� _̂$#Y�������.�V�$��TW
XW�U��_U ���#Y����S�V��UO.��T#����#O].�������T��

CC  CC   CC  CC  CC   CC   CC      CC   CC   CC  CC   CC  CC   CC  CC M   GG  GG  GT  GT   GG   GG  GG       GT  TT   GG 

�.$���.�V�$��`$��%O]#Y����
	`�����O��$ 1 
#�U[�U���V.�
	`������`$ 2 ��U�� i_T$��%$�V�S�V

#�U��`�����	#���Y�U��UY���%#���S�Qc�.$�����U�� 
#�U���%�.$
	`�������$#�UU���V.�%X���.g�Si����%#Y��O�� ���%
	`��V��%��.g��.��V�U�] 416 bp ��� 354 

%�$��`��������U������$O��"�U����.$�����U�� PRL1 O]#Y����
TT (354 ��� 62 bp) ��%$

U�]U��W�X[�[�	�S�VW���U�� PRL1 

 
GG, GT ��� TT �.$��� 

���$#�U�V.�%X���.�Si����%#Y��O�� 

W��QR%S�VU�U����Qc�]��� 
�Y�U��_U ����$��X�$�.$���%X��U���Y�������� �̂T#���S�Qc��������%$%�$����$��T 3 

�QR%S�VU�U����Qc�]��� 

χχχχ2 

TT 

0.07 (3) 2.05 

��U�� PRL1 S%X�O��$ 48 
���.�V�$S�V�����^�O	T�Q�	���
	`��V�� 

%��.g��.S%X��aT.$#�U%��.g��.���.�V�$S�V������#Y��O���V.SO���.����T�Y���W
X���#�.]��[�W�XU���O	T�Q�	���
�.$�����U��  PRL1 �����^

0.56, 0.37 ��� 0.07 ����Y�%�] 
T ��V�U�] 0.74 ��� 0.26 

�QR�.������%V�W��QR%S�VU�U����Qc�]���W�Q��
�U�U��V���TW
X_U � [�#�UU��_U �
PRL W��QR%S�VOa`���a.$�.$

�TY���U��VU��]O]#Y����#���S�Qc TT �b$ ���� �̂T
�.$#���S�QcW�����.$��V��Q��
�U�.�#��������U�V�$U��i_T$�_`�.�bVU�].�����Oa`�t���.$��V��Q��
�U���a.

�X.$U���.$��V��Q��
�U���T.�#�V$[�U���]�V.���� �̂T.�����S%X .�#�Y�SQ�bVU���U	% gene 

XW�U��_U ���#Y����S�V��UO.��T#����#O].�������T��

GT  TT   GG   GG  GT  GT   GG  TT  
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���� �̂T�TY�S%X U���%�.]��%������ �̂T������U!�.$ Hardy-Weinberg W�U��_U ����`$��` O]�V���� PRL W��QR%
S�VU�U����Qc�]���.�bVW�������%�����U!�.$ Hardy-Weinberg U�V���a. S�V��Qx##��W%� ��U���]�V.���� �̂T
����.$Q��
�U��QR%S�VU�U����Qc�]�����TW
XW�U��_U ����`$��` 

 
4.1.3 #Y����[�[�	�S�V�.$�QR%S�VU�U����Qc�]���.��� 300 ��� 

#�UU���Ug]�X.�b�[�[�	�S�V�]]�������.$�QR%S�VU�U����Qc�]���#Y���� 48 ��� �uO��
�QR%S�V��T���X.�b�#���S�Qc [�U���Ug]�X.�b�[�[�	�S�V��%$%�$����$��T 4 
�����H�M 4 �V�� 	̂�	Oa`�t���.$��U ��U��W�X[�[�	�S�V��T.��� 300 ���W��QR%S�VU�U����Qc�]��� 

������ <E����� !"��� (���) ����W��M�<E�������

(Mean±±±±SD) 

����Z��B"-�ME��B" 

�>�<E������� 

NE (300d) 48 43.50±20.16 2-90 

 
 #�UU���Ug]�X.�b�[�[�	�S�V������#Y���� 135 ��� ��aT..����QR% _̂$ 300 ��� ���X.�b�[�[�	�S�V�QR%#Y���� 
48 ��� .�bVW�
V�$ 2-90 n.$ ���V��u��T���V�U�] 43.50 n.$ ��%$[�%�$����$��T 4 ��aT.O	#����#�U�V� standard 
division O]�V��X.�b�[�[�	�S�V��U��U��#���V.��X�$�b$��%$ _̂$����[���Q��.$U��W�X[�[�	�S�VW��QR%S�VU�U�
���Qc�]�����V�������.�bV�V.��X�$�b$��%$W�X��g�S%X�V��QR%S�VW�U��V���T�Y�U��_U �������[���Q��.$��U ��
U��W�X[�[�	�S�VW��QR%S�V��V����� #_$�QR��.U����T%���T#������^�Y���U ��U��W�X[�[�	�S�V���QR��Qh�����W�
U��Q��]Q��$O��"����U ��U��W�X[�[�	�S�V 

4.2 �������O��"��.$�bQ�]]#���S�Qc�V.����^��U��W�X[�[�	�S�V�QR% 
#�U�X.�b��bQ�]]#���S�Qc�]]�������Y����	�������.	�"	O��.$�bQ�]]#���S�Qc�V.��U ��U��

W�X[�[�	�S�V ��%$%�$����$��T 5 
�����H�M 5 �������O��"�����V�$�bQ�]]#���S�Qc�.$�����U�� PRL1 U�]��U ��U��W�X[�[�	�S�V����#�.��� 

300 ���W��QR%S�VU�U����Qc�]��� 

Locus <E�����������<�>��B 300 ��� SEM P-value 

GG GT TT 

PRL1 37.50a 53.32b 36.67a 2.98 0.030 
 
 O]�V��bQ�]]#���S�Qc��.	�"	O���$� 	̂�	�V.��U ��U��W�X[�[�	�S�V U�V���a.�����^���#O]
�������O��"��.$���W��Y����V$��U�� PRL1 �V.��U ��U��W�X[�[�	�S�VW��QR%S�VU�U����Qc�]��� �����^
����	 t��S%X�V������U�� PRL1 ����X���T�U�T���X.$U�]U��W�X[�[�	�S�V���U���Y�$���.$��]]�a]O��"�� _̂$��X�V�
�Y����V$.	���.�S�V��]�]��W�U����$�������U�%.��	�� %�$��`��Y����V$��`#_$S�V��[��V.U���Q��T���Q�$�.$
�Q���� ��V����[���Q�W� intron1 �.$��� PRL .�##����V��W�U���V$��ZZ��W�U��]��U���Q�����
��aT.$��#�U]�	��� intron ��`�S�V�U	%U��]��U�� splicing �U	%�_`� ��[�W�X���%�$U�V����$��������Q������T������
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���U������U�_`��Y�W�XU��#�]���U���.$�Q������������]��ZZ��������#Y��O���X.�.�#��[��V.U���Y�$��
�.$P.������O�����	�����V$[�W�X�U	% LH surge ���U����X�W�X�U	%U���US�V�O	T��_`� Li et al. (2009) 
5. ��B �������<������?>���>��� 
 #�UU��_U ��������U�����$O��"�U����.$��� PRL W��QR%S�VU�U����Qc�]���%X��SO���.����T
��.]���������`$��% 5 �Y����V$ O�X.���`$���#�.]�������U������$O��"�U����.$�����`$��% O]�V�
�����^���#O]�������U������$O��"�U����.$���S%X�O��$ 1 ��U�� �a. ��U�� PRL1 i_T$.�bV]�	��� intron 1 
�.$��� �%����#O]�������U������$O��"�U���#�UU����%%X���.g�Si����%#Y��O�� XbaI �����^#Y���U
�bQ�]]#���S�Qc�.$���S%X 3 �bQ�]]#���S�Qc �a. GG (416 bp), GT (416, 354 ��� 62 bp) ��� TT (354 ��� 62 
bp) ��������^���#O]�V��bQ�]]#���S�Qc���������O��"�U�]��U ��U��W�X[�[�	�S�V�%��bQ�]]#���S�Qc 
GT �����^W�X[�[�	�S�V�b$U�V��bQ�]]#���S�Qc GG ��� TT ��U�V�$.�V�$������Y���Z��$� 	̂�	 (P<0.05) ��V
.�V�$S�Ug���U��_U ����`$��`#Y��QR��X.$�%�.].	�"	O��.$����V.��a`.��aT.��T#Y��O���V.��U ��U��W�X[�[�	�S�V
����X.$�%�.]�a����[����U�� V̂���.%���W��QR%S�V��V��V.�SQ 
 
6. ����E��������<��� �b? ����b�
 

$���	#��
	`���`�QR��X.�b�Oa`�t�����$��X�$����O�����	�W��QR%S�VU�U����Qc�]��� �����^�Y��bQ�]] 
#���S�Qc GT �.$�����U�� PRL1 ��W
XW�U����%��a.U������OaT.W�XS%X�QR%S�V��T�����^W�X[�[�	��b$ 

 
7. ��������� ����d 

$���	#����`�Y���g#���V�$%X��%�%X�������V���a.������]�����.$�Y���U$��U.$������]����U���	#�� 
(�U�.) �������	��������
������� !��"��� �.$�����#���� %�. ����
�� %�$#	�%� ��TS%XW�X����U����.�V�$�	T$ 
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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาระดบัโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่พนัธุ์ลูกลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กบั

พืนเมืองอาย ุ0-4, 5-21 สัปดาห์ โดยแต่ละช่วงใชเ้ป็ดไข่จาํนวน 135 ตวั ไดรั้บอาหาร 3 สูตร ทีมีระดบัโปรตีน 3 

ระดบั คือ 17, 19 และ 21 % ในอาหาร โดยแต่ละสูตรอาหาร และมีนาํใหก้ินตลอดเวลา (ad-libitum) วางแผนแบบ

สุ่มตลอด (Complete Randomize Design: CRD) จากการทดลองพบว่า ในเป็ดไข่พนัธุ์ลูกผสมอายุ 0-4 สัปดาห์ 

ระดบัโปรตีนไม่มีผลทางสถิติ (P>0.05) ต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่ สําหรับเป็ดไข่พนัธุ์ลูกผสมอายุ 5-21 

สัปดาห์ พบว่าเป็ดไข่ทีไดรั้บโปรตีนทีระดบัแตกต่างกนัมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตเกิดความแตกต่างทางสถิติ

อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) เป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 19% ในอาหาร มีนาํหนักตวัสิ นสุดงานทดลอง

สูงทีสุด มีค่าเท่ากบั 1,789.55 กรัม ปริมาณอาหารทีกิน มีค่าเท่ากบั 822.34 กรัม/ตวั นาํหนักตวัทีเพิมขึนต่อตวัต่อ

วนั (Average daily gain: ADG) มีค่ามากทีสุด มีค่าเท่ากบั 7.89 กรัม/ตวั/วนั อตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนกัตวั 

(Feed conversion ratio: FCR) ของเป็ดไข่ดีทีสุด มีค่าเท่ากบั 105.28 ดงันันจากการศึกษาสรุปไดว้่า สามารถใช้

อาหารทีมีระดบัโปรตีนโปรตีน 17% และ 19% ในในการเลียงเป็ดไข่อาย ุ0-4 สัปดาห์ และ 5-21 สัปดาห์ 

คาํสาํคญั: โปรตีน เป็ดไข่ และสมรรถภาพการผลิต 
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Abstract 

 

 The study was conducted to evaluate the effects of protein levels in diets on Growth performances for 

Khaki Campbell X Thai indigenous crossbred duck on 0-4, 5-21 weeks. A total of 135 ducks were randomized 

in 3 treatments with 3 replicate pens of 15 birds each 3 diets each 17, 19 and 20 % crude protein fed for Khaki 

Campbell X Thai indigenous crossbred duck were formulated. In completely randomized design (CRD). Ducks 

were provided with feed and water ad-libitum. The result showed that, there was non significant (P>0.05) on 

growth performance for Khaki Campbell X Thai indigenous crossbred duck on 0-4 weeks. However on 5-21 

weeks, there was significant (P<0.05) on body weight, feedintake, average daily gain: ADG and feed 

conversion ratio: FCR (1,789.55 gram/duck, 822.34 gram/duck, 7.89 gram/duck/day and 105.28, respectively) 

in ducks feed diet 19% crude protein. 

Keywords: protein, laying duck and growth performance 

 

 บทนํา 

 โปรตีนเป็นโภชนะทีจาํเป็นสาํหรับสัตวปี์กทุกชนิดและทุกระยะ มีบทบาทสาํคญัในกระบวนการเติบโต 

การเจริญของระบบสืบพนัธุ์ และกระบวนการสร้างไข่ หลังจากโปรตีนถูกย่อยและดูดซึมกรดอะมิโนจะถูก

นาํมาใชใ้นการสร้างโครงสร้างของร่างกายสัตว์ (กลา้มเนือ ผิวหนัง เอ็น) ปัจจัยทีมีผลต่อความตอ้งการโปรตีน

ประกอบดว้ยอาย ุอตัราการเติบโต การเจริญพนัธุ์ ภูมิอากาศ ระดบัพลงังาน โรค สายพนัธุ์ ขนาดร่างกาย ผลผลิต

ไข่ (Nation Research Council, 1994; Anggorodi, 1995) ระยะของการให้ผลผลิต รูปแบบการเลียง ปริมาณ

ช่องว่างภายในลาํตวัและสัดส่วนของพลงังาน (Amrullah, 2003) ดงันันการดาํรงชีพของสัตว์ปีกนันตอ้งการ

อาหารทีมีความสมดุลของโปรตีนและพลงังาน หากขาดสมดุลร่างกายสัตว์จะสูญเสียความร้อนในกระบวนการ

ย่อยหากสัดส่วนของโปรตีนสูงพลงังานตาํจะลดการเติบโตและไม่มีประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (Leeson and 

Summer, 2001) 

เป็ดลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กบัพืนเมือง เป็นเป็ดทีเกษตรกรในพืนทีจังหวดัสุราษฎร์ธานีและพืนที

ใกลเ้คียงนิยมเลียงเป็นเป็ดไข่ เนืองจากเป็นเป็ดทีมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่าง

ดี อีกทงัยงัทนต่อโรคพยาธิและใหผ้ลผลิตไข่ดี การเลียงเป็ดไข่ในระยะลูกเป็ดอายุ 1 วนั -4 สัปดาห์ และเป็ดรุ่น

อาย ุ5-21 สัปดาห์ เป็นช่วงระยะเวลาทีสาํคญัมาก มีผลต่อการผลิตไข่ในช่วงทีเป็นเป็ดไข่ ถา้ระยะลูกเป็ดและเป็ด

รุ่นไดรั้บการเลียงดูอยา่งดีจะมีสุขภาพทีสมบูรณ์และจะใหผ้ลผลิตไข่ในช่วงทีเป็นเป็ดไข่ดีตามไปดว้ย แต่การเลียง

เป็ดของเกษตรกรในปัจจุบนัใหค้วามสนใจและเอาใจใส่นอ้ยมากในการเลียงลูกเป็ดและเป็ดรุ่น เนืองจากตน้ทุน

ในการเลียงเป็ดไม่ตาํกว่าร้อยละ 60 ของตน้ทุนทงัหมดเป็นค่าอาหาร ความรู้ทางดา้นอาหารของเป็ดลูกผสมกากี

แคมป์เบลส์กบัพืนเมืองยงัมีไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะเป็นการเลียงแบบปล่อยทุ่ง  มีอาหารเสริมให้กินบา้งเล็กน้อย

ตามทีพอจะหาได ้ จึงทาํใหเ้ป็ดทีไดมี้สุขภาพไม่สมบูรณ์ ซึงมีผลทาํใหเ้ป็ดไข่ใหผ้ลผลิตตาํไปดว้ย 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพือศึกษาระดบัโปรตีนในอาหารเป็ดไข่ทีเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตอาย ุ0-4 สัปดาห์ และ 5-21 

สัปดาห์ 

 

วิธีการวิจัย 

1. สัตวท์ดลอง  

 การศึกษาครังนีใชลู้กเป็ดไข่อายุ 1 วนั (ศูนยว์ิจัยและบาํรุงพนัธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี กรมปศุสัตว์) 

จาํนวนทงัหมด 135 ตวั ทาํการเลียงเพือปรับสภาพสัตวก์่อนการทดลองจาํนวน 7 วนั ดว้ยอาหารชนิดเดียวกนั มีนาํ

ใหก้ินตลอดเวลา หลงัจากอาย ุ1 อาทิตย ์ทาํการสุ่มเป็ดออกเป็นกลุ่ม จาํนวน 3 ทรีทเมนต ์ทรีทเมนตล์ะ 3 ซาํๆ  ละ 

15 ตวั เพือใชท้ดลอง 

2. อาหารทีใชท้ดลอง 

 เลียงดว้ยอาหารทีมีระดบัโปรตีนทีแตกต่างกนั ดงันี คือ ระดบัโปรตีน 17, 19 และ 21 %  

3.   การวิเคราะห์ผล 

 วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลีย (Analysis of variance; ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ

สุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวิธี Duncan's 

new multiple range test (DMRT) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SAS 

4.  สถานทีทดลอง 

 ฟาร์มเลียงสัตว์ทดลองของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การทดลองระยะที 1 ผลการศึกษาของระดบัโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่พนัธุ์

ลูกผสมกากีแคมป์เบลลก์บัพืนเมืองอาย ุ0-4 สัปดาห์ แสดงผลของสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารที

มีระดบัโปรตีนแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 17, 19 และ 21% ในอาหาร แสดงดงัตาราง 

 

ตารางที1 นาํหนกัตวัของเป็ดไข่อาย ุ1-4 สัปดาห์ (กรัม) 

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

1 57.37 56.55 56.28 0.53 

2 69.42 70.48 70.23 1.59 

3 251.13 254.81 254.54 1.96 

4 695.16 699.42 698.50 3.34 
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 เมือพิจารณานาํหนกัตวัเป็ดไข่ในช่วงอาย ุ1-4 สัปดาห์ แสดงดงัตารางที1 พบว่านาํหนกัตวัของเป็ดไข่ที

ไดรั้บอาหารระดบัโปรตีนแตกต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) และพบว่าเป็ดไข่อาย ุ1-4 สัปดาห์มี

นาํหนกัใกลเ้คียงกนั ลูกเป็ดมีนาํหนกัตวัเฉลียงสูงขึนอยา่งรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที 3และ 4 

 

ตารางที 2 นาํหนกัตวัทีเพิมขึนของเป็ดไข่อาย ุ1-4 สัปดาห์ (กรัม/ตวั/ 7 วนั) 

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

1-2 12.05 13.93 13.95 1.41 

2-3 181.71 184.34 184.31 0.65 

3-4 444.03 444.61 443.97 1.63 

  
ลกัษณะนาํหนักทีเพิมขึนของเป็ดไข่อายุ 1-4 สัปดาห์ แสดงในตารางที 2 พบว่านาํหนักตวัทีเพิมขึน

ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของเป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีนแตกต่างกนัไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรวิทย ์สิริพลวฒัน์ และสุชาติ สงวนพนัธุ์ (2535) รายงานว่าการใชอ้าหารทีระดบั

โปรตีนแตกต่างกนัในไก่กระทงอายแุรกเกิดถึง 6 สัปดาห์ มีนาํหนกัทีเพิมขึนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

 

ตารางที 3 ปริมาณอาหารทีกินของเป็ดไข่อาย ุ1-4 สัปดาห์ (กรัม/ตวั/วนั) 

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

1-2 44.71 49.52 40.95 2.47 

2-3 47.26 47.73 47.97 2.18 

3-4 48.57 41.67 42.24 4.33 

 

 ปริมาณอาหารทีกินของเป็ดไข่อาย ุ1-4 สัปดาห์ แสดงดงัตารางที 3 พบว่าระดบัโปรตีนทีแตกต่างกนัไม่

มีผลทางสถิติต่อปริมาณอาหารทีกินของเป็ดไข่อายุ 1-4 สัปดาห์ (P>0.05) ปริมาณอาหารทีกินของเป็ดไข่ตลอด

ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์ มีค่าใกลเ้คียง 

 

ตารางที 4 อตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนกัตวัของเป็ดไข่อาย ุ1-4 สัปดาห์  

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

1-2 26.05 25.06 23.99 2.69 

2-3 1.83 1.81 1.82 0.83 

3-4 0.77 0.66 0.66 0.08 
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 อตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนักตวัของเป็ดไข่อายุ 1-4 สัปดาห์ แสดงดงัตารางที 4 เป็ดไข่ทีไดรั้บ

อาหารทีมีระดบัโปรตีนทีแตกต่างกนัในอาหารไม่มีผลทางสถิติ (P>0.05) ต่ออตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนัก

ตวัของเป็ดไข่ เป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 17% ในอาหารมีอตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนักสูงกว่า

เป็ดไข่กลุ่มทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 19 และ 21% ในอาหาร 

 

ตารางที 5 อตัราการเติบโตของเป็ดไข่อาย ุ1-4 สัปดาห์ (กรัม/ตวั/วนั) 

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

1-2 1.73 1.99 2.00 0.20 

2-3 25.96 26.33 26.33 0.09 

3-4 63.44 63.52 63.43 0.23 

 

 อตัราการเติบโตของเป็ดไข่อายุ 1-4 สัปดาห์ แสดงดงัตารางที 5 ระดบัโปรตีนทีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

อตัราการเติบโตของเป็ดไข่ แนวโนม้พบว่าเป็ดทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 19 % ในอาหารมีอตัราการเติบโต

สูงกว่าเป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีนระดบั 17 และ 21 % ในอาหาร 

ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าระดบัโปรตีนทีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 17, 19 และ 21% ในอาหาร

ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่พนัธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลลก์บัพืนเมืองอายุ 0-4 สัปดาห์ ดงันันในการ

เลยีงเป็ดไข่ช่วงอาย ุ0-4 สัปดาห์ สามารถใชอ้าหารทีมีโปรตีน 17 % ในอาหารสาํหรับการเลียงเป็ดไข่  

การทดลองระยะที 2 ผลการศึกษาของระดบัโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่พนัธุ์

ลูกผสมกากีแคมป์เบลลก์บัพืนเมืองอาย ุ5-21 สัปดาห์ แสดงผลของสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่ทีไดรั้บอาหาร

ทีมีระดบัโปรตีนแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 17, 19 และ 21% ในอาหาร แสดงดงัตาราง 

 

ตารางที 6 นาํหนกัตวัของเป็ดไข่อาย ุ5-21 สัปดาห์ (กรัม) 

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

5 972.72 961.05 972.72 5.88 

7 1,119.62 1,127.62 1,112.95 8.41 

9 1,162.56 1,221.95 1,217.28 14.85 

11 1,240.62 1,296.84 1,278.39 12.00 

13 1,337.10 1,495.10 1,381.40 44.29 

15 1,401.72 1,555.85 1,459.39 41.23 

17 1,449.92 1,631.97 1,543.33 44.52 

19 1,492.36 1,695.99 1,582.95 45.52 

21 1,554.79b 1,789.55a 1,649.05ab 48.23 
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 จากการทดลองพบว่าระดบัโปรตีนทีแตกต่างกนัของอาหารมีผลให้นาํหนักสุดทา้ยของเป็ดไข่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) มีค่าเฉลียอยูใ่นช่วง 1,554.79-1,789.55 กิโลกรัม แสดงดงัตารางที 6 เป็ดไข่ทีไดรั้บ

อาหารโปรตีน 19 % มีนาํหนกัตวัเป็ดไข่ในช่วงอาย ุ7-21 สัปดาห์สูงกว่าเป็ดไข่กลุ่มอืน ซึงผลการศึกษาแตกต่าง

จากการศึกษาของ มงคล เทพรัตน์ (2547) ทดสอบผลของระดบัโปรตีนในสูตรอาหารไก่พืนเมืองต่อสมรรถภาพ

การผลิตพบว่าระดบัโปรตีนมีผลต่อค่าเฉลียนาํหนกัสิ นสุดของไก่พืนเมืองไก่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 18 

และ16 % มีค่าเฉลียนาํหนกัตวัสิ นสุดการทดลองสูงกว่าไก่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 14 % ในสูตรอาหาร  

 

ตารางที 7 นาํหนกัตวัทีเพิมขึนของเป็ดไข่อาย ุ5-21 สัปดาห์ (กรัม/ตวั/ 14 วนั) 

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

5-7 277.56 261.63 274.22 4.77 

7-9 42.94b 94.34a 104.33a 12.31 

9-11 78.06 74.89 61.11 10.99 

11-13 96.44 198.22 103.01 36.04 

13-15 64.67 60.80 78.00 5.52 

15-17 48.20b 76.12a 83.94a 7.36 

17-19 42.44 64.02 39.63 6.02 

19-21 62.44 93.56 66.10 8.45 

 

 นาํหนักตัวทีเพิมขึนของเป็ดไข่อายุ 5-21 สัปดาห์ แสดงดงัตารางที 7 เป็ดไข่ช่วงอายุ 5-7 สัปดาห์มี

นาํหนกัตวัทีเพิมขึนสูงกว่าช่วงอายุอืน เมือเป็ดไข่อายุมากขึนนาํหนักตวัทีเพิมขึนมีแนวโน้มลดตาํลง ซึงเป็ดไข่

ในช่วงอาย ุ7-9 สัปดาห์และ 15-17 สัปดาห์ พบว่าระดบัโปรตีนทีแตกต่างกนัมีผลต่อนาํหนักตวัทีเพิมขึนของเป็ด

ไข่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) เป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 19% ในอาหาร มีนาํหนักตวัทีเพิมขึน

สูงทีสุดเมือเป็ดอาย ุ7-9, 11-13, 17-19 และ 19-21 สัปดาห์ เป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 17% ในอาหารมี

นาํหนกัทีเพิมขึนของเป็นไข่ตาํกว่ากลุ่มอืน  ๆ

 

ตารางที 8 ปริมาณอาหารทีกินของเป็ดไข่อาย ุ5-21 สัปดาห์ (กรัม/ตวั/วนั) 

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

5-7 83.81 70.22 88.10 5.24 

7-9 90.72a 71.67b 71.43b 4.32 

9-11 94.05 81.15 81.68 4.73 

11-13 96.91a 62.86b 60.72b 7.67 
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อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

13-15 94.53a 56.80c 77.08b 6.94 

15-17 83.34ab 100.21a 62.38b 7.80 

17-19 77.97 80.60 77.25 4.32 

19-21 94.23 92.80 70.55 5.40 

 

 ปริมาณอาหารทีกินของเป็ดไข่อาย ุ5-21 สัปดาห์ แสดงดงัตารางที 8 พบว่าปริมาณอาหารทีกินของเป็ด

ไข่ในช่วงอาย ุ7-9, 11-13, 13-15 และ 15-17 สัปดาห์ มีปริมาณอาหารทีกินมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) 

เมือไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีนแตกต่างกนั โดยเป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 17 % ในอาหารมีปริมาณ

อาหารทีกินสูงกว่าเป็ดไข่ในกลุ่มอืน  

 
ตารางที 9 อตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนกัตวัของเป็ดไข่อาย ุ5-21 สัปดาห์  

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

5-7 4.26 3.76 4.5 0.27 

7-9 30.52a 10.63b 9.65b 4.52 

9-11 19.16 15.21 24.50 4.13 

11-13 21.35 5.66 8.83 4.45 

13-15 21.77 13.13 13.94 2.28 

15-17 24.20a 18.49ab 10.80b 1.45 

17-19 25.77a 17.63b 27.43a 1.96 

19-21 21.24 14.18 14.96 1.73 

 

 อตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนกัตวัของเป็ดไข่อายุ 5-21 สัปดาห์ แสดงดงัตารางที 9 ระดบัโปรตีนที

แตกต่างกนัในอาหารมีผลใหอ้ตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนกัตวัของเป็ดไข่มีความแตกต่างทางสถิติ  (P<0.05) 

ในเป็ดช่วงอาย ุ7-9, 15-17 และ 17-19 สัปดาห์ เป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 17% ในอาหารมีอตัราการ

เปลียนอาหารเป็นนาํหนกัดอ้ยทีสุด ผลการศึกษาในครังนีพบว่าอตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนักตวัของเป็ดไข่

มีค่าสูงกว่าในไก่ไข่ (2.4-2.6) ซึงแสดงไดว้่าเป็ดไข่มีอตัราการเปลียนอาหารเป็นนาํหนกัตวัดอ้ยกว่าไก่ไข่มีสาเหตุ

ไดจ้าก 1. ปัจจัยทางพันธุกรรม 2. ปริมาณอาหารทีตกหล่น 3. ปริมาณโภชนะทางอาหารมีเพียงพอกบัความ

ตอ้งการสัตว ์(Ketaren, 2002) 
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ตารางที 10 อตัราการเติบโตของเป็ดไข่อาย ุ5-21 สัปดาห์ (กรัม/ตวั/วนั) 

อายุ 

(สัปดาห์) 

ปริมาณโปรตีนในอาหาร (%) SEM 

17 19 21 

5-7 19.83 18.69 19.59 0.34 

7-9 3.07b 6.47a 7.46a 0.88 

9-11 5.58 5.35 4.37 0.78 

11-13 6.89 14.16 7.36 2.57 

13-15 4.62 4.34 5.57 0.39 

15-17 3.45b 5.44a 6.00a 0.52 

17-19 3.03 4.57 2.83 0.42 

19-21 4.46 6.68 4.73 0.60 

 

 ตารางอตัราการเติบโตของเป็ดไข่อายุ 5-21 สัปดาห์ แสดงดงัตารางที 10 ระดบัโปรตีนในอาหารที

แตกต่างกนัมีผลต่ออตัราการเติบโตของเป็ดไข่ในช่วง 7-9 และ 15-17 สัปดาห์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ (P<0.05) เป็ดไข่มีอตัราการเติบโตสูงกว่าในช่วงอืนๆ  

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาระดบัโปรตีนในอาหาร 3 ระดบั คือ 17, 19 และ 21 % ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต

ในเป็ดไข่ลูกผสม 2 ช่วงอาย ุคือ 0-4 และ 5-21 สัปดาห์ พบว่า ในช่วงอาย ุ0-4 สัปดาห์ ระดบัโปรตีนทีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่ (P>0.05) เป็ดไข่ช่วงอายุ 5-21 สัปดาห์ อาหารทีมีระดับโปรตีนที

แตกต่างกนัมีผลใหน้าํหนกัตวัทีอาย ุ21 สัปดาห์ ปริมาณอาหารทีกิน นาํหนักตวัทีเพิมขึนต่อตวัต่อวนั และอตัรา

การเปลียนอาหารเป็นนาํหนักเกิดความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) เป็ดไข่ทีไดรั้บอาหารทีมีระดบัโปรตีน 19 % 

ในอาหารมีประสิทธิภาพของสมรรถภาพการเติบโตดีทีสุด 

 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 จากผลการศึกษา พบว่าในช่วงลูกเป็ดไข่อาย ุ0-4 สัปดาห์ ใชอ้าหารทีมีโปรตีน 17% ในอาหาร สําหรับ

เป็ดรุ่นอาย ุ5-21 สัปดาห์ ใชอ้าหารทีมีระดบัโปรตีน 19 % .ในอาหาร การใชอ้าหารดงักล่าวมีผลให้สมรรถภาพ

การเติบโตของเป็ดไข่ดีทีสุด ดงันันสามารถนาํผลการศึกษาดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางทีดีทีจะนาํมาเลียงเป็ดไข่

ระยะเลก็จนถึงระยะรุ่นทีดีไดแ้ละเตรียมพร้อมสาํหรับการเป็นเป็ดไข่ทีดีในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  ศึกษาขอ้มูลทวัไปเกียวกบัการขายยางแผน่ดิบกบัการขายนาํยางสด 
วิเคราะห์ความคุม้ค่าของการขายยางแผน่ดิบ  วิเคราะห์ความคุม้ค่าของการขายนาํยางสด  เปรียบเทียบความคุม้ค่า
ของการขายยางแผ่นดิบกบัการขายนาํยางสดของเกษตรกร อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากเกษตรกรผูท้าํสวนยางพารา กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 100 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรผูข้ายยางแผน่ดิบ 50 ราย 
และเกษตรกรผูข้ายนาํยางสด 50 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิ ซึง
ใชว้ิธีการเปรียบเทียบทงัตน้ทุนทางบญัชีและตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์  ผลการศึกษาพบวา่  เกษตรกรส่วนใหญ่
มีเนือทีในการทาํสวนยางพารามากมากกว่า 30 ไร่ ขายผลผลิตในรูปแบบยางแผ่นดิบ ส่วนเกษตรกรทีมีเนือที     
ทาํสวนยางพาราไม่เกิน 30 ไร่ ขายผลผลิตในรูปแบบนาํยางสด  การผลิตยางแผน่ดิบมีรายได ้5,308.88 บาทต่อไร่
ต่อเดือน ตน้ทุนทางบญัชี 1,141.12 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 4,167.76 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทน
สุทธิ 78.51  ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 2,786.87 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 2,522.01 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัรา
ผลตอบแทนสุทธิ 47.51 ส่วนเกษตรกรทีขายนาํยางสดมีรายได ้5,291.39 บาทต่อไร่ต่อเดือน ตน้ทุนทางบญัชี 
683.36 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 4,608.03 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิ 87.09  ตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 2,852.83 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 2,438.56 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิ 46.09   
 การวิเคราะห์ตน้ทุนทางบญัชี การขายนาํยางสดมีกาํไรมากกว่าการขายการยางแผ่นดิบ 440.27 บาท    
ต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิ 8.58 สาเหตุมาจากผลิตยางแผน่ดิบมีตน้ทุนของโรงเรือน  และเครืองจกัรใน
กระบวนการผลิตมากกกว่าการขายนาํยางสด ส่วนการวิเคราะห์ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ การขายยางแผ่นดิบมี
กาํไรมากกวา่การขายนาํยางสด 83.45 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิ  1.42 สาเหตุมาจากตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสของค่าแรงงานในครัวเรือน ของผูข้ายนาํยางสดมากกว่าการขาย  ยางแผ่นดิบ โดยผูข้ายนาํยางสดใช้
แรงงาน ในครัวเรือนร้อยละ 82  เกษตรกรผูข้ายยางแผน่ดิบใชแ้รงงานในครัวเรือนร้อยละ 62  การขายยางแผน่ดิบ
จะใชเ้วลาในกระบวนการทาํประมาณ 12 ชวัโมง มากกวา่การขายนาํยางสดซึงใชเ้วลาประมาณ 8 ชวัโมง 30 นาที  
 

คาํสําคญั : วเิคราะห์ความคุม้ค่า  ยางแผน่ดิบ  นาํยางสด 
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Abstract     
The objectives of this study were to study The general information about the sale of the rubber sheet 

and latex rubber; To analyze of the value of sales of rubber sheet; of value of sales latex rubber; and to compare 
the value of the sale, the sale of  rubber sheet and latex rubber. At Phrasaeng Surat Thani. The research 
methodology was done by collecting data from 100 samples selected from rubber farmers  at Phrasaeng Surat 
Thani. The samples were divided into two groups : 50 samples farmers who sales rubber sheet, and 50 samples 
farmers who sales latex rubber. Data were collected using by questionnaires. Then analyze of the value of sales 
of rubber sheet and latex rubber and net profit margin. By means of  compare the accounting cost and economic 
costs. The findings of this study were as follows :  The most rubber farmers  have the rubber plantation area is  
larger than 30 ‘rai’ will be produced of rubber sheet. The rubber farmers have the rubber plantation area less 
than 30 ‘rai’ will be produced of latex rubber;  Monthly data follows : The produced of rubber sheet have total 
revenue 5,308.88 bath per ‘rai’, Accounting cost  1,141.12 bath per ‘rai’, net profit 4,167.76 bath per ‘rai’, net 
profit margin 78.51%. Economic costs 2,786.87 bath per ‘rai’, net profit 2,522.01 bath per ‘rai’, net profit 
margin 47.51%. The produced of latex rubber have total revenue 5,291.39 bath per ‘rai’, Accounting cost 
683.36 bath per ‘rai’, net profit 4,608.03 bath per ‘rai’, net profit margin 87.09%;  Economic costs 2,852.83 
bath per ‘rai’, net profit 2,438.56 bath per ‘rai’, net profit margin 46.09%. 

The accounting cost analyze the produced of latex rubber have net profit more than the produced of 
rubber sheet 440.27 bath per ‘rai’, and  produced of latex rubber have net profit margin more than the produced 
of rubber sheet 87.09%;  The reason from the produced of  rubber sheet have cost of housing and cost of 
machine more than the produced of latex rubber. The Economic cost analyze the produced of rubber sheet have 
net profit more than the produced of latex rubber 83.45 bath per ‘rai’, and  the produced of rubber sheet net 
profit margin more than produced of latex rubber have 1.42%; The reason from the opportunity cost of labor for 
the  produced of latex rubber 82%, but  opportunity cost of labor for  the produced of  rubber 62%. The process 
time for the produced of  rubber sheet is 12 hours. The process time for the produced of  latex rubber is 8 hours 
30 minute.   

 
Keywords :  Value analysis, Rubber sheet, Latex  rubber 
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1. บทนํา 
ยางพารานบัเป็นพืชเศรษฐกิจทีสําคญัอนัดบัตน้ๆ ของโลก ซึงนิยมปลูกกนัในหลายประเทศ ประเทศ

ไทยเป็นประเทศทีปลูกยางพาราเป็นอนัดบัสองของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย  โดยมีพืนทีเพาะปลูก
ยางพารา   ทีใหผ้ลผลิตแลว้ประมาณ 12.7 ลา้นไร่ (สถาบนัวจิยัยาง, กรมวชิาการเกษตร 2554)  

ในอดีตเกษตรกรมีแนวทางเลือกในการขายผลผลิตไดเ้ป็น 2 แนวทางคือ การขายยางแผน่ดิบ และการ
ขายยางกอ้นถว้ยหรือเศษยาง ซึงเกษตรกรจะขายป็นงวดๆ เมือเห็นวา่ปริมาณพอเหมาะสมควรทีจะขายไดแ้ลว้ 
การผลิตนาํยางสดเริมมีขึนเมือประมาณปี พ.ศ. 2510 ถึง 2511 และมีการขยายตวัตงัแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นตน้มา  
มีการคน้ควา้วิทยาการสมยัใหม่ทีสามารถนาํนาํยางขน้ไปใชผ้ลิตผลิตภณัฑ์ยางพาราชนิดอืนๆ ไดม้ากยิงขึน 
ประกอบกบัการระบาดของโรคเอดส์ ทาํให้ความตอ้งการใชถุ้งยางอนามยัและถุงมือทางการแพทยข์ยายตวั

มาก  นอกจากนีในช่วงปี พ.ศ. 2541 อุตสาหกรรมการผลลิตถุงยางอนามยัในประเทศขยายตวัมาก เนืองจากมีการ
ยา้ยหลกัฐานการผลิตเขา้มาในประเทศไทย ส่งผลต่อเนืองให้ความตอ้งการนาํยางขน้ ซึงเป็นวตัถุดิบเพิมขึนเป็น
อยา่งมาก (อมรรัตน์ จาํนง, 2551, 49) ทาํใหเ้กิดจุดรับซือนาํยางกระจายตามแหล่งปลูกยางเพิมมากขึน เกษตรกรจึง

มีทางเลือกในการขายผลผลิตเพิมขึนอีกหนึงทางเลือกคือ การขายนาํยางสด ซึงเป็นแนวทางเลือกทีทาํให้เกษตร
ไดรั้บเงินเร็ววนัต่อวนั ทาํให้เจา้ของสวนยางพาราเปลียนวิธีการจากการขายยางแผ่นดิบ หรือขายเศษยาง มาเป็น
การขายนํายางสดและบางรายก็ไม่กลับมาทํายางแผ่นดิบอีก จากแนวโน้มทีราคายางพารามีการผันผวน
เปลียนแปลงขึนลงอยูต่ลอดเวลาเกษตรควรจะมีขอ้มูลในการพิจารณาทางเลือกว่าควรเลือกทางเลือกในการขาย

ผลผลิตวิธีการใดจึงทาํให้เกิดความคุ้มค่ามากทีสุด โดยไม่มองรายได้ทีได้รับมาเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว           
แต่จะต้องมองส่วนประกอบของต้นทุนทีเกิดขึนอาจจะเป็นต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงที รวมทังต้นทุนแฝง         
เป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจดว้ย  
 อาํเภอพระแสงมีพืนทีปลูกยางพาราเป็นอนัดบัสองของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมีพืนทีเพาะปลูก
จาํนวน 338,443  ไร่ ซึงรองจากอาํเภอไชยา ซึงมีพืนทีเพาะปลูก 341,762 ไร่  แต่มีพืนทีใหผ้ลผลิตแลว้มากทีสุด
ของจงัหวดัจาํนวน 287,017 ไร่ (สํานักงานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 2554) เกษตรกรมีการขายผลผลิต              
3 รูปแบบ คือ การขายยางแผน่ดิบ ขายนาํยางสด และยางกอ้นถว้ยบา้งเป็นส่วนนอ้ย โดยมีการขายผลผลิตให้กบั
พอ่คา้ในพืนที ซึงแต่ละหมู่บา้นมีจุดรับซือยางแผน่และนาํยางสดประมาณ 2-4 ราย  

จากความสําคญัทีกล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเปรียบเทียบความคุม้ค่าระหวา่ง
เกษตรกรทีขายยางแผ่นดิบกบัเกษตรกรทีขายนาํยางสด ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนเหมือนกนัหรือต่างกนัอย่างไร      
ซึงผลจากการวิจยันีจะมีส่วนช่วยทาํให้เกิดแนวทางของเกษตรกรเพือนาํไปตดัสินใจ เลือกทางเลือกวิธีการขาย
ผลผลิต ทีมีผลตอบแทนทีคุม้ค่ามากทีสุด และเพือเป็นความรู้และเป็นแนวทางให้เกษตรกรกลุ่มอืน ๆ และชุมชน
อืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการดาํเนินงานไดต่้อไป รวมทงัเป็นขอ้มูลสําหรับหน่วยงาน
ราชการทีเกียวขอ้งได ้

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพือศึกษาข้อมูลเกียวกับการขายยางแผ่นดิบและนํายางสดของเกษตรกร  อําเภอพระแสง             
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 2. เพือวเิคราะห์ความคุม้ค่าของการขายยางแผน่ดิบของเกษตรกร อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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 3. เพือวเิคราะห์ความคุม้ค่าของการขายนาํยางสดของเกษตรกร อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี      
 4. เพือเปรียบเทียบความคุม้ค่าของการขายยางแผน่ดิบกบัการขายนาํยางสดของเกษตรกร อาํเภอพระแสง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
3. วธีิการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีศึกษาในครังนี  คือเกษตรกรผูท้าํสวนยางพารา ในอาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี        
ปี พ.ศ. 2555 มีจาํนวน 12,444 ครัวเรือน (สํานักงานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี. 2555) กาํหนดขนาดตวัอยา่ง 
จาํนวน 100 ครัวเรือน ประกอบดว้ย เกษตรกรขายผูย้างแผ่นดิบ 50 ครัวเรือน และเกษตรกรผูข้ายนํายางสด         
50 ครัวเรือน โดยใชปั้จจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกัในการกาํหนดตวัอยา่งนีตามแบบ Ad hoc (Ad hoc method)         
ซึงหมายถึง การกาํหนดขนาดตวัอย่างในลกัษณะทีไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั เนืองจากขอ้สันนิษฐานทีมีเหตุผลว่า 
ประชากรไม่มีความหลากหลายหรือไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั (กุณฑลี  เวชสาร. 2545 : 172) โดยใชก้ารเลือก
ตวัอยา่งแบบโควตา้ (quota sampling) เลือกจาํนวนครัวเรือนมากทีสุดมา 2 ตาํบล ประกอบดว้ย  ตาํบลบางสวรรค ์
และตาํบลไทรโสภา ทาํการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัการเลือกตวัอย่างแบบลูกโซ่ ครัวเรือนละ 1 ราย จาํนวน          
100 ครัวเรือน  ประกอบดว้ย ตาํบลบางสวรรค์ 70 ครัวเรือน (ผูข้ายยางแผ่นดิบ 35 ครัวเรือน ขายนาํยางสด          
35 ครัวเรือน) และตาํบลไทรโสภา 30 ครัวเรือน (ผูข้ายยางแผน่ดิบ 15 ครัวเรือน ขายนาํยางสด 15 ครัวเรือน)  
  3.2  เครืองมอืทใีช้ในการวจิัย 
 ในการวิจัยครังนีใช้แบบสอบถาม เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึงประกอบด้วยคาํถาม          
6 ตอน ไดแ้ก่ คาํถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา ในเขตอาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ และระดบัการศึกษา คาํถามเกียวกบัขอ้มูลการทาํสวนยางพารา ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพสวนยางพารา จาํนวนผลผลิต จาํนวนตน้ทีกรีดต่อไร่ ระยะทางจากทีพกัถึงสวนยาง ระบบวนั      
ในการกรีด และเหตุผลทีเลือกรูปแบบการผลิต คาํถามเกียวกบัตน้ทุนในระยะเวลาการผลิต ตงัแต่เริมผลิตจนถึง
ขายผลผลิต  ได้แก่  ค่าจ้างแรงงาน  และค่าใช้จ่ายในการแปรรูป  คําถามเกียวกับเครืองมืออุปกรณ์ทีใช ้                   
ในกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ยานพาหนะ โรงเรือน เครืองจกัร และอุปกรณ์อืนๆ คาํถามเกียวกบั ช่องทางการ
จาํหน่ายและรายได ้ไดแ้ก่ ช่องทางการจาํหน่าย ความถีในการขายผลผลิต ระยะทางทางโรงเรือน  หรือสวนยางถึง
สถานทีรับซือผลผลิต ปัญหาและอุปสรรคในการจาํหน่ายผลผลิต และคาํถามเกียวกบัขอ้มูลทีไม่เป็นตวัเงินและ
ตน้ทุนแฝง ไดแ้ก่ อาชีพอืนหลกัจากกรีดยางเสร็จ ระยะเวลานอนพกัผอ่น ระยะเวลาการทาํงาน ระยะเวลาในการ
ทาํกิจกรรมหรือประกอบอาชีพอืน การไปพบแพทย  ์ค่าใช้จ่ายในการรักษา การนอนพกัรักษาทีโรงพยาบาล     
และจาํนวนสมาชิกทีช่วยทาํสวนยางพารา 
 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการนาํขอ้มูลทีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างของผูป้ลูกยางพาราในอาํเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี มาใชใ้นการวิเคราะห์ โดย
นาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถี อตัราร้อยละ โดยแสดงเป็นตารางประกอบคาํอธิบาย 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการศึกษาค่าเฉลียของตน้ทุนและรายไดที้ไดจ้าก
แบบสอบถาม มาคาํนวณตน้ทุนและรายไดเ้ฉลียต่อไร่ ซึงแบ่งการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต    
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และรายไดก้ารจาํหน่ายเป็นยางแผน่ดิบและนาํยางสด โดยการนาํขอ้มูลมาหาอตัราผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขาย
เพือวเิคราะห์ความคุม้ค่าในแต่ละทางเลือกระหวา่งการขายยางแผน่กบัการขายนาํยางสด 
 
4. ผลการวจิัยและอภิปราย 
 4.1 ผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน   100 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเกษตรกรผูข้าย
ยางแผน่ดิบจาํนวน 50 ครัวเรือน และกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเกษตรกรผูข้ายนาํยางสดจาํนวน 50 ครัวเรือน สามารถ
ผลสรุปไดเ้ป็น  4 ส่วนดงันี 
 1. ขอ้มูลเกียวกบัการขายยางแผ่นดิบและนาํยางสดของเกษตรกร อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 ปีขึนไป จบการศึกษาระดบั ป.6 - ม.3 ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพการทาํสวนยางโดยเฉลีย 17 ปี  มีจาํนวนตน้ยางทีกรีดไดโ้ดยเฉลีย 70 ตน้ต่อไร่ ระยะทางในการไปสวนยาง
ของเกษตรกรโดยเฉลีย 2.86 กิโลเมตร มีระบบการกรีดยางโดย กรีด 3 วนัเวน้ 1 วนั มีสมาชิกในครัวเรือนทีช่วยทาํ
สวนยางพารา 2-3 คน และบางส่วนมีการจา้งแรงงาน แบ่งค่าจา้งระหวา่งเจา้ของสวนต่อคนงาน 50:50 มีการจา้ง
คนงาน 2 คนต่อราย ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีการขายผลผลิตให้กบัพ่อคา้ย่อยในทอ้งถิน ระยะทางในการนํา
ผลผลิตไปขายประมาณ 3-4 กิโลเมตร ปัญหาและอุปสรรคในการขายผลผลิตมากทีสุดคือการถูกกดราคา หลงัจาก
ทาํสวนยางพาราแลว้เกษตรกรบางรายกย็งัประกอบอาชีพอืนดว้ย ส่วนใหญ่จะมีอาชีพการทาํสวนปาลม์นาํมนั  
 2. ขอ้มูลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการขายยางแผน่ดิบของเกษตรกร อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี พบว่า จาํนวนพืนทีในการทาํสวนยางพาราของผูข้ายยางแผ่นดิบโดยเฉลียต่อราย 30.64 ไร่ จาํนวนผลผลิต
โดยเฉลีย 74.25 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน  (2.97 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวนั) สาเหตุทีเกษตรกรเลือกทาํยางแผ่นดิบคือ    
ไดก้าํไรจากการขายมาก อุปสรรคในการขายผลผลิตมากทีสุดคือการถูกกดราคา ตน้ทุนทีเป็นตวัเงินประกอบดว้ย
ค่าเสือมราคา 47.25 บาทต่อไร่ต่อเดือน ค่าใชจ่้าย 85.18 บาทต่อไร่ต่อเดือน และค่าแรงงาน จากกลุ่มตวัอยา่งมีการ
จา้งแรงงานร้อยละ 38 มีการแบ่งค่าแรง 50:50 คิดเป็นเงิน 1,008.69 บาท รวมค่าใชจ่้าย 1,141.12 บาทต่อไร่        
ต่อเดือน ส่วนตน้ทุนทีไม่ไดจ่้ายเป็นตวัเงินโดยส่วนใหญ่มาจากค่าแรงของคนในครอบครัวทีช่วยทาํสวนยางพารา
ร้อยละ 62 หากเทียบค่าใชจ่้ายส่วนนีเป็นการจา้งแรงงานจะมีการแบ่งค่าแรง 50:50  คิดเป็นเงิน 1,645.75 รายได้
อา้งอิงจากสํานักตลาดกลางยางพารา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ราคาเฉลีย 3 เดือนเท่ากบั 71.50 บาท          
ต่อกิโลกรัม เกษตรกรยงัมีรายได้จากการประกอบอาชีพอืนหลังจากการทาํสวนยางพาราโดยเฉลียรายละ        
5,000 บาทต่อเดือน จากการศึกษาระยะเวลาใน 1 วนัทีเกษตรกรใชป้ระกอบอาชีพทาํใหท้ราบวา่ เกษตรกรผูข้าย
ยางแผน่ดิบมีเวลานอนพกัผอ่นประมาณ 4 ชวัโมง 30 นาที ระยะเวลาตงัแต่เริมกรีดจนเสร็จเป็นยางแผน่ประมาณ 
12 ชวัโมง ระยะเวลาวา่งในการไปทาํกิจกรรมหรือการประกอบอาชีพอืนประมาณ 7 ชวัโมง 30 นาที 
 การวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางบญัชีประกอบดว้ยรายได ้5,308.88 บาทต่อไร่ต่อเดือน หักตน้ทุน 
1,141.12 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 4,167.76 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิ 78.51                  
ส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยรายได  ้5,308.88 บาทต่อไร่ต่อเดือน หักตน้ทุนทังหมด      
2,786.87 บาทต่อไร่ต่อเดือน (ค่าใชจ่้ายทีเป็นตวัเงิน 1,141.12 บาทต่อไร่ต่อเดือน และค่าใชจ่้ายทีไม่เป็นตวัเงินคือ             
ค่าแรงงานคนในครอบครัว 1,645.75 บาทต่อไร่ต่อเดือน) กาํไรสุทธิต่อไร่ต่อเดือน 2,522.01 บาทต่อไร่ต่อเดือน  
อตัราผลตอบแทนสุทธิ 47.57 
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 3. ขอ้มูลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการขายนาํยางสดของเกษตรกร อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี พบว่า จาํนวนพืนทีในการทาํสวนยางพาราของผูข้ายนาํยางสดโดยเฉลียต่อราย 12.50 ไร่ จาํนวนผลผลิต      
นาํยางสดโดยเฉลีย 212.50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน (จาํนวนผลผลิตนาํยางสดโดยเฉลีย 8.50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวนั) 
หากเทียบเป็นยางแห้งจะได ้ 74.38 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน โดยเทียบมาจากค่าเฉลียนาํยางสด 1 กิโลกรัมได ้      
ยางแหง้ 0.35 กิโลกรัม (จาํนวนผลผลิตยางแห้งโดยเฉลีย 2.98 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวนั) สาเหตุทีเกษตรกรเลือกขาย
นาํยางสดคือประหยดัเวลาในการผลิต อุปสรรคในการขายผลผลิตมากทีสุดคือการถูกกด ตน้ทุนเป็นตวัเงิน
ประกอบดว้ยค่าเสือมราคา 74.33 บาทต่อไร่ต่อเดือน ค่าใชจ่้าย 132.80 บาทต่อไร่ต่อเดือน และค่าแรงงาน มีการ
จา้งแรงงานร้อยละ 18 มีการแบ่งค่าแรง 50:50 คิดเป็นเงิน  476.23 บาท ส่วนตน้ทุนทีไม่ไดจ่้ายเป็นตวัเงินโดยส่วน
ใหญ่มาจากค่าแรงของคนในครอบครัวทีช่วยทาํสวนยางพาราร้อยละ 82 หากเทียบค่าใชจ่้ายส่วนนีเป็นการจา้ง

แรงงานจะมีการแบ่งค่าแรง 50:50 คิดเป็นเงิน 2,169.47 บาท รายไดอ้า้งอิงจากสํานักตลาดกลางยางพารา       
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ราคาเฉลีย 3 เดือนเท่ากบั 71.14 บาทต่อกิโลกรัม และเกษตรกรยงัมีรายไดจ้ากการ
ประกอบอาชีพอืนหลงัจากการทาํสวนยางพาราโดยเฉลียรายละ 3,950 บาทต่อเดือน จากการศึกษาระยะเวลา      
ใน 1 วนัทีเกษตรกรใชป้ระกอบอาชีพทาํให้ทราบว่า เกษตรกรผูข้ายยางแผ่นดิบมีเวลานอนพกัผ่อนประมาณ        
5 ชวัโมง ระยะเวลาตงัแต่เริมกรีดจนเสร็จเป็นยางแผ่นประมาณ 8 ชวัโมง 30 นาที ระยะเวลาวา่งในการไปทาํ
กิจกรรมหรือการประกอบอาชีพอืนประมาณ 10 ชวัโมง 30 นาที    
 การวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางบญัชีประกอบดว้ยรายได ้5,291.39 บาทต่อไร่ต่อเดือน หักตน้ทุน    
683.36 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 4,608.03 บาทต่อไร่ต่อเดือน อัตราผลตอบแทนสุทธิ 87.09                     
ส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยรายได  ้5,291.39 บาทต่อไร่ต่อเดือน หักตน้ทุนทังหมด     
2,852.83 บาทต่อไร่ต่อเดือน (ค่าใชจ่้ายทีเป็นตวัเงิน 683.36 บาทต่อไร่ต่อเดือน และค่าใชจ่้ายทีไม่เป็นตวัเงินคือค่า
แรงงานคนในครอบครัว 2,169.47 บาทต่อไร่ต่อเดือน) กาํไรสุทธิต่อไร่ต่อเดือน 2,438.56 บาทต่อไร่ต่อเดือน 
อตัราผลตอบแทนสุทธิ 46.09 
 4. ขอ้มูลการเปรียบเทียบความคุม้ค่าของการขายยางแผน่ดิบกบัการขายนาํยางสดของเกษตรกร            
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ จาํนวนพืนทีในการทาํสวนยางพาราของผูข้ายยางแผน่โดยเฉลียต่อราย 
30.64 ไร่ ส่วนจาํนวนพืนทีในการทาํสวนยางพาราของผูข้ายนาํยางสดโดยเฉลียต่อราย 12.50 ไร่ จาํนวนผลผลิต
ยางแผน่โดยเฉลีย 74.25 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน จาํนวนผลผลิตนาํยางสดโดยเฉลีย 212.50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน        
หากเทียบเป็นยางแห้งจะได ้ 74.38 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน การผลิตยางแผน่ดิบมีรายได ้5,308.88 บาทต่อไร่       
ต่อเดือน ตน้ทุนทางบญัชี 1,141.12 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 4,167.76 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทน
สุทธิ 78.51  ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 2,786.87 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 2,522.01 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัรา
ผลตอบแทนสุทธิ 47.51 ส่วนเกษตรกรทีขายนาํยางสดมีรายได ้5,291.39 บาทต่อไร่ต่อเดือน ตน้ทุนทางบญัชี 
683.36 บาทต่อไร่ต่อเดือน กาํไรสุทธิ 4,608.03 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิ 87.09  ตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 2,852.83 บาทต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิ 46.09   

การวิเคราะห์ตน้ทุนทางบญัชี การขายนาํยางสดมีกาํไรมากกว่าการขายการยางแผ่นดิบ 440.27 บาท     
ต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิร้อยละ 8.58 สาเหตุมาจากผลิตยางแผ่นดิบมีตน้ทุนของโรงเรือน และ
เครืองจกัรในกระบวนการผลิตมากกกวา่การขายนาํยางสด ดงัตารางที 1 
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ตารางที 1 : ผลตอบแทนทางบญัชีในการผลิตยางแผน่ดิบและนาํยางสดเฉลียต่อไร่ต่อเดือน 
   หน่วย : บาท 

รายการ  ยางแผน่ดิบ   
        1 

    นาํยางสด 
         2 

ผลต่าง 
(1 - 2) 

ผลตอบแทนทางบญัชี    
รายไดต่้อเดือน  5,308.88 5,291.39  17.49 
หกั ตน้ทุน   1,141.12  683.36 457.76 
กาํไรสุทธิ    4,167.76   4,608.03  (440.27) 
อตัราผลตอบแทนสุทธิ   78.51      87.09  (8.58) 

  
 การวิเคราะห์ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์  การขายยางแผน่ดิบมีกาํไรมากกวา่การขายนาํยางสด 83.45 บาท
ต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิ ร้อยละ 1.42 สาเหตุมาจากตน้ทุนค่าเสียโอกาสของค่าแรงงานในครัวเรือน 
ของผูข้ายนาํยางสดมากกวา่การขาย  ยางแผน่ดิบ โดยผูข้ายนาํยางสดใชแ้รงงาน ในครัวเรือนร้อยละ 82  เกษตรกร
ผูข้ายยางแผน่ดิบใชแ้รงงานในครัวเรือนร้อยละ 62  ดงัตารางที 2 
 

ตารางที 2 : ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตยางแผน่ดิบและนาํยางสดเฉลียต่อไร่ต่อเดือน 
   หน่วย : บาท 

รายการ  ยางแผน่ดิบ   
       1 

    นาํยางสด 
           2 

ผลต่าง 
(1 - 2) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์      
รายไดต่้อเดือน    5,308.88 5,291.39 17.49 
หกั ตน้ทุน   2,786.87 2,852.83 (65.96) 
กาํไรสุทธิ   2,522.01 2,438.56 83.45 
อตัราผลตอบแทนสุทธิ 47.51  46.09  1.42 

    
 สาเหตุทีเกษตรกรเลือกขายยางแผน่ดิบคือไดก้าํไรจากการขายมากการขายนาํยางสด สาเหตุทีเกษตรกร
เลือกขายนาํยางสดคือประหยดัเวลาในการผลิต อุปสรรคในการขายยางแผ่นดิบคือการถูกกดราคา และความ      
ไม่แน่นอนของตาชงั ส่วนอุปสรรคของการขายนาํยางสดคือการถูกกดราคาและความไม่แน่นอนของการคาํนวณ
ค่านาํยาง ระยะเวลาใน 1 วนัทีเกษตรกรใชป้ระกอบอาชีพพบวา่ เกษตรกรผูข้ายยางแผน่ดิบมีเวลานอนพกัผอ่น
ประมาณ 4 ชวัโมง 30 นาที ระยะเวลาตงัแต่เริมกรีดจนเสร็จเป็นยางแผน่ประมาณ 12 ชวัโมง ระยะเวลาวา่งในการ
ไปทาํกิจกรรมหรือการประกอบอาชีพอืนประมาณ 7 ชวัโมง 30 นาที ส่วนผูข้ายนาํยางสด มีเวลานอนพกัผ่อน
ประมาณ 5 ชวัโมง ระยะเวลาตงัแต่เริมกรีดจนเสร็จเป็นยางแผน่ประมาณ 8 ชวัโมง 30 นาที ระยะเวลาวา่งในการ
ไปทาํกิจกรรมหรือการประกอบอาชีพอืนประมาณ 10 ชวัโมง 30 นาที 
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 4.2 อภิปรายผล 
  จากผลการวจิยั สามารถนาํประเดน็สาํคญัทีคน้พบมาอภิปรายผล ดงันี  
  1. เกษตรกรทีมีเนือทีในการทาํสวนยางพารามากเนือทีโดยประมาณมากกว่า 30 ไร่ขึนไปจะเลือกการ
ขายยางแผน่ดิบ ส่วนเกษตรกรทีมีเนือทีทาํสวนยางพาราไม่มากนกัเนือทีโดยประมาณไม่เกิน 30 ไร่ จะเลือกการ
ขายนาํยางสด เนืองจากไม่ตอ้งลงทุนในเครืองมือและอุปกรณ์มากนกั และสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกนัทาํ
ได ้สามารถขายเป็นเงินสดมาใชห้มุนเวยีนไดทุ้กวนั   
 2. จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางบญัชีซึงคาํนวณเฉพาะรายการทีเป็นตวัเงินจะเห็นวา่การขายยาง
แผ่นดิบจะไดรั้บเงินมากกว่าจากการขายนาํยางสด แต่ตน้ทุนในการขายยางแผ่นดิบมากกว่าการขายนาํยางสด 
เนืองจากการขายยางแผน่ดิบจะตอ้งมีของโรงเรือน เครืองรีดและวสัดุอุปกรณ์อืนๆ ส่วนขายนาํยางสดเมือเก็บนาํ
ยางมาไดก้น็าํไปจาํหน่ายไดเ้ลย  ทาํใหก้ารขายนาํยางสดมีกาํไรทีเป็นตวัเงินมากกวา่การขายยางแผน่ดิบ  
 3. จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ซึงคาํนวณทงัรายการทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวั
เงิน จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนในการขายนาํยางสดมากกวา่การขายยางแผน่ดิบอนัเนืองมากจากตน้ทุนค่าแรงของสมาชิก
ในครอบครัวทีช่วยทาํสวนยางพาราซึงผูข้ายนาํยางสดโดยส่วนใหญ่เจา้ของสวนและสมาชิกในครอบครัวจะเป็น

ผูท้าํสวนยางพาราเอง ซึงทาํใหก้ารขายยางแผน่ดิบมีผลตอบแทนมากกวา่การขายนาํยางสด  
 4. การขายยางแผ่นดิบจะใชเ้วลาในการทาํประมาณ 12 ชวัโมง มากกว่าการขายนาํยางสดซึงใชเ้วลา
ประมาณ 8 ชวัโมง 30 นาที เกษตรกรผูข้ายนาํยางสดมีเวลาในการพกัผอ่นและทาํกิจกรรมอืนมากกวา่การขายยาง
แผน่ดิบ 3 ชวัโมง 30 นาที โดยการขายนาํยางสดมีเวลาในการพกัผอ่นและทาํกิจกรรมอืนประมาณ 15 ชวัโมง     
30 นาที ส่วนการทาํยางแผน่เกษตรการมีเวลาในการพกัผอ่นและทาํกิจกรรมอืนประมาณ 12 ชวัโมง  
 5. เกษตรกรจะมีการขายผลผลิตให้กบัพ่อคา้ยอ่ยในทอ้งถิน ปัญหาและอุปสรรคในการขายผลผลิตมาก
ทีสุดคือการถูกกดราคา หลงัจากทาํสวนยางพาราแลว้เกษตรกรบางรายก็ยงัประกอบอาชีพอืนดว้ย ซึงส่วนใหญ่มี
อาชีพการทาํสวนปาลม์นาํมนั 
 
5. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวจิัย 

ผลการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการขายยางแผ่นดิบกับการขายนํายางสดของเกษตรกร               
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากกลุ่มตวัอยา่งผูข้ายยางแผน่ดิบ 50 ราย และผูข้ายนาํยางสด 50 ราย พบวา่      
หากคาํนวณเฉพาะรายการทีเป็นตวัเงินหรือผลตอบแทนทางบญัชีการผลิตยางแผ่นดิบมีรายไดม้ากกว่าการขาย  
นาํยางสด 17.49 บาทต่อไร่ต่อเดือน โดยรายไดจ้ากการขายยางแผน่ดิบ 5,308.88 บาทต่อไร่ต่อเดือน รายไดจ้าก
การขายนาํยางสด 5,291.39 บาทต่อไร่ต่อเดือน ตน้ทุนในการขายยางแผน่ดิบมากกวา่ตน้ทุนของการขายนาํยางสด 
457.76 บาทต่อไร่ต่อเดือน ซึงสาเหตุทีมากจากการผลิตยางแผ่นดิบมีตน้ทุนของโรงเรือน และเครืองจักรใน
กระบวนการผลิต ตน้ทุนการผลิตยางแผน่ดิบ 1,141.12 บาทต่อไร่ต่อเดือน ตน้ทุนการขายนาํยางสด 683.36 บาท
ต่อไร่ต่อเดือน ทาํให้การขายนํายางสดมีกาํไรมากกว่าการขายยางแผ่นดิบ 440.27 บาทต่อไร่ต่อเดือน                 
โดยยางแผ่นดิบมีกาํไรสุทธิ 4,167.76 บาทต่อไร่ต่อเดือน นาํยางสดมีกาํไรสุทธิ 4,608.03 บาทต่อไร่ต่อเดือน      
และการนาํยางสดมีอตัราผลตอบแทนสุทธิมากกวา่การขายนาํยางสด 8.58 โดยยางแผน่ดิบมีผลตอบแทนสุทธิ 
78.51 นาํยางสดมีผลตอบแทนสุทธิ 87.09   
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การคาํนวณผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การขายยางแผ่นดิบให้ผลตอบแทนมากกว่าการขาย  
นาํยางสดสาเหตุมาจาก ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของค่าแรงงานในครัวเรือน กลุ่มตวัอยา่งผูข้ายยางแผน่ดิบใชแ้รงงาน
ในครัวเรือนร้อยละ 62 ส่วนผูข้ายนาํยางสด ใชแ้รงงานในครัวเรือนร้อยละ 82 ทาํใหต้น้ทุนของการขายนาํยางสด
มากกว่าการขายยางแผ่นดิบ 65.96 บาทต่อไร่ต่อเดือน โดยยางแผ่นดิบมีตน้ทุน 2,786.87 บาทต่อไร่ต่อเดือน       
นาํยางสดมีตน้ทุน 2,852.83 บาทต่อไร่ต่อเดือน ทาํให้การขายยางแผ่นดิบมีกาํไรมากกว่าการขายนาํยางสด      
83.45 บาทต่อไร่ต่อเดือน โดยยางแผน่ดิบมีกาํไร 2,522.01 บาทต่อไร่ต่อเดือน   นาํยางสดมีกาํไร 2,438.56 บาท 
ต่อไร่ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสุทธิการขายยางแผ่นดิบมากกวา่การขายนาํยางสด 1.42 โดยอตัราผลตอบแทน
สุทธิของการขายยางแผน่ดิบ 47.51 และอตัราผลตอบแทนของการขายนาํยางสด 46.09 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรืองการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการขายยางแผ่นกบัการขายนาํยางสด ของเกษตรกร
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
   สํานกังานเกษตรจงัหวดั หรือสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั ควรมีการบริการความรู้ดา้นวิชาการ      
สู่กลุ่มเกษตรกร ในการสร้างมาตรฐานดา้นผลผลิต การควบคุมมาตรฐานดา้นราคา ดา้นตาชงั ดา้นการวดัค่าความ
เขม้ขน้ของนาํยางสด เพือความเป็นธรรมระหวา่งเกษตรกรกบัผูรั้บซือผลผลิต 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
   1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ควรเขา้ไปให้แนะนาํการประกอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผูที้
วา่งจากการทาํสวนยางพาราและยงัไม่ไดป้ระกอบอาชีพอืน เพือเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรอีกทางหนึง 
     2. สาํนกังานตลาดกลางยางพารา หรือองคก์ารสวนยาง ควรเป็นตวักลางในการรับซือผลผลิต
จากเกษตรกร เพือเป็นการประกนัราคา และเกิดความยติุธรรม 
  
6.  การนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวจิยัครังนี สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งันี 
1. เกษตรกรสามารถนาํผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจในการขายผลิตภณัฑจ์ากยางพาราได ้
2. หน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สามารถนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการ 

วางแผนและตดัสินใจทางการเกษตรได ้
 3. เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการปรับตวั และการเลือกรูปแบบการผลิตยางพาราที เหมาะสม รวมถึง
การวางแผนในการประกอบอาชีพหลกัและการจดัสรรเวลาเพือประกอบอาชีพเสริม ซึงจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกบัผลลพัธ์การดาํรงชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาเปรียบเทียบ และหาแนวทางพฒันาการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จังหวดั 

สุราษฎร์ธานี เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนและผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จจาํนวน 400 คน 

โดยใชแ้บบสอบถาม มีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.92 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพนืฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน สถิติทีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

  ผลการวิจยัพบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบระดบั

ความคิดเห็น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

ระดบั 0.05 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลไดแ้ก่ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของอบต.ไม่

สอดกบัความตอ้งการ เอกสารสาํคญัทางราชการไม่สามารถตรวจสอบได ้สาํหรับแนวทางการบริหาร ควรรณรงค์

ใหผู้บ้ริหารและบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายใน

องคก์รอยา่งจริงจัง สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีทีตนไดรั้บมอบหมายผูบ้ริหาร

กาํหนดนโยบายมีแผนแม่บทอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสามารถนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นรูปธรรมได้

และการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขนัตอน 

คาํสําคญั :   การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ หลกัธรรมาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสดจ็ 
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Abstract 

This research aims to study and compare the opinion toward management of public administration 

with and without implementation of good governance for Baan Sadet Sub-district Administrative Organization, 

Kiansa District, Suratthani Province. Collect the data from 400 samples using choice questionnaire. Analyze the 

dataat confidence level of 0.92. Conduct hypothesis testing such as t-test, F-test (One-way ANOVA). And 

compare data one by one using (Scheffe test). Interview the samples to find out the problems, obstacles, and 

guidelines to manage the administrative organization.       

  Result of study expressed that Baan Sadet Sub-district Administrative Organization, Kiansa 

District,Suratthani Province has high level of good governance in management.Overall, they are rated in high 

score for the following items; rule of law, ethics, transparency, participation. The level of good government rate 

by opinion depends on the following factors; gender, age, social status, level of education, occupation, income. 

The overall statistical significance level is 0.05. The problem and obstacle of organization management are the 

rules and regulations are not corresponding with the management practice and low continuously progress. Less 

of indoctrinate about honesty of the officer.The official important document of local government cannot be 

checked and access the information by public. The document is not correctas data is not match to the fact. 

Therefore, the suggestion for management is to make the campaign to convince the officer of Baan Sadetsub-

district Administrative Organization, Kiansa District, Suratthani Province to use a good governance in order to 

administrate the organization.Create the awareness of accountability of officer. The executive propose the 

policy and clear written model scheme which can be implemented in practice. Providing the officer a chance for 

the participation and allow every steps to be checked to promote a more transparency management.  

Keywords :  Local Government Management , Principles of good governance, Baan SadetSub-district 

Administrative Organization 
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1.บทนํา  

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดเรืองการกระจายอาํนาจไวเ้ป็น

สาระสาํคญัในหมวดที 5 ว่าดว้ยแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถินกระทรวงมหาดไทย. 2549 : 123) เป็น

แผนทีกาํหนดกรอบแนวคิดเป้าหมายและแนวทางการกระจายอาํนาจให้เป็นไปตามมาตรา 30แห่ง

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดย

ยดึหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยรัฐบาลไดม้อบหมายใหรั้ฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี

ประสานการดาํเนินงานเรืองนีร่วมกบัหน่วยงานในทุกภาคส่วนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึง

นาํไปสู่การกาํหนดทิศทางนโยบายการบริหารประเทศเพือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

  แนวคิดธรรมาภิบาลเป็นวิธีการอนันาํไปสู่เป้าหมายธรรมาภิบาลมีส่วนเสริมสร้างให้เกิด

การเติบโตทางเศรษฐกิจการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละความเป็นธรรมทางสังคมธรรมาภิบาลใน

ฐานะเป็นแนวคิดมีการใชก้นัมากในบริบทของการปฏิรูประบบบริหารราชการธรรมาภิบาลจึงเป็น

เครืองมือพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที 5) 

พ.ศ. 2545 ซึงเป็นกฎหมายปฏิรูประบบราชการมาตรา3/1 กาํหนดให้ส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองทีดีโดยเฉพาะอย่างยิงคาํนึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานการมีส่วน

ร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

(พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546)  

  นอกจากนีในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 10 รัฐบาลไดก้าํหนดให้ใช้

หลกัธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ 1 ใน 5ยุทธศาสตร์ทีใชใ้นการพฒันาประเทศและถือว่าหลกั 

ธรรมาภิบาลเป็นยทุธศาสตร์สาํคญัทีสุดทีจะขบัเคลือนยทุธศาสตร์อืนไปสู่เป้าหมายโดยกาํหนดให้

สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึนในทุกภาคของสังคม (คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ. 2549 : 122)  

  องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเสด็จ อาํเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน บริหารงานโดยยึดหลกัการบริหารจดัการทีดีหรือหลกัธรรมาภิบาล อนัเป็น
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ยทุธศาสตร์ทีมีความสาํคญัสูงสุด  มาใชใ้นการกาํหนดนโยบายพฒันา ตามภารกิจและบทบาทใน

การใหบ้ริการสาธารณะและพฒันาทอ้งถินใหน่้าอยู ่เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้

ประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุดมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความมนัคง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซึง

เป็นปัจจยัประการสาํคญัยงิต่อการบรรลุผลสาํเร็จต่างๆ  

  ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาเกียวกบั การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาล ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีว่ามีระดบั

ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการมากนอ้ยเพียงใด เพือใหท้ราบถึงปัญหา อุปสรรค อนัจะนาํมาเป็น

แนวทางในการพฒันา เพือประโยชน์ต่อการบริการจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาล โดยภาพรวมในระยะยาวต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

การศึกษาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถินโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล : 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อาํเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ

วตัถุประสงค ์ดงันี 

 1. เพือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใช้

หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

  2. เพือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์

ธานีโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

  3. เพือศึกษาปัญหา อุปสรรค การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 4. เพือศึกษาหาแนวทางพฒันาการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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  3.วธิีการวจิยั 

การศึกษาเรือง การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล: 

กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อาํเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผูว้ิจ ัย

ดาํเนินการโดยการวิจยัเป็นแบบผสมผสาน( mixed methods research )โดยกาํหนดรายละเอียด และ

ดาํเนินการศึกษาดงันี 

  การวิจัยเชิงปริมาณประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณครังนีได้แก่ 

ประชาชนทีมีอาย1ุ8ปีขึนไปขึนไปในเขตพืนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 20 หมู่บา้น มีประชากรทงัสิน 12,558 คน (สาํนักปลดัองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลบา้นเสด็จ. 2555) กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน่ (Toro Yamane) ได้

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ลกัษณะคาํถามจะเป็นลกัษณะแบบเลือกตอบ 

(Check List) ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถินโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอ 

เคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scales โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งช่วง

คะแนนและระดบัการมีส่วนร่วม หลกัเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดบั การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการ

วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมา 

ภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมเป็น

รายดา้น โดยวิธีการหาค่าเฉลีย (Mean) และหาค่าเบียง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้

นาํมาเปรียบเทียบระดบัโดยใชส้ถิติ T-test,F-test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้

วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe/) 

   การวจิยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูแบบเจาะจงไดแ้ก่กาํนัน/ ผูใ้หญ่บา้นจาํนวน

20คน และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จาํนวน10คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบ

กึงโครงสร้าง (Semi-structure interview protocol) ซึงเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด การวิเคราะห์

ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยนาํข้อมูลจากการ
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สมัภาษณ์ทงัหมดมาวิเคราะห์แลว้เรียบเรียงขอ้มลูในเชิงพรรณนา และสรุปผลการสมัภาษณ์โดยการ

อธิบายลกัษณะเชิงเนือหา (Content) 

 

4.ผลการวจิยัและอภิปราย  

  1.ปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 28-37 ปี สถานภาพสมรส

แลว้ การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพธุรกิจส่วนตวั และรายได้ต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท ตามลาํดบั    

 2.ระดบัการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบ้านเสด็จ อาํเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี มีการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่

ในระดบัมาก 4 ดา้น เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้ังนี คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 

หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วมและอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ย ไดด้งันี คือ หลกัความรับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่า ตามลาํดบั  

   2.1การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้น

หลกันิติธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 

เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี คือ การบริหารจดัการ อบต.บา้นเสด็จไดมี้การกาํหนด

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีอย่างชดัเจนและสามารถตรวจสอบได ้การใชก้ฎระเบียบต่าง ๆ มีความเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ังคบับญัชา หัวหน้าส่วนพนักงานส่วน

ตาํบลหรือลูกจ้าง การกําหนดระเบียบหรือข้อบังคับได้มีการคาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนมากกว่าประโยชน์ของ อบต.บา้นเสด็จ เจา้หน้าที อบต.บา้นเสด็จไดใ้ห้ความสาํคญัและ

ปฏิบติัตามแนวทางทีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบติัราชการ

ปกครอง พ.ศ. 2539  ประชาชนตระหนกัถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าทีของตนเอง และมีส่วนร่วมในกรณี

ต่าง ๆ โดยเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของสาธารณะ ตามลาํดบั  

   2.2 การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้น

หลกัคุณธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี คือ ผูบ้ริหาร สมาชิกและพนักงานของ อบต.บา้นเสด็จ 

บริหารงานโดยยึดหลกัความถูกต้องและเป็นธรรม เจ้าหน้าทีทุกระดับภายใน อบต.บา้นเสด็จ

ปฏิบติังานดว้ยความซือสัตยสุ์จริต บนพืนฐานของศีลธรรมและจริยธรรมอนัดี โดยเท่าเทียมกัน   
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การประเมินผลการปฏิบติังานหรือการพิจารณาความดี ความชอบของ อบต.บา้นเสด็จ มีหลกัเกณฑ์

การประเมินจากผลงานทีชัดเจนและเป็นระบบโดยไม่ใช่ระบบอาวุโสหรือระบบอุปถมัภ์ การ

บริหารงานของ อบต.บา้นเสด็จ เน้นหลกัการบริหารประชาชนตอ้งมาก่อน อบต.บา้นเสด็จ มีการ

บริหารจดัการดว้ยความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามลาํดบั 

  2.3 การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้น

หลกัความโปร่งใส โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 3 

ดา้น เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี คือ เจา้หน้าทีในระดบัต่าง ๆ ของ อบต.บา้นเสด็จมี

การปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย ์ตรงไปตรงมา อบต.บ้านเสด็จ แสดงขนัตอนและกาํหนด

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ณ พืนทีให้บริการเพือให้ประชาชนหรือผูม้าติดต่อทราบ การจดัเก็บ

ภาษีและจดังบประมาณของ อบต.บา้นเสด็จ กระทาํอยา่งเปิดเผยและเป็นธรรม และอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี คือ กระบวนการทาํงานของ อบต.บา้นเสด็จ

เปิดเผยตรงไปตรงมา สร้างความไวว้างใจซึงกนัและกนัพร้อมทีจะไดรั้บการตรวจสอบตลอดเวลา 

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์ลการดาํเนินงานของ อบต.บา้นเสด็จใหป้ระชาชนไดรั้บทราบโดยผ่าน

สือต่าง ๆ เป็นประจาํอยา่งต่อเนือง ตามลาํดบั  

   2.4 การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้น

หลกัการมีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 4 

ดา้น เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี คือ อบต.บา้นเสด็จ ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายแผนงาน และการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ รวมถึงการทาํประชา

พิจารณ์ อบต.บ้านเสด็จ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ด้านต่างๆ ทีเพียงพอแก่

ประชาชน ทาํใหก้ารมีส่วนร่วมมีคุณภาพมากขึน การกาํหนดนโยบายดา้นต่างๆ ของอบต.บา้นเสด็จ

ไม่มีเฉพาะระดบัผูบ้ริหารหรือผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญในแต่ละดา้นเท่านนั แต่ไดมี้ส่วนร่วม

จากฝ่ายต่างๆ ทีได้เกียวข้องร่วมด้วย พนักงานทุกคนของอบต.บ้านเสด็จ มีอิสระในความคิด 

สามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถตรวจสอบผูบ้ริหารไดอ้ย่างแทจ้ริง และอยู่ในระดบัปาน

กลาง 1 ดา้น ดงันี คือ อบต.บา้นเสด็จ มีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการสู่บุคลากรตามหน้าทีที

ไดรั้บมอบหมายทาํใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจตามบทบาทหนา้ทีไดอ้ยา่งมีส่วนร่วม ตามลาํดบั  

  2.5 มีการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้น

หลกัความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก 3 ดา้น เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี คือ ผูบ้ริหารและพนักงานของ อบต.

บา้นเสด็จมีความกลา้หาญ พร้อมทีจะยอมรับผลจากการกระทาํของตน อบต.บา้นเสด็จ มีความ
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มุ่งมนัในการพฒันา/ปฏิรูปงานขององคก์รเพือประโยชน์สาธารณะ อบต.บา้นเสด็จ มีการประเมิน

คุณภาพงานทงัดา้นปริมาณ ความถูกตอ้งครบถว้นรวมทงัจาํนวนความผิดพลาดทีเกิดขึนจากการ

ปฏิบติังาน และจาํนวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาทีไดรั้บ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี คือ อบต.บา้นเสด็จ ทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินงาน ผลดี

และผลเสีย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคให้ประชาชนรับทราบ และอบต.บ้านเสด็จ บันทึกข้อ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการรายงานผลการดาํเนินการเกียวกับขอ้ร้องเรียนนนั ให้ประชาชนหรือผู ้

ร้องเรียน/ร้องทุกขท์ราบ ตามลาํดบั  

  2.6 มีการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้น

หลกัความคุม้ค่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั

มาก 1 ดา้น เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี คือ ในการบริหารจดัการ อบต.บา้นเสด็จ ให้

บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ควรพิจารณาจากตวัชีวดัผลการดาํเนินงานทงัเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดด้งันี คือ อบต.บา้น

เสด็จ ได้มีการลดขนัตอนการปฏิบัติงานให้สันหรือเบ็ดเสร็จในขนัตอนเดียวเพือความสะดวก 

รวดเร็ว และประหยดัทรัพยากร อบต.บา้นเสด็จ มีการรณรงค์ช่วยกนัประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ

ในตาํบล อบต.บา้นเสด็จ มีการบริหารจดัการงบประมาณของอบต.ไดคุ้ม้ค่ากบัเงินทีไดใ้ชจ่้ายไป 

และมีผลงานเป็นทีน่าพึงพอใจ และอบต.บา้นเสด็จ มีการจดัสรรตาํแหน่งบุคลากรมีความเหมาะสม

และความชาํนาญเฉพาะดา้นในการปฏิบติัหนา้ที ตามลาํดบั  

  3.การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดย

ใชห้ลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพ ไม่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จส่วน อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยใช้

หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

4. ผลการศีกษาปัญหา อุปสรรค การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า ปัญหา อุปสรรค การบริหารจดัการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเสด็จในแต่ละด้าน

ดงัต่อไปนี   

   4.1 หลกันิติธรรม องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเสด็จ อาํเภอเคียนซา จังหวัด 
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สุราษฎร์ธานี มีการบริหารจดัการองค์กร พบว่า กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ อบต.ไม่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ การปฏิบติัขาดการต่อเนือง ขาดการพฒันาบุคลากรของ อบต.ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ

เกียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขอ้บงัคบัตาํบล และกฎหมายทีเกียวกบัสิทธิหน้าทีของ

ประชาชนใหท้ราบโดยทวักนั   

  4.2 หลกัคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเสด็จ อาํเภอเคียนซา จังหวดั 

สุราษฎร์ธานีมีการบริหารจดัการองค์กร พบว่า บุคลากรบางคนไม่ตรงต่อเวลา ขาดการประชุม 

พนักงานบางคนมุ่งหวงัประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม อบต.ใชร้ะบบอุปถมัภ์และยึดหลกั

พรรคพวก ทาํใหร้ะบบการทาํงานเกิดความเสียหาย ไม่เป็นไปตามระบบ   

   4.3 หลกัความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี มีการบริหารจดัการองคก์ร พบว่า การชีแจงบญัชีรายรับ-รายจ่ายไม่ตรงกบัเอกสารที

ไดจ้ดัทาํรายงาน เอกสารสาํคญัทางราชการ ตรวจสอบไม่ได ้เนืองจากเอกสารไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง

และไม่สามารถตรวจสอบไดท้นัที จะตอ้งรอเป็นเวลานานจึงจะตรวจสอบได ้  

   4.4 หลกัการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี มีการบริหารจดัการองคก์ร พบว่า เจา้หนา้ทีและพนกังานบางส่วนเกิดความขดัแยง้กนั 

ทาํใหก้ารดาํเนินงานในดา้นต่างๆเกิดอุปสรรค ประชาชนไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีรวดเร็วและตรง

ตามขอ้เท็จจริง จึงทาํใหเ้กิดความสบัสนและลงัเลทีจะใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมทีอบต.ดาํเนินการ

  4.5 หลกัความรับผดิชอบ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี มีการบริหารจดัการองค์กร พบว่า อบต.ให้บริการล่าชา้ ทาํให้ประชาชนเสียเวลาใน

การมาติดต่อสือสาร เมือโครงการเสร็จก็ไม่มีการติดตามงานเท่าทีควร เมือเกิดความผดิพลาดในการ

ทาํงาน ผูบ้ริหารไม่แสดงความรับผดิชอบอยา่งเต็มที บางครังประสานงานแลว้เกิดความสับสนและ

ไม่สามารถปฏิบติังานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   

   4.6 หลกัความคุม้ค่า องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี มีการบริหารจดัการองคก์ร พบว่า ไม่มีการแต่งตงักรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณ เวลาซือของมกัไม่ต่อรองราคา ทาํให้ไดข้องมาในราคาแพง ขาดการรณรงค์ให้

ประชาชนช่วยกนัประหยดัทรัพยากรในชุมชน  
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5.สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเสด็จ อาํเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้ิจยัมีข้อ 

เสนอแนะ  ดงันี 

1.1 ดา้นหลกันิติธรรม องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ ควรกาํหนดขอบเขต

อาํนาจหนา้ทีอยา่งชดัเจนและสามารถตรวจสอบได ้การใชก้ฎระเบียบต่าง ๆ มีความเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกว่าเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ังคับบัญชา มีการคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนมากกว่าประโยชน์ของ อบต.บา้นเสด็จ ผูบ้ริหารจะต้องมีการประชาสัมพนัธ์เกียวกับ

กฎหมาย ขอ้บงัคบัเพือใหป้ระชาชนไดรั้บทราบสิทธิและหนา้ทีของตนเองตามทีกฎหมายรองรับ 

1.2 ดา้นหลกัคุณธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ ควรให้ความสาํคญัต่อ

การบริหารงานโดยยดึหลกัความถกูตอ้งและเป็นธรรม มีหลกัเกณฑก์ารประเมินจากผลงานทีชดัเจน 

เน้นหลกัการบริหารประชาชนตอ้งมาก่อน ด้วยความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด การ

บริหารงานตอ้งเป็นกลาง เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.3 ดา้นหลกัความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเสด็จ ควรให้ความ 

สาํคญัต่อการปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัย ์ตรงไปตรงมา ควรแสดงขนัตอนและกาํหนดระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน ณ พืนทีให้บริการเพือให้ประชาชนหรือผูม้าติดต่อทราบ มีการชีแจงรายรับ-

รายจ่ายตลอดจนสรุปขนัตอนการดาํเนินงานให้ประชาชนไดท้ราบอย่างละเอียดเพือป้องกนัการ

เขา้ใจทีคลาดเคลือน 

1.4 ดา้นการมีส่วนร่วม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จควรให้ความสาํคญัต่อ

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายแผนงาน และการดาํเนินงานใน

ดา้นต่าง ๆ รวมถึงการทาํประชาพิจารณ์ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ เปิด

โอกาสใหป้ระชาชนไดร้้องทุกข ์และเพิมช่องทางการร้องทุกขม์ากขึน  

1.5 ดา้นความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเสด็จควรทาํรายงาน

แสดงผลการดาํเนินงาน ผลดีและผลเสีย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค มีการบนัทึกขอ้ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของประชาชน มีรายงานผลการดําเนินการเกียวกับข้อร้องเรียนนันให้ประชาชนหรือผู ้

ร้องเรียน/ร้องทุกขท์ราบ  

1.6 ดา้นความคุม้ค่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จควรใหค้วามสาํคญัต่อการ

บริหารจัดการลดขนัตอนการปฏิบัติงานให้สนัหรือเบ็ดเสร็จในขนัตอนเดียวเพือความสะดวก 

รวดเร็ว มีการปรับปรุง ซ่อมแซม วสัดุอุปกรณ์ทีพอใชไ้ดอ้ยู่เสมอเพือให้เกิดความคุม้ค่าในการ
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ทาํงาน  

1.7 มีการรณรงคใ์หผู้บ้ริหารและบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเสด็จ

ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองคก์รอยา่งจริงจงั สร้างจิตสาํนึกให้บุคลากรทุกคนมี

ความรับผดิชอบต่อหนา้ทีทีตนไดรั้บมอบหมาย 

1.8 ผูบ้ริหารของ อบต.บา้นเสด็จ ควรกาํหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชดัเจน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และสามารถนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นรูปธรรมได ้

 

6.การนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

   ผูศึ้กษาวิจยั ขอเสนอแนะในการศึกษาศึกษาวิจยัครังต่อไป  ดงันี 

  1. ควรศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลระหว่างผูบ้ริหาร

ทีมาจากการเลือกตงักบัขา้ราชการ เจา้หนา้ที และลกูจา้งขององคก์าร 

  2. ควรศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 

เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร 

  3. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล

อืนเพือจะไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสอดคลอ้งกนัในระดบัของการบริหาร 

  4. ควรศึกษาวิจยัเกียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยเปลียนขนาด

พืนทีในการศึกษาวิจยัให้กวา้งและขนาดใหญ่ขึนอาจเป็นระดับจงัหวดัระดบัประเทศ หรือเป็น

องคก์รปกครองอืนๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มหาวิทยาลยัเป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาเปรียบเทียบ และหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนทีอาศยัใน

เขตเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 361 คน โดยใช้แบบสอบถามมีค่าความเชือมนั

เท่ากบั 0.92 โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่า

เบียงเบนมาตรฐาน สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ t-test F-test (One-way ANOVA) เปรียบเทียบรายคู่โดย

ใชว้ิธีเชฟเฟ่(Scheffe)และทาํการวิเคราะห์เนือหาจากการสัมภาษณ์ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ดา้น ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม จาํแนกตสมปัจจยัส่วน

บุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติระดบั 0.05   สําหรับแนวทางการมีส่วนร่วม เทศบาลควรสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนโดย

การจดัทาํเวที เปิดโอกาสอย่างเป็นทางการใหป้ระชาชนไดเ้สนอความคิดเห็น จดัให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
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ความคิดเห็น ทีเกิดขึนในการบริหารเพือจะไดมี้แนวทางทีหลากหลายเพือให้เทศบาลไดน้ําเอาไปใช้ในการดําเนินงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถินอย่างแท้จริงเพือนําไปแก้ปัญหาไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากขึน ควรมีการศึกษาในเรืองผลการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลพรุพีในเชิงวิชาการ เช่น 

การวิจัยเกียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพีอย่างสมําเสมอเพือนํามาใช้ประกอบในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ควรจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพือส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นทีเกิดจากความตอ้งการทีแทจ้ริงของประชาชนซึงจะไปสู่การแกปั้ญหาต่าง ๆ ของชุมชนได้

ตรงจุดและแทจ้ริง 

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารงาน  

Abstract 

  The Research objectives are to Study compare the And find ways to engage the public in the 

administration of the municipality laceless. Bang Na Surat Collecting data from people living in the municipality 

laceless. Bang Na 361 of the province using a questionnaire with a reliability of 0.92 using a questionnaire. And 

group interviews Data were analyzed using descriptive statistics such as average and standard deviation. The 

statistics are used to test the hypothesis t-test F-test (One-way ANOVA) using Scheffe pairwise comparison 

(Scheffe) and analyzes the content of the interview. The following are the result of the research : The participation 

of the public in the administration of the municipality laceless. Bang Na Surat Overall participation was high. 

Considering it was found that the high level 3 compare the level of participation. The classification of personal 

factors, including gender, age, marital status, education, occupation, income, and found that the overall difference is 

statistically significant at 0.05 level guidelines for participation. Municipalities should create awareness to the public 

by the preparation stage. Formal opportunity for public comment was offered. Provide for public participation in the 

Comments. That occur in the administration in order to have the options to bring to the Council's operations. 

Effectively Listen to the problems and needs of the local population in order to truly solve the problem accurately 

and more efficiently. Should be educated in the performance of municipalities in the laceless such academic 

research on the management of the municipality laceless regularly to be used to improve the efficiency of the 

administration. Should provide training and knowledge in various fields to promote public awareness of the 

- 231 -



suggestions. Comments are caused by the actual needs of the people that are going to solve the problems of the 

community's business and real. 

Key words : Participation of citizens,Administration 

 

บทนาํ 

 การบริหารราชการส่วนท้องถินเป็นการปกครองตนเองนับเป็นสิทธิขนัพืนฐานของประชาชนในระบอบ

การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย เนืองจากเป็นรูปแบบทีแสดงออกซึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการ

กําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตของตนด้วยตนเอง และเป็นช่องทางสําคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน ซึงการจ ัดการปกครองของตนเองของหน่วยการปกครองท้องถิน มีความสําคัญ 4 ประการได้แก่ การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชน การพฒันาเศรษฐกิจสังคมของทอ้งถิน นอกจากนันยงัเป็น

การแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทีมีอยู่อย่างกวา้งขวางและไม่อาจตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถินได้

อย่างทัวถึงและการปกครองส่วนทอ้งถินยงัเป็นแหล่งสร้างหรือผลิตผูน้ําทางการเมืองการบริหารของประเทศใน

อนาคตอีกดว้ย 

 ปัจจุบนัโลกมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นยุคโลกาภิวตัน์  ไร้พรมแดนในการสือสาร (โกวิทย ์พวง

งาม.2548 : 32) โดยปัจจุบนัมีการพฒันาการสือสาร การรับส่งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย

ทาํให้ประชาชนมีความรู้เพิมมากยิ งขึนทังด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ประชาชนมีความตอ้งการ

หลากหลายทีแตกต่างกัน ดังนันแนวทางการปกครองท้องถินแ บบกระจายอํานาจจึงเป็นทางเลือกทีสําคัญและ

เหมาะสมในการจัดบริการสาธารณะให้ทวัถึงและตรงกับความตอ้งการของประชาชนทีแตกต่างกนัในแต่ละพืนที 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะตอ้งปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์สามารถสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วดว้ย ซึงต้องมีการปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีเพือให้

ประชาชนได้รับบริการในข้อมูลข่าวสารอย่างกวา้งขาวางรวดเร็วและเท่าเทียมกันรวมทังการประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร การตรวจสอบการทาํงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นและเพือให้

หน่วยงานองคก์รทอ้งถินประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน 

ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการทีมุ่งเน้นการอาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชนมากทีสุดเทศบาลเป็นองค์กร

ขนาดใหญ่มีภารกิจตามอาํนาจหน้าทีของเทศบาลตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 (มาตรา 50 มาตรา 51) และ

อาํนาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2546 (มาตรา 16) รวมทังเป็น

ส่วนรวมของผูป้ฏิบติัทีมาจากหลายรูปแบบ เช่น ขา้ราชการการเมืองทีไดรั้บการเลือกตงัจากประชาชน และขา้ราชการ
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ประจาํ สําหรับดา้นการบริหารงานประกอบดว้ยฝ่ายบริหารซึงมีนายกเทศมนตรีทาํหน้าทีกําหนดนโยบายตามอาํนาจ

หน้าที โดยการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนันตอ้งดาํเนินงานร่วมกนัเพือให้นโยบายและเป้าหมายทีตังไว ้บรรลุ

วตัถุประสงค์ 

เทศบาลตาํบลพรุพี อําเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซึงไดร้ับการประกาศยกฐานะจากสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตาํบล เมือวนัที 31 สิงหาคม 2555 ประกอบดว้ย 7 หมู่บ้าน มีพืนทีประมาณ  89.5 ตาราง

กิโลเมตร มีจํานวนประชากร 5,235  คน 1,251 ครัวเรือน และไดด้ําเนินการพฒันาเทศบาลตาํบล ตามแนวทางการ

บริหารงานทีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึงสอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั   และกรอบ

ยุทธศาสตร์แนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและนโยบายของผูบ้ริหารทศบาลตําบล  รวมถึง

ยทุธศาสตร์ในการพฒันาตาํบล  ในการนีเทศบาลตาํบลพรุพี ไดป้ระสบกับปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานของเทศบาลตาํบลไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือในการทาํงานและการเสนอความคิดเห็นเท่าทีควร  ผูวิ้จยัจึงมี

ความสนใจทีจะศึกษาพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพี อาํเภอบ้านนาสาร 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพือใหท้ราบว่าประชาชนในทอ้งถินเทศบาลตาํบลพรุพี มีส่วนร่วมในการบริหารงานในระดับใด 

รวมถึงศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน เพือให้ไดผ้ลทีดีจากการ

ศึกษาวิจยัในครังนี ใหเ้ป็นแนวทางและการกาํหนดนโยบายและการตดัสินใจของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน

ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอบ้านนา

สาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 2.เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล

ตาํบลพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร        

     จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 3. เพือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพีอาํเภอบา้นนา

สาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 4.เพือหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอ บ้านนา

สาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

วิธีการวิจัย 
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 การศึกษาวิจยั  เรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อําเภอบา้นนาสาร  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบล

พรุพี อาํเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี เพือเปรียบเทียบ ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพี อาํเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี และหาแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอบ้านนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การศึกษาวิจยัครังนี  ใช้

วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 

 การวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณครังนีไดแ้ก่ ประชาชนทีมีอายุ 18 

ปีขึนไปในเขตพืนเทศบาลตําบลพรุพี อเภอบา้นนาสาร จงัหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 7 หมู่บา้น มีประชากรทงัสิ น 

5,325 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro yamane) ได้จาํนวน 361 ตวัอย่างเครืองมือทีใช้ในการ

วิจยัครังนีได้แก่ แบบสอบถาม วึงแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะ

คาํถามจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพี อาํเภอบ้านนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นแบบสอบถาม (Rating Scales) โดยใช้

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนและระดับการมีส่วนร่วม หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดบัการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการ

วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อําเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ในภาพรวมเป็นรายดา้น โดยใช้วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 การวิจยัเชิงคุณภาพ การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลแบบเจาะจง จํานวน 

30 คน ไดแ้ก่ ผูน้ําชุมชน,นายกเทศมนตรี,นกัพฒันาชุมชน,ประชากรในเขตพืนทีเครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนีได้แก่ 

แบบสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ซึงเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบ

สนทนากลุ่ม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยนําขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มทังหมดมาวิเคราะห์ แลว้เรียบเรียงขอ้มูล ใน

เชิงพรรณนา และสรุปผลการสนทนากลุ่ม โดยการอธิบายลกัษณะเชิงเนือหา (Content)  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการวิจัย 

 1.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศเป็นชาย อายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั รายได ้15,001-20,000 บาท  

 2.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จงัหวัดสุ

ราษฎร์ธานี โดยรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ดา้น โดยเรียงลาํดับ
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จากมากไปหาน้อยไดด้งันี คือ มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตาํบล มีส่วนร่วมเสนอความ

คิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลและมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลและ

อยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ มีส่วนร่วมในการเสนอการจดัทาํแผนพฒันา สามารถสรุปเป็นรายดา้น ดงันี 

 1). ดา้นการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตาํบล โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่

ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี คือ มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเกียวกบัการบริหารงาน

ของเทศบาลตาํบล การใหค้วามสําคญัในเรืองการมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลตาํบล ตามลําดับ เมือมีการประชุม

เกียวกบัหลกัการบริหารท่านเข้าประชุมทุกครังและเสนอหรือแสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

ตาํบลทุกครังและกลา้แสดงออกถึงความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างมีเหตุผล และมีความสามารถเสนอความคิดเห็น

ในเรืองต่าง ๆ ไดดี้ 

  2). ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตาํบล โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่

ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี คือ  การให้ความสําคญักับปัญหาทีเกิดขึน ปัญหาทุกปัญหาเป็น

ปัญหาสําคญัตอ้งแกไ้ข ปัญหาทีท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขทุกครัง การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงาน

ของเทศบาลทีเกิดขึนอยา่งต่อเนืองอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ด้าน คือ มีความสามารถช่วยแกปั้ญหาการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลทีเกิดขึน 

 3).ดา้นการมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลตําบล โดยรวมมีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี คือ การพฒันาตําบลต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ประชาชนและผูน้ําอีกหลายฝ่าย การพฒันามีความสําคญัและสามารถทาํให้ชุมชนเจริญได  ้การมีความรู้ความเข้าใจ

เกียวกบัหลกัการพฒันาในระบบการบริหารงานของเทศบาล เมือมีการพฒันาตําบลเกิดขึนท่านไดเ้ขา้ร่วมทุกครังและ

การมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการบริหารทงัทางตรงและทางออ้ม 

 4).ดา้นการมีส่วนร่วมในการเสนอการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้ังนี คือ มีความความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลและการมี

ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลทุกครังทีมีการจัดทําแผน อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น โดยเรียงลาํดับจากมาก

ไปหานอ้ย ได้ดงันี คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอและแสดงความคิดเห็นโครงการต่าง ๆ เพือจดัทาํแผนพฒันาตาํบล ได้

แจง้ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนแก่เทศบาล 

 3.จากการศึกษา การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) หาแนวทางเกียวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปไดด้งันี 

 3.1   ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงันี 

1) การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี  กล่าวคือ 

ประชาชนไม่ให้ความสําคญัและขาดความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงาน เทศบาลตาํบลพรุพี
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ไม่ให้การสนับสนุนการจัดทาํเวทีเพือให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลเท่าทีควร 

เจา้หนา้ทีไม่ค่อยรู้จกักบัประชาชนในทอ้งถินให้มากขึน การนําความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างจริงจัง  ขาดการจดักิจกรรมเพือลดความขดัแยง้ทางความคิดและส่งเสริมให้ประชาชนได้กลา้แสดง

ความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะอยา่งสร้างสรรค์เพือนาํไปพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของเทศบาล กล่าวคือ ประชาชนไม่

ตระหนักในสิทธิและหน้าทีของตนเองในการนําเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล ผูน้ําชุมชน ผูน้ํา

ทอ้งถิน ไม่ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนไดเ้ข้าใจถึงสิทธิและหน้าทีของตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของเทศบาล ประชาชนไม่เข้าใจถึงปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพีอย่างแท้จริง เช่น  

งบประมาณทีจะนํามาบริหารงาน เป็นตน้  

3) การมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาล กล่าวคือ บุคลากรส่วน

ใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลผูบ้ริหารของเทศบาลใช้อาํนาจในการบริหาร

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผูเ้กียวข้องได้ใช้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นเท่าทีควร ขาดการส่งเสริมให้

ประชาชนทีมีความรู้ความสามารถเขา้มาช่วยเหลือในการบริหารงานของเทศบาล  ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้

กระบวนการบริหารงานจะตอ้งมีการชีแจง อธิบาย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนไดร่้วมคิด ร่วมตัดสินใจ  ตลอดจน

การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  ขาดทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพือร่วมเป็นคณะกรรมการในการพฒันาระบบการ

บริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพีเพือประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลเพือนําผลมาปรับปรุงการ

บริหารงานของเทศบาล 

4) การมีส่วนร่วมในการเสนอการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล  กล่าวคือ การจดัทําแผน

ยทุธศาสตร์ไม่ครอบคลุมถึงการพฒันาทุกด้าน ประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญของการจดัทําแผนพฒันาเทศบาล ทุก

ภาคส่วนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมกลนักรองขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นเพือนําไปจดัทาํเป็นแผนพฒันาท้องถินของเทศบาลให้

เกิดประสิทธิภาพยิงขึน ประชาชนขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพีใน

ช่องทางทีหลากหลายและตลอดเวลา 

3.2 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพี อาํเภอบ้านนา

สาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

1) การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกล่าวคือ ควรสร้าง

ความตระหนักใหแ้ก่ประชาชนโดยการจดัทาํเวที เปิดโอกาสอย่างเป็นทางการให้ประชาชนไดเ้สนอความคิดเห็น จดั

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในการบริหาร แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพือ

จะได้มีแนวทางทีหลากหลายเพือให้เทศบาลได้นําเอาไปใช้ในการดําเนินงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  อย่างมี

ประสิทธิภาพ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในทอ้งถินอย่างแทจ้ริงเพือนําไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพมากขึน ควรมีการศึกษาในเรืองผลการดาํเนินงานของเทศบาลตําบลพรุพีในเชิงวิชาการ เช่น การ

วิจยัเกียวกบัการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพีอย่างสมาํเสมอเพือนํามาใช้ประกอบในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ในการบริหารงาน ควรจดัอบรมใหค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆ เพือส่งเสริมให้ประชาชนไดต้ระหนักถึงข้อเสนอแนะ ความ

คิดเห็นทีเกิดจากความตอ้งการทีแทจ้ริงของประชาชน ซึงจะไปสู่การแกปั้ญหาต่าง ๆ ของชุมชนได้ตรงจุดและแท้จริง 

การประชาสัมพนัธ์ระบบการทาํงานของเทศบาลตาํบลพรุพี ในเชิงองค์ความรู้ของระบบงานต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของ

งานแต่ละฝ่าย ขอบข่ายหนา้ทีของฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นได้ทงัในทีประชุมและทางเวบ็ไซต์ 

และทีตงัตวัแทนของหมู่บา้นและทีสําคญัตวัแทนหรือเทศบาลควรจะแจง้ตอบกลบัถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการ 

ควรทาํแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนเกียวกับการบริหารงานอย่างสมาํเสมอเพือนําผลการศึกษามาปรับใช้ใน

การบริหารงานของเทศบาลและควรจัดตังศูนยรั์บเรืองราวร้องทุกข์ของประชาชนและจะต้องมีการประชาสัมพนัธ์

เพือใหป้ระชาชนไดท้ราบดว้ยทวักนั 

2) การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาล กล่าวคือ ผูน้ําชุมชนและผูน้ํา

ทอ้งถิน ควรเป็นผูน้าํและสร้างความตระหนักใหแ้ก่ประชาชนถึงสิทธิและหน้าทีของตนเองในการพูด การแสดงความ

คิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่างของประชาชนสนับสนุนแต่ละคนใหมี้ส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนว

ทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างสมาํเสมอ การรวมกลุ่มเพือนําเสนอปัญหาของแต่ละทอ้งที  เพือเสนอให้แก่

ผูน้ําท้องถิ นทราบและรับรู้ปัญหาของประชาชน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น 

เสนอแนะปัญหาเกียวกบัการบริหารงานผา่นสือต่าง ๆ เช่น จดหมายร้องเรียน โทรศัพท์สายตรงถึงผูบ้ริหารหรือจัดทํา

เป็นหนงัสือร้องทุกข์และเรืองอืน ๆ ทีตอ้งใหเ้ทศบาลรับทราบ ดาํเนินการ ช่วยเหลือ ปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตาม

ครรลองของธรรมาภิบาล เทศบาลควรเสนอจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องของระบบการทาํงานของเทศบาลแต่ละฝ่ายถึง

ปัญหาและอุปสรรค 

3)  การมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลตาํบล กล่าวคือ ควร

เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลลดบทบาทการใช้อาํนาจของการ

บริหารของผูน้าํ เนน้ให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น การจดัระดมความคิดเห็นเพือนําไปสู่การ

ดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ เทศบาลตาํบลพรุพี จดัประชุมเพือแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัการบริหารงานในดา้นต่าง 

ๆ ของเทศบาลตาํบลพรุพี การนําเสนอแนวทาง ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่ผูน้ําทอ้งถินเพือนําไปพฒันา ประยุกต์ใช้ใน

การบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี ผูบ้ริหารควรบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมา    ภิบาล ควรจดัให้มีการศึกษาเชิงลึก 

เช่น การวิจยัประสิทธิภาพการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ เพือนาํผลการวิจยัมาปรับใช้ในการดาํเนินงาน 

4) การมีส่วนร่วมในการเสนอการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลตาํบล กล่าวคือ ควรนําข้อเสนอแนะ

และความคิดเห็นของประชาชนมาใชใ้นการกาํหนดยุทธศาสตร์การจดัทาํแผนพฒันาของเทศบาล เพือให้แนวทางการ

พฒันาของประชาชนโดยตรงซึงจะทาํให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมโดยแท้จริง และเทศบาลควรมีการประชาสัมพนัธ์

เพือใหป้ระชาชนไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลไดต้ามโอกาสทีเปิดใหต้ามสมควรได ้

การอภิปรายผล 
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ผลการวิจยั การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อําเภอ

บา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้ิจยัไดน้ําผลการวิจยัมาอภิปรายไว ้ดงันี 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อําเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี โดยรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น โดยเรียงลาํดับจากมาก

ไปหานอ้ยไดด้งันี คือ มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตาํบล มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นใน

การบริหารงานของเทศบาลตาํบลและมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลและอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ มีส่วนร่วมในการเสนอการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล สามารถสรุปเป็นรายดา้น ดงันี 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตาํบล โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่

ในระดบัมาก คือ มีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นเกียวกบัการบริหารงานของเทศบาลตําบล การให้ความสําคญัใน

เรืองการมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลตาํบล เมือมีการประชุมเกียวกับหลักการบริหารท่านเข้าประชุมทุกครังและ

เสนอหรือแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการบริหารงานของตาํบลทุกครังและกลา้แสดงออกถึงความเห็นดว้ยและ

ไม่เห็นด้วยอย่างมีเหตุผล และมีความสามารถเสนอความคิดเห็นในเรืองต่าง  ๆ  ได้ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ       

นนทพนัธ์ อคัรเจริญรัตน์ (2554 : บทคดัย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการพฒันาอาชีพของ

ชุมชนเมืองทองธานี เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  จากการศึกษา พบว่า  1) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การส่งเสริมการพฒันาของเทศบาลนครปากเกร็ด เมืองทองธานีจังหวดันนทบุรี ภาพรวมอยู่ระดับมาก และ  2) การ

เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการพฒันา อาชีพของเทศบาลนครปากเกร็ด 

เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.5 ส่วนขอ้เสนอแนะต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการพฒันาอาชีพของเทศบาลนครปากเกร็ด มีดังนี คือ ขาดความร่วมมือ

จากประชาชนบางส่วนในการเขา้ประชุมปรึกษาปัญหาดา้นการส่งเสริมการพฒันาอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ให้ความ

สนใจกบัการเขา้ร่วมฟังการประชุมพดูคุยเรืองการวางแผนและกาํหนดนโยบายการ ส่งเสริมการพฒันาอาชีพ โครงการ

มีงบประมาณทีใช้ในการสนับสนุนไม่เพียงพอและการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ยงัไม่ทวัถึงประชาชนบาง

กลุ่มขาดความมนัใจในการรับผลประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการ พฒันาอาชีพ  เจา้หน้าทีไม่มีประสบการณ์ในการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงาน 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตําบล โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่

ในระดบัมาก คือ การใหค้วามสําคญักบัปัญหาทีเกิดขึน ปัญหาทุกปัญหาเป็นปัญหาสําคญัตอ้งแก้ไข ปัญหาทีท่านมีส่วน

ร่วมในการแกไ้ขทุกครัง  การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาลทีเกิดขึนอย่างต่อเนืองอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ มีความสามารถช่วยแก้ปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตาํบลทีเกิดขึนสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของพิศมยั บุญเลิศ (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาเทศบาลนคร

สมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดบัสูง และไม่สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของวิไล  หนูลาย  (2548 : บทคดัย่อ) ทีศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาํบลตาเซะ อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา พบว่า ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดบัปานกลางและไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิติ

ศกัดิ มากมี (2548 : บทคดัย่อ) ทีศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน

ตาํบล 5 ปี กรณีศึกษา : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งพอ อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจดัทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล 5 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัตาํ 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลตําบล โดยรวมมีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี คือ  การพัฒนาตําบลต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ประชาชนและผูน้ําอีกหลายฝ่าย  การพฒันามีความสําคญัและสามารถทาํให้ชุมชนเจริญได  ้การมีความรู้ความเข้าใจ

เกียวกบัหลกัการพฒันาในระบบการบริหารงานของเทศบาล เมือมีการพฒันาตําบลเกิดขึนท่านไดเ้ขา้ร่วมทุกครังและ

การมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการบริหารทงัทางตรงและทางออ้ม สอดคล้องกบัการศึกษาของมนตรี กาญจน์บริ

รักษ์ (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนเทศบาลตําบลท่าล้อ  อาํเภอท่าม่วง จังหวดั

กาญจนบุรี จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลท่าลอ้ อาํเภอท่า

ม่วงจงัหวดักาญจนบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบัติการ

ประชาชนมีส่วนร่วมมากทีสุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน ส่วนการมีส่วนร่วมประเมินผล

ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยทีสุด 

 4.ดา้นการมีส่วนร่วมในการเสนอการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลตาํบล  โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี คือ มีความความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล 

และการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลทุกครังทีมีการจดัทาํแผน อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงลาํดับ

จากมากไปหาน้อย ไดด้งันี คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอและแสดงความคิดเห็นโครงการต่าง  ๆ เพือจัดทําแผนพฒันา

ตาํบล ไดแ้จง้ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนแก่เทศบาลและการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลมีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทุกครังสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธิติกานต์  แสนไทย (2552 : 66) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลภูหอ อําเภอ

ภูหลวง จงัหวดัเลย จากการศึกษาพบว่า ดา้นความเขา้ใจในการจดัทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาชน

ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจทีจะแกไ้ขปัญหาของชุมชน ความคิดเห็นส่วนใหญ่สรุปว่า ไม่เขา้ใจในบทบาท หน้าที การ

จดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดา้นการมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางพฒันา สรุปไดว้่า 3 ประเด็น คือ 

1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล เพราะ          มีบทบาทในการ

เสนอแผน/โครงการของชุมชนต่อส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตําบล 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนการจดัทาํแผน เนืองจากสามารถผลกัดนัโครงการต่าง ๆ      ให้เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ไม่มีส่วนร่วม

ในการกาํหนดขนัตอนการปฏิบติัตามโครงการ/กิจกรรมทีกาํหนดในแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล และ 3) ไม่

มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และทีสําคัญ

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ประชาชนยงัไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน
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ตาํบล 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจยัเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอบา้น

นาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สรุปผลการวิจยั ดงันี 

 1.ดา้นการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตาํบล โดยรวมมีส่วนร่วม

อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี คือ มีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นเกียวกบัการบริหารงาน

ของเทศบาลตาํบล การใหค้วามสําคญัในเรืองการมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลตาํบล ตามลําดับ เมือมีการประชุม

เกียวกบัหลกัการบริหารท่านเข้าประชุมทุกครังและเสนอหรือแสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

ตาํบลทุกครังและกลา้แสดงออกถึงความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างมีเหตุผล และมีความสามารถเสนอความคิดเห็น

ในเรืองต่าง ๆ ไดดี้ 

 2.ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตาํบล โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่

ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี คือ  การให้ความสําคญักับปัญหาทีเกิดขึน ปัญหาทุกปัญหาเป็น

ปัญหาสําคญัตอ้งแกไ้ข ปัญหาทีท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขทุกครัง การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงาน

ของเทศบาลทีเกิดขึนอยา่งต่อเนืองอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ด้าน คือ มีความสามารถช่วยแกปั้ญหาการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลทีเกิดขึน 

 3.ดา้นการมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลตําบล โดยรวมมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี คือ การพฒันาตําบลตอ้งอาศัยความร่วมมือจาก

ประชาชนและผูน้ําอีกหลายฝ่าย การพฒันามีความสําคญัและสามารถทาํให้ชุมชนเจริญได  ้การมีความรู้ความเข้าใจ

เกียวกบัหลกัการพฒันาในระบบการบริหารงานของเทศบาล 

 4.ดา้นการมีส่วนร่วมในการเสนอการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก 

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้ังนี คือ มีความความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลและการมี

ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลทุกครังทีมีการจัดทําแผน อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น โดยเรียงลาํดับจากมาก

ไปหานอ้ย ได้ดงันี คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอและแสดงความคิดเห็นโครงการต่าง ๆ เพือจดัทาํแผนพฒันาตาํบล  

 จากการศึกษา การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Groups)หาแนวทางเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปไดด้งันี 

ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดังนี 

 1.การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี  กล่าวคือ 

ประชาชนไม่ให้ความสําคญัและขาดความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงาน เทศบาลตาํบลพรุพี
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ไม่ให้การสนับสนุนการจัดทาํเวทีเพือให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลเท่าทีควร 

เจา้หนา้ทีไม่ค่อยรู้จกักบัประชาชนในทอ้งถินให้มากขึน การนําความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างจริงจัง  ขาดการจดักิจกรรมเพือลดความขดัแยง้ทางความคิดและส่งเสริมให้ประชาชนได้กลา้แสดง

ความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะอยา่งสร้างสรรค์เพือนาํไปพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

        2.การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาล กล่าวคือ ประชาชนไม่ตระหนัก

ในสิทธิและหน้าทีของตนเองในการนําเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล ผูน้ําชุมชน ผูน้ําทอ้งถิน ไม่

ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าทีของตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของเทศบาล ประชาชนไม่เข้าใจถึงปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพีอย่างแทจ้ริง เช่น  งบประมาณทีจะ

นํามาบริหารงาน  เป็นต้น ขาดการจัดกิจกรรมเพือให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึนและประชาชนไม่เขา้ใจระบบการ

ทาํงานของราชการ 

     3.การมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาล กล่าวคือ บุคลากรส่วน

ใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลผูบ้ริหารของเทศบาลใช้อาํนาจในการบริหาร

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผูเ้กียวข้องได้ใช้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นเท่าทีควร ขาดการส่งเสริมให้

ประชาชนทีมีความรู้ความสามารถเขา้มาช่วยเหลือในการบริหารงานของเทศบาล  ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้

กระบวนการบริหารงานจะตอ้งมีการชีแจง อธิบาย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนไดร่้วมคิด ร่วมตัดสินใจ  ตลอดจน

การตรวจสอบผลการดาํเนินงาน  

     4.การมีส่วนร่วมในการเสนอการจัดทําแผนพ ัฒนาเทศบาลตําบล  กล่าวคือ การจัดทําแผน

ยทุธศาสตร์ไม่ครอบคลุมถึงการพฒันาทุกด้าน ประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญของการจดัทําแผนพฒันาเทศบาล ทุก

ภาคส่วนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมกลนักรองขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นเพือนําไปจดัทาํเป็นแผนพฒันาท้องถินของเทศบาลให้

เกิดประสิทธิภาพยิงขึน ประชาชนขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพีใน

ช่องทางทีหลากหลายและตลอดเวลา 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

 1.การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกล่าวคือ ควร

สร้างความตระหนกัให้แก่ประชาชนโดยการจดัทาํเวที เปิดโอกาสอยา่งเป็นทางการให้ประชาชนไดเ้สนอความคิดเห็น 

จดัให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในการบริหาร แนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

เพือจะไดมี้แนวทางทีหลากหลายเพือให้เทศบาลได้นําเอาไปใช้ในการดําเนินงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  อย่างมี

ประสิทธิภาพ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในทอ้งถินอย่างแทจ้ริงเพือนําไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพมากขึน  
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 2.การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานของเทศบาล กล่าวคือ  ผูน้ําชุมชน

และผูน้าํทอ้งถิน ควรเป็นผูน้ําและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงสิทธิและหน้าทีของตนเองในการพูด การ

แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่างของประชาชนสนับสนุนแต่ละคนให้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างสมาํเสมอ การรวมกลุ่มเพือนําเสนอปัญหาของแต่ละท้องที 

เพือเสนอใหแ้ก่ผูน้าํทอ้งถินทราบและรับรู้ปัญหาของประชาชน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนไดแ้สดงความ

คิดเห็น เสนอแนะปัญหาเกียวกบัการบริหารงานผา่นสือต่าง ๆ เช่น จดหมายร้องเรียน โทรศพัทส์ายตรงถึงผูบ้ริหารหรือ

จดัทาํเป็นหนังสือร้องทุกข์และเรืองอืน ๆ ทีต้องให้เทศบาลรับทราบ ดาํเนินการ ช่วยเหลือ ปรับปรุงและแก้ไขให้

ถูกตอ้งตามครรลองของธรรมาภิบาล  

 3.การมีส่วนร่วมในการร่วมกันพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลตําบล 

กล่าวคือ ควรเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการบริหารงานของเทศบาลลดบทบาทการใช้

อาํนาจของการบริหารของผูน้าํ เนน้ให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น การจัดระดมความคิดเห็น

เพือนําไปสู่การดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เทศบาลตําบลพรุพี จดัประชุมเพือแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับการ

บริหารงานในดา้นต่าง ๆ ของเทศบาลตาํบลพรุพี การนาํเสนอแนวทาง ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่ผูน้ําทอ้งถินเพือนําไป

พฒันา ประยุกต์ใชใ้นการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี  

 4.การมีส่วนร่วมในการเสนอการจัดทําแผนพฒันาเทศบาลตําบล กล่าวคือ ควรนํา

ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการกาํหนดยทุธศาสตร์การจ ัดทําแผนพฒันาของเทศบาล เพือให้

แนวทางการพฒันาของประชาชนโดยตรงซึงจะทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยแท้จริง และเทศบาลควรมีการ

ประชาสัมพนัธ์เพือใหป้ระชาชนไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนพฒันาตําบลได้ตามโอกาสทีเปิดให้ตาม

สมควรได ้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลพรุพี อําเภอบา้นนา

สาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทาํใหผู้ว้ิจยัพบขอ้สังเกตทีไดจ้ากการวิจยั สามารถสรุปไดด้งันี 

 1. ควรประชาสัมพนัธ์การดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการของเทศบาล 

เทศบาลตาํบลพรุพี ใหป้ระชาชนทราบเป็นประจาํและต่อเนืองโดยใชสื้อทุกรูปแบบ 

 2. ควรมีการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการจดัทาํแผนและคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนรวมถึง

ประชาสัมพนัธ์แผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบเกียวกบักระบวนการวางแผนพฒันา เพือการปรับพืนฐานให้ทุก ๆ ฝ่ายมี

ความรู้ มีความเขา้ใจทีใกลเ้คียงกันพร้อมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัให้สามารถนําความรู้ไปปฏิบติังานได้จริง และเห็นเป็น

รูปธรรมมากขึน 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพฒันาเทศบาลตาํบล 
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จาํแนกตามกลุ่มแกนนาํต่าง ๆ เพือเป็นขอ้มูลสําหรับการปรับใชใ้นการสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั 

 4. ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพฒันาเทศบาลตําบลพรุพีกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืน  ๆทีอยูพ่ืนทีใกลเ้คียง 
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บทคดัย่อ 

ควบคุมนํ้ าหนักและระดับไขมันในเลือดมีความสําคัญต่อการป้องกันการเกิดโรคเร้ือรัง โดยต้อง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นการรับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย และการจดัการอารมณ์ (3 อ.)  การวิจยัก่ึง
ทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจดัการตนเอง ต่อการลดนํ้าหนกัและรอบเอว  ของผูท่ี้อว้น
และมีไขมนัในเลือดสูง  กลุ่มตวัอย่างเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตาํบลท่าช้าง จังหวดัจันทบุรี  จาํนวน 32 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3 อ. เป็นกาํหนดเวลา 6 เดือน  ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
โปรแกรม ไดแ้ก่ ทฤษฎีหลกัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามลาํดบัขั้นของการเปล่ียนแปลง  แบบแผนความเช่ือ
ดา้นสุขภาพ  การเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตน  การจดัการตนเอง และการสนบัสนุนทางสังคม และวดัผลโดยการ
เปรียบเทียบลดนํ้าหนกัและรอบเอวของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม โดยใชส้ถิติ paired t-test 
และ Wilcoxon sign rank test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมดเป็นเพศหญิง  หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม
นํ้ าหนักเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งลดลงอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ (t = 2.34, df = 31, p = .026) นอกจากนั้นรอบเอว
เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (z = -4.55 p < .001) เช่นเดียวกนั  กลุ่มตวัอย่าง  
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ร้อยละ 96.2 มีความตั้งใจท่ีจะทาํพฤติกรรมตามท่ีแนะนาํอยา่งต่อเน่ือง ในระดบัมากข้ึนไป  และทุกคนมีความพึง
พอใจต่อการเขา้ร่วมโปรแกรม ในระดบัมากข้ึนไป  การศึกษาน้ีมีขอ้เสนอแนะว่า ควรนาํโปรแกรมการจดัการ
ตนเองน้ีไปใช ้กบัผูท่ี้อว้นและมีไขมนัในเลือดสูง ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

 
คาํสําคญั: โปรแกรมการจดัการตนเอง  ลดนํ้าหนกั  รอบเอว 
 
Abstract 
Weight and cholesterol control is important for chronic disease prevention. In this case, eating, exercise, and 

emotional control behaviors should be taken in to account.  This quasi experimental study was to examine the 

effects of a self-management program on weight loss and waist circumstance reduction among people with over 

body mass index and high cholesterol. The samples were 32 village health volunteers in Thachang subdistrict, 

Chanthaburi. The samples were required to participate in a six-month self-management program developed 

based on a combination of significant health promotion theories consisting of Transtheoretical Model, Health 

Belief Model, Self-efficacy, Self-management, and Social support. Weight and waist circumstance were 

measured before and after participating in the program. Statistics used for data analysis included paired t-test 

and Wilcoxon sign rank test. The results revealed that a majority of a sample were females. After participating 

in the program, an average weight of the samples was significantly lower than that before participating in the 

program ( t = 2.34, df = 31, p = .026). Moreover, an average waist circumstance of the female samples was 

significantly less than that before participating in the program (z = -4.55 p < .001). Almost all of the samples 

(96.2%) had strong intention to maintain recommended behaviors after finishing program participation. All 

samples indicated their satisfaction toward the program in a high level and over. This study suggested that this 

self-management program should be implemented among people with over body mass index and high 

cholesterol in other settings. 

Keywords:  Self-management program, Weight loss, Waist circumstance 
 

1. บทนํา 
ภาวะอว้นเป็นตวับ่งช้ีสําคญัท่ีนาํไปสู่การเกิดโรคเร้ือรังต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวาน และ

ความดนัโลหิตสูง  จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 ในปี 2551-2552 
(วิชยั เอกพลากร., 2553) ระบุว่าคนไทยอายุ 18 ข้ึนไป เป็นโรคอว้นเพ่ิมข้ึนกว่าการสํารวจคร้ังท่ี 3 เม่ือปี 2546-
2547 โดยผูห้ญิงอว้นเพ่ิมจากร้อยละ 34  เป็นร้อยละ 41  ส่วนผูช้ายอว้นเพ่ิมจากร้อยละ 23  เป็นร้อยละ 28  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายภาคพบวา่  ภาคตะวนัออกมีความชุกของภาวะอว้นเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากกรุงเทพมหานคร  และ
สูงกวา่ค่าเฉล่ียของทั้งประเทศ  และยงัเกิดปรากฏการณ์เช่นน้ีอีก ในรายงานความชุกของภาวะอว้นลงพุง  สาํหรับ
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จังหวดัจันทบุรี  รายงานสถานการณ์โรคเร้ือรังในปี 2555 พบว่าอัตราป่วยของโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานของคนจนัทบุรี  สูงเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ (อมรา ทองหงษ,์ กมลชนก  เทพสุทธา และ ภาคภูมิ 
จงพรยะอนนัต.์, 2555) 

เพ่ือการป้องกนัและชะลอการเกิดโรคเร้ือรังท่ีสืบเน่ืองมาจากโรคอว้น ตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
จดัการตนเองให้สามารถควบคุมหรือลดนํ้ าหนักและไขมนัในเลือดให้อยูใ่นระดบัปกติ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  
ไดมี้ความพยายามในการพฒันาโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นการรับประทานอาหาร การออกกาํลงักาย 
และการจดัการอารมณ์  ในกลุ่มผูป่้วยและกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง  ซ่ึงพบว่าไดผ้ลสําเร็จ
ค่อนขา้งดี (ปาริฉัตร พงษห์ารและคณะ., 2554) (สมจิตร ศรีรังษ์., 2554) (อนงค ์นิลกาํแหง และ เฉล่ีย พิมพนัธ์ุ., 
2551) (Polikandrioti M., & Dokoutsidou H., 2009) แต่น่าสนใจว่าจาํนวนผูป่้วยโรคเร้ือรังกลบัไม่ลดลง  ซ่ึงอาจ
เป็นไปไดว้่าโปรแกรมช่วยเปล่ียนพฤติกรรมไดร้ะยะเวลาหน่ึงเท่านั้น  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบถาวรจึง
ยงัคงเป็นเร่ืองทา้ทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับประชาชนในภาคตะวนัออกท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ดา้นอาหาร 
และผลไม ้  คนชอบรับประทานอาหารรสหวาน และไม่ค่อยออกกาํลงักาย (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ., 2554) 

 วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี  โดยการสนบัสนุนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง  
จงัหวดัจนัทบุรี  ไดพ้ฒันาโปรแกรมการจดัการตนเองของผูท่ี้อว้นและมีไขมนัในเลือดสูง โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
หลกัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามลาํดบัขั้นของการเปล่ียนแปลง  แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ  การเสริมสร้าง
สมรรถนะแห่งตน  การจัดการตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม เพ่ือเป็นแนวทางกาํหนดรูปแบบการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัประชาชนในจังหวดั
จนัทบุรี และนาํไปใชก้บัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
ซ่ึงเป็นกลุ่มผูน้าํดา้นสุขภาพ  และจะเป็นตน้แบบใหก้บัคนในชุมชนไดต่้อไป   

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจดัการตนเองของผูท่ี้อว้นและมีไขมนัในเลือดสูง ต่อนํ้ าหนักและ
รอบเอว ของ อสม. ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาระดบัความตั้งใจท่ีจะคงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การออกกาํลงักาย  และการจดัการ
กบัอารมณ์เครียด อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากการเขา้ร่วมโปรแกรม ของอสม.ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

2.3 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองของผูท่ี้อว้นและมีไขมนัใน
เลือดสูง ของอสม. ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

 
3. สมมตฐิานการวิจัย 
หลงัจากเขา้ร่วมโปรแกรม 

3.1 อสม. ตาํบลท่าชา้ง มีนํ้าหนกัลดลง จากก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
3.2 อสม.ตาํบลท่าชา้ง มีรอบเอวลดลง จากก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
3.3 อสม. ตาํบลท่าชา้ง มีความตั้งใจท่ีจะคงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การออกกาํลงักาย  และการ

จดัการกบัอารมณ์เครียด อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากส้ินสุดโปรแกรม ในระดบัมากข้ึนไป 
3.4 อสม.ตาํบลท่าชา้ง  มีความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเอง ในระดบัมากข้ึนไป 
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4. วธีิการวจิัย 
4.1 รูปแบบการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research)  แบบหน่ึงกลุ่มวดัก่อนและหลงั (One 
Group Pre Test-Post Test Design)  

4.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ในพ้ืนท่ีตาํบลท่าชา้งอาํเภอเมือง  จงัหวดั

จนัทบุรีจาํนวน 40 คน  ท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
- เป็นหญิงหรือชาย มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ อ่าน พดู เขียน ภาษาไทยได ้
- เป็นผูมี้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  1) มีดชันีมวลกายเกิน 25 กก/ม2 2) มีภาวะอว้นลงพุง 

คือ มีรอบเอวเกินเกณฑ์ สําหรับผูห้ญิงใชเ้กณฑ์ 80 ซม. ผูช้ายใชเ้กณฑ์ 90 ซม. และ 3) มีระดบัไขมนัในเลือดสูง
กวา่ค่าปกติ  แต่แพทยย์งัไม่สั่งยาให ้

- ไม่เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง 
- ไม่มีขอ้จาํกดัในการออกกาํลงักาย 
- ยนิดีเขา้ร่วมการศึกษาตลอด 6 เดือน 

4.3 ขอบเขตการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี ดาํเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง ธนัวาคม 2556 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม.

ท่ีเขา้เกณฑก์ารคดัเลือกและอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีความรับผดิชอบของ รพ.สต. ท่าชา้ง 
4.4 การพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจยัน้ีไดผ้่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั โดยคณะกรรมการจริยธรรมวิจยัในมนุษย ์ของวิทยาลยั
พยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี และคณะผูว้จิยัไดป้ฏิบติัตามกระบวนการพิทกัษสิ์ทธ์ิ อยา่งเคร่งครัด 

4.5 เคร่ืองมอืในการทดลอง 
โปรแกรมการจัดการตนเองคือ กิจกรรมการใหค้วามรู้ ปรับเปล่ียนความเช่ือ และฝึกทกัษะการปฏิบติั

เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพตนเองท่ีครอบคลุมสาระสําคญั 3 อ. ไดแ้ก่ อาหาร การออกกาํลงักาย และ การจดัการกบั
อารมณ์ โดยใชห้ลกัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามลาํดบัขั้นของการเปล่ียนแปลง (Stage of change) แบบแผน
ความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health belief model) การเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) การจดัการตนเอง 
(Self-management) และการสนับสนุนทางสังคม (Social support)(Glanz K.,  RimerK.B., ViswanathK., 2008) 
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ระยะ คือ ระยะท่ีหน่ึง ใหค้วามรู้และฝึกทกัษะการปฏิบติัเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ใช้ระยะเวลา 1 คืน 2 วนั ระยะท่ีสอง ติดตามอย่างใกลชิ้ด และเสริมความสามารถในการจดัการการตนเอง ใช้
ระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 2 คร้ัง รวมเป็น 4 คร้ัง และระยะท่ีสาม  ติดตามประเมินความคงทนของสุขนิสัย โดย
กาํกบัการปฏิบติัให้มีพฤติกรรมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง ใชเ้วลา 4 เดือน เดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มีพฤติกรรมต่อเน่ือง
จนครบ 6 เดือน ตลอดการดาํเนินโปรแกรมใชแ้รงสนบัสนุนทางสังคมในการสร้างแรงจูงใจ โดยใชร้ะบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน  ดงัแสดงกรอบแนวคิดต่อไปน้ี 
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กรอบแนวคดิในการพฒันาโปรแกรมและการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.6 เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คณะผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
4.6.1 แบบสอบถามประเมิน Stage of Changeในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
4.6.2 แบบสอบถามความตั้งใจท่ีจะคงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การออกกาํลงักาย  และการ

จดัการกบัอารมณ์เครียด อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากส้ินสุดโปรแกรม 
4.6.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโปรแกรม 
4.6.4 เคร่ืองชัง่นํ้าหนกัเคร่ืองวดัส่วนสูง และสายวดัรอบเอวท่ีไดม้าตรฐาน 
4.6.5 แบบบนัทึกนํ้าหนกั และรอบเอว 

4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และใช ้สถิติ paired t-test และ Wilcoxon sign rank test 

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมของ
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
5. ผลการวจิัยและอภิปราย 

กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี คือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ท่าชา้ง  ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง จาํนวน 40 คน  ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 6 เดือน  มีกลุ่มตวัอยา่ง 8 คน ท่ีเขา้

ร่วมโครงการไม่สมํ่าเสมอ  จึงตดัออกจากการศึกษา  เหลือกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 32 คน  ในจาํนวนน้ี 28 คน เป็น

ผูห้ญิง  คิดเป็นร้อยละ 87.9   

 เม่ือเปรียบเทียบนํ้ าหนกัก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเอง  พบวา่ นํ้าหนกัเฉล่ียก่อน

การเขา้ร่วมโปรแกรมเท่ากบั 61.89 กิโลกรัม (SD=7.70)  และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมเท่ากบั 58.72 กิโลกรัม 

(SD=9.70) ซ่ึงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 2.34, df = 31, p = .026) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

โครงการ หน่ึงคนื สองวนั  สร้างสรรค์สุขภาพ 

- สร้างความรู้     - เพิ่มความตระหนกั 

- สร้างแรงจูงใจ  - วางแผนการปรับเปล่ียน 

- ควบคุมนํ้าหนกัใหล้ดลง 

- รอบเอวลดลง 

HBM 

เพิ่มการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 

TTM  

ออกแบบกิจกรรม 

ติดตามผล 8 คร้ัง ระยะเวลา 6 เดอืน 

- ทบทวนความรู้ 

- สร้างแรงจูงใจ 

- กระตุน้เตือน 

Social Support 

สร้างแรงจูงใจ ดว้ยระบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 
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ภาพที ่1 การเปรียบเทียบนํ้าหนกัของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเอง (n=32) 

 นอกจากนั้นเม่ือเปรียบเทียบรอบเอวของกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง  ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 

พบว่ารอบเอวเฉล่ียก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 87.82 ซม. (SD= 5.70)  และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม

เท่ากบั 79.54 กิโลกรัม (SD=6.95) ซ่ึงลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (z = -4.55 p< .001) ส่วนกลุ่มตวัอย่างเพศ

ชายรอบเอวลดลง  แต่ไม่ไดท้ดสอบทางสถิติ เน่ืองจากมีกลุ่มตวัอยา่งเพียง 4 คน ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 

 

  

ภาพที ่ 2 เปรียบเทียบความยาวรอบเอวของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการ

ตนเอง จาํแนกตามเพศ (เพศหญิง n = 28 และ เพศชาย n = 4  ) 

X = 87.82
SD = 5.70
MAX = 76.0
MIN = 99.0
n = 28

X = 84.0
SD = 8.12
MAX = 76.0
MIN = 94.0

n = 4
X = 79.54
SD = 6.95
MAX = 64.0
MIN = 98.0
n= 4…

X = 79.13
SD = 7.89
MAX = 72.0
MIN = 94.0

n =4

70

75

80

85

90

95

หญิง ชาย

คว
าม
ยา
วร
อบ

เอว
 (ซ

ม.
)

ก่อน

หลงั
ค่ามาตรฐานเพศหญงิ

ค่ามาตรฐานเพศชาย

X = 61.89
SD = 7.70
MAX = 73.9
MIN = 50.0

X = 58.72
SD = 9.70
MAX = 71.4
MIN = 47.5

55

56

57

58

59

60

61

62

ก่อน หลงั

นํา้
หนั

ก (
กก

.)

n = 32 
t = 2.34 
df = 31 
P = .026 

Z = ‐4.55
P < .001 
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ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกบัการศึกษาของ ปาริฉัตร พงษห์ารและคณะ (2554) ท่ีพบวา่ อสม.ในจงัหวดั

กาํแพงเพชรท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกนักลุ่มอาการอว้นลงพุง ท่ีใชกิ้จกรรมการจดัการ

ตนเองเร่ืองอาหารและการออกกาํลงักาย โดยการให้ความรู้  การใช้การช่วยเหลือจากเพ่ือนและครอบครัว  มี

นํ้าหนกัตวั  ดชันีมวลกาย และรอบเอวลดลงอยา่งทีนยัสาํคญัทางสถิติ  และการศึกษาของสมจิต ศรีรังษ ์(2554) ซ่ึง

จดัโปรแกรมการจดัการตนเอง แบบ 3 อ. สําหรับผูเ้ส่ียงต่อโรคความดนัโลหิตสูง  ก็ให้ผลการศึกษาเช่นเดียวกนั  

ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย  และการจดัการอารมณ์  เป็นปัจจยัท่ีมีผล

ให้เกิดภาวะอว้น  การจดัการกบัปัจจยัเหล่าน้ีอยา่งเป็นระบบ จึงทาํให้ลดนํ้ าหนักและรอบเอวได ้ ส่วนเร่ืองแรง

สนบัสนุนทางสังคมก็มีความสําคญั  เพราะพฤติกรรมน้ีปรับเปล่ียนยาก  ตอ้งไดรั้บส่ิงสนบัสนุนท่ีเพียงพอ  ดงัท่ี

การศึกษาจาํนวนมากยืนยนัว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีส่วนช่วยให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (ปาริฉัตร 

พงษห์ารและคณะ., 2554) (อาภร ยงัประดิษฐและคณะ., 2552) (ดวงสมร นิลตานนท์ และจุฬาภรณ์ โสตะ.,2553) 

(ปวณีา จนัแกว้อ่อน, พิกลุ ระมาศจาย, และวริาภรณ์ มูลมา., 2549) 

เม่ือเขา้ร่วมในการศึกษาตลอดหกเดือนแลว้ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 26 คน จากทั้งหมด 32 คน ไดป้ระเมิน

ความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมและและความตั้งใจท่ีจะทาํพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง  พบวา่  ร้อยละ 96.2 มี

ความตั้งใจมากและมากท่ีสุด ท่ีจะคงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การออกกาํลงักาย  และการจดัการกบัอารมณ์

เครียด อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากการเขา้ร่วมโปรแกรม  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่  1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามระดบัความตั้งใจท่ีจะคงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
การออกกาํลงักาย  และการจดัการกบัอารมณ์เครียด อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากการเขา้ร่วมโปรแกรม  (n= 26) 

ระดบัความตั้งใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด  12 46.2 

มาก 13 50.00 

ปานกลาง 1 3.8 

X = 4.42 SD = .58  Max = 5  Min = 3 

รวม 26 100.0 

 

นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  มีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการ ในระดบัมากและมากท่ีสุด  

ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

 

 

 

- 251 -



ตารางที่  2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามระดบัความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการ(n= 26) 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด (32-35 คะแนน) 14 53.8 
มาก(25-31 คะแนน) 12 46.2 

X = 31.54   SD = 2.10  Max = 35  Min = 28 

รวม 26 100.0 

6. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ โปรแกรมการจดัการตนเองท่ีพฒันาข้ึน  มีผลให้ผูท่ี้อว้น และ/หรือ มีไขมนั
ในเลือดสูง  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นการรับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย และการจดัการดา้นอารมณ์  
นาํไปสู่การลดนํ้ าหนัก และรอบเอว  ซ่ึงพบว่าลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  งานวิจยัน้ีมี
ขอ้เสนอแนะวา่ 

6.1 ควรนาํโปรแกรมการจดัการตนเองท่ีพฒันาข้ึนน้ี ไปใชก้บั อสม.ท่ีอว้น และ/หรือ มีไขมนัในเลือด
สูง  ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  เพ่ือศึกษาความสอดคลอ้งของประสิทธิผลของโปรแกรม 

6.2 ควรนาํโปรแกรมการจดัการตนเองท่ีพฒันาข้ึนน้ี  ไปใชก้บัประชาชนในชุมชนท่ีอว้น และ/หรือ มี
ไขมนัในเลือดสูง  แลว้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม 

6.3 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ  เพ่ือถอดบทเรียนเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  รวมถึงปัญหาและขอ้ควรพฒันาต่อไป 
 
7. การนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ทอ้งถ่ินหรือชุมชนสามารถนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดแผนสุขภาพชุมชน  และใชเ้ป็น
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการกาํหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรคเร้ือรังได ้
 
8. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าช้าง จ.จันทบุรี  และสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข  ท่ีไดส้นบัสนุนทุนวจิยั 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง  เพื่อ พฒันาและศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลเทา้ตนเอง
ของผูป่้วยเบาหวานในชุมชน กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยโรคเบาหวานในชุมชนบา้นคลองข้ีเหลก็บน อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 
จ านวน 60  คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 30  คน กลุ่มเปรียบเทียบ 30  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรม คือ แบบสอบถามประเมินความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .58  
และ.64 และแบบประเมินความสามารถในการประเมินเทา้ตนเอง  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน paired t- test และ Independent t-test  ผลการวจิยัมีดงัน้ี  1) หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการดูแล
สุขภาพเทา้ของตนเองของผูท่ี้เป็นเบาหวาน มีค่าคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 4.871, p < .001)  2) หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการดูแลสุขภาพเทา้ของตนเองของผูท่ี้เป็น
เบาหวาน มีค่าคะแนนความรู้เก่ียวกบัการดูแลเทา้สูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (t = 
5.236, p < .001)  3) หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการดูแลสุขภาพเทา้ของตนเองของผูท่ี้เป็นเบาหวาน มีค่าความสามารถในการ
ประเมินเทา้ตนเองสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (t = 3.959, p < .001)   4) ผลความ
แตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความรู้โรคเบาหวาน การดูแลเทา้  และความสามารถในการประเมินเทา้ตนเอง ระหวา่งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย คะแนนสูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( p<.01, p<.05 และ p<.001 ตามล าดบั)  วจิยัน้ีมีขอ้เสนอวา่ ควรน าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนน้ี  
ไปใชก้บัผูป่้วยเบาหวานในชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการดูแลเทา้ดว้ยตนเอง 

 
ค าส าคญั : โรคเบาหวาน   การดูแลเทา้  โปรแกรมส่งเสริมการดูแลเทา้ตนเอง 
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Abstract 
This quasi-experimental research was to develop and examine the effects of a self-foot care program for 

diabetes patients in community. The sample were 60 diabetes patients in Klonglekbon community Thamai district, 
Chanthaburi province, divided into 2 groups—an experimental group (30 samples) and a comparison group (30 
samples). A self-administered questionnaire was used to collect data regarding knowledge about diabetes (r = .58) 
and foot care (r = .64). Also, an evaluation checklist was employed to collect data as to the ability in self-assessment 
on foot condition. Data were collected before and after implementing the program. Descriptive statistics (frequency, 
percent, mean, and standard deviation) and analytical statistics (paired t- test and Independent t-test) were applied 
for data analysis.  The results found that after participating in the program: 1) average scores of knowledge about 
diabetes, foot care, and the ability in self-assessment on foot condition were significantly higher than those before 
participating in the program (t = 4.871, p < .001, t = 5.236, p < .001, t = 3.959, p < .001, respectively); and 2) 
average scores of knowledge about diabetes, foot care, and the ability in self-assessment on foot condition in an 
experimental group were significantly higher than those in a comparison group (t =  3.493, p< .01, t = 2.284, p< .05 
and t = 5.397, p< .001, respectively) This study suggested that the developed program should be implemented in 
other communities to promote self-foot care among diabetes patients. 
 
Keywords:  Diabetes, Foot care, Self-foot care progarm   

1. บทน า   
เบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาส าคญัทางดา้นสาธารณสุขของโลก รวมทั้งประเทศไทย ปี  พ.ศ. 2555 มี

รายงานขอ้มูลจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ จ านวน 76 จงัหวดั (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร ) พบวา่ ผูป่้วย
โรคเบาหวานท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูป่้วยรายใหม่ มีภาวะแทรกซอ้น  จ านวน 58,973 ราย  คิดเป็นร้อยละ  17.54  ในขณะท่ี
ผูป่้วยโรคเบาหวานสะสม  (รายใหม่และเก่า ) จ านวน 1,799,977 ราย มีภาวะแทรกซอ้น  จ านวน 484,876 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26.94  (อมรา ทองหงษ์ , กมลชนก เทพสุทธา และภาคภูมิ จงพรยะอนนัต์ ., 2555) ภาวะแทรกซอ้นของ
โรคเบาหวานท่ีพบมาก ไดแ้ก่ ภาวะแทรกซอ้นทางตา  ไต  และการเป็นบาดแผลจนตอ้งตดัอวยัวะ   อวยัวะท่ีส่วนปลาย
ของผูป่้วยโรคเบาหวานจะเกิดแผลไดง่้าย และมกัเกิดการลุกลามติดเช้ือไดง่้าย  เน่ืองจากผูป่้วยโรคเบาหวานจะมีปัญหา
หลอดเลือดส่วนปลายตีบ  ท าใหเ้ลือดไหลเวยีนไดน้อ้ย  ผูป่้วยจึงมกัเกิดอาการชาตามปลายมือปลายเทา้  การรับ
ความรู้สึกจะไม่ดีเช่นคนปกติ  จึงเกิดบาดแผลไดโ้ดยไม่รู้ตวัไดง่้าย  นอกจากนั้นแผลยงัหายยากจากปัญหาการ
ไหลเวยีนเลือดไม่ดี   จึงพบวา่หากผูป่้วยดูแลตนเองไม่ดี  มกัเกิดแผลจนตอ้งถูกตดัอวยัวะ ( เทพ หิมะทองค าและคณะ.
,2552) 
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จงัหวดัจนัทบุรีมีอุบติัการณ์การเกิดโรคเบาหวานสูงสุดติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศ  โดยในปี 2555 พบ
อตัราป่วยเท่ากบั  1,203.85 ต่อประชากรแสนคน (อมรา ทองหงษ์ , กมลชนก เทพสุทธา และภาคภูมิ จงพรยะอนนัต์ ., 
2555)   ซ่ึงปัญหาภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวานนั้นมีหลายอยา่งดว้ยกนั แต่การมีแผลท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของเทา้  
อาจเป็นสาเหตุใหผู้ป่้วยถูกตดัขา เทา้ หรือน้ิวเทา้ได ้ ร้อยละ 14-15 ของผูป่้วยเบาหวานจะเกิดแผลท่ีส่วนใดส่วนหน่ึง
ของเทา้   ร้อยละ 8-59 ของผูป่้วยเบาหวานมีอตัราการเกิดแผลซ ้ า และผูป่้วยท่ีถูกตดัขา เทา้ หรือน้ิวเทา้ มีโอกาสมากถึง
ร้อยละ 50 ท่ีตอ้งถูกตดัขา เทา้ หรือน้ิวเทา้อีกคร้ังหน่ึงหลงัถูกตดัขา้งแรกไป (จุมพล วลิาศรัศมี และคณะ,2556)  การถูก
ตดัขาเป็นภาวะท่ีน่ากลวัส าหรับผูป่้วยเบาหวาน  ท าใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติลดลง   เป็นภาระต่อครอบครัวและสงัคม  
รวมทั้งตอ้งสูญเสียทรัพยากรดา้นการแพทยแ์ละงบประมาณของประเทศเป็นจ านวนมหาศาลในการดูแลรักษา  ดงันั้น
ปัญหาทีเก่ียวกบัเทา้เบาหวานและการถูกตดัขาน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในอนาคต   

อยา่งไรก็ตามภาวะแทรกซอ้นท่ีเทา้ของผูป่้วยเบาหวานนั้นสามารถป้องกนัได้   ซ่ึงวธีิป้องกนัการเกิดแผลท่ี
เทา้และการถูกตดัเทา้เบาหวานนั้นสามารถท าไดโ้ดยใหผู้ป่้วยเบาหวานมีความรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ดูแลสุขภาพเทา้  คณะผูว้จิยัจึงพฒันาและศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลเทา้ของผูป่้วยเบาหวานในชุมชน  
ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผูป่้วยโรคเบาหวาน ใหส้ามารถด ารงชีวติอยูก่บัโรคท่ีเป็น และเปรียบเทียบไม่ใหเ้กิด
ภาวะแทรกซอ้นได ้ 

2.      วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันาโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลเทา้ตนเองของผูป่้วยเบาหวานในชุมชน 
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลเทา้ตนเองของผูป่้วยเบาหวานในชุมชน 

3. วธีิการวจิยั  
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาและพฒันาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลเทา้ตนเอง

ของผูป่้วยเบาหวานในชุมชน โดยมีการเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ และความสามารถในการ
ดูแลเทา้ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวานในชุมชนบา้นคลองเหลก็บน ท่ี
ไม่มีภาวะแทรกซอ้นใดๆจากโรคเบาหวาน และเขา้ร่วมกิจกรรมครบ จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
เปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน  กลุ่มทดลองจะไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลเทา้ตนเองของผูป่้วยเบาหวานใน
ชุมชน ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี   

1. การประเมินภาวะสุขภาพของผูป่้วยเบาหวานท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยการตรวจประเมินความเส่ียงท่ีเทา้ 
เพ่ือหาความเส่ียงต่อการเกิดแผลท่ีเทา้ของผูป่้วย  

2. การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการดูแลตนเองของผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามรู้
เก่ียวกบัโรคเบาหวานและการดูแลเทา้เพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีเทา้จากโรคเบาหวาน เช่น การดูแล
สุขอนามยัเทา้ประจ าวนั ไดแ้ก่ การดูแลเลบ็เทา้ การตดัตาปลาอยา่งถูกตอ้ง  เป็นตน้ การหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีมีความ
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เส่ียงต่อการเกิดแผลท่ีเทา้ ไดแ้ก่ การท าความสะอาดเทา้ การใหค้วามชุ่มช้ืนกบัเทา้ การสวมถุงเทา้และรองเทา้ท่ี
เหมาะสม   

3. การส่งเสริมการดูแลเทา้ โดยผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานเองหรือญาติ โดยส่งเสริมใหผู้ท่ี้เป็นโรคเบาหวานได้
บริหารเทา้ ดว้ยการนวดและยดึเหยยีดกลา้มเน้ือ ป้องกนัการเกิดแผลท่ีเทา้  โดยการท าความสะอาดเทา้แบบสปา และ
การตรวจประเมินสุขภาพเทา้  

4. การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจดัการอภิปรายกลุ่ม มีผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานตน้แบบใน
การดูแลเทา้ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม  มาถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลเทา้ พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
อุปสรรคท่ีพบในการดูแลเทา้และการแกปั้ญหาท่ีพบนั้น 

ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัการทดลอง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนที ่2 แบบประเมินความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและการดูแลเทา้   ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเอง  จากการทบทวน
วรรณกรรม เก่ียวกบัการดูแลเทา้ตนเองของผูป่้วยเบาหวาน  ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบถูกผิดเร่ืองละ 15  ขอ้ รวม 30 
ขอ้ หาค่าความเช่ือมัน่ดว้ย KR 20 ไดค้่าเท่ากบั .58 และ .64  ตามล าดบั 

ส่วนที ่3  แบบประเมินความสามารถในการดูแลเทา้ตนเอง   ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเอง  จากการทบทวน
วรรณกรรม  เก่ียวกบัการดูแลเทา้ตนเองของผูป่้วยเบาหวาน  ประกอบดว้ยขอ้ประเมินพฤติกรรมในการดูแลเทา้ 
ประเมินท าไดห้รือไม่ได ้9 ขอ้  คะแนนเตม็ 9 คะแนน  

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน paired t- test   และ Independent 
t-test 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

โปรแกรมการส่งเสริมการดูแลเท้าตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานในชุมชน 

1. ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานและการดูแลเทา้
ตนเองในผูป่้วยเบาหวาน 

2. สาธิตการดูแลเทา้ดว้ยการสปาเทา้และบริหารเทา้ 
3. อภิปรายกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั

โรคเบาหวานและการดูแลเทา้ตนเอง 
 

ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน 

 

ความรู้เก่ียวกบัการดูแลเทา้ 

 

ความสามารถในการดูแลเทา้ตนเอง 
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4.     ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
  ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโรคเบาหวาน จ านวน 60 คน ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ46-55 
ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  68.30  มีการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา 4-6  คิดเป็นร้อยละ 73 .3  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    คิดเป็นร้อยละ 61.70   สถานภาพสมรสคู่  คิดเป็นร้อยละ 76.7 ส่วนใหญ่ไดรั้บ
การรักษาโดยการรับประทานยา ร้อยละ 81.7  ค่าระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือดเฉล่ีย 122 mg%    

จากลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสคู่  จึงเหมาะกบักิจรรมของ
โปรแกรมท่ีจดัข้ึน  ท่ีน าบุคคลในครอบครัว และบุคคลตวัอยา่งท่ีเป็นโรคเบาหวานมามีสวนร่วมในการช่วยสนบัสนุน
ผูป่้วยโรคเบาหวานในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองได ้โดยแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคม  (Social Support) 
(สินศกัด์ิชนม ์ อุ่นพรมมี และศรีเสาวลกัษณ์  อุ่นพร มมี, 2555) ท่ีมาจากบุคคลในครอบครัวและคนรอบขา้ง จะท าให้
ผูป่้วยเบาหวานใหมี้พฤติกรรมการดูแลเทา้อยา่งสม ่าเสมอ 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ และความสามารถในการประเมิน
เทา้ตนเอง ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมฯของกลุ่มทดลอง พบวา่มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม ฯ มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน เพ่ิมจาก 11 (SD=0.28)  เป็น 12.86 (SD=
0.31)( t=4.871  p<.001)  การดูแลเทา้ เพ่ิมจาก 9.83 (SD=0.22)  เป็น  11.63 (SD=0.26)(t=5.236  p<.001) และ
ความสามารถในการประเมินเทา้ตนเอง เพ่ิมจาก 7.83 (SD=0.16)  เป็น 8.50 (SD=0.10)(t=3.551 p<.01) ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 1  

 

 

 
ภาพท่ี 1 :  ภาพแสดงค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ และความสามารถ 

ในการประเมินเทา้ ตนเอง ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมฯ 
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 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ สมพงษ ์หามวงค ์และพรรณี บญัชรหตัถกิจ. ( 2556). ผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมในผูป่้วยเบาหวานชนิด
ท่ี 2 มีผลต่อการสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคใ์นอนัท่ีจะท าใหผู้ป่้วยเบาหวานชนิดท่ี2 เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการเปรียบเทียบน ้ าตาลใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติป้องกนัการเกิดโรคแทรกซอ้นได ้

  นอกจากนั้น เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ และความสามารถใน
การประเมินเทา้ตนเอง ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมฯของกลุ่มเปรียบเทียบ  พบวา่มีค่าเฉล่ียคะแนนไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม ฯ ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน ลดลงจาก 11.66 
(SD=0.28)  เป็น  11.36 (SD=0.29)(t=-3.525  p<.01)   การดูแลเทา้ เพ่ิมข้ึนจาก 10.3 (SD=0.29)  เป็น  10.7 (SD=
0.31)(t=4.097 p<.001)  และความสามารถในการประเมินเทา้ตนเอง ลดลงจาก 7.53 (SD=0.14)  เป็น  7.06 (SD=
0.24)(t=-1.472 p=.152) ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 : ตารางแสดงค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ และความสามารถ 
ในการประเมินเทา้ ตนเอง ของกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมฯ 

  การท่ีกลุ่มเปรียบเทียบมีความรู้เร่ืองโรคเบาหวานลดลงนั้นเพราะขาดการกระตุน้หรือการไดรั้บความรู้ท่ีไม่
ต่อเน่ืองท าใหเ้กิดความรู้ลดลงได ้  ซ่ึงตรงขา้มกบัความรู้เร่ืองการดูแลเทา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใหค้วาม
สนใจเก่ียวการดูแลเทา้มากข้ึน แต่ยงัขาดทกัษะหรือความสามารถในการประเมินเทา้ตนเองจึงมีคะแนนลดลง    
  นอกจากนั้นเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้โรคเบาหวาน การดูแลเทา้  และ
ความสามารถในการประเมินเทา้ตนเอง ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ  
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย คะแนนความรู้โรคเบาหวาน การดูแลเทา้  และความสามารถในการประเมินเทา้ตนเองสูงกวา่
กลุ่มเปรียบเทียบ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.01, p<.05 และp<.001 ตามล าดบั)   ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ และความสามารถในการ
ประเมินเทา้ตนเอง ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมฯ ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

 

ตวัแปรตามทีศึ่กษา ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ หลงัเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

กลุ่มทดลอง กลุ่ม
เปรียบเทยีบ 

กลุ่มทดลอง กลุ่ม
เปรียบเทยีบ 

ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน 11+.28 11.66+.28 12.86+.31 11.36+.29 
(t = -1.482  (df = 58) p= .144) (t = 3.493  (df = 58) p = .001) 

ความรู้เก่ียวกบัการดูแลเทา้ 9.83+.22 10.33+.29 11.63+.26 10.7+.31 
(t = -1.342 (df = 58) p= .185) (t = 2.284 (df = 58) p= .026) 

ความสามารถในการประเมินเทา้ตนเอง 7.83+.16 7.53+.14 8.5+.10 7.06+.24 
(t = 1.340  (df = 58) p= .186) (t = 5.397 (df = 39) p= .000) 

 
ผลการศึกษาคร้ังน้ี  ไดน้ าแนวคิดของ แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคม   (สินศกัด์ิชนม ์ อุ่นพรมมี และศรี

เสาวลกัษณ์  อุ่นพรมมี, 2555).  มาใชใ้นการจดัโปรแกรม และการไดรั้บความรู้จากเจา้หนา้ท่ี และบุคคลตวัอยา่งในการ
ด าเนินพฤติกรรมท่ีเหมาะสม การไดฝึ้กทกัษะดว้ยตวัเองในการดูแลเทา้พร้อมเพ่ือนๆผูป่้วยเบาหวานดว้ยกนั รวมทั้ง
แรงสนบัสนุนท่ีส าคญัจากสมาชิกในครอบครัว เป็นปัจจยัใหก้ลุ่มทดลองมีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ 
และความสามารถในการดูแลเทา้สูงข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พลอุทยั ทศัน์วรรณ และพรรณี บญัชรหตัถ
กิจ. ( 2556). ท่ีน าแนวคิดทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจและการสนบัสนุนทางสงัคมมาจดัโปรแกรมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ท าใหร้ะดบัน ้ าตาลในเลือดลดลงซ่ึงเป็นการป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวานไดดี้กวา่กลุ่มท่ีไดรั้บ
ความรู้จากสถานบริการสาธารณสุขตามปกติ   
 
5.     สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการดูแลเทา้ตนเองของผูป่้วยเบาหวานในชุมชน พบวา่การ
ใหค้วามรู้ ทกัษะในการดูแลเทา้ตนเอง และการน าแบบอยา่งบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเหมาะสมมาเป็นตวักระตุน้หรือแรง
บนัดาลใจในการสร้างก าลงัใจในการดูแลสุขภาพเทา้ของตนเองไดดี้ และรวมถึงการดึงสมาชิกในครอบครัวเขา้มามี
ส่วนร่วมในโปรแกรม ก็ช่วยใหผู้ป่้วยเบาหวานมีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน การดูแลเทา้ และความสามารถในการ
ประเมินเทา้สูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ งานวจิยัน้ีมีขอ้เสนอแนะ 

5.1.  ควรน าโปรแกรมน้ีไปใชก้บัผูป่้วยเบาหวานกลุ่มอ่ืน  และศึกษาผลของโปรแกรม เพ่ือยนืยนัประสิทธิผล
ของโปรแกรมน้ี 
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5.2.  ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีเติมต่อการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน   รวมถึงน าทฤษฎีการสร้าง
เสริมสุขภาพอ่ืน ๆ  แลว้น ามาพฒันาต่อยอดโปรแกรม 

 
6.      การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สามารถน าโปรแกรมดงักล่าวน้ี
ไปใชก้บักลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานกลุ่มอ่ืนๆ ได ้
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!"�-�*��\ก��ก���-������ก��'#�ก��������-��S_&Z]&�^��*� �"�_����( ����]&�ก(W��*� �"�_����([VT� \	%
�(ก�-�ก	�-����(�"�$(�"��-���(�#��̀� #k$���X���$(W�%�#" .001 \	%ก��'#�ก��������&��ก���#"��%$����_��\	%  
ก���#"��%$�����(\��*�&��]�ก�-�ก-��ก��$�	�� \�-l�-\�ก�-��ก#� \	%l�-\�ก�-��'�กก	�-����(�"�$(�" �-��
�%�#"�T`���	S��	Y��ก-��\	%_	#�ก���[&��-��*��\ก��!"�-�l�-\�ก�-��ก#� �#��#T�'V��([&�����\�% Y�  ���`�
*��\ก��ก���-������ก��'#�ก��������(Tl�S�&S�ก���!�W� ����]&�ก(W��ก#"*� �"�_���S_&ก#"Z]&�^��  ��-��l�ก
��� 
 ����#"����*��\ก��S_&�����X�-������ก��'#�ก��������&��ก���#"��%$����_��\	%ก���#"��%$���� 
��-� ก���!�W��#� \	% ���X(WS�ก���"��  ��%��ก�S�&$m�n(ก����&���������[��!$(W_	�ก_	��  ��U��&� 
 
�$�$���F:  ก��'#�ก������� *� �"�_��� *��\ก�� 

 
Abstract 

This quasi-experimental research aimed to develop and examine the effects of a self-management 
promotion program for diabetes patients in the community. The sample was 60 diabetes patients in Saphanluak 
community Thamai district, Chanthaburi province, divided into 2 groupsqan experimental group (30 samples) 
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and a comparison group (30 samples). The experimental group received a 2-day self-management promotion 
program for diabetes patients. A self-administered questionnaire was used to collect data regarding knowledge 
about diabetes (r = .697) and self-management on eating, exercise, and drug adherence behaviors (r = .733). 
Also, a blood sugar levels were checked from fingertip blood. Data was collected before and after implementing 
the program. Descriptive statistics (frequency, percent, mean, and standard deviation) and analytical statistics 
(t-test, Wilcoxon signed-rank test, and Mann-Whitney Test) were applied for data analysis. The results revealed 
that after participating in the program, the average scores of knowledge about diabetes were significantly higher 
than that before participating in the program and that of the comparison group at p < .001. In contrast, average scores     
of self-management behaviors between before and after participating in the program and between experimental 
and comparison groups were not significantly different. In terms of blood sugar, an average level between 
before and after participating in the program was not significantly different. Therefore, this study suggested that 
this developed program might be helpful for disease-related knowledge enhancement among diabetes patients. 
Nonetheless, the program should be improved for its effectiveness in regard to self-management promotion 
such as increase the length of the program, apply various health promotion theories to drive the program, and etc. 
 

Keywords:  Self-Management, Diabetes, Program 
 
1.�&�$� 

'�กก�%$��������v��[!"�-� S��-���w 2528-2546 ��%�$�l$��('`����Z]&�^��S��&��*� �"�_����(
\��*�&��!�W�[VT�'�ก 33.3 �-� 100,000  � ��U� 380.7 �-� 100,000  �  ����U� 11 �$-� *��l�-�(\��*�&�$(W'%	�	� 
\	%�#ก'%!"S�ก	�-�Z]&_k����กก�-�Z]&��� '`����Z]&�^���"�_���_�Y�Z]&$(Wก̀�	#���(W��$(W'%��U��"�_���'%�(
\��*�&�$(W�]�[VT��������$(W��ก[VT� \	%!"��กS���%�����[���Y��$(W �����U���]-$(W�(ก�-���ก�[���Y�� (������� 
���]��*���, 2553) S��w 2552 ��%�$�l$��(Z]&�^���&��*� �"�_�����%��v 14,248,104  � \	%��(��(���'�ก
*� �"�_�����%��v 7,019  � _�Y���%��v�#�	% 19  � yVW�S���" 10 �w $(WZ-���� !" �l$�����#ก���#�
S�*��!��"�	�#�ก#�ก�%$��������v��[�&��*� �"�_���XV� 558,156  �#T� _�Y� ��%��v�#�	% 1,529  �#T� 
(ก�%$��������v��[, 2552) '�กก���̀���'�X��%��[��!����#�[�� �l$�  �#T�$(W 2 !"�#��� �����ก
*� �"�_���S�Z]&S_k-�!�W�[VT�'�ก�&��	% 4.4 ��U��&��	% 6.9  ���-� ��#� 15 �w[VT�l� l�-�W`�ก�-� 3 	&�� �ก̀�	#�
�Z��kก#"*� �"�_��� (������� ���]��*���, 2553) 

�̀�_�#"ก���]\	�#ก��Z]&�^���"�_����(��z�_���$(W�̀� #k[�� Y� ก���-������S_&Z]&�^�������X ���%�#"
�T`���	S��	Y��S_&��]-S��%�#"�ก��_�Y�Sก	&� (��ก#"�%�#" ��ก����ก$(W��� Z]&�^��$(W�����X ���%�#"�T`���	S�
�	Y��l�&'%�����X�z��ก#� 	�_�Y��%	�ก���ก�����%\$�กy&��l�& ก��'%"��	���z�_����#�ก	-��l�&Z]&�^��
'%�&���(!m��ก���ก���]\	�������-���!(��!�\	%�-���YW��*����&�S���YW��ก�����(�"�$(�"��_�� ก����กก̀�	#�
ก�� ก��S�&�����(�"�$(�"\	%ก���{�"#���������-���_��%�� ��ก'�ก�(T'%�&����(���]&ก����#"�#�S�ก��S�&
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�(�����%'`��#�S_&�( ������ 	&��ก#"ก���{�"#���#�$(WX]ก�&���!YW����(�"�$(�"�%�#"�T`���	S��	Y��S_&��]-S��%�#"
�ก��_�Y�Sก	&� (��ก#"�%�#" ��ก����ก$(W���yVW�\��$��$(W'%�-���z��ก#�\	%	����%\$�กy&��[��*� �"�_���
�#T�Z]&�^��'`���U�$(W'%�&���( ����]&�ก(W��ก#"*� \	%��ก��[��*� �"�_��� �( ��������XS�ก���]\	�����S�      
\�-	%��YW��  Y� ก���]\	��[��!$#W�l� ก���#"��%$����_�� ก����กก̀�	#�ก�� ก���#"��%$���� \	%ก����
���'����#� (��� �*� �"�_���\_-���%�$�l$�, 2556) 
  v%Z]&��'#�S�g��%!��"�	�����(!'V��( �����S'�Vก��Z	[��*��\ก��ก���-������ก��'#�ก�������
[��Z]&$(W��U�*� �"�_��� yVW�S�*��\ก�� Z]&�^��*� �"�_���'%l�&�#" ����]&�ก(W��ก#"*� �"�_��� \	%ก���]\	�����
�[��Z]&�^���"�_��� �!YW�S�&��U�\��$��S�ก���-������S_&Z]&�^�������X �" ���%�#"�T`���	S��	Y��S_&��]-S�
�%�#"�ก��_�Y�Sก	&� (��ก#"�%�#"�ก����ก$(W��� �!YW��-���z��ก#�\	%	����%\$�กy&��[��*� �"�_����-�l� 
 
2.  ���N ��!��O���ก������� 
 1. �!YW����(�"�$(�" ����]&��YW��*� �"�_��� \	%ก��'#�ก��������&��ก���#"��%$����_�� ก����กก̀�	#�ก�� 
\	%ก���#"��%$���� �%_�-��ก-��ก#"_	#�ก���[&��-��*��\ก��ก���-������ก��'#�ก�������[��ก	�-�$�	�� 

 2. �!YW����(�"�$(�" ����]&��YW��*� �"�_��� \	%ก��'#�ก��������&��ก���#"��%$����_�� ก����กก̀�	#�ก�� 
\	%ก���#"��%$���� �%_�-��ก	�-�$�	��ก#"ก	�-����(�"�$(�" _	#�ก���[&��-��*��\ก��ก���-������ก��'#�ก������� 

 
3.  ����Q��ก������� 

1. _	#�ก���[&��-��*��\ก��ก���-������ก��'#�ก������� ก	�-�$�	���( ����]&��YW��*� �"�_��� \	%ก��'#�ก�� 
������&��ก���#"��%$����_�� ก����กก̀�	#�ก�� \	%ก���#"��%$���� �]�ก�-�ก-��ก���[&��-��*��\ก��| 

2. _	#�ก���[&��-��*��\ก��ก���-������ก��'#�ก������� ก	�-�$�	���( ����]&��YW��*� �"�_��� \	%
ก��'#�ก��������&��ก���#"��%$����_�� ก����กก̀�	#�ก�� \	%ก���#"��%$���� �]�ก�-�ก	�-����(�"�$(�" 
 
4.  ��S(ก������� 

ก����'#� �#T��(T��U�ก����'#�กVW�$�	�� (Quasi-experimental research) \""�Vก�����ก	�-� �#� 2  �#T� ก-��
\	%_	#�ก��$�	�� ก	�-�$�	����U�Z]&�^��*� �"�_��� �����"&���%!���	Y�ก �`����$-�S_�- '#�_�#�'#�$"��( 
'`���� 30  � �-��ก	�-����(�"�$(�"��U�Z]&�^��*� �"�_��� �����"&���%��� �`����[	�� '#�_�#�'#�$"��( 
'`���� 30  � *��ก̀�_�� �v��"#��[��ก	�-��#���-���#��(T 1) ��U�Z]&�^��*� �"�_���$(Wl�&�#"ก���#ก��*��ก�� �" ��
��_��\	%ก���#"��%$���� 2) ��U�Z]&�^��*� �"�_���$(Wl�-�(���%\$�กy&�����\�� \	% 3) ����(�[&��-��ก����'#� 

3.1 ���#T���#�&(T'��'�ก�������  Y� *��\ก��ก���-������ก��'#�ก�������[��Z]&$(W�^��*� �"�_��� ��U�
*��\ก��$(W v%Z]&��'#���#"��'�ก*��\ก��S������'#�[��!'���X ��� `��&�� (2550) yVW�S�&�%�%��	� 2 �#� 
��%ก�"�&��ก�'ก���ก����%�������%��[��!yVW�l�&\ก- ก���'�%�	Y��$(W�	����T��!YW����'�%�#"�T`���	S��	Y�� 
\	%ก�'ก���ก��S_& ����]&�ก(W��ก#"���_�� ��ก�� ���%\$�กy&��[��*� �"�_��� ก��'#�ก�������[��Z]&�^��
�"�_�����YW��ก���#"��%$����_�� ก����กก̀�	#�ก�� \	%ก���#"��%$���� ���'`���� 2  �#T�~ 	% 1 �#� 
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3.2 ���#T���#�&(T'��'�ก���กU������������� 
� �YW���Y�$(WS�&S�ก���ก
"��"���[&��]	 ��U�\""��"X��$(W v%Z]&��'#���#"��'�ก\""��"X��

S������'#�[��!'���X ��� `��&�� (2550) ��%ก�"�&�� 3 �-�� �#��(T 
�-��$(W 1 \""��"X��[&��]	$#W�l� 
�-��$(W 2 \""��"X�� ����]&��YW��*� �"�_��� \"-���ก��U� 5 �&�� l�&\ก- �&��*� \	%��ก�� 

'`���� 4 [&� �&����_�� '`���� 4 [&� �&��ก����กก̀�	#�ก�� '`���� 3 [&� �&��ก���]\	��[��!$#W�l�\	%�$&� 
'`���� 5 [&� \	%�&��ก�������'����#�\	%�� 4 [&� ���'`����$#T���T� 20 [&� �(	#ก�v% `���"��U�\""
�	Y�ก��"�-� X]ก Z�� _�Y�l�-\�-S' �`�l�$�	��S�&ก#"Z]&�^��*� �"�_���S������\_-�_�VW� '`���� 30  � _� -�
 �����YW��#W�*��S�&���(ก��[�� ]����-�������#� �]��$(W 20 (KR-20) l�& -��$-�ก#" .697 

       �-��$(W 3 \""��"X��ก��'#�ก�������[��Z]&�^��*� �"�_��� \"-���ก��U� 3 �&�� l�&\ก- 
�&��ก���#"��%$����_�� '`���� 8 [&� �&��ก����กก̀�	#�ก�� '`���� 6 [&� \	%�&��ก���#"��%$���� '`���� 
4 [&� ���'`����$#T���T� 18 [&� �`�l�$�	��S�&ก#"Z]&�^��*� �"�_���S������\_-�_�VW� '`���� 30  � _� -�
 �����YW��#W�*��S�&�#���%��$���\�	��[�� ���"�  l�& -��$-�ก#" .733 

3.3 ก��������!�O������ 
[&��]	$#W�l���� ��%_*��S�&�X��� ���X(W �&��	%  -��f	(W� \	%�-���"(W���"�����g�� ก�����(�"�$(�"

 ����]&��YW��*� �"�_���\	%ก��'#�ก�������$#T� 3 �&�� �%_�-��ก-��ก#"_	#�ก���[&��-��*��\ก��| ��� ��%_
*��S�&�X��� Paired t-test \	% Wilcoxon signed-rank test �-��ก�����(�"�$(�" ����]&��YW��*� �"�_���\	%     
ก��'#�ก�������$#T� 3 �&�� ก-��\	%_	#�ก���[&��-��*��\ก��| �%_�-��ก	�-�$�	��ก#"ก	�-����(�"�$(�"  
��� ��%_*��S�&�X��� Independent t-test \	% Mann-Whitney U Test 

 
4. ��ก�������	�!�%�����  

4.1 ������&�T�V� ก	�-�$�	�� �('`���� 30  � !"�-��(�����f	(W� 62.5 �w �-��S_k-��U��!�_k��  ����U�       
�&��	% 66.7 �-��S_k-�X����! ]-  ����U��&��	% 66.7 ��%ก�"���(!�ก���ก���  ����U��&��	% 56.7 �(ก���Vก��
�%�#"��%X��Vก��  ����U��&��	% 83.4 ��_��$(W�#"��%$����'�กก��$`����  ����U��&��	% 80 �%�%��	�$(W��U�
*� �"�_����f	(W� 7 �w �%�#"�T`���	S�ก�%\��	Y��ก-���[&�* ��ก���f	(W� 149.9 mg% �(���%\$�กy&���	
ก�&��
S���YW��ก��������	���Y��	���$&� �-��ก	�-����(�"�$(�"�('`���� 30  � !"�-��(�����f	(W� 65.5 �w �-��S_k-��U�
�!�_k��  ����U��&��	% 83.3 �(�X����! ]-  ����U��&��	% 66.7 ��%ก�"���(!�ก���ก���  ����U��&��	% 83.3    
�(ก���Vก���%�#"��%X��Vก��  ����U��&��	% 96.7 ��_��$(W�#"��%$����'�กก��$`����  ����U��&��	%           
56.7 �%�%��	�$(W��U�*� �"�_����f	(W� 7.7 �w �%�#"�T`���	S�ก�%\��	Y��ก-���[&�* ��ก���f	(W� 129.6              
�(���%\$�กy&���	
ก�&��S���YW��ก��������	���Y��	���$&�  

4.2 ก�����(���&(������W�(T�������	��&(TXYกZ��!�����ก� ��&����	�!ก� �����(���&(�� 
��YW����(�"�$(�" ����]&�f	(W�ก-���[&��-��*��\ก��\	%_	#��[&��-��*��\ก�� �#T� 1 S�ก	�-�$�	��   

!"�-�_	#��[&��-��*��\ก���( -� ����]&�f	(W��]�[VT�\�-l�-\�ก�-��ก#�$���X�����YW��'�ก -��f	(W�ก-��ก��$�	���( -��]�
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��]-\	&� \	%��YW����(�"�$(�" ����]&�f	(W�ก-��\	%_	#�ก���[&��-��*��\ก�� �#T� 2  Y�_	#��[&��-��*��\ก�� 3 ��Y�� 
!"�-�$#T�ก	�-�$�	��\	%ก	�-����(�"�$(�"_	#��[&��-��*��\ก�� �( -� ����]&�f	(W�	�	���-���(�#��̀� #k$���X���$(W
�%�#" .001 ��YW����(�"�$(�" ����]&�f	(W�ก-���[&��-��*��\ก���%_�-��ก	�-�$�	��\	%ก	�-����(�"�$(�" !"�-�l�-\�ก�-��
ก#�$���X��� \	%��YW����(�"�$(�"_	#�ก���[&��-��*��\ก�� �#T� 2 �%_�-��ก	�-�$�	��\	%ก	�-����(�"�$(�" !"�-� 
ก	�-�$�	���( ����]&�f	(W��]�ก�-�ก	�-����(�"�$(�"��-���(�#��̀� #k$���X���$(W�%�#" .01 �#�\���S���!$(W 1 

 

 
 

%�"&(T 1 ���(�"�$(�" -��f	(W� ����]&ก-��\	%_	#��[&��-��*��\ก�� '`�\�ก���ก	�-��#���-�� 
Z	ก���Vก���(T ������ 	&��ก#"ก���Vก��[��!'���X ��� `��&�� (2550) $(W�Vก��ก��'#�*��\ก��

ก���]\	�����[��Z]&�^���"�_�������l�-!VW����y]	��$(W�]����[��!����� �`�"	l��"��( �`����$-����$� '#�_�#�
� �!�� !"�-�ก	�-�$�	���( ����]&_	#�ก��$�	���]�ก�-�ก	�-����(�"�$(�"��-���(�#��̀� #k$���X��� ���"��l�&
�-�ก	�-�$�	��l�&�#" ����]&'�กก���[&��-��*��\ก��'V�$`�S_&�( ����]&�]�ก�-�ก	�-����(�"�$(�" 

��YW����(�"�$(�"ก��'#�ก���������YW����_�� ก-��\	%_	#�ก���[&��-��*��\ก�� S�ก	�-�$�	��         
l�-\�ก�-��ก#�$���X��� \�-S�ก	�-����(�"�$(�"_	#��[&��-��* ��ก���( -��f	(W��]�[VT���-���(�#��̀� #k$���X���$(W
�%�#" .05 ��ก'�ก�#T���YW����(�"�$(�"�%_�-��ก	�-�$�	��\	%ก	�-����(�"�$(�" !"�-�ก-��ก��$�	��ก	�-�
$�	���( -��f	(W��]�ก�-�ก	�-����(�"�$(�"��-���(�#��̀� #k$���X���$(W�%�#" .001 \	%_	#�ก��$�	�� ก	�-�$�	���(
 -��f	(W��]�ก�-�ก	�-����(�"�$(�"\�-l�-\�ก�-��$���X��� �#�\���S���!$(W 2 

 

  
 

%�"&(T 2 ���(�"�$(�" -��f	(W�ก��'#�ก���������YW����_�� ก-��\	%_	#��[&��-��*��\ก�� '`�\�ก���ก	�-��#���-�� 
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��YW����(�"�$(�"!m��ก���ก����กก̀�	#�ก�� ก-���[&��-��* ��ก��\	%_	#��[&��-��* ��ก��[�����S�
ก	�-�!"�-�$#T�ก	�-�$�	��\	%ก	�-����(�"�$(�"l�-\�ก�-��ก#�$���X��� ��ก'�ก�#T���YW����(�"�$(�"�%_�-��ก	�-�
$�	��\	%ก	�-����(�"�$(�" !"�-�$#T�ก-���[&��-��* ��ก��\	%_	#��[&��-��* ��ก��ก
l�-\�ก�-��ก#�$���X��� 
��-���(��ก#� �#�\���S���!$(W 3 

 

 
 

%�"&(T 3 ���(�"�$(�" -��f	(W�ก����กก̀�	#�ก�� ก-��\	%_	#��[&��-��*��\ก��'`�\�ก���ก	�-��#���-�� 
��YW����(�"�$(�"ก���#"��%$���� ก-���[&��-��* ��ก��\	%_	#��[&��-��* ��ก��[�����S�ก	�-�
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บทคดัย่อ 
กกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดย
ใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล และ(3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย สมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 370คน ด าเนินการวิจยัโดยมีแบบสอบถามและ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือหาระดบัการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิก
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  โดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ                
t - test และค่าสถิติทดสอบF-test เพื่อวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
กกกกกกกผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีพบว่า การบริหารจดัการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคือ ด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์การ 
รองลงมา ระดบัปานกลาง คือ ดา้นการน า ดา้นการควบคุม และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางในทุกดา้น คือ 
ดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมการปฏิบติังานดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้น
การมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผล แต่เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่เพศ ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต าแหน่งในกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกัน ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น
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และชุมชน พบว่า สมาชิกขาดความรู้เก่ียวกบัระเบียบกองทุนหมู่บา้นและวิธีการในการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นกรรมการขาดความรู้ดา้นเอกสารและบญัชีเงินกองทุนไม่เพียงพอให้สมาชิกกูย้ืมการขาดการประชุมของ
สมาชิกและคณะกรรมการการส่งเงินของสมาชิกล่าชา้ขั้นตอนการด าเนินงานเยิ่นเยอ้กองทุนหมู่บา้นไม่มีสถานท่ี
ท าการเป็นสดัส่วนเม่ือตอ้งการค าปรึกษาไม่ทราบวา่ตอ้งไปท่ีใดกรรมการมีจ านวนมากเกินไป และขาดความเป็น
อิสระในการบริหารงานตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: สมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง , กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
 
ABSTRACT 
กกกกกกกThis survey research had the following objectives: firstly, to study the level of management of village 

and urban community fund using participate of the members of village and urban community; secondly, to 

compare the management of village and urban community fund using participate of the members of village and 

urban community classified by the personal status; thirdly, to study the problems and obstacles of management 

of village and urban community fund using participate of the members of village and urban community and to 

study the model of management of village and urban community fund using participate of the members of 

village and urban community. A Case Study of Tha Chang district, Surat Thani province. The sample groups 

were 370 members of village and urban community fund live in Tha Chang district, Surat Thani  province. Data 

were collected by questionnaire and were analyzed to find the level of  management of village and urban 

community fund using participate of the members of village and urban community using frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-test, F-test for One-way ANOVA test.  

กกกกกกกThe study results showed that : the level of management of village and urban community fund using 

participate of the members of village and urban community: A Case Study of Tha Chang district, Surat Thani  

province was at the high level in overall. And when considering by each aspects found that: planning and 

organization were at the high level, followed by  leadership and controlling were at the middle level. 

Participation of the members of village and urban community was at the middle level in overall consist of  

participation decision, participation practices, participation of the beneficiaries and participation of monitoring 

and evaluation. But when considering by personal status found that gender had no differential. On the part of 

status ,education, career , revenue and position in the fund were differently. The problems and obstacles of 

management of village and urban community fund using participate of the members of village and urban 

community found that members lack of knowledge about fund regulations and  procedures for fund 
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management, committee lack of knowledge about documents and accounts, insufficient fund for member loans, 

lack of member and board meetings, delayed remittances of members, ponderous operations process, village 

and urban community fund had no proportional office, the members do not know where to go to counseling, 

excessive committee and lack of independence in the administration, respectively. 

 

Key Words : Members of Village and Urban Community , Village and Urban Community Fund 
 
1.บทน า 
กกกกกกกการพฒันาประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมามุ่งเนน้พฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง
ดา้นเดียว ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลตวัแบบการพฒันามาจากตะวนัตก ท่ีเรียกวา่ “ตวัแบบความทนัสมยั” (Modernization 
Model) การพฒันาท่ีมุ่งเนน้แต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยมกลบัก่อให้เกิดภาวะ รวยกระจุก 
จนกระจาย ยิง่พฒันายิง่ยากจน เกิดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ และปัญหาสงัคมเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนในชาติยงั
ไม่สามารถพ่ึงตนเองไดด้ว้ยภูมิปัญญา ความสามารถเพราะชุมชมยงัไม่เขม้แข็งตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76 ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
นโยบาย การตดัสินใจทางการเมืองการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งตรวจสอบการใช้
อ านาจของรัฐทุกระดบัโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากข้ึนเน้นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเขม้แข็ง สามารถพึ่งตนเอง มีโอกาสทางการศึกษาและไดรั้บบริการทางสังคมอยา่ง
เป็นธรรม สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได ้เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ 
กกกกกกกกองทุนหมู่บา้นไดก่้อตั้งข้ึนมาตามนโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจนของรัฐบาลและด าเนินงานมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบนั มีบางช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลมีแนวคิดท่ีจะยกเลิกนโยบายกองทุนหมู่บา้น แต่
ด้วยความส าเร็จและเขม้แข็งของกองทุนหมู่บ้านจึงส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านสามารถด าเนินงานมาได้จนถึง
ปัจจุบนั โดยปัจจุบนัมีกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง จ านวน 79,255 กองทุน แยกยอ่ยเป็นกองทุนหมู่บา้น 
74,989 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 3,528 กองทุน และกองทุนชุมชนทหาร 738 กองทุน รวมแลว้มีจ านวนเงินท่ี
ชาวรากหญา้บริหารจดัการกนัเอง ประมาณ 8 หม่ืนลา้นบาท มีดอกผลงอกเงยข้ึนมากวา่ 3 หม่ืนลา้นบาท 
(ส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2552:12) เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการบริหาร
จดัการท่ีประสบความส าเร็จของกองทุนหมูบา้นโดยประชาชน  เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ของกองทุนหมู่บา้นท่ี
ตอ้งการใหก้องทุนหมู่บา้นเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุน ส่งเสริมและ
พฒันาหมู่บา้นและชุมชนเมือง ให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบและการบริหารจดัการเงินทุนของตนเอง
เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเอง กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัฐานรากของประเทศและเสริมสร้างศกัยภาพและ
ความเขม้แขง็ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของประชาชนในหมู่บา้น  
กกกกกกกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ไดส้นองนโยบายของรัฐบาลทั้ง 19 อ าเภอ 131 
ต าบล มีกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ทั้งหมด  1,122 กองทุน โดยแยกเป็นกองทุนหมู่บา้น  1,074  กองทุนและ
กองทุนชุมชนเมือง  56  กองทุน การด าเนินงานโครงการสถาบนัการเงินชุมชนตน้แบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอ เ พี ย ง  จั งห วัด สุ ร าษฎ ร์ ธ า นี ด า เ นิ นก า ร จัด ตั้ ง สถ าบัน ก า ร เ งิ น ชุ มชนต้น แบบฯแล้ว   โด ย มี
เป้าหมาย  38  กองทุน  ผา่นการอบรมแลว้ 38 กองทุน  ผ่านการประชาคม 30 กองทุน  ไดรั้บการจดัสรรและโอน
เงินแลว้ 30 กองทุน และเปิดท าการแลว้จ านวน 9 กองทุน 
กกกกกกกการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นมุ่งท่ีจะเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุม้กนั
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในอนาคตทอ้งถ่ิน ให้ชุมชนเป็นผูก้  าหนดอนาคต จดัการหมู่บา้นและชุมชน
ดว้ยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง กล่าวคือให้สมาชิกบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นเอง ในการบริหารจดัการ
กองทุนใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัสมาชิกในหมู่บา้นไดน้ั้น หวัใจส าคญัคือการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อาจจะขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจ  การ
บริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
กรณีศึกษาอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยใช้การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยใช้การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

3. วธีิการวจิยั 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน

หมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง โดยการวิจยัเชิงปริมาณ
เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
โดยใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ส่วนการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา
ขอ้มูล จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้คน้พบและ
ขอ้มูลสนบัสนุนในการอภิปรายผลจากการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีชดัเจนทั้งน้ีมีวธีิการในการด าเนินการ
วจิยัดงัน้ี 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 4,854 คน แบ่งเป็นรายต าบล
คือ ต าบลท่าฉาง 677 คน ต าบลท่าเคย 1,045 คน ต าบลคลองไทร 816 คน ต าบลเขาถ่าน 754 คน ต าบลเสวยีด  
773 คน ต าบลปากฉลุย 789 คน (ส านกังานพฒันาชุมชน, 2555:1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ สมาชิก
ในกองทุนหมู่บา้น ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการค านวณขนาดตวัอย่างจากสูตรของ Yamane 
(พิสณุ ฟองศรี. 2554 : 115-116) โดยก าหนดให้ระดบัความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ค านวณ กลุ่มตวัอยา่งในการ
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วิจัยคร้ังน้ี 370 คน เม่ือได้กลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดแล้ว เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ซ่ึงก่อนเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีจริง ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยการ
น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ  เพ่ือตรวจสอบและแกไ้ขให้มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ของ
ค าถาม แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ≥ 0.5 ข้ึนไป จึงจะใชไ้ดถ้า้ต ่ากวา่ตอ้งปรับปรุงเพ่ือให้ครบถว้นตาม
เน้ือหาการหาความตรง  (พิสณุ ฟองศรี. 2554 : 138-140) ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  (Content  
Validity)  โดยการน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษากับผูเ้ช่ียวชาญ  เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขให้มีความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของค าถามแลว้เลือกค าถามท่ีมีค่า  IOC  ซ่ึงอยู่ในระดับ0.80 - 1.00 หลงัจากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดสอบเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึงกับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาจริง จ านวน 30 คน แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่
โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (อา้งถึงใน สิน พนัธ์ุพินิจ. 2549 : 191-192) ผล
การทดสอบความเช่ือมัน่ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.9663 ส่วนในการสัมภาษณ์ก าหนดเฉพาะพฒันาการ
อ าเภอท่าฉาง  1 คน  เจา้หนา้ท่ีส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอท่าฉาง 1 คน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
หมู่บา้นระดบัอ าเภอ   10  คน โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเชิงลึก แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative  
Analysis) โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean : X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ T (t - test) และสถิติทดสอบ F (F-test) เพื่อวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกต่างของตวัแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป ส่วนการ
วเิคราะห์แบบสมัภาษณ์เชิงลึกใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหาและวเิคราะห์เชิงพรรณนา  
 
4. ผลการวจิยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ41 – 50  ปี   สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-20,000 
และโดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น 

1. ตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 พบว่า ระดบัการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยใช้การ

มส่ีวนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง  อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการ

วางแผน  ระดบัมาก  ( X  : 3.55 ) ดา้นการจดัองคก์ารผล  ระดบัมาก ( X  : 3.47 )  ดา้นการน า ระดบัมาก  

( X  :  3.65 )  ดา้นการควบคุม  ระดบั ปานกลาง ( X  :  3.45 )  ตามล าดบั  การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน

หมู่บา้นและชุมชนเมืองอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจอยู่

ในระดบัปานกลาง  ( X  :  3.48 ) ดา้นการมีส่วนร่วมการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  :  3.30 )  ดา้นการ

มีส่วนร่วมในผลประโยชน์อยูใ่นระดบั ปานกลาง  ( X  :  3.42 )  ดา้นการมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผล

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  :  3.37 )  ตามล าดบั   
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2. ตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 พบว่า เปรียบเทยีบการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดย

ใช้การมส่ีวนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ด้านเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั  0.05   
2. ด้านอายุ พบวา่ ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และเม่ือแยกวิเคราะห์เป็น

รายดา้น  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  3 ดา้น คือ 
ดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมการปฏิบติังาน และดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

3. ด้านสถานภาพ พบว่า ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  และเม่ือแยก
วิเคราะห์เป็นรายดา้น  พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ทั้ ง  4 ดา้น ดา้นการมี
ส่วนร่วมการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมการปฏิบติังาน ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วน
ร่วมการติดตามและประเมินผล 

4. ด้านระดับการศึกษา พบว่า ความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และเม่ือแยก
วเิคราะห์เป็นรายดา้น  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  2 ดา้น คือ ดา้นการมีส่วน
ร่วมการตดัสินใจและดา้นการมีส่วนร่วมการปฏิบติังาน 

5. ด้านอาชีพ พบวา่  ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และเม่ือแยกวิเคราะห์
เป็นรายดา้น  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ทั้ง  4 ดา้น ดา้นการมีส่วนร่วมการ
ตดัสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมการ
ติดตามและประเมินผล 

6. ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า  ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และเม่ือแยก
วิเคราะห์เป็นรายดา้น  พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ทั้ ง  3 ดา้น ดา้นการมี
ส่วนร่วมการตดัสินใจ  ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผล 

7. ด้านต าแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน พบว่า  ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
และเม่ือแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้น  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ทั้ง  4 ดา้น 
ดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมการปฏิบติังาน ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้น
การมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผล 

3. ตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองโดยใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไดแ้ก่ สมาชิกขาดความรู้เก่ียวกบัระเบียบ

กองทุนหมู่บ้านและวิธีการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรรมการขาดความรู้ด้านเอกสารและบัญชี 

เงินกองทุนไม่เพียงพอใหส้มาชิกกูย้ืม การขาดการประชุมของสมาชิก และคณะกรรมการ การส่งเงินของสมาชิก

ลา้ชา้ ขั้นตอนการด าเนินงานมีมาก กองทุนหมู่บา้นไม่มีสถานท่ีท าการเป็นสดัส่วน เม่ือตอ้งการค าปรึกษาไม่ทราบ

วา่ตอ้งไปท่ีใด กรรมการมีจ านวนมากเกินไป ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน 

 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า ด้านการวางแผน พบว่าคณะกรรมการและสมาชิกขาดความรู้
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เก่ียวกบัระเบียบกองทุนหมู่บา้น ขอ้บงัคบักองทุนหมู่บา้น เอกสารกองทุนหมู่บา้น บญัชีกองทุนหมู่บ้าน และ
วิธีการในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น คณะกรรมการและสมาชิกการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไม่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานมีความผิดพลาด และมีความ
คลาดเคล่ือนและการด าเนินงานในการบริหารจัดการเงินยงัไม่เป็นระบบ  ด้านการจัดองค์การ พบว่า 
คณะกรรมการและสมาชิกบางท่ีขาดความพร้อมในการจดัตั้งและบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น การจดักิจกรรม
เพ่ิมความรู้และทกัษะในการพฒันาอาชีพ และการประเมินผลในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นบางท่ียงัขาด
ประสิทธิภาพในการด าเนินการประเมิน ดา้นการน า พบวา่ การขาดการประชุม ชกัชวน กระตุน้ของสมาชิก และ 
สมาชิกขาดความรู้เก่ียวกบั เร่ืองการกูเ้งิน ออมเงิน เงินปันผลประจ าปี และการส่งเงินกูคื้นของสมาชิกกองทุน
หมู่บา้น ดา้นการควบคุม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความพร้อมการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นไม่
ชดัเจน ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การไดรั้บผลประโยชน์จากการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นไดรั้บ
เฉพาะกลุ่มไม่ทัว่ถึง การแกปั้ญหาต่างๆของกองทุนหมู่บา้นไม่ชดัเจน และไม่ครอบคลุม  และ คณะกรรมการและ
สมาชิกยงัไม่มีความรู้สึกเป็นเจา้ของกองทุนหมู่บา้นของตน 
กกกกกกแนวทางการพฒันา จดัอบรม ความรู้เก่ียวกบัระเบียบกองทุนหมู่บา้น ขอ้บงัคบักองทุนหมู่บา้น เอกสาร

กองทุนหมู่บา้น บญัชีกองทุนหมู่บา้น และวิธีการในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นให้กบัคณะกรรมการและ

สมาชิกเสริมสร้างความพร้อมในการจัดตั้ง จดัอบรมทกัษะในการพฒันาอาชีพให้กบัคณะกรรมการและสมาชิก 

และการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบควรจัดการประชุมกองทุนหมู่บา้นอย่าง

สม ่าเสมอ และควรร่วมการประชุมกองทุนหมู่บา้นทุกคร้ังคณะกรรมการ 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
กกกกกกก การบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง กรณีศึกษาอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
        ดา้นการวางแผน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คือ กองทุนหมู่บา้นท่ีท่านเป็นสมาชิกอยู ่มีแผนงานในการ
บริหาร  จัดการเงินอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจากผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีการวางแผนงานในการบริหารจดัการเงินอยา่งเป็นระบบ และปฏิบติัตามแผนงาน
ท่ีก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาธิต ไวยโภคี  (2549: 80-84) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหาร
จดัการกองทุนหมู่บา้นขอคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 6 ต  าบลวงัข่อย อ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์
พบวา่ การวางแผนปฏิบติังาน ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 ต าบลวงัข่อยอ าเภอไพศาลี จงัหวดั
นครสวรรค ์พบวา่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ไม่มีการวางแผนสมัมนาเพ่ิมประสิทธิภาพตนเอง ซ่ึงเป็นปัญหา
อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ไม่มีความรู้ในการวางแผนปฏิบติังานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและอาจไม่มีความรู้ดา้นการวางแผนปฏิบติังาน จึงเป็นปัญหาในการปฏิบติังาน 
 กกกกกกกกกดา้นการจดัองค์การ พบว่า อยู่ใน ระดบัมาก คือ การมีส่วนร่วมในการจดัตั้งและบริหารจดัการ
กองทุนหมู่บา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามี ส่วนร่วมในการจดัตั้งและบริหาร
จดัการกองทุนหมู่บา้น 
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กกกกกกกกกดา้นการน า พบวา่อยูใ่น ระดบัมาก คือ คณะกรรมการมีการกระตุน้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บา้น เขา้มา
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการก าหนดระเบียบกองทุนหมู่บา้น ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
สมาชิกและคณะกรรมการอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีการ
กระตุน้ใหส้มาชิกกองทุนหมู่บา้น เขา้มามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการก าหนดระเบียบกองทุนหมู่บา้น 
ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิกและคณะกรรมการอยา่งชดัเจน 
กกกกกกกกกดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของ เงิน
ฝาก เงินกูย้มืและเงินปันผลประจ าปีของกองทุนหมู่บา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เขา้มามี ส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของ เงินฝาก เงินกูย้มืและเงินปันผลประจ าปีของกองทุนหมู่บา้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาธิต ไวยโภคี  (2549: 80-84) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นขอคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 6 ต าบลวงัข่อย อ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์ พบวา่ ดา้นการ
ควบคุมและติดตาม ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 ต าบลวงัข่อยอ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์
พบวา่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ไม่มีการติดตามการปฏิบติังานหลงัการกูย้มืเงินของสมาชิก ซ่ึงเป็นปัญหาอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ อธิป ธรรมนิยม และคณะ(2546) ไดว้ิจยั เร่ืองผลการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง พบวา่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไม่มีการติดตามตรวจสอบอยา่งจริงจงั ท าให้
สมาชิกใชเ้งินผิดวตัถุประสงคจ์ากโครงการท่ีเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไม่มีเวลาจะติดตามการปฏิบติั งานของสมาชิกหลงัจากการกูย้ืมเงินจากกองทุน
หมู่บา้นไปแลว้ ท าใหส้มาชิกน าเงินท่ีกูย้ืมไปใชผ้ิดวตัถุประสงคใ์นการเสนอขอกูย้ืมเงินกองทุนหมู่บา้นหรืออาจ
เป็นเพราะสมาชิกไม่มีวินยัการใชจ่้ายเงิน ส าหรับขอ้ท่ีน่าสังเกต คือ ขอ้ท่ี 1 ท่ีบอกถึงความไม่มีการควบคุมและ
ติดตามงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น กล่าวคือ ขอ้น้ีมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นเหมือนกนัทุกคน 
กกกกกกกกก การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง โดยภาพรวมอยูอ่ยูใ่นระดบัปานกลางในทุกดา้น คือ ดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วน
ร่วมการปฏิบติังาน ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผล ซ่ึง
สามารถสรุปเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
กกกกกกกกกดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดจากการบริหารจดัการกองทุน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารจัดการกองทุนไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล เหลืองอ่อน 
(2555:52-53) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นต าบลสระส่ีเหล่ียม 
อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ 3 ล าดบัแรก คือ ท่านไดก้ าหนดปัญหา และความ
ตอ้งการของตนเองใหก้องทุนทราบกองทุนเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายพฒันากองทุน และการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาของชุมชนจากท่านไดรั้บการยอมรับจากชุมชน
และกองทุน 
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กกกกกกกกกดา้นการมีส่วนร่วมการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา พบวา่การร่วมกิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มาร่วมกิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวมิล เหลืองอ่อน(2555:52-53)  ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นต าบลสระส่ีเหล่ียม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี พบวา่
ดา้นการมีส่วนร่วมการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ 3 
ล าดบั คือ ท่านมีส่วนร่วมในการกลัน่กรองปัญหาและความตอ้งการ ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมกองทุนหมู่บา้นเพ่ือ
จดัท าแผนพฒันาในกองทุนของตนเองทุกคร้ังและท่านมีโอกาสไดร่้วมแสดงขอ้คิดเห็นในการจดัท าแผนพฒันา
กองทุน 
กกกกกกกกกด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณา พบว่า การได้รับ
ผลประโยชน์ในการปันผลคืนประจ าปีจากสวสัดิการกองทุนหมู่บา้นอยา่งเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจาก
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไดรั้บผลประโยชน์ในการปันผลคืนประจ าปีจากสวสัดิการกองทุนหมู่บา้นอยา่ง
เป็นธรรม 
กกกกกกกกกดา้นการมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณา พบวา่ การร่วม
ประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่การร่วม
ประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิกกองทุน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนิรุทธ์ิ  รัตนวิจิตร (2551: 74-80) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นในเขตต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงั
จนัทร์ จงัหวดัระยอง เก็บรวบรวมขอ้มูลจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นจ านวน 250 คนใชก้าร
วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ โดยปัจจยัท่ีน ามาเป็นกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี
คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น ความสามารถในการ
บริหารจดัการงานกองทุนหมู่บา้น การประสานงานกองทุนหมู่บา้น ภาวะผูน้ า และการตรวจสอบและติดตามผล
การด าเนินงานกองทุนหมู่บา้น ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นใน
ระดบัสูงคือ สมาชิกส่วนใหญ่คิดวา่กองทุนหมู่บา้นในเขตต าบลวงัจนัทร์มีความสามารถในการบริหารจดัการ
กองทุน ส่วนปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัมากคือสมาชิกกองทุนหมู่บา้น มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก การประสานงานของกองทุน เช่นมีการจดัคณะกรรมการให้บริการ อ านวยความสะดวกให้
ค  าแนะน าแก่สมาชิก มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบขั้นตอนในการกูย้ืม และการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานเช่น มีการเปิดรับสมาชิกอยา่งเปิดเผย การอนุมติัให้สมาชิกแต่ละรายกูย้ืมมีเหตุผลและความเหมาะสม 
โปร่งใสตรวจสอบได ้ ส่วนปัจจยัดา้นภาวะผูใ้นอยู่ในระดับปานกลางคือผูน้ าให้ความร่วมในการพฒันางาน
กองทุนหมู่บา้นและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 

5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
กกกกกกกจากการศึกษา การบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิก
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ีใหส้มาชิก
กองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ีอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น 
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1.  คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ควร

ให้ความส าคญัแก่สมาชิกกองทุนหมู่บา้น รวมทั้งยอมรับฟังขอ้เสนอแนะของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเพ่ือน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีอ าเภอท่าฉาง จงัหวดั สุราษฎร์ธานี ควร

จดัการประชุมกองทุนหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอ และเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกบัระเบียบกองทุนหมู่บา้น และวิธีการใน

การบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นใหก้บัสมาชิกกองทุนหมู่บา้น 

3. การประเมินผลการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการบริหาร

จดัการกองทุนหมู่บา้นทุกคร้ัง ควรมีการใหส้มาชิกกองทุนหมู่บา้นไดเ้สนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และควรมี

การประเมินผลในกิจกรรมทุกคร้ัง 
 

6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 

1. ควรจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบกองทุนหมู่บา้น และวิธีการในการบริหารจดัการ
กองทุนหมู่บา้น 

2. ควรปฏิบติัตามระเบียบกองทุนหมู่บา้นอยา่งเคร่งครัด หากสมาชิกกองทุนผิดสัญญาการช าระ
คืนเงินกู ้

3. ควรจดัการประชุมกองทุนหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอ และควรร่วมการประชุมกองทุนหมู่บา้นทุก
คร้ัง 

4. ควรประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ควรประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนและประเมินผลความส าเร็จโดยรวมของ
โครงการกองทุนหมู่บา้น 

6. คณะกรรมการและสมาชิกควรให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัท าหนา้ท่ีของตนเอง และตอ้งมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบดว้ยกนั 

7. ควรเพ่ิมวงเงินกูใ้หม้ากข้ึน  
8. ควรปรับลดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืลง   

9. ควรจดัท าระบบบญัชีใหส้ามารถตรวจสอบไดร้วดเร็ว 
 

7. กติตกิรรมประกาศ 
กกกกกกกวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาให้การช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากดร.บรรเจิด  เจริญ
เวช ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.วาสนา จาตุรัตน์ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการให้
ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนของการด าเนินการ
วจิยั จึงขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอยา่งสูง 
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กกกกกกกขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุ ดร.วรรณะ  บรรจง ดร.ไมตรี อินเตรียะ  ดร.เสน่ห์ บุญก าเนิด นายชยัยทุธ์ิ 
สามเสาร์ และนายเชียรชัย มณีโชติ ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี และ
ขอขอบคุณ นายถามะ มโนวรวฒิุ พฒันาการอ าเภอท่าฉาง  นางณนัฐิยา พรหมสกลุ นกัวชิาการพฒันาชุมชนอ าเภอ
ท่าฉาง และสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองพร้อมทั้งประธาน กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เขตพ้ืนท่ี
อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เป็นอยา่งดี 
กกกกกกกขอขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้วามรู้ แนวคิด และค าแนะน าท่ีเป็นแนวทางในการท าวิจยัคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณห้องสมุดปรีชา
สามารถ บณัฑิตวิทยาลยั ท่ีกรุณาช่วยเหลือดา้นการคน้ควา้หนังสือต ารา งานวิจยัต่างๆ และขอขอบคุณเพ่ือนๆ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด รวมถึงขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัว ท่ีเป็นผูอ้ยู่
เบ้ืองหลงัความส าเร็จอยา่งแทจ้ริงจนการวจิยัคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อเปรียบเทียบการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 320 คน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t - test และ F-test เพื่อวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคุณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ41 - 50 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ระยะเวลาท่ีเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 6 - 10 ปี และเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นโดยการสมคัรดว้ยตนเอง ระดบั
การท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยการท างานตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีสามารถปฏิบติัไดม้ากท่ีสุด คือ ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพอนามยั ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพ และดา้นการรักษาพยาบาล ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัการท างานตามบทบาท
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี โดย
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข และวธีิการเขา้มาเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุข ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด ผลการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูล
ฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี มี 4 ด้าน ได้แก่ ความพยายามในการท างาน (Beta = .350) มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ความรู้ ความสามารถ (Beta = .250) การสนับสนุนจากองค์การ (Beta = .146) และลกัษณะทางจิตวิทยา     
(Beta = -.073)  ตามล าดบั 
ค าส าคญั : บทบาท อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น งานสาธารณสุขมูลฐาน   
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Abstract 
 This research aims to (1) study the functional among the role of village health volunteers in primary health care 
(2) to study factors relating to the role performance of village health volunteers in primary health care (3) to compare the 
functional among the role of village health volunteers in primary health care classified by personal factors and (4) to study 
ways to improve the performance of village health volunteers in primary health care in the area of Phunphin District, Surat 
Thani Province. The population of the study were 320 village health volunteers in the area of Phunphin District, Surat 
Thani Province. The data analysis was employed by standard program which the statistics include percentage, mean, 
standard deviation and the statistical methods include t-test and F-test for One-way ANOVA test and using multiple 
regression analysis. The results found that the majority of village health volunteers in primary health care were female aged 
between 41 to 50 years old and completion of primary education. Experience working as a volunteer in the village is 6-10 
years and enrolles as a volunteer by themself. Functional level among the role of village health volunteers in primary health 
care in the area of Phunphin District, Surat Thani Province was at high practical level overall. The role of the village health 
volunteers first is the prevention and control of disease; followed by the promotion of health and rehabilitation and medical 
care. The result of hypotheses test about functional level among the role of village health volunteers in primary health care 
in the area of Phunphin District, Surat Thani Province which classified by personal factors including gender, age, education, 
time as volunteers and how to become volunteers were not significantly different at 0.05 which not meet the a given 
assumption. On the part of the result of hypotheses test about factors relating the role performance of village health 
volunteers in primary health care in the area of Phunphin District, Surat Thani Province in 4 aspects the result showed that 
working effort was the factor that most effected to the role performance of village health volunteers in primary health care; 
followed by knowledge and ability, organizational support and psychological characteristics, respectively. 
Key Words : Role , Village Health Volunteers , Primary Health Care  
 
1. บทน า 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นหรือท่ีเราเรียกยอ่ๆ วา่ อสม. เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคญัมากกบั
กระบวนการพฒันาสาธารณสุขไทย โดยมีบทบาทเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ความรู้ ทศันคติ  และพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีบทบาทในการเช่ือมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกบัภาคประชาชนในการพฒันา
สุขภาพในชุมชนของตนเองจนเป็นท่ียอมรับทั้งจากประชาชนไทยและต่างประเทศ ในปัจจุบนัมี อสม. ทัว่ประเทศ กว่า 
970,000 คน ผลจากการร่วมแรงร่วมใจปฏิบติังานของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในอดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่
จะเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสาธารณสุข การให้ความรู้แก่ประชาชน การร่วมเก็บขอ้มูลกบัเจา้หน้าท่ีเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพชุมชนจนเกิดผลงานเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ. 2549 : 5) บทบาทของ อสม. ยอ่ม
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มทางสังคม แต่การเปล่ียนแปลงจะเป็นไปในดา้นของการเป็นผูป้ระสานงานระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขกบัประชาชนในหมู่บา้นมาเป็นบทบาทท่ีท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข (กฤษณชยั กิมชยั. 
2551 : 8) บทบาทของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตามนยัแห่งความหมายของการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน โดย
พิจารณากิจกรรมและองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ ง 14 ประการ ตามคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเป็นองค์ประกอบท่ีมีความเช่ือมโยงกับงานบริการสาธารณสุขพ้ืนฐาน (Basic Health 
Service) ซ่ึงรัฐบาลไดเ้ป็นผูจ้ดัให้แก่ประชาชน องคป์ระกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานดงักล่าวประกอบดว้ยการบริการ
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แบบผสมผสาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ การป้องกนัและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามยั การรักษาพยาบาล และ
การฟ้ืนฟสูภาพ (คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. 2539 : 44) 

ในปัจจุบนัปัญหาดา้นการสาธารณสุขเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงข้ึนทุกวนั โดยเฉพาะการติดต่อของโรคระบาดท่ี
ส าคญัซ่ึงเป็นโรคท่ีอุบติัข้ึนใหม่และมีการติดต่ออย่างร้ายแรง ไดแ้ก่ โรคเอดส์ โรคไขห้วดัใหญ่และโรคไขเ้ลือดออก ซ่ึง
ก าลงัระบาดอยูใ่นปัจจุบนัและยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเห็นไดจ้ากการระบาดไปในชุมชนซ่ึงท าให้มีผูเ้สียชีวิตแลว้หลาย
ราย รวมไปถึงโรคท่ีไม่ไดเ้ป็นโรคติดต่อร้ายแรงแต่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและตายสูง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ 
ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นสาเหตุส าคญัของปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัท่ีส าคญัของประชาชนในชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐานจึงถือ
เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้เบาบางลง เพราะหลกัการส าคญัของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
คือ การท่ีประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการ
สาธารณสุขในหมู่บ้านหรือชุมชนของตน โดยมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า ช้ีแนะ สนับสนุนตามหลักการ
สาธารณสุขมูลฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. 2548 : 1)  

อ าเภอพุนพินเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีอยูใ่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) จ านวน
ทั้งส้ิน 1,402 คน ครอบคลุม 16 ต าบล เขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ อสม. ในเขตชุมชนชนบท อสม. 1 คน ดูแล 8-15 
หลงัคาเรือน และเขตชุมชนแออดั อสม. 1 คน ดูแล 20-30 หลงัคาเรือน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. 2548 : 21-22) 
การด าเนินงานของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีผ่านมา พบว่า มีบางกิจกรรมท่ี อสม. ปฏิบติัแลว้ประสบผลส าเร็จ
หลายกิจกรรมไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ยงัไม่มีรูปแบบการท างานท่ีเหมาะสม รวมทั้งการ
รับรู้และการปฏิบติัตามบทบาทของ อสม. ก็มีส่วนส าคญัหลายพ้ืนท่ีเป็นการน ารูปแบบการด าเนินงานในเขตชนบทและเขต
เมืองมาประยกุต์ใช ้นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงและความซบัซอ้นของปัญหาทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลมาจาก
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีมากข้ึน จึงก่อให้เกิดความสับสนในบทบาทรวมทั้งขาดขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัเวลา
และอยา่งเพียงพอในการแกไ้ขปัญหาท าให้ อสม. ด าเนินงานตามบทบาทไดย้ากยิ่งข้ึน (สุดา ดวงพระทยั. 2549 : 3) ถึงแม ้
อสม. จะไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแต่ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับหรือสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
เท่าท่ีควร แมว้่าผลการด าเนินงานของ อสม. จะเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ก็ยงัมีประเด็นปัญหาท่ีจะตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนไป  

จากการศึกษาดังกล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตามหลกับทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การป้องกนัและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามยั การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟสูภาพ รวมทั้งแนวทางในการพฒันาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นสามารถน ามาปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของตนใหมี้ประสิทธิภาพ และเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนในทอ้งถ่ินต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุข
มูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูล
ฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
3. วธีิการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการวจิยัเชิงปริมาณเป็นการศึกษา
ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเก่ียวกบัการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาขอ้มูล จาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้คน้พบและขอ้มูลสนบัสนุนในการ
อภิปรายผลจากการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีชดัเจนทั้งน้ีมีวธีิการในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเขตอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี จ านวน 16 ต าบล รวมทั้งหมด 1,402 คน (ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพนุพิน : 2556) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ัง
น้ี ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของYamane (พิสณุ ฟองศรี . 2554 : 112) โดยก าหนดให้ระดับความ
คลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ านวน 320 คน จึงไดด้ าเนินการสุ่มต่อโดยอาศยัหลกั
ความน่าจะเป็น (Sampling - Randomization Probability) โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เพื่อความเหมาะสมและลดความคลาด
เคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึน ผูว้จิยัจะหากลุ่มตวัอยา่งแบบแยกเป็นรายต าบล โดยการค านวณสดัส่วนระหวา่งอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นแต่ละประเภทจากจ านวนเตม็ คิดเป็นสัดส่วนไปคูณกบัจ านวนขนาดตวัอยา่งทั้งหมดก็จะไดต้วัอยา่งโดยรวม 
(พิสณุ ฟองศรี. 2554 : 115-116) เม่ือไดก้ลุ่มตวัอย่างตามท่ีก าหนดขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งต่อโดยการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในวนัท่ีมีการจดัประชุมประจ าเดือนของ 
อสม. แต่ละต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อเก็บขอ้มูลใหไ้ดค้รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม ซ่ึงก่อนเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีจริง ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content  Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ  เพ่ือตรวจสอบและแกไ้ขให้มี
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของค าถาม แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ≥ 0.5 ข้ึนไป จึงจะใชไ้ด ้(พิสณุ 
ฟองศรี. 2554 : 138-140) โดยค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาจริง จ านวน 30 คน แลว้น าคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 
อา้งถึงใน สิน พนัธ์ุพินิจ. 2549 : 191-192) ซ่ึงผลการทดสอบความเช่ือมัน่ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.966 และแบบ
สมัภาษณ์ โดยก าหนดสมัภาษณ์ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอ าเภอพนุพิน (เพราะเป็นผูท่ี้ทราบขอ้มูลการ
ท างานของ อสม. เป็นอยา่งดี) ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านนั และประชาชนท่ีไดรั้บการบริการจาก
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเป็นระยะเวลา 3 ปีข้ึนไป โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเชิงลึก  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean : X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ T (t - test) และสถิติทดสอบ F (F-test) เพื่อวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกต่างของตวัแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป และสถิติการวิเคราะห์
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การถดถอยแบบพหูคุณ (Multiple Regression Analysis) ส่วนการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการวเิคราะห์เน้ือหาและวเิคราะห์เชิงพรรณนา  
 
4. ผลการวจิยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 
1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 41 - 50 ปี ระดบัการศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นระหวา่ง 6 - 10 ปี 
และการเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นส่วนใหญ่เขา้มาโดยการสมคัรดว้ยตนเอง 

2. ระดบัการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.81) รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยั (ค่าเฉล่ีย  
3.68) ดา้นการฟ้ืนฟสูภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.54) และดา้นการรักษาพยาบาล (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน
เขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ ความพยายามในการท างาน 
(Beta = .350) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้ ความสามารถ (Beta = .250) การสนับสนุนจากองค์การ (Beta = .146) และ
ลกัษณะทางจิตวทิยา (Beta = -.073)  ตามล าดบั สามารถเขียนเป็นสมการท านายไดด้งัน้ี  

สมการท านายในรูปคะแนนดิบ 
Y = 1.071a + .247x 1  + (-.082x 2 ) + .347x 3  + .137x 4  

สมการท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = .250 Z 1  + (-.073 Z 2 ) + .350 Z 3 + .146 Z 4  

เม่ือ Y และ Z เท่ากบั การท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน  
โดยท่ีตวัแปรอิสระทั้ ง 4 ตวั สามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานไดร้้อยละ 35 หรือมีค่า 2R =  .358 
 
ตารางที ่1 : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุข

มูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ตวัแปร B Beta Sig 

ความรู้ ความสามารถ .247 .250 .000 

ลกัษณะทางจิตวทิยา -.082 -.073 .173 

ความพยายามในการท างาน .347 .350 .000 

การสนบัสนุนจากองคก์าร .137 .146 .006 

ค่าคงท่ี (a) = 1.071      t = 4.749     R = .598    𝑅2  =  .358     Adjusted R Square = .350 
Std. Error of the Estimate = .367  
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4. การเปรียบเทียบการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน
เขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดงัน้ี 

การท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ
พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
วธีิการเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

5. แนวทางการพฒันาการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน
เขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การสัมภาษณ์ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอ าเภอพุนพินเก่ียวกบัการท างานตามบทบาทของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 

1. ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค อสม. สามารถท างานตามบทบาทของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐานในดา้น
น้ีไดม้าก เพราะ อสม. สามารถช้ีน าใหค้วามรู้กบัประชาชนอยา่งทัว่ถึงประชาชนในเขตพ้ืนท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้แนะน า
ได้ เช่น การป้องกันโรคไขเ้ลือดออก อสม. จะคอยสังเกตพฤติกรรมการเกิดโรค เม่ือเกิดขอ้สงสัยจะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขทราบโดยเร็ว และจะมีการแจกทรายอะเบทให้กบัประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือเอาไวใ้ส่ในท่ีท่ีมีน ้ าขงั 
เพ่ือป้องกนัยงุลายวางไข่ และ อสม. จะมีการแบ่งเขตรับผิดชอบของแต่ละคนเพ่ือท่ีจะไดไ้ปคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น 
เบาหวาน ความดนั เป็นตน้  

2. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยั อสม. เป็นผูช่้วยในการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค ช่วยในการให้วคัซีนแก่เด็ก
นกัเรียน และเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และประชาชนสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก อสม. ไดท้นักบัการใชชี้วติ มีการส่งเสริม
ใหอ้อกก าลงักายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหาร การดูแลเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ ์เยี่ยมทารกหลงัคลอดและเด็กอายตุ  ่า
กว่า 1 ปี นอกจากน้ี อสม. ยงัให้ความรู้ ค  าแนะน าเก่ียวกบัการรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ มีการส่งเสริมการออก
ก าลงักายในชุมชน 

3. ดา้นการรักษาพยาบาล อสม. สามารถปฏิบติัตามในดา้นน้ีไดม้าก เพราะเป็นบทบาทและหนา้ท่ีในการช้ีน าใน
เร่ืองท่ีประชาชนมีความจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งรับรู้ในการด าเนินชีวติของประชาชน ในการรักษาพยาบาลขั้นตน้การ
ใชย้าสามญัประจ าบา้น การปฏิบติังานดา้นการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะเป็น
ฝ่ายดูแล อสม. จะคอยช่วยติดต่อประสานงานมากกวา่ เช่น การดูแลผูป่้วยบางคนท่ีขาดยา เจา้หนา้ท่ีจะประสานให้ติดตาม
ผูป่้วยมารับยาและการเฝ้าระวงัผูป่้วยท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง จะมีการนดัพบและตรวจสุขภาพประจ าเดือน 

4. ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพ อสม. ให้ความรู้ ค  าแนะน า ช่วยเหลือผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุทุพลภาพท่ีเหมาะสม และออกเยี่ยม
ให้ก าลงัใจ โดยเฉพาะผูพิ้การและผูสู้งอายุมีมาก เพราะเป็นบทบาทหน้าท่ีโดยตรงของ อสม. ท่ีมีเขตรับผิดชอบการจัด
กิจกรรมชุมชนใหผู้สู้งอายทุุกเดือน  

การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเก่ียวกบัการท างานตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค เป็นบทบาทท่ีมีความส าคญัระดบัตน้ๆ เพราะการป้องกนัและควบคุมโรค เป็น
การดูแลตั้งแต่ยงัไม่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน จนถึงเม่ือมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนแลว้ตอ้งควบคุม
ไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว และชีวิตควรมีการพฒันาศักยภาพของ อสม. ตามสาขาและ
หลกัสูตรของ อสม. จดัให้กลุ่ม อสม. เขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและป้องกนั 
และควบคุมโรคทุกขั้นตอน 
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2. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยั เป็นองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน เป็นบทบาทในการช้ีแจงให้
ความรู้กบัประชาชนในกลุ่มเส่ียง กลุ่มปกติ การคดักรอง การคน้หากลุ่มเส่ียง เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดโรคข้ึน กลุ่มองคก์รของ 
อสม. เองจะตอ้งดูแลตนเองใหเ้ป็นแบบอยา่งกบัชาวบา้นในชุมชน ก่อนท่ีจะไปส่งเสริมสุขภาพของชาวบา้น การพฒันาควร
มีการจดัตั้งกลุ่มเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยให้ อสม. เขา้มาเป็นผูด้  าเนินการ และร่วมกนัจดัท าแผนพฒันา
ต าบล หมู่บา้นทุกขั้นตอน การฝึกทกัษะ การคดักรองใหแ้ก่ อสม. การอบรมเพ่ิมความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ใหก้บั อสม. 

3. ดา้นการรักษาพยาบาล อสม. สามารถให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ชาวบา้น การช้ีแจงใหช้าวบา้นไดท้ราบ
ถึงความสามารถของ อสม. ในการรักษาพยาบาล ช้ีแจงใหท้ราบถึงสถานบริการของรัฐ ตลอดจนการส่งต่อผูป่้วยไปยงัสถาน
บริการภาครัฐ ถา้เกินความสามารถของ อสม. การแจกจ่ายใชย้าสามญัประจ าบา้นใหก้บัชาวบา้น และการแนะน าเร่ืองการใช้
ยาเม่ือมีความจ าเป็น จะมีแนวทางการพฒันาโดยการจดัท าแนวทางการรักษาและการส่งต่อเม่ือพบผูป่้วยในชุมชน การจดัท า
เอกสารเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยท่ีก าลงัรักษาอยู่ ไม่ว่าโรคเร้ือรังและอาการขา้งเคียง การจดัอบรมให้ความรู้ ฝึกทกัษะ ฝึก
ปฏิบติั และการศึกษาดูงานเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับ อสม. 

4. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ อสม. จะร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการแก้ไขสภาพท่ีเกิดข้ึน และฟ้ืนฟูให้
สมรรถภาพการท างานสามารถกลบัมาใชไ้ดต้ามปกติ หรือใกลเ้คียงปกติ แบ่งออกเป็นการฟ้ืนทางดา้นการแพทย ์และการ
ฟ้ืนฟูดา้นจิตใจ การฟ้ืนฟูเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามช านาญและจะตอ้งมีการฝึกปฏิบติัอยูบ่่อยๆ และตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น การพฒันาศกัยภาพ อสม. ให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ควรจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ดา้นการฟ้ืนฟู
สภาพอยา่งจริงจงั และการศึกษาดูงานตามความจ าเป็น 

จากการสัมภาษณ์ก านันเก่ียวกับการท างานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 4 ดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 

1. ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค อสม. ส่วนมากเป็นผูห้ญิงสามารถเฝ้าระวงั ควบคุมโรคติดต่อ การวดัความดนั
โลหิต สามารถท าไดทุ้กคนและมีความช านาญ อสม. จะคอยเป็นส่ือกลางระหวา่งชุมชนกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะมีการให้
ความรู้ ค  าแนะน าแก่ประชาชน มีการแจกวสัดุ อุปกรณ์ในการป้องกนัโรคและพาหนะน าโรคการส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานแก่
ประชาชนมีการร่วมกบัชุมชนแกไ้ขปัญหาในหมู่บา้น 

2. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยั อสม. สามารถให้ค  าแนะน าในดา้นการวางแผนครอบครัว การคุมก าเนิด การ
อนามยัแม่และเด็กไดอ้ยา่งทัว่ถึง และควรเพ่ิมความรู้ในดา้นเหล่าน้ีให้มากยิง่ข้ึนเนน้พฒันาสุขภาพในชุมชน เช่น ออกก าลงั
กายแนะน าการทานอาหารท่ีเกิดประโยชน์จดัการส่งเสริมครอบครัวมีสุข พฒันาการมีส่วนร่วมของคนในบา้น จดัวิทยากร
มาใหค้วามรู้  

3. ดา้นการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ประชาชนเป็นหนา้ท่ีพ้ืนฐานท่ี อสม. ท าไดแ้ละด าเนินการ
เป็นอย่างดี พร้อมทั้งการส่งต่อผูป่้วย และสนับสนุนให้ประชาชนใชส้มุนไพรในการรักษาโรค มีการเฝ้าระวงัผูป่้วยกลุ่ม
เส่ียง มีการส่งต่อผูป่้วยไดท้นัเวลาตามภาวะเส่ียงของโรค มีการนดัพบและตรวจสุขภาพประจ าเดือน แต่ อสม. ยงัขาดความ
เขา้ใจในการปฏิบติั คงมีแต่องคค์วามรู้แต่ก็ไมเพียงพอ ซ่ึงยงัไม่ประกอบกนั มีผลในการปฏิบติัจริงนอ้ย 

4. ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพ อสม. จะมีการติดตาม ดูแลผูป่้วย ผูสู้งอาย ุผูพิ้การเป็นประจ า เวลาปฏิบติังานจะไปกนัเป็น
ทีม จึงท าใหมี้การดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึงและสามารถแนะน าญาติของผูป่้วยใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าไดอี้กดว้ย มีการแนะน าการ
ฟ้ืนฟูสภาพท่ีเหมาะสมจดัให้มีกิจกรรมชุมชนผูสู้งอายทุุกเดือนและให้ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพตามความเหมาะสม
ส่วนใหญ่ อสม. ใหค้วามส าคญัและมีการปฏิบติัจริงอยูส่ม ่าเสมอ 

จากการสมัภาษณ์ประชาชนท่ีไดรั้บการบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเป็นระยะเวลา 3 ปีข้ึนไป
เก่ียวกบัการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 
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1. ด้านการป้องกันและควบคุมโรค มีการเฝ้าระวงัโรคติดต่อต่างๆ ท่ีพร้อมจะเกิดข้ึนกับประชาชนในเขต
รับผิดชอบตลอดเวลา เพราะเม่ือเกิดโรคข้ึน อสม. จะช่วยกนัตรวจดูแล และแจง้ข่าวเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีทราบและสามารถ
ปฏิบัติเบ้ืองต้นได้เป็นอย่างดี การตรวจวดัความดันโลหิต และการควบคุมลูกน ้ ายุงลายของหมู่บ้าน อสม. มีการแจก
ทรายอะเบทเพ่ือก าจดัลูกน ้ ายงุลายอยา่งสม ่าเสมอ ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัในท่ีท่ีมีน ้ าขงัในภาชนะ เช่น กะลา ยางรถยนต ์
กะละลงั เป็นตน้ มีการตรวจวดัความดนัโลหิต  เช็ดเบาหวาน แจกยารักษาโรคบางเหตุการณ์ บางสถานการณ์ เช่น น ้ าท่วม 
เป็นตน้ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขควรจดัใหมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการควบคุมและป้องกนัโรคอยูเ่สมอ 

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว การคุมก าเนิด การอนามัยแม่และเด็ก ส่วนมาก
ประชาชนคอยดูแลกนัเองเป็นอยา่งดี อสม. เพียงแต่ใหค้  าแนะน าบา้งพอสมควร มีการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม 
3อ. 2ส. และฝึกท าอยูส่ม ่าเสมอ และสนบัสนุนการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีดี อสม. จะท าเพ่ือประโยชน์ของชาวบา้นได ้จะคุย
ไดทุ้กเร่ืองทุกปัญหาในครอบครัว  

3. ดา้นการรักษาพยาบาล อสม. มีความเขา้ใจ และส่งเสริมความเป็นอยูข่องประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี มีการแนะน า
ดา้นการใชส้มุนบา้ง ส่งเสริมใหรั้บประทานผกั เช่น ตะไคร่ โหรพา ขิง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นผกัสมุนไพรท่ีปลูกอยูท่ี่บา้นอยูแ่ลว้ 
การส่งต่อผูป่้วย จะมีการแนะน าให้ไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลหรือในเบ้ืองตน้อาจจะไปท่ีพบหมอท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลก่อน 

4. ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพ การปฏิบติัส่วนใหญ่ อสม. จะมีการติดตามเยี่ยมผูป่้วย ฟ้ืนฟูสภาพดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
จนผูป่้วยหายดีและในผูป่้วยเร้ือรัง กลุ่มติดเตียงก็จะคอยเยีย่ม ใหค้  าแนะน า และให้ก าลงัใจ มีการแบ่งกลุ่มกนัท างาน แต่ละ
กลุ่มๆ จะหวัหนา้กลุ่ม 1 คน ต่อ 1 กลุ่ม เพ่ือรับผิดชอบในกลุ่มท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

อภิปรายผล  
การท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน เขตพ้ืนท่ีอ าเภอ

พนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
1. ด้านการป้องกันและควบคุมโรค พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการติดตามเฝ้าระวงั และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ เช่น การก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ลูกน ้ ายงุลาย การเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันก เป็นตน้ มีการติดตามเด็กให้มารับวคัซีนป้องกนัโรคและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการ
รับวคัซีนป้องกนัโรคแก่ประชาชน และการให้ความรู้ ค  าแนะน าเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยั และโรคไม่ติดต่อแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจ าเนียร กอ้นดว้ง (2553 : 82-83) ไดศึ้กษาสภาพการปฏิบติังาน
ตามบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุข จงัหวดัมุกดาหาร พบว่า การปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
จงัหวดัมุกดาหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การชกัชวนเพ่ือนบา้น
ท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย เพ่ือป้องกันโรคไขเ้ลือดออก และแนะน าผูป้กครองให้น าเด็กไปรับวคัซีน แตกต่างจาก
งานวิจัยของเกียรติศักด์ิ ศรีวงษ์ชัย (2554 : 89) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ดา้นการป้องกนัโรค อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายขอ้โดยการเรียงจากมากไปหานอ้ย พบว่า การชกัชวนเพ่ือนบา้นให้ท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ยุง การ
ติดตามเด็ก 0-5 ปี ใหไ้ปรับวคัซีนตามก าหนด และการตรวจวดัความดนัโลหิตสูงแก่ประชาชนเพ่ือคน้หาโรคความดนัโลหิต
สูงอยูใ่นระดบัดี การชัง่น ้ าหนกัเด็ก 0-5 ปี บนัทึกเปรียบเทียบภาวะขาดสารอาหารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามยั พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.68)  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใชบ้ตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ มีการใหค้  าแนะน าแก่
ประชาชนในเร่ืองการดูแลสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ และมีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นสาธารณสุข
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ใหแ้ก่ประชาชน เช่น รณรงคต์รวจมะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก การคุมก าเนิด ฯลฯ ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของเกียรติศกัด์ิ 
ศรีวงษช์ยั (2554 : 89) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใน
เขตต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้
เรียงจากมากไปหานอ้ย พบวา่ การแนะน าใหท้ าบตัรประกนัสุขภาพ 30 บาท การจดักิจกรรมการออกก าลงักายแก่ประชาชน
ในชุมชน อยูใ่นระดบัดี และการติดตามหญิงมีครรภใ์หไ้ปฝากทอ้งและไปตามนดัอยูใ่นระดบัปานกลาง และนฏัจภสั มธุรส 
(2548 : 69-72) ศึกษาเร่ืองการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในค่ายนวมินทราชินี 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ผลการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรก ในเร่ือง
การชักชวนเพ่ือนบ้านให้ช่วยกันดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชน การร่วมมือกับผูน้ าชุมชน จัดท ากิจกรรมเป็นตัวอย่างแก่
ประชาชนในชุมชน เช่น บา้นปลอดลูกน ้ ายงุลาย และการท าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในดา้นสาธารณสุข 

3. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการดูแล ติดตาม ใหค้  าแนะน า หรือ เยี่ยมผูป่้วยเร้ือรัง เช่น เบาหวาน วณัโรค ความดนัโลหิตสูง 
เป็นตน้ มีการติดตามเยีย่มมารดาและทารกหลงัคลอดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ส่วนการปฏิบติัท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การ
ติดตามและดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งต่อมาจากสถานบริการสาธารณสุข และการช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าทางดา้นจิตใจใหแ้ก่
ประชาชนท่ีประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของเกียรติศกัด์ิ ศรีวงษช์ยั (2554 : 89) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชลบุรี พบวา่ ดา้นการฟ้ืนฟสูภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงจากมากไปหานอ้ย การช่วยเหลือแนะน าแก่
ผูสู้งอาย ุการช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผูป่้วยโรคเร้ือรัง เช่น วณัโรค โรคเร้ือน หอบหืด ลมชกัเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
การติดตามดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งต่อจากสถานบริการสาธารณสุข และให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผูป่้วย 
อมัพาต ผูพิ้การหรือปัญญาอ่อน และนัฏจภสั มธุรส (2548 : 69-72) ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในค่ายนวมินทราชินี อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการฟ้ืนฟู ผล
การปฏิบติังานระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรกในเร่ืองการช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผูสู้งอาย ุการแนะน า ยอมรับ สงสาร เห็นใจ 
ช่วยเหลือและดูแลผูติ้ดเช้ือเอดส์ในชุมชน และการช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผูเ้ป็นโรคเร้ือรัง เช่น วณัโรค โรคเร้ือน หอบหืด 
และลมชกั 

4. ดา้นการรักษาพยาบาล พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีการให้การช่วยเหลือ เพ่ือรักษาพยาบาลตามอาการแก่ประชาชนในชุมชน เช่น แนะน าการท า
น ้ าเกลือแร่ให้ผูป่้วยโรคอุจาระร่วงด่ืม การให้บริการวดัอุณหภูมิร่างกาย นบัชีพจรและการหายใจ เพ่ือคน้หาภาวะผิดปกติ 
การสนับสนุนให้ประชาชนมีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค และการปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้แก่
ประชาชน เช่น การวดัอุณหภูมิร่างกาย การท าแผล การดูแลคนเป็นลม เป็นตน้ อาจยงัไม่เพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเกียรติศกัด์ิ ศรีวงษ์ชยั (2554 : 89) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นในเขตต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ดา้นการรักษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงจากมากไปหานอ้ย พบว่า การส่งผูป่้วยไปรักษาต่อหรือแนะน าให้ไปรักษาท่ีสถานีอนามยั/
โรงพยาบาล การสนบัสนุนให้ประชาชนมีการใชส้มุนไพรรักษาโรค การช่วยเหลือรักษาพยาบาลตามอาการในเร่ืองการเช็ด
ตวัลดไข ้การท าน ้ าเกลือแร่ในคนท่ีป่วยดว้ยโรคอุจจาระร่วง การปฐมพยาบาลเก่ียวกบับาดแผลเป็นลม สุนขักดั ไฟไหม ้น ้ า
ร้อนลวก และจ่ายยาสามญัประจ าบา้นเพ่ือให้การรักษาเบ้ืองตน้แก่ประชาชนหรือแนะน าการใชย้าแก่ผูป่้วย และนัฏจภสั 
มธุรส (2548 : 69-72) ศึกษาเร่ืองการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในค่ายนวมินท
ราชินี อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ผลการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรกในเร่ืองการจดัหายาสามญั
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ประจ าบา้นเพ่ือให้การรักษาเบ้ืองตน้แก่ประชาชน การส่งผูป่้วยไปรักษาต่อหรือแนะน าใหไ้ปรักษาท่ีโรงพยาบาล และการ
ช่วยเหลือรักษาพยาบาลตามอาการในเร่ืองการเช็ดตวัลดไข ้การท าน ้ าเกลือแร่ใหด่ื้มในโรคอุจจาระร่วง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความ
พยายามในการท างาน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้ ความสามารถ การสนบัสนุนจากองคก์าร และลกัษณะทางจิตวิทยา 
ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของชาตรี จนัทร์ตา (2552 : 79-85) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเทศบาลต าบลหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ การไดรั้บการอบรมอยา่งต่อเน่ือง การ
ไดรั้บการนิเทศงานจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข และความพึงพอใจในการด ารงต าแหน่ง อสม. มีผลต่อการการปฏิบติังาน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อสม. 
 
5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี การศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ระยะเวลาท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 6 - 10 ปี และเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นโดยการสมคัรดว้ยตนเอง ระดบัการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยการท างาน
ตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีสามารถปฏิบติัไดม้ากท่ีสุด คือ ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค 
รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และด้านการฟ้ืนฟูสภาพ ส่วนด้านท่ีปฏิบัติได้น้อยท่ีสุด คือ ด้านการ
รักษาพยาบาล ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข และวิธีการเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท างานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพยายามในการท างาน ดา้นความรู้ 
ความสามารถ และดา้นการสนบัสนุนจากองคก์าร  

 
 ข้อเสนอแนะ  

1. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรใหก้ารดูแลและติดตามการท างานของ อสม. 
อย่างใกล้ชิดให้มากกว่าน้ี ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทของ อสม. ในงาน
สาธารณสุขมูลฐานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง และหลงัจากการฝึกอบรม ควรมีการฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดทักษะและความ
ช านาญในดา้นนั้นๆ อยา่งแทจ้ริง โดยอาจมีการจดักิจกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการจดัสมัมนา ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้ใหม่ๆ 
หรือการประชุมเพ่ือร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีจะ
สนบัสนุนผลการปฏิบติังาน อสม. ในดา้นต่างๆ 

2. หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบติังานของ 
อสม. ใหม้ากกวา่น้ีในทุกๆ ดา้น เช่น ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นการ
ฝึกอบรม-ฝึกปฏิบติั ดา้นการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ควรสนับสนุนให้ อสม. ไดมี้การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการน ามาใชป้ฏิบติังานในชุมชนต่อไป รวมถึงควรสนบัสนุนค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่ อสม. ใหม้ากกวา่น้ี 
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เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานเพ่ือสังคม เป็นตน้ และควรเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นความรู้ 
และวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือให้ อสม. ไดรั้บรู้และไดรั้บการพฒันา อาจจะมีการถ่ายทอดเป็นหลกัสูตรระยะสั้นเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามยั การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ และการฟ้ืนฟูสภาพทั้งทางดา้นร่างกายและ
ดา้นจิตใจใหก้บัผูป่้วย  

3. อสม. ตอ้งหมัน่ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดว้ยตนเองบา้ง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ อสม. ควรเขา้ถึงประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบให้มากกวา่น้ี เพราะในบางคร้ังการส่ือสารระหวา่งประชาชนกบั อสม. มีนอ้ยจนบางคร้ังท าให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ไม่ตรงกนั  
 
6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

1. เพื่อน าแนวทางท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันาการท างานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงาน
สาธารณสุขมูลฐานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากกวา่น้ี 

2. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงการท างานตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนในทอ้งถ่ินต่อไป 

3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในส่งเสริมและพฒันาการท างานตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นให้ความส าคัญในด้านการ
รักษาพยาบาล ควรเน้นให้มีการฝึกอบรมความรู้ และการฝึกปฏิบติั หรืออาจจะมีการถ่ายทอดเป็นหลกัสูตรระยะสั้ นๆ 
เพื่อให ้อสม. ไดเ้รียนรู้ใหเ้กิดความช านาญในแต่ละดา้น เช่น การวดัอุณหภูมิร่างกาย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การวดัความ
ดนัโลหิต เป็นตน้ 

4. เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการดูแลและ
ติดตามการท างานของ อสม. อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือควบคุมการท างานของ อสม. ใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและสนบัสนุนการท างานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น ทั้งดา้นงบประมาณ ทรัพยากร วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใชใ้นการปฏิบติังาน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
ควรสนบัสนุนให ้อสม. ไดมี้การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน ามาใชป้ฏิบติังานในชุมชนต่อไป 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยความกรุณาให้การช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารยพ์ูลฉัตร 
วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.วาสนา จาตุรัตน์ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการให้
ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจยั จึงขอ
กราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอยา่งสูง ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ
ในการวิจยัคร้ังน้ี และขอขอบคุณอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พร้อมทั้งประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านอ าเภอพุนพิน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านัน และประชาชนท่ีได้รับการบริการจาก
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเขตอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์เป็นอยา่งดี รวมถึงขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัว ท่ีเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั
ความส าเร็จอยา่งแทจ้ริง 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา 2) เสนอแนวทางการ
จดักิจกรรมจิตอาสาส าหรับนักศึกษา    รูปแบบการศึกษาประกอบดว้ยวิจยัทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์บณัฑิตชั้นปีท่ี 2 จ านวน 90 กลุ่มตวัอยา่งทุกคนไดฟั้งการบรรยายเร่ืองจิตอาสา 
จากนั้นแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน และจับฉลากให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรมท่ีก าหนด โดยให้
นกัศึกษากลุ่มท่ี 1 ไปท าจิตอาสาอิสระดว้ยตนเองตามท่ีนกัศึกษาตอ้งการ กลุ่มท่ี 2 ไปท าจิตอาสาอิสระอยา่งน้อย 
12 ชม.ต่อคน  และกลุ่มท่ี3 อาจารยพ์าไปท าจิตอาสาเพื่อผูสู้งอายท่ีุสถานสงเคราะห์คนชรารวมเวลา 12 ชม. เก็บ
ข้อมูลเร่ืองจิตอาสาก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถามเร่ืองจิตอาสาท่ีดัดแปลงจากเคร่ืองมือ
แบบสอบถามจิตอาสาและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็นแบบวดัทศันคติต่อจิตอาสาและการปฏิบติักิจกรรมจิตอาสา 
(ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร์, 2554) ท่ีมีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ 0.8  และค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 0.89 
นอกจากนั้นผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวธีิ  การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ paired t-test    One way ANOVA และ การวิเคราะห์เชิงเน้ือหาผลการวิจัยพบว่า หลังการ

ทดลอง นกัศึกษากลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม       คะแนนความมีจิตอาสาสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทาง

- 293 -

mailto:Tel:%20081625


สถิติท่ีระดบั .05   อยา่งไรก็ตามคะแนนจิตอาสาของนกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม        ไม่แตกต่างกนั เม่ือทดสอบดว้ยสถิติ 

(F = 1.060 ,  p = .351 ) ส าหรับแนวทางของการจดักิจกรรมจิตอาสาส าหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาล

พระปกเกลา้จนัทบุรี พบวา่ควรประกอบดว้ย 1) ควรรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์เร่ืองจิตอาสาอยา่งต่อเน่ือง 2) ควรเป็น

เชิญชวนโดยไม่บงัคบั 3) ใชก้ลุ่มเพ่ือนชวนเพ่ือน4)มีกิจกรรมหลากหลายใหน้กัศึกษาเลือก 5) มีระบบสนบัสนุนท่ี

ดีดา้นท่ีปรึกษาและงบประมาณ ขอ้คน้พบประการสุดทา้ยคือกิจกรรมจิตอาสาช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีความ

เสียสละ รู้จกัแบ่งปัน มีความเห็นอกเห็นใจ เขา้ใจผูอ่ื้น และมีความเอ้ืออาทร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์บณัฑิตคือ

บริการสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์  

ค าส าคญั:       จติอาสา     กจิกรรมเชิงประสบการณ์     อตัลกัษณ์บัณฑิตพยาบาล 

 

Abstract 

 This research aimed to:1) examine the effects of volunteer promoting activities, 2) suggest a proper 

volunteer activity design for nursing students.. Both qualitative and quantitative research methods were applied 

for a study design. The samples of this study were 90 sophomore nursing students in Phrapokklao nursing 

college divided into 3 groups (30 students per group). All samples were required to attend a lecture regarding 

volunteer spirit. Then, a different intervention was randomly assigned to each group. Group 1 was assigned to 

carry out volunteer activities as preferred. Group 2 was asked to carry out volunteer activities as preferred at 

least 12 hours per person. Group 3 was appointed to practice volunteer activities at the almshouse with their 

teachers for 12 hours. Volunteer spirit-related data was collected using a self-administered questionnaire. 

Besides, observation, in-depth interview, and focus group interview techniques were applied to obtain 

qualitative data. Statistics for data analysis consisted of paired t-test and one way ANOVA. Also, content 

analysis was used for a qualitative part. The results revealed that after participating in the study, an average 

score of volunteer spirit of each group was significantly higher than that before participating in the study. 

However, the scores were not significantly different among 3 groups (F = 1.060 , p = .351 ) There were 5 main 

recommendations for volunteer activity design: 1) constantly remind students about volunteer spirit,                 

2) let students practice volunteer activity as preferred, 3) use peer motivation, 4) provide various choices of 

volunteer activities, and 5) provide a good support on consultants and finance. Last but not least, it was found 

that volunteer activities helped promote student’s senses of sacrifice, sharing, sympathy, understanding people, 

and kindness which are accordant with the identity of nursing students, to provide humanized health care. 

Keywords:     Volunteer spirit,    Experience-oriented learning activities,     Identity of nursing students 
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บทน า 
การพฒันาจิตอาสาในนกัศึกษาพยาบาล เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา ให้พยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม

ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตพ.ศ.  2545 ซ่ึงแสดงคุณลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลไวว้า่ “ยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ปฏิบติัการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในภาวะสุขภาพปกติและภาวะท่ีมีปัญหาสุขภาพแบบองค์
รวมบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร ยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม”  ดงันั้นการผลิตบณัฑิตพยาบาลไม่ไดมุ่้งหวงัเพียง
ให้จบเป็นพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น หากมุ่งหวงัความเป็นมนุษย ์มีจิตวิญญาณ ควบคู่ไปกบัการมีองค์ความรู้ทาง
เทคนิค เพ่ือให้ไดพ้ยาบาลวิชาชีพท่ีเก่ง และรักผูป่้วยเสมือนญาติ มองเห็นความทุกขข์องผูอ่ื้น เขา้ใจและเห็นใจ
ผูอ่ื้น เสียสละและรู้จกัการให้ คุณสมบัติเหล่าน้ีจะท าให้ความเป็นวิชาชีพพยาบาลนั้นมีความสมบูรณ์ข้ึน โดย
สถาบันพระบรมราชชนกได้มีแผนกลยุทธ์  (พ.ศ.2554-2558) ท่ีจะพฒันาความรู้ในการดูแลผูป่้วยในการผลิต
บณัฑิตเพ่ือตอบสนองการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยไดก้ าหนดอตัลกัษณ์สถาบันคือ “ สร้างคนจากชุมชนเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” โดยตอ้งการให้บณัฑิตของสถาบันพระบรมราชชนกมีอตัลกัษณ์คือ “บริการ
สุขภาพดว้ย หัวใจความเป็นมนุษย”์ ซ่ึงหมายถึง การให้บริการท่ีเป็นมิตรมีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหา 
ความทุกขข์องผูรั้บบริการ (กลุ่มพฒันาบุคลากรสถาบนัพระบรมราชชนก, 2556) ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ียงัตรงตาม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาอีกดว้ย จึงจ าเป็นท่ีวทิยาลยัพยาบาลจะตอ้งปลูกฝัง
นักศึกษาด้วยการเรียนการสอนแบบต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมท่ีผูท้  าแลว้เกิดความอ่ิมใจ 
ซาบซ้ึงใจ (นิภา  กูค้งศกัด์ิ,  2555 ) หากสามารถหาแนวทางส่งเสริมจิตอาสาท่ีเหมาะสมไดก็้จะเป็นประโยชน์ใน
การสร้างพยาบาลท่ีดี ในอนาคต 

  
2.วตัถุประสงค์ 
                 2.1.  เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมจิตอาสาของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี      

 2.2  เพื่อน าเสนอแนวทางการจดักิจกรรมจิตอาสาส าหรับนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล
พระปกเกลา้ จนัทบุรี    
 
3. สมมุตฐิานการวจิยั 
 3.1 กลุ่มตวัอยา่งจะมีคะแนนจิตอาสาหลงัท ากิจกรรมเพ่ิมข้ึนกวา่ก่อนท าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3.2 กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนจิตอาสาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
  4. วธีิการวจิยั 

4.1  รูปแบบการวจิยั 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยท าการ

ทดลอง 3 กลุ่ม ดว้ยวธีิส่งเสริมจิตอาสาท่ีแตกต่างกนั โดยวดั 2 คร้ัง ก่อนและหลงัการทดลอง (The pretest-posttest 
design) เพ่ือเปรียบเทียบการมีจิตอาสาก่อนและหลงัการท ากิจกรรมจิตอาสา และใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ 
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ในการเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึก โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม จากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั  

4.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี คือ นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์บณัฑิต ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้  

จนัทบุรี จ านวน 90 คน   
4.3 ขอบเขตการวจิยั 
วิจัยน้ีด าเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา

พยาบาลชั้นปี 2  
4.4  การพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมวิจยั โดยคณะกรรมการจริยธรรมวิจยัในมนุษย ์ของวิทยาลยั

พยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี และคณะผูว้จิยัไดป้ฏิบติัตามกระบวนการพิทกัษสิ์ทธ์ิอยา่งเคร่งครัด 
4.5   วธีิการทดลอง 

4.5.1  ใหน้กัศึกษาทุกคนจ านวน 90 คนท าแบบทดสอบ Pretest   
4.5.2  นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมฟังการบรรยายเก่ียวกบัจิตอาสา และเชิญชวนใหน้กัศึกษาท า 

จิตอาสา 
           4.5.3 ให้นักศึกษาจับฉลากเขา้กลุ่ม 3 กลุ่ม โดยให้นักศึกษากลุ่มท่ี 1 ไปท าจิตอาสาอิสระด้วย
ตนเอง ตามท่ีนกัศึกษาตอ้งการ กลุ่มท่ี 2 ไปท าจิตอาสาอิสระอยา่งนอ้ย 12 ชม.ต่อคน และกลุ่มท่ี 3 อาจารยพ์าไป
ท าจิตอาสาเพื่อผูสู้งอายท่ีุสถานสงเคราะห์คนชรารวมเวลา 12 ชม. โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาช่วยเตรียมความพร้อม
ทั้งดา้นความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการท ากายภาพบ าบดัในผูสู้งอายุ การเตรียมความพร้อมดา้นติดต่อส่ือสารกบั
ผูสู้งอายุ การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความมัน่ใจในการออกไปท ากิจกรรมในการดูแลผูสู้งอายุท่ีสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นจนัทบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

กจิกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

-ท ากิจกรรมดว้ยตนเอง 

-ท ากิจกรรมเพราะเพ่ือนชวน 

-ท ากิจกรรมเพราะครูชกัชวนใหท้ า

ใหท้ า 

จติอาสา 

-ทศันคติ 

-การปฏิบติัจิตอาสา 
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                4.6  เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  คณะผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
4.6.1  แบบสอบถามเร่ืองจิตอาสาท่ีคณะผูว้ิจยัดัดแปลงจากเคร่ืองมือแบบสอบถามจิตอาสา

และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็นแบบวดัทศันคติต่อจิตอาสาและการปฏิบติักิจกรรมจิตอาสา (ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพช็ร์, 
2554) ท่ีมีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ 0.8  และค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 0.89 
                               4.6.2  การใชก้ารสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดย
สร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ โดยศึกษาแนวคิดจากเร่ืองจิตอาสาและ เร่ืองอตัลกัษณ์บัณฑิตพยาบาลของ
สถาบนัพระบรมราชชนกและวิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ และน าไปทดสอบกบันกัศึกษาพยาบาลท่ีเคยท าจิต
อาสา ก่อนท่ีจะน าไปใชจ้ริง โดยจะท าการสัมภาษณ์นกัศึกษาหลงัท ากิจกรรมจิตอาสา 2 คร้ังและสนทนากลุ่มยอ่ย 
และสนทนากลุ่มใหญ่ 

4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติพรรณนาและใช้ paired t-test ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมของกลุ่มตวัอยา่ง และใชส้ถิติ One Way 
ANOVA ในการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม 3 กลุ่ม 

 
5.ผลการวจิยัและอภิปราย 

กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บณัฑิต ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้  
จนัทบุรี จ านวน 90 คน เป็นนักศึกษาหญิงเป็นส่วนใหญ่จ านวน 80 คน (ร้อยละ 88.9) และนักศึกษาชาย 10 คน 
(ร้อยละ11.1) อายรุะหวา่ง 19-21 ปี  (M=19.7) อายุ 19 ปี จ านวน 29 คน อาย ุ20  ปี จ านวน 55 คน และอายุ 21 ปี 
จ านวน 6 คน ระยะเวลาวจิยั 4  เดือน พบวา่  
 
                5.1 คะแนนเฉลีย่จติอาสา หลงัท ากิจกรรมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนท า ดงัตารางแสดงท่ี 1 
 
ตารางที ่1      ค่าเฉล่ียระดบัคะแนนจิตอาสาของนกัศึกษาก่อนและหลงัท ากิจกรรมของนกัศึกษาทุกกลุ่ม 

กลุ่ม 

คะแนนจติอาสา 

ก่อนท ากจิกรรม  หลงัท ากจิกรรม 
MIin Max Mean S.D.  MIin Max Mean S.D. 

กลุ่ม 1  (n=30) 137 189 158.2 13.33  130 184 162.6 14.5 
กลุ่ม2  (n=30) 138 184 159.1 13.6  120 185 165.2 14.3 
กลุ่ม3   (n=30) 140 244 164.9 18.7  148 186 167.6 10.5 
รวม     (n=90) 137 244 160.7 15.5  120 186 165.1 13.3 
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แต่เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความมีจิตอาสา ก่อนและหลงัการท ากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาทุกคน พบว่า
คะแนนเฉล่ียรวมก่อนท ากิจกรรมเท่ากบั 160.7 (SD=15.55)  และหลงัการเขา้ท ากิจกรรมเท่ากบั 165.1 (SD=13.31) 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 2.13, df = 89, p = .036) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

158

159

160

161

162

163

164

165

166

        

  

 

ภาพที ่1 การเปรียบเทียบคะแนนจิตอาสาก่อนและหลงัท ากิจกรรมจิตอาสาของนกัศึกษาพยาบาล (n=90) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิภา กูค้งศกัด์ิ(2555) ท่ีพบวา่ใชโ้ครงการจิตอาสานั้นการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ด ้โดยบณัฑิตพร้อมจะเสียสละเวลา ค านึงถึงส่วนรวมค านึงถึงผูอ่ื้น 
ค านึงถึงประโยชน์สุขของผูอ้ยูร่่วมในสังคมเดียวกนั หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแลว้ ท าให้เกิดความ   
อ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปิติสุข 

แต่เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนหลงัทดลองทั้ ง 3 กลุ่ม ด้วยสถิติ One way ANOVA พบว่า    
ไม่มีความแตกต่างกนั ( F = 1.060, p = .351) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจิตอาสาหลงัจบกิจกรรมของทั้ง 3 กลุ่ม 

  SS df MS F Sig. 

จิตอาสา ระหวา่งกลุ่ม 375.02 2 187.51 1.060 .351 

 ภายในกลุ่ม 15392.13 87 176.92   

 รวม 157767.15 89    

 

จากผลการศึกษาดงักล่าวพบวา่การพูดเชิญชวนรณรงคเ์ร่ืองจิตอาสาก็สามารถปลุกทศันคติและความคิดเก่ียวกบั
จิตอาสาให้นักศึกษาได้ แม้จะไม่ได้ลงไปท าจิตอาสาจริง แต่อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาได้มีโอกาสลงมือท า
กิจกรรมจิตอาสาดว้ยตนเองแลว้ พบวา่ นักศึกษามีความปลาบปล้ืมใจ ภาคภูมิใจ รู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองเห็น
คุณค่าของเพ่ือน และเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น   จากการสัมภาษณ์พบวา่กิจกรรมจิตอาสาช่วยพฒันานักศึกษาพยาบาล
ให้มีคุณลกัษณะการบริการสุขภาพดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย์      ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะและคุณธรรมพ้ืนฐานของ

n   =  90 
t    =  2.13 
df  =  89 
p  =  0.36 
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วิชาชีพพยาบาลในเร่ืองความเสียสละ  การแบ่งปัน ความเห็นอกเห็นใจ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอ้ืออาทร 
ดงัค ากล่าวของนกัศึกษา ดงัน้ี 
            “ ประทบัใจมากๆ ตอนแรกข้ีเกียจไม่อยากมา แต่มาแลว้ ไดไ้ปดูคุณตาผูช้าย ตาเขาบอดมองไม่เห็น เพราะ
เคยโดนไฟไหมท้ั้ งตวั ไม่มีลูกตา สงสารเขา ไดช่้วยเหลือและไดพู้ดคุยกบัเขา ก็รู้วา่ถึงตวัจะป่วยแต่เขามีจิตใจดี
มากๆ รู้สึกวา่วนัน้ีตวัเราเองมีประโยชน์มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเรา เพราะตอ้งใชใ้จในการดูแล ใช้
ใจมากๆ ดูแลใหเ้ขามีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์” (นกัศึกษาหญิง: จิตอาสาเพื่อผูสู้งอาย ุ)  
               ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองการขดัเกลาทางสงัคมของ ดวงทิพย ์อนัประสิทธ์ (2555) หากสร้างสงัคม
ภายในวิทยาลยัให้เป็นสังคมท่ีมีจิตอาสา ก็จะสามารถช่วยขดัเกลานักศึกษาอย่างย ัง่ยืนให้เป็นไปตามอตัลกัษณ์
บณัฑิต นอกจากนั้น การเป็นตวัอยา่งให้นกัศึกษาไดเ้ห็นวา่คนในวิทยาลยัมีจิตอาสา ก็จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิต
อาสาดว้ย (อาทิตยา มากสาคร, 2556)          จึงควรหาโอกาสให้นักศึกษาทุกๆ คนไดส้ัมผสักบัความรู้สึกเหล่าน้ี
ดว้ยตนเอง จากการศึกษา การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์    และการสนทนากลุ่ม     ท าให้ไดแ้นวทางใน
การส่งเสริมจิตอาสาดงัต่อไปน้ี 
5.2.  แนวทางการพฒันาจติอาสา  พบวา่ควรประกอบดว้ย 
                   5.2.1 ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง (Promote) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ฉันทนา จันทร์บรรจบ และคณะ(2554) ท่ีพบว่า ผลกระทบของนโยบายท่ีไม่ต่อเน่ืองส่งผลต่อการปลูกฝังจิต
สาธารณะ จากการท่ีวิทยาลยัยงัขาดการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์เร่ืองจิตอาสา  ดงัค ากล่าวจากนักศึกษา ท่ีสะทอ้น
สภาพการรณรงคจิ์ตอาสาของวทิยาลยัวา่ ยงัมีนอ้ยอยูม่าก 
                  “....วิทยาลัยยงัไม่ค่อยรณรงค์เร่ืองจิตอาสา น่าจะข้ึนป้ายเชิญชวนให้นักศึกษาพยาบาลมีจิตอาสา
เหมือนท่ีมีป้ายเชิญชวนใหส้วมหมวกกนัน็อค....” (นกัศึกษาหญิง: จิตอาสาดูแลวทิยาลยั) 
                  “…พอพวกเราไปท าความสะอาดรูปป้ันมิสฟอเรนส์ และท าความสะอาดบริเวณนั้น พออาจารยห์รือ
พี่ๆ เดินผา่นไปมา ถามวา่ พวกเราโดนท าโทษหรือ? ไม่มีใครคิดวา่พวกเราท าจิตอาสา  เพราะไม่มีใครเคยท า.....” 
(นกัศึกษาหญิง: จิตอาสาดูแลวทิยาลยั) 
                   5.2.2  ควรเชิญชวนให้ท าด้วยความสมัครใจ (Volunteer) การเชิญชวนใหเ้ห็นขอ้ดีประโยชน์ของการ
ท าจิตอาสา และเปิดโอกาสให้นกัศึกษาคิดตดัสินใจท าดว้ยตนเอง หากนกัศึกษาท าดว้ยความสมคัรใจแลว้ จะเกิด
ความภาคภมิูใจในตวัเอง ซ่ึงการท าดว้ยความสมคัรใจจะท าใหน้กัศึกษาเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
                    “….รู้สึกภูมิใจในตนเอง รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า กบัแค่ส่ิงท่ีเราคิดวา่เราท าไปนั้น มนัเป็นส่ิงท่ีเลก็นอ้ย
มาก แต่คนไดรั้บกลบัรู้สึกว่ามนัยิ่งใหญ่ ......ไม่ไดเ้ป็นแค่ผูใ้ห้แต่เป็นผูรั้บ ซ่ึงส่ิงท่ีไดรั้บนั้นไม่ใช่เงินทอง แต่มี
คุณค่ามากกวา่นั้น มนัคือคุณค่าของจิตใจ การไดเ้ห็นรอยยิม้ของคนอ่ืนท่ีเราสร้างข้ึน มนัท าใหเ้รารู้สึกวา่หวัใจมนั
พองโต....การเสียสละเพียงเล็กน้อย แต่ส่ิงท่ีได้กลับมามีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทอง คือ จิตอาสาท่ีท าจากใจ.....” 
(นกัศึกษาหญิง:จิตอาสาเพื่อผูสู้งอาย)ุ 
                   5.2.3 ใช้กลุ่มเพื่อนชวนเพื่อน (Peer) กลุ่มเพ่ือนมกัเป็นแรงบนัดาลใจในการท ากิจกรรมหลายๆ อยา่ง
จากการสนทนาและการสัมภาษณ์พบขอ้มูลวา่ กลุ่มเพ่ือนท าให้เกิดการเรียนรู้และชกัชวนให้ท ากิจกรรมจิตอาสา 
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และมีหลายการวิจยัพบวา่กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลท่ีจะท าให้วยัรุ่นท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้นๆ (นิศากร สนามเขต, 
2550) ยิง่เพ่ือนชวนกนัท าดีแลว้ก็จะพากนัดี 
                 “…..อยา่งแรกเลยรู้สึกเหน่ือยมากๆ ตอ้งมาท าอะไรร้อนก็ร้อน พอไดท้ าไปเร่ือยๆ ก็เร่ิมรู้สึกภูมิใจท่ีเรา
ได้ท า เพราะเราไม่ได้ตั้ งใจจะมาท า เห็นเพ่ือนท าก็เลยมาช่วยเพราะมีเพ่ือนท ากนัไม่ก่ีคน…” (นักศึกษาหญิง:      
จิตอาสาลา้งจานวนัท าบุญหอพกั) 
                  5.2.4  เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกท ากิจกรรมที่หลากหลาย (Variety)     กิจกรรมจิตอาสาแต่ละชนิด
ช่วยขัดเกลานักศึกษาได้แตกต่างกัน    วิทยาลัยควรปิดโอกาสให้นักศึกษาท าหลายๆกิจกรรมจะช่วยพัฒนา
คุณลกัษณะของคุณธรรมหลายๆดา้นดว้ยกนั (วลยัรัตน์ ยิง่ด านุ่ม, 2555)    ดงัค ากล่าวของนกัศึกษาต่อไปน้ี 
               “… ไปค่ายอาสากบัเพ่ือนท่ีโรงเรียนวดักระทิงทอง ไปจดักิจกรรมให้น้อง ทาสีสนามเด็กเล่น...รู้สึกมี
คุณค่าในตวัเอง  ไดท้ าประโยชน์ช่วยให้นอ้งรู้สึกวา่ไม่ไดด้อ้ยกวา่คนอ่ืน ไม่รู้สึกหนกัใจท่ีอาจารยใ์ห้ท าจิตอาสา
อิสระเพราะโดยปกติมีกิจกรรมจิตอาสาอยูแ่ลว้ เช่น ค่ายเรดบลูสปิริต....” (นักศึกษาหญิง: จิตอาสาเพื่อนอ้งดอ้ย
โอกาส) 
                  5. 2.5 มีระบบสนับสนุนที่ดีด้านที่ปรึกษาและงบประมาณ (Supervise & Support) นบัเป็นการลงทุน
ทางการจดัการศึกษาท่ีวิทยาลยัไม่ควรมองขา้ม เป็นการท าให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบติั (Learning through 
action) ซ่ึงหาไม่ไดจ้ากชัว่โมงบรรยายในชั้นเรียน 
                 “...อยากใหว้ทิยาลยัจดัจิตออาสา อยากใหเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ ใหค้นไดม้ารู้สึกดีแบบน้ี ถา้คนมาท าเองแลว้จะ
รู้ว่า การท าให้คนๆ หน่ึงยิ้มไดม้นัมีความสุขโดยเราไม่ไดห้วงัส่ิงใดตอบแทน...” (นักศึกษาหญิง: จิตอาสาเพื่อ
ผูสู้งอาย ุ)  
 
6. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
                 สรุป การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตอาสาในนกัศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 
2 พบวา่สามารถสร้างจิตอาสาได ้นักศึกษามีคะแนนหลงัจดักิจกรรมจิตอาสาสูงข้ึน กวา่ก่อนจดักิจกรรม แต่ไม่มี
ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียหลงัทดลองทั้ง 3 กลุ่ม แมจ้ะไม่พบความแตกต่างของคะแนนทางสถิติ แต่จากการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม  พบว่า นักศึกษามีการปฏิบัติจิตอาสามากข้ึน มี
ทศันคติท่ีดีต่อการมีจิตอาสา  สอดคลอ้งตามคุณลกัษณะอตัลกัษณ์บณัฑิต และมีคุณธรรมจริยธรรมตามพ้ืนฐาน
ของพยาบาลในการบริการสุขภาพดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์  และไดเ้สนอแนวทางในการส่งเสริมจิตอาสาใน
นกัศึกษาพยาบาลคือ  “ Promote      Volunteer       Peer        Variety      Supervise& Support ” 

ข้อเสนอแนะ ในการวิจยัต่อไปควรหากลุ่มเปรียบเทียบท่ีไม่มีการส่งเสริมจิตอาสา มาเปรียบเทียบกบั
กลุ่มทดลอง เพ่ือให้ผลการศึกษามีความชดัเจนข้ึน   และศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิต
อาสาเพ่ิมเติม 
7 .การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
    การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เร่ืองความมีจิตอาสาควรท าอย่างต่อเน่ืองไม่ใช่เพียงเป็นกระแสเท่านั้นควร
รณรงค์อย่างจริงจัง    และเปิดโอกาสให้นักศึกษาวางแผนการท าจิตอาสาด้วยตนเอง  มีความประสงค์ท่ีจะท า
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กิจกรรมนั้นๆ ดว้ยตนเองหรือใชก้ลุ่มเพ่ือน   วิทยาลยัและคณาจารยเ์ป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน แนะน า อ านวยความ
สะดวก    ไม่ใชก้ารบงัคบัแต่ใชก้ารชกัชวนใหท้ าความดี        หรืออาจบูรณาการจิตอาสาไปกบังานบริการวชิาการ
หรือการเรียนการสอนโดยจดัเวลาใหเ้หมาะสม การส่งเสริมใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมจิตอาสานั้นเป็นการปลูกฝังให้
นกัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตามอตัลกัษณ์บณัฑิตพยาบาล  ท่ีมีจิตบริการสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 
 
8. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการวจิยัจากวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี ผูท้รงคุณวฒิุ  คณาจารยผ์ู ้
ร่วมท ากิจกรรม เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลและผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชรา บา้นจนัทบุรี    นกัศึกษาพยาบาลใน
โครงการวจิยั  ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆท่ีท าใหก้ารวจิยัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 

กลุ่มพฒันาบุคลากรสถาบนัพระบรมราชชนก. (2556). คู่มอืการด าเนินการเพือ่ให้เกดิอตัลกัษณ์บัณฑิต 
               สถาบันพระบรมราชชนก. นนทบุรี: บริษทัยทุธรินทร์ การพิมพ.์ 
ฉนัทนา จนัทร์บรรจบ, จิตราภรณ์ ใยศิลป์, สุภาภรณ์ กิติรัชดานนท.์(2554).ผลกระทบของนโยบาย

รัฐบาลต่อการปลูกฝังจิตสาธารณะและความรับผดิชอบต่อสงัคมของนกัเรียนระดบัการศึกษา    

ภาคบงัคบั. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยันเรศวร. 13(2) 

ดวงทิพย ์อนัประสิทธ์ิ. (2555). รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพือ่เสริมสร้างจติอาสาในชุมชน:  
                              กรณีศึกษาชุมชนบางน า้หวานอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ:   
                               วทิยานิพนธ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

นิภา   กูค้งศกัด์ิ.(2555). การเสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคผ์า่นโครงการจิตอาสา. วารสาร  
                สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ, 14(1) 41-47. 
นิศากร สนามเขต.( 2550). การมภูีมคุ้ิมกนัภายในและภายนอกทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการคบเพือ่น

อย่างเหมาะสมของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย.กรุงเทพ: วทิยานิพนธ์สถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาสตร์. สืบคน้เม่ือ 1 มิถุนายน 2557, จาก http:// repository.nida.ac.th 

/handle/662723737/2109 

วลยัรัตน์ ยิง่ด านุ่ม.(2555). การศึกษาผลสมัฤทธอข์องโครงการจิตอาสา: กรณีศึกษานกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรรียนบางมดวทิยา  “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์.กรุงเทพฯ: 
วทิยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

                สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ, 14(1) 41-47. 
อาทิตยา มากสาคร. (2556). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทยร์ะดบัปริญญาตรี คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. วารสารมหาวทิยาลยัราชภัฎพบูิลสงคราม  
                สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ, 14(1)  

- 301 -



การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินของคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  กรณีศึกษา อําเภอพุนพิน   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

PATICPATION ON THE MANAGEMENT OF LOCAL HEALTH INSURANCE FUND OF THE 

ADMINISTRATION COMMITTEES : A CASE STUDY OF PHUNPHIN DISSTRICT SURAT 

THANNI PROVINCE. 

                                                                                                                     

ภทัราภรณ์  กล่อมแกว้ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84100 

โทรศพัท ์0-7791-3315 โทรสาร 0-7735-5470 

 

Pattarporn  Glomkaew 

Program in Public Administration ,Graduate School , SuratthaniRajabhat University , 84100 , Thailand 

 

 

บทคดัย่อ 

       การศึกษาในครังนีมีวตัถุประสงค ์ (1)  เพือศึกษากระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน

ระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  (2)  เพือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  (3)  เพือ

เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ นของ

คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกนัและ  (4) เพือหาแนว

ทางการพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  

คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 170 คน ดาํเนินการวิจยัโดย

มีการตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูล  เพือหาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งถิน  โดยใชค่้าร้อยละ  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าเฉลีย  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ดว้ย  t  -  test  และ  One  -  Way  ANOVA  (F  -  test)   

       ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของ

คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ในขอ้คาํถามรวม  

พบว่า  อยูใ่นระดบัปานกลางทงั  4  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นการจดัองคก์าร  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการ

อาํนวยการ  และดา้นควบคุมกาํกบั  ส่วนดา้นการจดัองคก์าร  อยู่ในระดบัมาก  ในส่วนของระดบัการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

กรณีศึกษาอ ําเภอพุนพิน  จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ในข้อคาํถามรวม  พบว่า  อยู่ในระดับมากทัง  4  ด้าน  

ประกอบดว้ย  ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
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ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์  อยู่ในระดบัปานกลาง  แต่เมือพิจารณาจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  พบว่า  อาย ุ 

สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง  รายได ้ และระยะเวลาการเป็นกรรมการกองทุน  มีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินแตกต่างกนัในภาพรวม  ส่วนเพศ  มีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินไม่แตกต่างกนัในภาพรวมดว้ย 

 

คาํสําคญั: กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to study the management process of the local health insurance 

fund among the administration committees (2) to study the level participation on the local health insurance fund 

management among the administration committees (3) to compare the level participation on the local health 

insurance fund management among the administration committees classified by different personal factors and 

(4) to find ways to improve participation on the local health insurance fund management among the 

administration committees a case study of Punpin District, Surat Thani Province. The sample groups were 170 

the local health insurance fund administration committees in Punpin District, Surat Thani Province. Data were 

collected by questionnaire and were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 

One-way ANOVA test (F-test). 

The study results found that : the level participation on the local health insurance fund management 

among the administration committees a case study of Punpin District, Surat Thani Province in overall question 

were at the middle level in all 4 aspects consist of organization, personnel management, director and 

monitoring. In the level participation on the local health insurance fund management among the administration 

committees a case study of Punpin District, Surat Thani Province in overall question were at the high level in 4 

aspects consist of  participation in the search for problems and causes of the problem, participation in decision 

making, participation in practice and participation in program evaluation. On the part of participation of the 

beneficiaries was at the middle level. But when considering by personal status found that: age status, education, 

position, revenue and duration of work at committee fund had  differently participation on the local health 

insurance fund management in overall. But gender had no differential participation on the local health insurance 

fund management in overall. 
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1.  บทนํา 

พระราชบญัญติัหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545ไดก้าํหนดบทบาทให้ประชาชนและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน มีส่วนร่วมในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในหลายรูปแบบ ทงัในส่วนของการเป็นผู ้

มีสิทธิในการเขา้รับบริการ การบริหารจดัการ การตรวจสอบ และรับรองคุณภาพบริการ  ทีผ่านมาการดาํเนินงาน

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าไดส้นับสนุนการมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ  ดว้ยกิจกรรมทีหลากหลาย เพือให้

ประชาชนไดรั้บทราบสิทธิ ไดร่้วมกระบวนการเรียนรู้  เพือให้มีความพร้อมในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในระบบ

หลกัประกันสุขภาพมากขึนในอนาคต โดยเฉพาะในมาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) 

กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน 

องคก์รเอกชน และภาคเอกชน ทีไม่มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานเพือแสวงหาผลกาํไร ดาํเนินงานและบริการ

จัดการเงินทุนในระดบัทอ้งถินหรือพืนทีได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการ โดยส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมเพือสร้างหลกัประกนัสุขภาพใหแ้ก่บุคคลในพืนที มุ่งเนน้การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริม

สุขภาพ ป้องกันโรค และฟืนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ (สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ

,2546:2) 

ก กระทรวงสาธารณสุขมีความเคลือนไหวและมีการถกอภิปรายในเรืองการปฏิรูประบบสุขภาพซึง

ประเด็นเรืองการกระจายอาํนาจเป็นประเด็นหนึงทีมีการถกเถียงกนั  เมือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540  ประกาศใช้แนวโน้มและทิศทางการกระจายอํานาจเ ริ มมีความชัดเจน ต่อมาเมือมี

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจ พ.ศ.2542 มาตรา 12 กาํหนดให้มีคณะกรรมการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (อปท.) ทาํหนา้ทีจดัแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินกระทรวงสาธารณสุขมีส่วนร่วมจดัทาํแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนดงักล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถือเป็นกฎหมายทีหน่วยงาน

ทีเกียวข้องต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนทีกาํหนด จากนันกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตงัสํานักงาน

สนบัสนุนและพฒันาการกระจายอาํนาจดา้นสุขภาพ (สพกส.) ขึนอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 โดยให้มีหน้าทีรับผิดชอบประสานงานเพือจัดทาํรายละเอียดรูปแบบในการกระจาย

อาํนาจดา้นสุขภาพ จดัทาํแผนปฏิบติัการเพือการกระจายอาํนาจ ดาํเนินการศึกษาพฒันาและวิจยัรูปแบบของระบบ

สุขภาพในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินต่างๆ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานกระจายอาํนาจดา้น

สุขภาพ เพือนาํขอ้มูลทีไดไ้ปปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงานของส่วนต่างๆทีเกียวขอ้ง ตลอดจนประชาสัมพนัธ์

ใหบุ้คลากรทางดา้นสุขภาพและสาธารณชนไดรั้บทราบเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการกระจายอาํนาจดา้นสุขภาพ                      

( ปรีดา  แตอ้ารักษ ์และคณะ, 2550: 13) 

         การดาํเนินงานของกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือพืนทีนัน การมีส่วนร่วมเป็นสิงทีมี

ความสาํคญัต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานกองทุนจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม (Participation) 

จากบุคคลในท้องถิน (Localresident)ผู ้นําท้องถิ น(Local leaders)เจ้าหน้าทีของรัฐ(Government personnel)

เจ้าหน้าทีต่างชาติ(Foreign  personnel) (Cohen &Uphoff , 1986 : 6) หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารกองทุนนนั เป็นบุคคลสําคญัที เขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคลือนกองทุนมีบทบาทในการ
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ผลกันโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ และมีบทบาทเป็นตวักลางเชือมโยงริเริมใหเ้กิดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพและอืน ๆ (สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ,2550: 4) 

        สาํหรับคณะกรรมการทีปฏิบติังานในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินหรือพืนทีนนั จาํเป็นตอ้งมี

ความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเป็นสาํคญั เพราะถา้ขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการแลว้ก็

จะทาํงานอยา่งไรทิศทาง แต่ถา้มีความรู้ความสามารถเกียวกบัการบริหารก็จะช่วยให้การวางแผนการดาํเนินงาน

เป็นไปไดด้ว้ยดี อีกทงัยงัสามารถนาํเอาความรู้มาปรับใชก้บังานให้เกิดประโยชน์แก่องค์การได้(ธงชยั สัจติวงษ ์

,2547: 18) ซึงในการดาํเนินงานกองทุนจะตอ้งมีทรัพยากรการบริหารทีเพียงพอและมีคุณภาพจึงจะทาํให้การ

ดาํเนินงานของกองทุนประสบความสาํเร็จและความสาํเร็จส่วนใหญ่ขึนอยูก่บักระบวนการบริหารจดัการทีดีดงันนั

ผูศ้ึกษาจึงมุ่งศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินของ

คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพราะเป็นปัจจัยทีสําคญั

ในการดาํเนินงานเนืองจากปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อนั

จะส่งผลให้การดาํเนินงานกองทุนประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ทีไดก้าํหนดไวแ้ละนาํมาซึงแนวทางการ

พฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

กกกกกกก1. เพือศึกษากระบวนการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการ

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

กกกกกกก2. เพือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของ

คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จงัหวดั สุราษฎร์ธานี 

กกกกกกก3. เพือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับ

ทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานีโดยจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั 

กกกกกกก4. เพือหาแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั

ทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

3. วิธีการวิจัย 

       ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนีคือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อาํเภอพุนพิน จังหวัด             

สุราษฎร์ธานี ซึงมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทงัหมด 17 แห่ง รวม 248 คน แบ่งเป็นเพศชาย 91 คน เพศหญิง    

79 คน(กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินอาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี : 2556 ) 

ก       กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนีไดแ้ก่ คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  ผูว้ิจัยกาํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณขนาดตวัอย่างจากสูตรของYamane (พิสณุ ฟองศรี. 2554 :112) โดยกาํหนดให้

ระดบัความคลาดเคลือนเท่ากบั .05 คาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนีไดจ้าํนวน 170 คน ผูว้ิจัยจะใชก้ารสุ่ม
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โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย หากลุ่มตวัอยา่งโดยการจบัสลากโดยทาํสลากจาํนวน 248 ใบ แลว้จับสลากมา 

170 ใบ โดยแต่ละองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินจะจบัสลากหน่วยละ 10 ใบจากรายชือจนครบจาํนวน 17 แห่ง จะ

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 170 คน เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ผูว้ิจัยไดต้รวจสอบความตรง

เชิงเนือหา  (Content  Validity)  โดยการนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปปรึกษากบัผูเ้ชียวชาญ  เพือตรวจสอบและ

แกไ้ขใหมี้ความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content  Validity) ของคาํถาม แลว้คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ≥ 0.5 ขึน

ไป (พิสณุ ฟองศรี. 2554 : 138-140) ก่อนเกบ็ขอ้มูลในพืนทีจริง  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความตรงเชิงเนือหา  (Content  

Validity)  โดยการนาํแบบทดสอบทีสร้างขึนไปปรึกษากบัผูเ้ชียวชาญ   แลว้เลือกคาํถามทีมีค่า  IOC  ซึงอยู่ใน

ระดบั  0.80  -  1.00  นาํแบบสอบถามไปทดสอบเพือหาค่าความเชือมนั (Reliability) กบักลุ่มตวัอย่างทีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งทีจะทาํการศึกษาจริง จาํนวน 30 คน แลว้นาํคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หา

ค่าความเชือมนัหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ซึงผลการทดสอบความเชือมนัไดค่้า

สัมประสิทธิแอลฟ่าเท่ากบั 0.9663 ส่วนในการสัมภาษณ์กาํหนดเฉพาะนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 3 คน ปลดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในพืนที 2 คน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนที 2 คน ผูแ้ทน

สมาชิกสภาอบต./เทศบาล 1 คน ผูแ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในพืนที 2 คน ผูแ้ทนหมู่บา้นหรือ

ชุมชน 2 คน โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis) โดย

ใชส้ถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (Mean : X ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) สถิติทีใช้

ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ T (t - test) และสถิติทดสอบ F (F-test) เพือวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรตงัแต่ 2 กลุ่มขึนไป ส่วนการวิเคราะห์แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนือหาและวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

 สถานภาพของผูต้อบแสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 – 50  ปี สถานภาพสมรส การศึกษา

ปริญญาตรี ตาํแหน่งผูแ้ทนหมู่บา้น รายได3้0,000 บาทขึนไป ระยะเวลาการดาํเนินงาน 4 ปีขึนไป 

 1. ตามวัตถุประสงค์ข้อที 1. เพือศึกษากระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถินของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พบว่า กระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์

ธานี อยูใ่นระดบัมาก ( X  : 3.41)  เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการจดัองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก( X  : 3.52)   

รองลงมาระดบัปานกลางคือ ดา้นการอาํนวยการ ( X  : 3.45) ดา้นการควบคุมกาํกบั ( X  : 3.44) ดา้นการวางแผน  

( X  : 3.38)  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ( X  : 3.25)  ตามลาํดบั 

 2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที 2. เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถินของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษา

อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยูใ่นระดบัมาก  ( X  : 3.59)  เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่าดา้นการมีส่วน
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ร่วมในการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ( X  : 3.70)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ( X  : 3.69)  ดา้น

การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ( X  : 3.63)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( X  : 

3.53)  ระดบัปานกลางคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X  : 3.40) 

 3. ตามวัตถุประสงค์ข้อที 3. เพือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พบว่า การเปรียบเทียบระดบั

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล มีรายละเอียดดงันี 

 1. ดา้นเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05  

 2. ดา้นอาย ุมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 และเมือแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่า   

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 ทงั 5 ดา้น 

 3. ดา้นสถานภาพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 และเมือแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้น 

พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 เฉพาะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลโครงการ 

 4.ดา้นระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 และเมือแยกวิเคราะห์เป็นราย

ดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 เฉพาะดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและ

สาเหตุของปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลโครงการ 

 5.ดา้นตาํแหน่ง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที .05 และเมือแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้น 

พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 ทงั 5 ดา้น 

 6.ดา้นรายได ้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 และเมือแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่า 

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 เฉพาะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

โครงการ 

 7.ดา้นระยะเวลา มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที .05 และเมือแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้น 

พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 ทงั 5 ดา้น 

4. ตามวัตถุประสงค์ข้อที 4. เพือหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พบว่า แนวทางการพฒันาการ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ นของคณะกรรมการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดงันี  

กกกกควรมีการจัดประชุมให้มีการปรึกษาหารือกันอย่างสมาํเสมอ เพือรับทราบการดําเนิน งานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ ใหมี้การจดัอบรมพฒันาความรู้เพิมเติมใหก้บัคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพอย่าง

ต่อเนือง เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีของตนในการบริหารกองทุนเพือให้เกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุด และมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บทราบถึงบทบาท อาํนาจหน้าทีและการบริหารของกองทุน

หลักประกนัสุขภาพ เพราะยงัมีประชาชนจํานวนมากทียงัไม่รู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมให้

ประชาชนหรือกลุ่มตวัแทนจากประชาชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ โดยเปิด

ช่องทางใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เพือขอรับงบประมาณใน

การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเพิมขึน จัดให้มีบุคลากรทีทาํงานเกียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

โดยเฉพาะ โดยแยกออกจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน หรือมีเจ้าหน้าทีประจํากองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

เพือใหส้ามารถบริหารจดัการตามวตัถุประสงคข์องการจดัตงักองทุน 

 

อภิปรายผล 

แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของ

คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ดา้นการวางแผน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับกระบวนการ

บริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า ท่านมีการกาํหนด

เป้าหมายของกิจกรรมการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบายของการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน

ระดบัทอ้งถิน และท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน

ระดบัทอ้งถิน มีค่าเฉลียสูงทีสุด เนืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนในการวางแผนการบริหาร

จดัการ และปฏิบติัตามแผนงานทีกาํหนดไวซึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของเวสารัช สุจิณโน (2547 : 53) ได ้ทาํการ

วิจยัเรือง การประเมินผลนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ ้วนหน้ า กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ ้านโฮ ง จังหวดัลาํพูน 

ผลการวิจยัพบว่ า ปั จจยัทีมีความสัมพนัธ์ ต่ อประสิทธิผลการดาํเนินงานภายใต ้นโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ ้วน

หน ้า คือ  ปั จจยัด ้านนโยบายและการบริหารของหน่ วยงานทีเกียวข ้อง ได ้แก่  ดา้นการวางแผน ความชดัเจนของ

นโยบายจะต้องมีการกาํหนดเป้าหมายของกิจกรรม และวิธีปฏิบติัอย่างชดัเจน เพือให้เกิดความเพียงพอของ    

ทรัพ ยากรทางการบริหาร  

dddddddddดา้นการจดัองคก์าร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบักระบวนการ

บริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดบัท้องถิน อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ประธานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน ไดใ้ห้การสนับสนุนการปฏิบติังานของกองทุนอย่างต่อเนือง มีค่าเฉลียสูง

ทีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนในการสนบัสนุนการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจัยของธนิก 

ธนศิรโชติ (2554 : 77-78 ) การประเมินนโยบายกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขต

อาํเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ไดค้น้พบว่ า การวางแผน (Planning)  มีการกาํหนดเป้าหมายของกิจกรรมการ

ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบายของการดาํเนินงาน ประธานกองทุนไดใ้ห้การสนับสนุนการปฏิบติังานของ

กองทุนอยา่งต่อเนือง มีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรทีชดัเจน สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์การดาํเนินงาน 

กกกกกกกกกด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ

กระบวนการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน อยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยพบว่า ในการ
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ดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินประธานกองทุนให้อิสระแก่บุคลากรในการตดัสินใจใน

การปฏิบติังาน มีค่าเฉลียสูงทีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนในการตดัสินใจ และรับผิดชอบใน

การดาํเนินงานกองทุนตามทีรับมอบหมาย สอดคลอ้งกบังานวิจัยของสมเดช สายสุด  (2549 : 46 ) ได ้ทาํการวิจัย

ประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ้ วนหน้ า ปี งบประมาณ 2547 ของเครือข่ ายหน่ วย

บริการปฐมภูมิอาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการวิจยัพบว่ า การดาํเนินงานตามนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ ้วน

หน ้าของเครือข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมิอาํเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่ า รัฐบาลควรให้ ความสําคญั

และให ้การสนบัสนุนงบประมาณอย ่างเพียงพอในทุกๆด ้าน โดยเฉพาะอย่ างยิงใน  ด ้านบุคลากรจะตอ้งมีความรู้

ประสบการณ์ ความสามารถตามลกัษณะงานทีไดรั้บมอบหมายทีรัฐบาลควรมีนโยบายในการสรรหาบุคลากรทาง

การแพทย ์ทีมีความชาํนาญเฉพาะทาง และมีคุณภาพและมาตรฐานบริการให้ เพียงพอ เพือรองรับการบริการแก่ 

ประชาชนได ้ในอนาคตรวมทงัการพฒันาบุคลากรทีมีอยู ่ให ้มีความรู้ ความสามารถให ้มากยงิขึน 

กกกกกกกกกดา้นการอาํนวยการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบักระบวนการ

บริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า ในการดาํเนินงาน

ต่างๆของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของท่านมีการประสานงานกบัชุมชนหรือหน่วยงานอืนๆ มี

ค่าเฉลียสูงทีสุด ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการกาํหนดบทบาทการมอบกมายงาน 

พิจารณาจดัสรรงบประมาณประสานงานกบัชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ธนิก ธนศิรโชติ (2554 : 77-78 ) 

การประเมินนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่ า ความพร้ อมในการดาํเนินงาน ด ้านปั จจัยเบืองต ้นหรือปั จจัยนาํเข ้า (Input) พบว่ า บุคลากรผู ้

ปฏิบติังานมีการประสานงานทงัในส่วนของ งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์  ทีสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการและข้ 

อมูลข่ าวสารในส่ วนทีได้ รับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ มีความเพียงพอเหมาะสมต่ อการ

ดาํเนินงาน 

กกกกกกกกกดา้นควบคุมกาํกบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบักระบวนการ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิน อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ท่านมีรายงาน

ความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินเสนอให้ประธานกองทุนทราบ 

มีค่าเฉลียสูงทีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนในการติดตามประเมินผลเพือใชใ้นการดาํเนินงาน

วางแผนปรับปรุงการปฏิบติังานในครังต่อไปสอดคลอ้งกบังานวิจัยของธนิก ธนศิรโชติ (2554 : 77-78 ) การ

ประเมินนโยบายกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ได้

คน้พบว่ า การควบคุม (Controlling) การควบคุม กาํกบัการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการ มีการติดตาม

ประเมินผล รายงานความกา้วหนา้ใหป้ระธานกองทุนทราบเพือใชใ้นการวางแผนหรือปรับปรุงครังต่อไป มีความ

เหมาะสม สอดคล ้องกบัวตัถุประสงค ์การดาํเนินงาน 

กกกกกกกกกดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน 

อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการสํารวจสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพของ

หมู่บา้นเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน มีค่าเฉลียสูง
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ทีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพือเป็นขอ้มูลในการ

พฒันาการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรพิมล การญาณ (2555 : 66 ) ศึกษาเกียวกบัแนวทางการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะขุนหวาน 

อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลมะขนุหวาน   อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางในการดาํเนินงานและวิธีการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน คือ การส่งเสริมจัดประชาคม เพือสํารวจปัญหา ความตอ้งการของประชาชนเพือให้ได้

แสดงบทบาทของตนเอง ในรูปแบบของคณะทาํงานทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มในการปรับปรุงการ

ดาํเนินงานดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้ดียิ งขึน  และมีลักษณะทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย

พยายามใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง มีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุในพืนที เขา้ร่วมกิจกรรม

ตามความเหมาะสมของอายแุละภาวะสุขภาพ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงศกัยภาพและให้อาํนาจอย่าง

เตม็ทีในการจดัการสุขภาพ โดยใชว้ิธีการไดแ้ก่การจดัใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ การรับฟังความคิดเห็น การร่วม

ลงมือปฏิบติั การเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนไดแ้สดงศกัยภาพและใหอ้าํนาจอยา่งเตม็ที  รวมถึงการอบรมพฒันา

ศกัยภาพใหแ้ก่แกนนาํเครือข่ายและกรรมการบริหารกองทุนฯ    

กกกกกกกd ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน อยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า 

ท่านมีส่วนร่วมในการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาดา้นสุขภาพเพือใชใ้นการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในระดับทอ้งถิน มีค่าเฉลียสูงทีสุด เนืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กาํหนดแผนงาน จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาในการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบังานวิจัย

ของลภสัรดา  รติกนัยากร (2555 : 28 ) ไดท้าํการศึกษาเกียวกับบทบาทของ คณะกรรมการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน ในอาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มี

ความรู้ความเขา้ใจในการกาํหนดแผนงานโครงการการจัดลาํดบัความสําคัญของปัญหาดา้นสุขภาพ กาํหนด

ผูรั้บผิดชอบต่างๆ ในการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

กกกกกกกกกดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั

การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน อยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า ท่าน

มีส่วนร่วมในการประสานงานจากบุคคล หรือหน่วยงานอืนๆในการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน

ระดบัทอ้งถิน มีค่าเฉลียสูงทีสุด เนืองจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการตาม

แผนงาน สนับสุนดา้นทรัพยากร และประสานงานโครงการ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของลภสัรดา  รติกนัยากร 

(2555 : 28 ) ไดท้าํการศึกษาเกียวกบับทบาทของ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน 

ในอาํเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่  พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ในการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพ สนบัสนุนดา้นทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ใหก้บักองทุน ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ และควบคุมกาํกบั

การดาํเนินงาน   

กกกกกกกกกดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน อยู่ในระดบั
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มาก โดยพบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการของการดาํเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน มีค่าเฉลียสูงทีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนในการ

สอบถามความามคาดหวังของประชาชนในการติดตามประเมินผลพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของอมรรัตน์   ตรีแสน (2551 : 98 ) ศึกษาเกียวกบัการประเมินผลกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพระดับพืนที จังหวัดยโสธร พบว่า ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุน ฯ ได้แก่  การมี

คณะกรรมการบริหารกองทุนทีมีความเขา้ใจในระบบหลกัประกนัสุขภาพ สัมพันธภาพทีดีระหว่างนายกองค์

บริหารส่วนตาํบลกบัฝ่ายสาธารณสุขและเจา้หนา้ทีสาธารณสุขเป็นพีเลียงทีดี มีการสอบถามความคิดเห็น ความ

คาดหวงั ขอ้เสนอแนะ มาวิเคราะห์ปรับปรุงกองทุนมีการประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานให้ขอ้มูลข่าวสารให้

ประชาชนในชุมชนไดท้ราบ   

กกกกกกกddดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน อยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยพบว่า ท่านไดรั้บความภาคภูมิใจจากการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน มี

ค่าเฉลียสูงทีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนในการให้บริการประชาชนในชุมชนให้เกิดความพึง

พอใจในบริการดา้นสุขภาพมากขึน ทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจแก่ผูใ้หบ้ริการ  ประชาชนมีความรัก และสามคัคีจาก

การดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพมากยิงขึน สอดคลอ้งกบังานวิจัยของพรพิมล การญาณ (2555 : 66 ) 

ศึกษาเกียวกบัแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะขนุหวาน อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางในการดาํเนินงานและวิธีการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การส่งเสริมจัดประชาคม เพือสํารวจปัญหา ความต้องการของ

ประชาชนเพือใหไ้ดแ้สดงบทบาทของตนเอง ในรูปแบบของคณะทาํงานทงัในระดบับุคคลและระดบักลุ่มในการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้ดียิ งขึน  และมีลักษณะทงัทีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ โดยพยายามใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง มีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุในพืนที เขา้

ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมของอายแุละภาวะสุขภาพ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงศกัยภาพและให้

อาํนาจอย่างเต็มทีในการจัดการสุขภาพ โดยใชว้ิธีการไดแ้ก่การจัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การรับฟังความ

คิดเห็น การร่วมลงมือปฏิบติั การเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนไดแ้สดงศกัยภาพและให้อาํนาจอย่างเต็มที  รวมถึง

การอบรมพฒันาศกัยภาพให้แก่แกนนาํเครือข่ายและกรรมการบริหารกองทุนฯ   ปัจจัยสําคญัทีช่วยสนับสนุน

ส่งเสริม ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกองทุนฯ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่าชุมชนมีความ

พร้อม เขม้แขง็และผูกพนัต่อกนั ทงัในกลุ่มประชาชนทวัไปและแกนนาํชุมชน ส่งผลต่อค่านิยมในการมีส่วนร่วม 

ดา้นผูน้าํในชุมชน พบว่ามีบทบาทในการผลกัดนั มีความสามคัคี ทาํให้ประชาชนศรัทธา เชือมนัและให้ความ

ร่วมมือในการดาํเนินงานต่างๆ ในตวับุคคลของประชาชน พบว่าชาวบา้น มีความสนใจเรืองสุขภาพและมีความ

ใกลชิ้ดกบัแกนนาํชุมชนจึงพร้อมทีจะร่วมกิจกรรมของชุมชน 

กกกกกกกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถินของคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
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ขอ้เสนอแนะนาํไปสู่แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั

ทอ้งถินของคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ คือ  

       กกก 1. ควรมีการจัดประชุมให้มีการปรึกษาหารือกนัอย่างสมาํเสมอ เพือรับทราบการดาํเนินงานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ 

กกกกกกก2. ควรมีการจัดอบรมพฒันาความรู้เพิมเติมให้กบัคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพอย่าง

ต่อเนือง เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีของตนในการบริหารกองทุนเพือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

กกกกกกก3. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บทราบถึงบทบาท อาํนาจหน้าทีและการบริหารของ

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เพราะยงัมีประชาชนจาํนวนมากทียงัไม่รู้จกักองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

กกกกกกก4. ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มตวัแทนจากประชาชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามาเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ เพือขอรับงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเพิมขึน 

กกกกกกก5. ควรมีบุคลากรทีทาํงานเกียวกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพโดยเฉพาะ โดยแยกออกจากองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน หรือมีเจ้าหน้าทีประจํากองทุนหลักประกนัสุขภาพ เพือให้สามารถบริหารจัดการตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัตงักองทุนต่อไป 

 

6. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้าใชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน

ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีศึกษาอาํเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนเข้าถึงบริการทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

กก ก ก ก ก ก วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ฉ บับ นี สํา เ ร็ จ ลุ ล่ ว งไ ป ไ ด้ด้ว ย ค ว า มก รุ ณ า ใ ห้ก า ร ช่ว ย เ ห ลื อ อ ย่า ง ดี ยิ งจ า ก                            

ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ประธานกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ กรรมการทีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ในการให้คาํปรึกษา แนะนาํ ตรวจสอบ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุก

ขนัตอนของการดาํเนินการวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณท่านทงัสองเป็นอยา่งสูง 

กกกกกกกขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ ดร.วรรณะ  บรรจง นายสุชาติ   อู่ฉาย นางลดัดา   เรืองดว้งนายเจริญฤทธิ   

ขวัญรอดและนายสุจิน   ขุนปักษี ทีกรุณาเป็นผู ้เชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือในการวิจัยครังนี และ

ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กรณีศึกษา อาํเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี ทีให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นอยา่งดี 

กกกกกกกขอขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี

ทุกท่าน ทีไดใ้หค้วามรู้ แนวคิด และคาํแนะนาํทีเป็นแนวทางในการทาํวิจัยครังนี ขอขอบพระคุณห้องสมุดปรีชา

สามารถ บณัฑิตวิทยาลยั ทีกรุณาช่วยเหลือดา้นการคน้ควา้หนังสือตาํรา งานวิจัยต่างๆ และขอขอบคุณเพือนๆ 

- 312 -



หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เจ้าหน้าทีบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านทีคอยให้ความช่วยเหลือและเป็น

กาํลงัใจใหแ้ก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด รวมถึงขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัว ทีเป็นผูอ้ยู ่

เบืองหลงัความสาํเร็จอยา่งแทจ้ริงจนการวิจยัครังนีประสบผลสาํเร็จ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี โดย
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ยครัวเรือนท่ีอยู่ในอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี 
จ านวน 390 ครัวเรือน จาก 4 ต าบล 35 หมู่บา้น ด าเนินการวิจยั โดยมีแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อหา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t - test ค่าสถิติทดสอบ F-test เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One - way ANOVA) และค่าสหสมัพนัธ์ (Pearson) เพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอ    
ปลายพระยา  จงัหวดักระบ่ี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหาร
จดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัเทคนิคการบริหารจดัการ 
พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการ
ช้ีน า ดา้นการควบคุม และรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระยา 
จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการมีคุณธรรม 
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการมีระบบภูมิคุม้กนั และดา้นการมี
ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน พบว่า 
รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ  อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบั
เทคนิคการบริหารจดัการ เพศ การอาศยัอยูใ่นต าบล และจ านวนปีท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอาย ุและต าแหน่งในครัวเรือน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่  จ านวนปีท่ีอาศยั
อยู่ในชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ ต  าแหน่งในครัวเรือน และการอาศัยอยู่ในต าบล โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างเทคนิคการบริหารจดัการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอ          
ปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี พบว่า เทคนิคการบริหารจดัการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
ค าส าคญั : รูปแบบ  การบริหารจดัการชุมชน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were (1) to study the community management in line with sufficiency 
economy of Plaipraya district ,Krabi (2) To study the factors that affect a community management in line with 
sufficiency economy of Plaipraya district ,Krabi classified by the personal status and (3) To compare the factors 
that affect a  community management in line with sufficiency economy of Plaipraya district ,Krabi classified by 
the personal status. The sample groups were 390  households live in 35  villages of 4  subdistrict in Plaipraya 
district ,Krabi. Data were collected by questionnaire and were analyzed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test for One-way ANOVA test and using correlation (Pearson) to analyze the 
relationship between two variables. The study results found that : the levels of the model for a community 
management in line with sufficiency economy of Plaipraya district ,Krabi divided into 2  parts. The public 
opinion towards a model for a community management in line with sufficiency economy of Plaipraya district 
,Krabi about management techniques was found that the overall and each aspects were at the middle level in all 
4  aspects consist of planning, organization, guiding  and controlling. The model for a community management 
in line with sufficiency economy of Plaipraya district ,Krabi about the philosophy of sufficiency economy was 
at the middle level in overall and when considering by each aspects found that: the moral was at the high level, 
was a minor  limiting, realistic, immune system and  knowledge were at the middle level. But when considering 
by personal status which divided into 2 parts. The model for a community management in line with sufficiency 
economy of Plaipraya district ,Krabi about management techniques was found that gender, living in the 
subdistrict and number of years living in the community had no differential in overall. On the part of age and 
position in household were differently in overall. The model for a community management in line with 
sufficiency economy of Plaipraya district ,Krabi about the philosophy of sufficiency economy found that and 
number of years living in the community had no differential in overall. But gender, living in the subdistrict, age 
and position in household were differently in overall. The relationship between management techniques and 
philosophy of sufficiency economy of Plaipraya district, Krabi found that management techniques and 
philosophy had positively correlated were significant at the 0.01 level. 
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1. บทน า 

การบริหารจดัการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมีความส าคญัอยา่งยิ่ง สืบเน่ืองมาจากปัจจยั
ภายนอกประเทศของไทย โดยเฉพาะแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศ
ทางตะวนัตก ท่ีให้ความส าคญักบัวตัถุ เงินตรา ประสิทธิภาพ ก าไร ความรวดเร็ว การต่อสู้แข่งขนั ผลประโยชน์
สูงสุด รวมทั้ งเน้นความเจริญกา้วหน้า การขยายตลาด และการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยใชข้อ้มูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ิมมากข้ึนๆ แนวคิดดงักล่าวน้ีไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อแนวคิด แนวทางการพฒันาและแนว
ทางการบริหารจัดการภายในประเทศและในชุมชนของไทยท่ีผ่านมาในปี 2517 ช่วงกลางของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 ขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศขยายตวัในอตัราท่ีสูงตามแนวคิดของระบบ
ทุนนิยมดงักล่าวและประมาณปี 2540 ระบบเศรษฐกิจของไทยเสียหายอยา่งมหาศาล 

การบริหารจดัการประเทศไทยในส่ีทศวรรษท่ีผ่านมาแมว้า่จะไดรั้บผลส าเร็จหลายประการดงัเห็นได้
จากการขยายการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและ
สะดวกสบายมากข้ึน แต่เม่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีสังคมไทยประสบอยูใ่นปัจจุบัน พบวา่ภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศท่ีเกิดข้ึนในปี 2540 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากกลไกและการบริหารจดัการใน
ประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ท่ี มีความไม่เหมาะสมหลายประการ เม่ือเผชิญกับ
สภาพแวดลอ้ม และกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสงัคมไทยท่ีอ่อนแอจึง
น าไปสู่การพฒันาท่ีขาดความสมดุล และไม่ย ัง่ยนื (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  
2549)   

เม่ือปี พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเก่ียวกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไว ้เพ่ือเสริมสร้างให้สังคมไทยอยูเ่ยน็เป็นสุขดว้ยวิถีปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยยึดหลกัทางสายกลาง ใช้ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กันในตวัท่ีดี เง่ือนไขความรู้ และ
เง่ือนไขคุณธรรม เพื่อสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง จึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน โดยท่ี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมท่ีเป็นองค์รวมมี
กระบวนการเรียนรู้ มีการผลิตเพ่ือเล้ียงตวัเองอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได ้มีภูมิคุม้กนัสามารถตา้นรับและใช้
ประโยชน์จากกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆอย่างรู้เท่าทัน และมีบทบาทท่ีเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2550) 

การแกไ้ขวิกฤตฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งย ัง่ยืน จ าเป็นตอ้งแกปั้ญหาพ้ืนฐานของการ
บริหารจดัการท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ โดยอาศยัสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยทั้งภายใน และภายนอก เพื่อสร้างระบบ
บริหารจดัการท่ีดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบขอ้มูลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผน 
และวเิคราะห์ควบคู่กบัการกระจายภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเข้มแข็ง สนับสนุนภาคการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมีคุณภาพอนัจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและเป็นการวางรากฐาน
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การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสงัคมไทยในระยะยาวต่อไป(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2549) 

อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี ตั้งอยูท่างดา้นฝ่ังทะเลตะวนัตกของภาคใตติ้ดกบัทะเลอนัดามนัมีพ้ืนท่ี
ทั้งหมด  433.4  ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 31,931  คน 9,920 ครัวเรือนอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ีถือ
ไดว้า่เป็นอ าเภอท่ีมีความส าคญัมากอ าเภอหน่ึง มีสภาพภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลาย นอกจากนั้นอ าเภอปลาย
พระยา จงัหวดักระบ่ี ไดใ้หค้วามส าคญักบัเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ภายในชุมชนของแต่ละหมู่บา้นมีการด าเนินกิจกรรมของชุมชนร่วมกนั และยงั
คน้หารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบการ
บริหารจดัการชุมชนเขม้แข็งตามเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ชุมชนมีความ
เขม้แขง็ย ัง่ยนืต่อไป (อ าเภอปลายพระยา  จงัหวดักระบ่ี. 2556) 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชก้ารด าเนินงาน วางแผน จดัองคก์าร การช้ีน าและก็ควบคุม รวมทั้งปรับปรุงด าเนินกิจกรรมของชุมชนให้ดี
ข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาการบริหารจดัการชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และยัง่ยนืต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอ            
ปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
3. วธีิการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีอยูใ่นอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี 
จ านวน  9,920 ครัวเรือน จาก 4 ต าบล 35 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ต าบลปลายพระยา ต าบลเขาเขน ต าบลเขาต่อ และต าบล
คีรีวง (ส านกัทะเบียนอ าเภอปลายพระยา  จงัหวดักระบ่ี. 2557) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีอยูใ่นอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี จ านวน 390 ครัวเรือน จาก 4 ต าบล 35 หมู่บา้น ผูว้ิจยั
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Taro  Yamane (พิสณุ  ฟองศรี. 2554 : 
112) ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ท าการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล  ก่อนเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีจริง ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบและ
แกไ้ขให้มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของค าถาม แลว้เลือกค าถามท่ีมีค่า IOC ซ่ึงอยู่ในระดับ 
0.60 - 1.00 หลงัจากนั้ นน าแบบสอบถามไปทดสอบเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
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ลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาจริง จ านวน 30 คน แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมา
วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach อา้งถึง
ใน สิน พนัธ์ุพินิจ. 2549 : 191-192) ซ่ึงผลการทดสอบความเช่ือมัน่ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.9645 ส่วน
ในการสัมภาษณ์ก าหนดเฉพาะผูน้ าชุมชนและ ขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Qualitative Analysis)
โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เพ่ือน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง สถิติ
อนุมาน (Inductive  Statistic) ห รือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistic) เพื่ อท าการเปรียบเทียบและทดสอบ
สมมติฐาน ไดแ้ก่ Independent  -  Samples T test (t - test)  One - Way  ANOVA (F - test) ส่วนการวิเคราะห์แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  
 
4. ผลการวจิยัและอภิปราย 

 ผลการวจิยั 
 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 - 40 ปี ส่วนใหญ่เป็นผูอ้าศยัใน
ต าบลปลายพระยา และอาศยัในชุมชนมากกวา่ 21 ปีข้ึนไป 
 2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัเทคนิคการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.22) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 3.41) รองลงมา คือดา้นการช้ีน า ( X = 
3.33) และด้านการจัดองค์การ ( X =  3.10) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการควบคุม ( X = 3.05) 
ตามล าดบั และระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X = 3.35) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีคุณธรรม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 3.65) 
รองลงมา คือ ด้านความพอประมาณ ( X  = 3.41) และด้านการมีระบบภูมิคุม้กันท่ีดี ( X = 3.32) ส่วนด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความมีเหตุผล ( X = 3.23) และดา้นการมีความรู้ ( X =3.15) ตามล าดบั 
 3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระ
ยา จงัหวดักระบ่ี มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ระหวา่งรูปแบบการบริหารจดัการ
ชุมชนทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการองค์การ ดา้นการช้ีน า และดา้นการควบคุม กบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี ดา้นการ
มีความรู้ และดา้นการมีคุณธรรม 
 4. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
อ าเภอ ปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล เก่ียวกบัเทคนิคการบริหารจดัการ พบวา่ 
เพศ การอาศยัอยูใ่นต าบล และจ านวนปีท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
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ระดบั 0.05 ส่วนอาย ุและต าแหน่งในครัวเรือน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 
0.05 และการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลาย
พระยา จงัหวดักระบ่ี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ จ านวนปีท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเพศ อาย ุต าแหน่งใน
ครัวเรือน และการอาศยัอยูใ่นต าบล โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผล 
 รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี 
เก่ียวกบัเทคนิคการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ดา้นการช้ีน า ต ่าสุดคือดา้นการจดัองคก์าร และดา้นการควบคุมตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะชุมชน
ไดใ้ห้ความส าคญักับการวางแผนด้านต่างๆในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กานต์ชนิต ต๊ะนัย (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบติัในโรงเรียนบา้นเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย พบวา่ การนอ้มน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบติัในโรงเรียนบา้นเทอดไทยนั้นในดา้นการวางแผน การลงมือปฏิบติั การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน 
และการแกไ้ขปรับปรุง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถสรุปเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านการวางแผน พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะมีการวาง
แผนการด ารงชีวิตอยา่งพอควร พออยู ่พอกิน สมควรตามอตัภาพและฐานะมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ชุมชนไดใ้ห้
ความส าคญัในดา้นการวางแผนเก่ียวกบัการด ารงชีวิตเป็นอยา่งมาก ทั้งในดา้นการวางแผนเก่ียวกบัระบบการเงิน
ในอนาคต การออมทรัพยก์บัสถาบนัทางการเงิน ธุรกิจส่วนตวั แต่ชุมชนยงัมีมาตรการหรือแผนด าเนินการในการ
ป้องกนั ลด ละ เลิกอบายมุขภายในชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะชุมชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัการวางแผนและด าเนินงานในดา้นน้ีน้อย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรา ราชแกว้ (2550) ไดศึ้กษา
เร่ืองการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง จงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า พนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมีระดบัการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตในระดบัมากทุกด้าน มีการวางแผนและควบคุมการใช้เงิน เลือกท่ีจะประพฤติตนในส่ิงท่ีดีเพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย ท่ีไม่จ าเป็นลง อนัได้แก่ การเล่นหวย ซ่ึงการปฏิบัติดังกล่าวท าให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป็นเมืองท่ี
ปลอดภยั น าไปสู่เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโจซ่ี  แมนนิว  แฮนริฮิวส์ 
(2013)ไดท้ าการศึกษาการบริหารจดัการวางแผนและการพฒันาประเทศยากจนให้กลายเป็นชุมชนท่ีมีสุขภาพดี 
พบว่า การบริหารจัดการวางแผนและการพฒันาประเทศยากจนให้กลายเป็นชุมชนท่ีมีสุขภาพดีจะเป็นการ
เช่ือมโยงไปสู่การพฒันาสุขภาพระหวา่งประเทศ การพฒันาโดยมีวิธีการวางแผนท่ีดีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไป
ของการด าเนินการ และแสดงให้เห็นความเป็นไปไดข้องการเรียนรู้จากการปฏิบติับนพ้ืนฐานของประสบการณ์
ขององคก์ารอนามยัโลก 
 2. ด้านการจัดองค์การ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะภายใน
ชุมชนมีการจดัแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งเหมาะสมมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่
โครงการสร้างการบริหารองค์กรสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
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รวดเร็ว และสะดวกต่อการสัง่การประสานงาน ระหวา่งหน่วยงานดว้ยกนั แต่ภายในชุมชนมีการแบ่งงานใหบุ้คคล
ในชุมชนปฏิบติัตามความรู้ความสามารถไดอ้ย่างเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย อาจเป็นเพราะการเลิกคนให้ถูกกบั
งานยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีพร แก้วโขง (2554) ไดท้ าศึกษาการบริหาร
จดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 พบวา่ ในดา้นการบริหารวิชาการ สถานศึกษาควรจดัท าแผนการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังานวิชาการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจนในการนิเทศติดตาม 
 3. ดา้นการช้ีน า พบวา่ โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ มีการส่งเสริมให้
เขา้ร่วมกิจกรรมการออม  เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์สหกรณ์ออมทรัพย ์กองทุนหมู่บา้น กองทุนอ่ืนๆ และ
ธนาคาร เป็นตน้มากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนไดรั้บการช้ีน าในการการส่งเสริมให้เขา้ร่วมกิจกรรมการออม การ
ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรท่ีมีอย่างคุม้ค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ชุมชนยงัมีการส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้ความเขา้ใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชนอยา่งสม ่าเสมออยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอางค์  วงศ์วรรธนะโชติ (2550) ได้ศึกษา บทบาทของนักพฒันาชุมชนในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน  กรณีศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง พบว่า 
นกัพฒันาชุมชนมีการส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการทุนและสวสัดิการเช่น การจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น การจดั
เวทีชาวบา้นพบผูป้ระกอบการท าให้ชุมชนมีเป้าหมายการผลิตท่ีชดัเจนข้ึน  และมีการส่งเสริมใหช้าวบา้นมาร่วม
ประชุมเก่ียวกบัปัญหา และแนวทางแกไ้ขและการจดัตั้งธนาคารชุมชน 
 4. ดา้นการควบคุม พบวา่ โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการติดตาม
การปฏิบติังานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ชุมชนไดใ้ห้ความส าคญัในการปฏิบติังาน
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก เม่ือมีการปฏิบัติไปแล้วก็ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  มีการ
วิเคราะห์ ประเมินผลเก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงชุมชนอยู่ตลอด  แต่ยงัมีการเสนอจุดบกพร่องในการด าเนิน
กิจกรรมแก่ผูน้ าชุมชนอยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะประชาชนในชุมชนยงัมีความห่างเหินกับผูน้ าชุมชน  
หรือไม่รู้วา่จะเสนอขอ้บกพร่องยงัไง ดว้ยวธีิไหนไดบ้า้ง ดั้งนั้นจึงควรมีการจดัประชุมเพื่อประเมินและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนไดเ้สนอความคิดเห็นและขอ้บกพร่องไดม้ากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนัน่ สุข
เหลือ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราช
ดาริ (เศรษฐกิจพอเพียง)จงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ บทบาทดา้นการประเมินตรวจสอบและดา้นการแกไ้ขปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง สถานศึกษาควรจัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบติังานวิชาการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจนในการนิเทศติดตาม การด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ และควรจดัการประชุมเพื่อประเมินผลการ
จดักิจกรรมในภาพรวมและน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือวางแผนในการพฒันาต่อไป ก าหนดและสร้างความ
ตระหนกักบับุคลากรใหมี้ส่วนร่วม รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการนิเทศติดตามท่ีหลากหลาย 
 รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี 
เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบวา่ ดา้นการมีคุณธรรมอยูใ่นระดบั
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มาก รองลงมาคือ  ดา้นความพอประมาณ  ต ่าสุดคือดา้นการมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี  ดา้นความมีเหตุผล และดา้นการ
มีความรู้ตามล าดบั  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะชุมชนไดใ้ห้ความส าคญัในการใชห้ลกัคุณธรรม  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ความอดทน มีความเพียร และใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอ้ืองทิพย ์ เกตุกราย 
(2551) ไดศึ้กษาการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัของประชาชน ต าบลคลองพระอุดม 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบวา่ในดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี
ในตวัท่ีดี ดา้นการมีคุณธรรม ดา้นการมีความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถสรุปเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นความพอประมาณ โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ชุมชนมีการ
ด ารงชีวิตอยา่งเรียบง่ายตามฐานะ  เช่น  ไม่ใชจ่้ายเกินตวั  เกินรายรับ  ฟุ่ มเฟือยมากท่ีสุด  แสดงให้เห็นวา่ชุมชนมี
การใชชี้วติอยา่งเรียบง่ายตามฐานะ สามารถพ่ึงตนเองได ้และด าเนินชีวติอยา่งพอกินพอใช ้ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ท า
ให้เกิดความสุขและความพอใจในการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง  ไม่ฟุ่ มเฟือย มีการปลูกพืชผกัสวนครัวไวบ้ริโภค
เอง  แต่ชุมชนยงัใหค้วามสนใจกบัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการถนอมอาหารนอ้ย ซ่ึงอาจเกิดจากการ
ขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปและถนอมอาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เอ้ืองทิพย ์เกตุกราย  (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  พบวา่  ดา้นความพอประมาณ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  การด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายตามฐานะมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การลดค่าใชจ่้ายบางอยา่งลง และนอ้ยท่ีสุดคือ การปลูกพืชผกัสวนครัวหรือเล้ียงสัตวเ์พ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน สอางค์ วงศ์วรรธนะโชติ (2550) ไดศึ้กษา บทบาทของนักพฒันาชุมชนในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นการปฏิบติังาน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและอ่างทอง พบวา่  ดา้นความพอประมาณ 
มีการน าไปปฏิบติัในระดบัปานกลาง แสดงถึงการให้ความสนใจของนกัพฒันาชุมชนต่อประชาชนในชุมชนท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมใหชุ้มชนมีกิจกรรมการประกอบอาชีพท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ ไม่ทุ่มเทมากจนท าใหป้ระสบภาวะ
ขาดทุนเกิดปัญหาเศรษฐกิจข้ึนในครอบครัวและชุมชน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทร์ สายจนัทร์ (2552) 
ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การจดัการของกลุ่มอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: กลุ่มอาชีพ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร  พบว่าด้านความพอประมาณท่ีมีการปฏิบติับ่อย
ตามล าดบั ไดแ้ก่  การจดัการของกลุ่มอาชีพ มีการบริหารท่ีเหมาะสมกบัชุมชนด าเนินการดว้ยความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม และมีการบริหารจดัการท่ีพอเพียงเหมาะสมกบัชุมชนดี  
 2. ด้านความมีเหตุผล โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ มีการตดัสินใจ
เก่ียวกบัความพอเพียงในระดบัครอบครัว  เช่น เม่ือมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคแลว้แบ่งขายเพ่ือเพ่ิมรายไดม้าก
ท่ีสุด รองลงมา คือ  มีการใชเ้หตุผลในการพิจารณาการลงทุนหรือกูเ้งิน เช่น ทรัพยากรท่ีมีความสามารถในการ
ช าระเงินของตนเอง และให้ความร่วมมือในการจดัให้มีเวทีชาวบ้านเพื่อให้ประชาชน และผูแ้ทนธุรกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐไดม้าร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชนนอ้ยท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนไดใ้หค้วามส าคญัการตดัสินใจ
เก่ียวกบัความพอเพียงในระดบัครอบครัว มีการน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีเหลือการการบริโภคมาแบ่งขายเพื่อ
เพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัว แต่ชุมชนยงัขาดความร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกบัภาครัฐบาลหรือภาคธุรกิจ  ซ่ึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือใหชุ้มชนมีความสมดุลและกลายเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ท่ี
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ดีต่อไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอางค ์วงศ์วรรธนะโชติ (2550) ไดศึ้กษา บทบาทของนกัพฒันาชุมชนใน
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการปฏิบติังาน กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและอ่างทอง พบวา่ 
ด้านความมีเหตุผลโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึงการมีความเขา้ใจท่ีจะช่วยกระตุน้ให้
ประชาชนในชุมชนทราบถึงแนวทางการด ารงชีวิตอยา่งสมเหตุสมผล และสอดคลอ้กบังานวจิยัของ นรินทร์  สาย
จันทร์ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การจัดการของกลุ่มอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา: กลุ่มอาชีพองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร พบวา่ ดา้นความมีเหตุผลท่ีมี
การปฏิบติับ่อย  ไดแ้ก่ การบริหารงานท่ีสมเหตุสมผลเหมาะสมกบัชุมชน ส่วนการปฏิบติันอ้ยคือกลุ่มกลุ่มอาชีพ
ไม่เคยใส่ใจเร่ืองความสมเหตุสมผลยดึความสะดวกรวดเร็วมาก่อน 
 3. ดา้นการมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ชุมชนมี
การวางแผนอนาคตของตนในครอบครัว  เช่น  มีการออมทั้งท่ีเก็บเงินไวเ้องหรือฝากกบัสถาบนัการเงินมากท่ีสุด  
แสดงให้เห็นถึงการท่ีชุมชนมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีในดา้น การวางแผนการออมเงินในอนาคต การช่วยกนัท างาน 
การสร้างอาชีพเสริม  แต่ชุมชนยงัมีเครือข่ายหรือกลุ่มวิชาชีพเดียวกนัเพ่ือจดัการการผลิตหรือบริโภคของตนเอง
ในระดบันอ้ย  ชุมชนจึงควรส่งเสริมในดา้นเครือข่ายและสร้างกลุ่มวิชาชีพเดียวกนัให้เพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือชุมชนจะ
ไดพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตในเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สอางค ์วงศ์วรรธนะโชติ (2550) ไดศึ้กษา บทบาทของนักพฒันาชุมชนในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา จังหวดัพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง พบว่า การมีภูมิคุ ้มกัน 
นกัพฒันาชุมชนมีการน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด แสดงวา่นกัพฒันาชุมชนมีความตระหนกัถึงการป้องกนัความเส่ียงใน
การด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนป้องกนัเก่ียวกบัการหารายไดเ้พ่ิมรายได ้การ
ใช้จ่ายท่ีจ าเป็น การรู้จักการออม และการหลีกเล่ียงอบายมุข จึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการ
ด ารงชีวติแบบมีภูมิคุม้กนั  ซ่ึงเป็นหลกัท่ีส าคญัประการหน่ึงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลอ้งกบั เอ้ือง
ทิพย ์เกตุกราย (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัของประชาชน
ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ดา้นการมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง   
 4. ด้านการมีความรู้ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ  มีการใช้ความ
รอบคอบและระมดัระวงัท่ีจะน าความรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรั้บมาปฏิบติัจริงมากท่ีสุด  แสดงให้
เห็นวา่ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจ  มีการใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัท่ีจะน าความรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบติั  มีการเผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ และยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั แต่ยงัมีการเขา้รับการ
อบรมเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอ้ยมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เอ้ืองทิพย ์ เกตุกราย  (2551) ได้
ศึกษาเร่ือง การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอ
ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบวา่  ดา้นเง่ือนไขความรู้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การติดตาม
ข่าวสารเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือต่างๆ และน้อยท่ีสุด คือ การเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 5. ด้านการมีคุณธรรม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ มีการใช้สติในการ
ด าเนินชีวิตมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ชุมชนยงัคงยึดยดัการมีคุณธรรมในการด ารงชีวิต มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มี
ความอดทน  มีความเพียร แต่มีการยึดหลกัเดินทางสายกลางในการด าเนินชีวิตอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด กล่าวไดว้่า
การน้อมรับแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพฒันาประชาชนและชุมชนได้  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ เอ้ืองทิพย ์เกตุกราย (2551)ไดศึ้กษาเร่ือง การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนั
ของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ดา้นเง่ือนไขคุณธรรมในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการมีความอดทนในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคม 
รองลงมาคือการใชค้วามเพียรในการประกอบอาชีและอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 รายการโดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ การใหค้วามช่วยเหลือคนจน หรือคนดอ้ยโอกาส 
 
5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวจิยั 
 ในการศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : อ าเภอ
ปลายพระยา  จงัหวดักระบ่ี พบวา่ระดบัรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอ
ปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหาร
จดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัเทคนิคการบริหาร
จดัการโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการ
ช้ีน า ดา้นการควบคุม และรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระยา 
จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการมีคุณธรรม อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล  ดา้นการมีระบบภูมิคุม้กนั และดา้นการมีความรู้ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน พบวา่ รูปแบบการ
บริหารจัดการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จังหวดักระบ่ี เก่ียวกับเทคนิคการ
บริหารจดัการ เพศ การอาศยัอยูใ่นต าบล และจ านวนปีท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุ
และต าแหน่งในครัวเรือน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของอ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า จ านวนปีท่ีอาศยัอยู่ใน
ชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศ  อาย ุ ต าแหน่งในครัวเรือน และการอาศยัอยูใ่นต าบล โดยภาพรวม
แตกต่างกนั ความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคนิคการบริหารจดัการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปลายพระยา 
จงัหวดักระบ่ี  พบวา่ เทคนิคการบริหารจดัการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : อ าเภอ
ปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
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 1. ส าหรับชุมชน / ประชาชนทัว่ไป 
ประชาชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชท้ั้งดา้นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้

การออม การเรียนรู้ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน และการเอ้ืออารี รู้จกัสามคัคี 
เพ่ือหาทางน ามาประยกุตใ์ชก้บัตนเองและครอบครัวให้เหมาะสม การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีเป็น
ทางเลือกหน่ึง ซ่ึงพิจารณาร่วมกนัแลว้ว่าอยู่ในขีดความสามารถของประชาชนทั่วไปพึงกระท าได ้โดยเฉพาะ
สงัคมชนบทท่ีสามารถปฏิบติัไดท้นัที แต่หากเป็นสังคมเมือง ควรประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบับริบทของประชาชน
และชุมชนเมือง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถประยกุตใ์ชไ้ดทุ้กระดบั 

2. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง / ผูน้ าชุมชน 
   2.1 ดา้นการควบคุม หน่วยงานภาครัฐ เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือพฒันาการชุมชน ประจ า

อ าเภอ ควรมีการบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน ทุกระดบั จะตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมตั้งแต่ตั้งคณะท างานผูรั้บผิดชอบ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในทุกพ้ืนท่ี
ทุกหน่วยงาน ตอ้งมีการควบคุม ประสานงานกนัอยา่งจริงจงั ให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด เกาะติดพ้ืนท่ี และท่ีส าคญั
เจา้หนา้ท่ีควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.2 ด้านการมีความรู้ และระดับความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือพัฒนาชุมชนประจ าอ าเภอ ควรจัดหาแหล่งความรู้เพ่ิมเติมให้กับประชาชน เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วารสารหรือนิตยสาร เพ่ือให้เกิดการพฒันาความรู้ และควรจดัให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ในการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือขยายผลไปสู่การเป็นเครือข่ายท่ี
กวา้งข้ึนในสงัคม 

   2.3 ดา้นการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้หน่วยงานภาครัฐ เช่น องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พฒันาการชุมชนประจ าอ าเภอ และผูน้ าชุมชน ควรส่งเสริม และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดข้ึน เพื่อเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง โดยผสมผสานกับ
เทคโนโลยใีหม่ใหก้ลมกลืน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชน 
 
6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

1. เพื่อน าแนวทางท่ีไดไ้ปใช้ในการพฒันาการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ ผูน้ าชุมชนไดเ้ห็นความส าคญั และตระหนกัถึงการบริหารจดัการชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัชุมชนต่อไป 
 3. เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์แปรรูปผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน
ต่อไป และน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมากข้ึนต่อไป 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาใหก้ารช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากรองศาสตราจารย ์พูล
ฉัตร  วิชัยดิษฐ  ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.สนชัย ใจเย็นกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ทุก
ขั้นตอนของการด าเนินการวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอยา่งสูง ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุ ท่ี
กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี และขอขอบคุณผูน้ าชุมชน พร้อมทั้งขา้ราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และประชากรท่ีเขา้ร่วมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเขตพ้ืนท่ีอ าเภอปลายพระยา  จังหวดักระบ่ี ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และแบบ
สมัภาษณ์เป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี
ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้ แนวคิด และค าแนะน าท่ีเป็นแนวทางในการท าวิจยัคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณห้องสมุดปรีชา
สามารถ บณัฑิตวิทยาลยั  ท่ีกรุณาช่วยเหลือดา้นการคน้ควา้หนังสือต ารางานวิจยัต่างๆ และขอขอบคุณเพื่อนๆ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลัยทุกท่านท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ และเป็น
ก าลงัใจให้แก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด รวมถึงขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวเพชรพวง 
และเพ่ือนบา้นท่ีน่ารักทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัเสมอมา ประโยชน์และคุณอนัใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี 
ผูว้ิจยัขอมอบให้มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนส าเร็จการศึกษาสมดงั
หวงั 
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บทคดัย่อ 

เทศบาลต าบล หนองตาคง และหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี มีความ เห็นพอ้งท่ีจะแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภข์องวยัรุ่นในพ้ืนท่ี  โดยการจดัการระบบสุขภาพ เพ่ือป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน และชุมชน  โดยใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน  และสร้างเครือข่าย
กบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียว  ขอ้ง วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี ไดร่้วมกระบวนการในฐานะภาคีผูเ้ขา้มา
สนบัสนุนดา้นวชิาการ   จึงไดน้ าแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการด าเนินการการจดัการ
ระบบสุขภาพ เพ่ือป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน และ
ชุมชน  ในพ้ืนท่ีต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน ้ าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยมีระยะเวลาด า  เนินการตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 ถึง กนัยายน พ.ศ.  2556  ลกัษณะการด าเนินการ เป็นการท ากิจกรรมแบบ 4 ประสาน คือ 
บา้น วดั โรงเรียน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  เก็บขอ้มูลใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  การร่วมศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา   การร่วมวางแผน   การ
ร่วมด า เนินการ  การร่วมรับผลประโยชน์  และ การร่วมติดตามประเมินผล   โดยใชแ้บบสอบถาม  แบบสงัเกต 
และเอกสารการบนัทึกต่าง ๆ    ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  และใชก้ารวเิคราะห์เชิง
เน้ือหาส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  ผลการวจิยัพบวา่ ผูว้จิยัไดเ้ขา้มาท างานในชุมชน  โดยร่วมท างานในฐานะผูร่้วมงานท่ีเขา้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัชุมชน  ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจกรรมท่ีจะท าในชุมชน และไดรั้บการเพ่ิมศกัยภาพใน
การดูแลสุขภาพทางเพศเพ่ือป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นใน
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โรงเรียน และในชุมชน    โดยร่วมด าเนินกิจกรรมท่ีบา้น  วดั  และโรงเรียน  จากการประเมินผลหลงัการจดัการ
ระบบสุขภาพ พบวา่ อตัราการตั้งครรภข์องวยัรุ่นลดลงจากร้อยละ 27.50  ในปี 2555 เหลือ ร้อยละ 9.09 ในปี 2556 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จของการใชแ้นวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ คือ  การใชห้ลกัการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  และการเพ่ิมพลงัอ านาจใหชุ้มชน   

 
ค าส าคญั: การจดัการระบบสุขภาพ  การมีส่วนร่วมของชุมชน  การตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 
 
Abstract 

The local governor of Nongtakong District and health agencies in the area agreed to resolve teenage 
pregnancy which is a significant health problem of the district. A health system management was carried out as 
a key solution to prevent premarital sex and teenage pregnancies among adolescents in schools and community. 
A strategy of community participation and network collaboration among stakeholders was applied. Phra-pok-
klao nursing college was one of stakeholders mainly providing academic expertise and support to the initiative.  
From May 2012 to September 2013, Participatory Action Research (PAR) was conducted to accomplish a 
health system management in Nongtokong district, Umpher Pongnumrun, Chanthaburi province. Health 
promotion activities were implemented concerning the collaboration among four main settings: community, 
temple, school, and local governor. An evaluation was conducted utilizing both qualitative and quantitative 
approaches. Data was collected to examine community participation in five areas (problem assessment, 
planning, implementation, benefit sharing, and project evaluation) using self-administered questionnaire, 
observation form, and documentary records. Descriptive statistics and content analysis were employed for data 
analysis. 

The results showed that the researcher worked with the community as a partnership. Community 
members could make their own decision regarding health system management activities in the community. 
Community leaders  enhanced their competencies on reproductive health care to prevent premarital sex and 
teenage pregnancy among teenagers in schools and community. After health system was managed, it was found 
that a rate of teenage pregnancy in the area decreased from 27.50% to 9.09% 

Keys to success mainly accounted for by a new concept of health promotion consisting of community 
participation and community empowerment. 

Keywords:   Health system management, Community participation, Teenage Pregnancy 
 
1. บทน า 

การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของวยัรุ่นไทย  การส ารวจของกรมอนามยั ปี  2554  
พบวา่ วยัรุ่น 15-43%  มีเพศสมัพนัธ์แลว้  โดยอายเุฉล่ียของการมีเพศสมัพนัธ์ คือ 15.5 ปี  และส่วนใหญ่ไม่ใช้
ถุงยางอนามยัอยา่งสม ่าเสมอ  (กรมอนามยั, 2554 อา้งถึงใน ส านกัอนามยัและเจริญพนัธ์, 2555  )  ท าใหเ้กิดผล
กระทบตามมามากมาย เช่น การเกิดโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ การท าแทง้  เป็นตน้  
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จากรายงานของกรมอนามยัฉบบัเดียวกนัเปิดเผยวา่ วยัรุ่นทอ้งโดยไม่ตั้งใจมากกวา่ 700 คน ต่อวนั  และในจ านวน
น้ีคาดวา่มีการท าแทง้มากกวา่ 400 คน (กรมอนามยั, 2554)  สาเหตุของปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นมาจากตวัวยัรุ่น
เอง ไดแ้ก่ พฒันาการทางเพศ  ความรู้เร่ืองเพศศึกษา  ค่านิยมและทศันคติต่อการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่น  และมา
จากส่ิงแวดลอ้ม เช่น   การเขา้ถึงส่ือลามกไดง่้าย  ครอบครัวท่ีไม่อบอุ่น  ระบบการดูแลวยัรุ่นท่ี ยงัไม่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นตน้ (วโิรจน์ อารียก์ลุ, 2553)การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชน  เพ่ิม
สมรรถนะในการควบ คุมปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพ  และพฒันาสุขภาพของตนเองใหดี้   ในสถานการณ์ท่ีบุคคลนั้น
ยงัไม่เจ็บป่วยและไม่มีโรคเกิดข้ึนในขณะนั้น(สุรเกียรติ, 2551) การสร้างเสริมสุขภาพในวยัรุ่นเพ่ือป้องกนัการ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร จึงหมายถึง การมีกระบวนการส่งเสริมใหว้ยัรุ่นมีสมรรถนะในตนเองอยา่งเพียงพอ  ท่ีจะ
ดูแลตนเองใหมี้พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม  และมีการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัการตั้งครรภใ์น
วยัรุ่น  ซ่ึงการสร้างเสริมสุขภาพทางเพศแก่วยัรุ่น  จะช่วยแกปั้ญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นได ้

สถานการณ์การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นของจงัหวดัจนัทบุรีไดท้วคีวามรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติ
การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นท่ีสูงโดยตลอดนบัตั้งแต่ปี 2553-2555  คิดเป็น 60.9, 70.79, และ 48.66 ต่อหญิงตั้งครรภอ์าย ุ
15-19 ปี จ านวน 1,000 คน   โดยในปี 2555  จงัหวดัจนัทบุรีมีอตัราการตั้งครรภสู์งเป็นอนัดบัท่ี 16  ของประเทศ  
และสูงท่ีสุดในเขตภาคตะวนัออก (ขอ้มูลจากส านกังานสาธารณสุข จ.จนัทบุรี) สถานการณ์ดงักล่าวท าใหห้ลาย
ชุมชนเกิดการต่ืนตวัในการดูแลสุขภาพของวยัรุนในชุมชนตนเอง  ดงัเช่นต าบลหนองตาคง  อ าเภอโป่งน ้ าร้อน  
จงัหวดัจนัทบุรี   ผูน้ าชุมชน  โรงเรียน  และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการร่วมมือกนั
ในการแกไ้ข  และป้องกนัปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นชุมชน  จึงไดร่้วมกบัวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี  
ในการพฒันาระบบการสร้างเสริมสุขภาพวยัรุ่น  ตามแนวคิดการพฒันาสุขภาพชุมชนแบบยัง่ยนื (Minkler M. & 
Wallerstein N., 1997) และร่วมกนัพฒันาศกัยภาพของชุมชน  ผา่นกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
ท่ีมีหลกัการส าคญัคือ  การร่วมมือกนัท างานระหวา่งนกัวจิยักบัชุมชน  โดยร่วมมือกนัในฐานะผูร่้วมงาน ท่ีจะร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ (Green L.W., Deniel M., & Novick L., 2001)  ท าให้
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดใ้นดา้นสุขภาพและสุขภาวะ  และผลการวจิยัยงัท าใหท้ราบจุดแขง็  จุดอ่อน  ปัญหา
อุปสรรค  และส่ิงสนบัสนุน  ซ่ึงสามารถน าไปเป็นตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป  

 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือจดัการระบบสุขภาพ ในการป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น  
ของวยัรุ่นในโรงเรียน และในชุมชน ตามแนวคิดการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

2. เพ่ือประเมินผลส าเร็จของการจดัการระบบสุขภาพ ในการป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  
และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน และในชุมชน 
   
3. วธีิการวจิยั  อธิบายกระบวนการวจิยัและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีไดใ้ชใ้นงานวจิยั 
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วจิยัน้ีเป็นวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ท่ีประยกุตใ์ชแ้นวคิดการ
พฒันาชุมชนแบบยัง่ยนื ท่ีเนน้การมีส่วนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน โดยไดด้ าเนินการและประเมินความส าเร็จ
ของโครงการการจดัการระบบสุขภาพ เพ่ือป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 
ของวยัรุ่นในโรงเรียน และในชุมชน  อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ตามแนวทางการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม  โดยมีขอบเขตการประเมินใน  5 ดา้น ต่อไปน้ี (ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ, 2553)  (ไพโรจน์  ชลารักษ,์ 
2549) การร่วมศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา   การร่วมวางแผน  การร่วมด าเนินการ  การร่วมติดตามประเมินผล และ 
การร่วมรับผลประโยชน ์

พ้ืนท่ีในการศึกษาคือ  ต าบลหน่ึงใน อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี   มี 305 ครัวเรือน มีประชากร 
790 คน  เหตุผลในการเลือกพ้ืนท่ีน้ีเพ่ือการพฒันาเป็นหมู่บา้นตน้แบบคือ   เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีพบปัญหาการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่นในอตัร าสูง และมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ เส่ียงต่อปัญหาดา้นสุขภาพ สงัคม การศึกษา  และ
เศรษฐกิจ ท่ีจะตามมา และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสของการพฒันาสูง  ในเร่ืองของทรัพยากรในทอ้งถ่ิน และทุนทาง
สงัคมของชุมชน  ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัประกอบดว้ย    ตวัแทนประชาชนในต าบล ทุกหมู่  เพ่ือเขา้ร่วมในการ
ประชาคมหมู่บา้น    ตวัแทนคณะกรรมการชุมชน อยา่งนอ้ย 5 คน  ตวัแทนพระสงฆ ์อยา่งนอ้ย 1 รูป  ตวัแทนจาก
โรงเรียนในพ้ืนท่ี อยา่งนอ้ยโรงเรียนละ 1 คน     ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งนอ้ย 3 คนเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขจาก รพ.สต. อยา่งนอ้ย  1 คน   และ คณะผูว้จิยัจากวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุรี 

ขั้นตอนการพฒันาการจดัการระบบสุขภาพ เพ่ือป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน และในชุมชน  ประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญั  ดงัน้ี 

1. สร้างภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานประกอบดว้ย   เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ี   วทิยาลยัพยาบาล
พระปกเกลา้ จนัทบุรี  รพ.สต.ในพ้ืนท่ี  โรงเรียน และวดั โดยร่วมประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 

  2. จดัการประชุมผูน้ าชุมชน และภาคีเครือข่าย เพ่ือวเิคราะห์ปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นของพ้ืนท่ี  
และเสนอความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน 

3. จดัอบรมพฒันาศกัยภาพครู และ อสม.  1 คร้ัง  เก่ียวกบัแนวทางในการดูแลนกัเรียนวยัรุ่น และ
วยัรุ่นในพ้ืนท่ี 

4. จดัท าแผนในการดูแลนกัเรียนวยัรุ่น และวยัรุ่นในชุมชนโดย ครู และ อสม.เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั 
5. น าแผนสู่การปฏิบติัโดยครูและ อสม.  ภายใตก้ารสนบัสนุนของภาคีเครือข่าย  โดยกลุ่มเป้าหมาย

ประกอบดว้ยนกัเรียนวยัรุ่นในโรงเรียน ด าเนินการโดยครู และกลุ่มวยัรุ่นในชุมชน และผูป้กครองท่ีมีเด็กวยัรุ่นใน
ครอบครัว ด าเนินการโดย อสม. และเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. พระสงฒ ์

6. ใหพ้ระสงฆใ์นชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหว้ยัรุ่น  อบรมธรรมะให้
นกัเรียน และเปิดพ้ืนท่ีวดัเป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรคข์องวยัรุ่น 

7. ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม  
8. ด าเนินการประเมินผลการมีส่วนร่วมในกระบวนการวจิยั 
กิจกรรมการจดัการระบบสุขภาพเพ่ือป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภใ์น

วยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน และในชุมชน  ตามแนวคิดการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืดงัแสดงในรูปภาพท่ี 1  
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วจิยัน้ีเก็บขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึง เดือนกนัยายน  พ.ศ.2556 
โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ และสามารถตอบค าถามการวจิยัไดค้รบถว้น  
ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล  ใชก้ารวเิคราะห์เชิงสถิติ และการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา   

 
4. ผลการวจิยัและอภิปราย 
 ผลการวจิยัจะ น าเสนอผลการด าเนินงานตามแนวทางการวจิยัเชิงปฏิบติั การแบบมีส่วนร่วม  ดงัต่อไปน้ี  

4.1 การร่วมศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา  
พบวา่ภาคีทุกภาคส่วนไดร่้วมประชุม   เพ่ือร่วมกนัใหข้อ้มูลเร่ืองปัญหาและความตอ้งการใน 

การดูแลวยัรุ่นของชุมชน   ซ่ึงพบวา่มีการตั้งครรภใ์นกลุ่มวยัรุ่นหญิงเพ่ิมมากข้ึน และจากขอ้มูลผลการ วจิยัเร่ือง
การส่ือสารเร่ืองเพศศึกษาของพอ่แม่กบัลูกวยัรุ่น (ราตรี อร่ามศิลป์, 2555)  ซ่ึงเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้น
ครอบครัว ไดแ้ก่พอ่แม่ ผูป้กครอง  ยงัมีการส่ือสาร/สอนเพศศึกษาใหก้บัลูกวยัรุ่นนอ้ย เน่ืองจากไม่มีความรู้ในการ
สอนเพศศึกษา และไม่มัน่ใจในการสอนลูกวยัรุ่น  และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่เด็กเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาจาก
เวปไซด ์คลิปวดีีโอ ต่างๆ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม   ปัจจยัดา้นครูพบวา่ครูส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจในขอบเขต
เน้ือหา และเทคนิควธีิในการสอน   ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมจึงมีขอ้เสนอใหมี้การวางแผนร่วมกนัในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

1. ตอ้งการใหมี้การเพ่ิมศกัยภาพครู และประชาชน ซ่ึงเร่ิมจากกลุ่ม ครู  อสม. โดยจดัอบรมพฒันา
ศกัยภาพครู อยา่งนอ้ยโรงเรียนละ 1 คน และ อสม. หมู่ละอยา่งนอ้ย 1 คน  รวม 80  คน ในการดูแลนกัเรียนวยัรุ่น 
และวยัรุ่นในพ้ืนท่ี 

2. จดัอบรมนกัเรียนทั้งในระดบัวยัรุ่นวยัเรียน ชั้น มธัยม 1-6 จ านวน 133 คน และเด็กชั้น
ประถมศึกษา 5 และ 6 จ านวน 120  คน ในการดูแลตนเองดา้นสุขภาพทางเพศ 

3. จดัท าแผนในการดูแลนกัเรียนวยัรุ่นในโรงเรียน และวยัรุ่นในชุมชนโดย ครู อสม. และเจา้หนา้ท่ี 
สาธารณสุข  

4.2 การร่วมวางแผน และร่วมด าเนินการ  ไดมี้การวางแผนการด าเนินการร่วมกนัดงัน้ี 
จดัการอบรมพฒันาศกัยภาพครู และ  อสม. โดยใชพ้ื้นท่ีของโรงเรียนมธัยมของต าบล โดยไดรั้บ

งบประมาณสนบัสนุนจากเทศบาลต าบลและมีอาจารยจ์ากวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี เป็นทีมวทิยากร
ร่วมกบัวทิยากรท่ีมีประสบการณ์ในการอบรม    หลงัจากนั้นมีการจดัการอบรมเร่ือง การป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์
ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน  ใหก้บักลุ่มนกัเรียนวยัรุ่น  โดยทีมอาจารยจ์าก
วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี  ครู และ อสม.  

หลงัจากการจดัอบรมใหก้บัวยัรุ่นแลว้ ใหก้ลุ่มครูและ อสม. เป็นทีมวทิยากรเพ่ือจดัอบรมใหก้บั
กลุ่มเด็กวยัเรียน โดยมีอาจารยจ์ากวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี เป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงจากการด าเนิน  การ
พบวา่กลุ่ม อสม. มีความสามารถและความมัน่ใจเพ่ิมข้ึนในการสอนและใหค้วามรู้กบัเด็ก และพบวา่มีความ  
คุน้เคยและทราบขอ้มูลของเด็ก เน่ืองจากอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัเด็ก ท าใหส้ามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัเด็ก  ๆได้
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ง่าย และเร็วข้ึน ส่วนกลุ่มครูพบวา่มีครูส่วนหน่ึงสามารถเป็นวทิยากรและสอนเพศศึกษาไดม้ัน่ใจมากข้ึน แต่จะมี
บางส่วนมีภารกิจอ่ืนๆ มากท าใหย้งัไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ท่ี แต่จะคอยดูแลนกัเรียนใหร่้วมกิจกรรมต่าง ๆ  

เม่ือไดจ้ดัอบรมทั้งกลุ่มแกนน าและกลุ่มนกัเรียนแลว้  ไดมี้การนดัประชุมวางแผนร่วมกนั ระหวา่ง
ทีม ผูน้ าชุมชน  ครู  อสม.  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   อาจารยจ์ากวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี  เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานและวางแผนการท างานใหเ้กิดความต่อเน่ืองโดยเนน้ไปท่ีกลุ่ม ครู และ อสม. โดยมีการ
วางแผนแบ่งพ้ืนท่ีหมู่บา้นตามความรับผิดชอบเป็นหมู่ ๆ ซ่ึงมีบริบทท่ีคลา้ยคลึงกนั ส่วนใหญ่มีความเห็นเหมือน  
กนัวา่ควรเร่ิมตั้งแต่เด็กอายยุงันอ้ยเพราะจะสอนง่าย โดยกลุ่มอสม.เป็นผูใ้หค้วามรู้กบัผูป้กครองในพ้ืนท่ีตนเอง 
ส่วนในโรงเรียนเป็นหนา้ท่ีของครูในโรงเรียนท่ีจะเขา้มาช่วยกนัจดักิจกรรมต่าง  ๆ  ในส่วนของวดัเนน้การอบรม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ในวนัพระ และโอกาสต่างๆ ใหม้ากข้ึน   และมีการเฝ้าระวงัในกลุ่มเส่ียงโดยการเคาะ
ประตูบา้นพดูคุยกบัวยัรุ่น ผูป้กครองและสงัเกตพฤติกรรมรวมถึงสอนเร่ืองการป้องกนัการตั้งครรภ ์ในกลุ่มท่ี
พบวา่อาจเกิดการตั้งครรภไ์ดโ้ดยเนน้การสอนแบบตวัต่อตวัเพ่ือไม่ใหเ้ด็กรู้สึกอาย และกลวัท่ีจะพดูคุยดว้ย 

4.3  การร่วมรับผลประโยชน ์
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งนกัวจิยักบัชุมชน  นกัวจิยัไดเ้ขา้ ไปท า 

วจิยั ไดเ้ขา้ไปเรียนรู้วถีิชีวติของชุมชน สุดทา้ยคือไดต้อบค าถามงานวจิยั ซ่ึงหมายถึงการน าเสนอขอ้เท็จจริงใหม่ ๆ 
ใหก้บัแวดวงวชิาการ  ในขณะท่ีชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ในหลาก หลายรูปแบบเช่นกนั ไดแ้ก่ 

4.3.1  กลุ่มแกนน าครู และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข มีความรู้เก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาเด็กวยัรุ่น  
วยัเรียน และผูป้กครองเร่ือง การป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นใน
โรงเรียน และในชุมชนเพ่ิมข้ึน  จาก ค่าเฉล่ียก่อนเขา้รับการอบรม  4.42  เป็น ค่าเฉล่ีย 4.75 หลงัการอบรม    
 4.3.2  กลุ่มแกนน าอสม และผูป้กครอง  มีความรู้ เก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาเด็กวยัรุ่น วยัเรียน 
และผูป้กครองเร่ือง การป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน 
และในชุมชนเพ่ิมข้ึน  จาก ค่าเฉล่ียก่อนเขา้รับการอบรม  2.84  เป็น ค่าเฉล่ีย 3.62  หลงัการอบรม    

4.3.3 กลุ่มวยัรุ่น มีความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองและ การป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อน 
วยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น เพ่ิมข้ึน ดงัน้ี ในกลุ่มอาย ุ13-15 ปี   มีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก  4.74  เป็น 4.90 
และกลุ่มอาย ุ16-18 ปี มีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก  4.51  เป็น 4.75   และพบวา่ความตั้งใจในการท่ีจะไม่มีเพศสมัพนัธ์ใน
กลุ่มอาย ุ13-15 ปี สูงข้ึน จากร้อยละ 56 เป็นร้อยละ 67 และกลุ่มอาย ุ16-18 ปี เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 37  

4.3.4 กลุ่มวยัเรียน อาย ุ10-12 ปี  หลงัเขา้รับการอบรม โดยแบ่งเป็นฐาน รวม 8 ฐาน พบวา่ 
ทุกฐานเด็กมีความรู้ และทศันคติในการตั้งใจท่ีจะไม่มีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เพ่ิมข้ึนทุกฐาน  ทุกกลุ่ม 

4.3.5 อตัราการตั้งครรภใ์นกลุ่มวยัรุ่นในพ้ืนท่ีลดลง จากการประเมินผลหลงัด าเนินกิจกรรม   
6 เดือน  โดยเก็บขอ้มูลจากพ้ืนท่ีพบวา่อตัราการคลอดของวยัรุ่นอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ในพ้ืนท่ีลดลงจากร้อยละ  27.50 
ในปี 2555 เหลือ ร้อยละ 9.09 ในปี 2556  ซ่ึงคาดวา่อาจมีผลมาจากการด าเนินการร่วมกนัของชุมชนและภาคี
เครือข่าย และอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามตอ้งรอการติดตามประเมินอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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      4.3.6    เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมโครงการแลว้ไดมี้การส ารวจความพึงพอใจ  โดยวดัเป็นระดบั
ความเห็นดว้ยต่อโครงการ  จาก 1 (เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด) ถึง 5 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด)  ผลการประเมินพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดบัดีข้ึนไป โดยมีค่าเฉล่ีย 4.10 

4.4  ความเขม้แขง็ของชุมชน 
เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีตระหนกัถึงการดูแลจดัการระบบสุขภาพ เพ่ือป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อน

วยัอนัควร และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน และในชุมชน  และตอ้งการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนื  จึงบรรจุเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นในแผนสุขภาพชุมชนของเทศบาล ปีงบประมาณ 2557 และ
ถ่ายทอดไปยงัแผนของชุมชน และโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมใหท้ ากิจกรรมท่ี บา้น วดัและโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
นอกจากนั้นแกนน าในชุมชนไดว้างแผนจะขยายผลไปยงัหมู่บา้นและชุมชนอ่ืน ๆ  

4.5 การร่วมประเมินผล 
ผูน้ าชุมชนและภาคีอ่ืน ๆ ไดร่้วมประชุมกบัผูว้จิยัเพ่ือประเมินความกา้วหนา้ของโครงการเดือนละ 

1 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง หลงัจากนั้นติดตาม ทุก 3 เดือน 2 คร้ัง  ตลอดระยะการท าโครงการ  ในการประชุมแต่ละคร้ัง
ผูว้จิยัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้น้ าชุมชนแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งเสมอภาคกบัผูว้จิยั  มีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั ส่วนการประเมินผลเชิงปริมาณ  ชุมชนมีบทบาทในการเก็บขอ้มูล  ผูว้จิยัเป็นผูว้เิคราะห์และรายงานผล 
 
5 สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

การวจิยัน้ีใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน   ท่ีชุมชนและนกัวจิยัไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัในฐานะ
ผูร่้วมงาน   และมีบทบาทหนา้ท่ีและศกัด์ิศรีท่ีเท่าเทียม   ถึงแมว้า่ในบางกิจกรรมชุมชนจะเห็นพอ้งกบัส่ิงท่ีนกัวจิยั
น าเสนอก็ตาม  แต่การตดัสินใจสุดทา้ยก็ยงัอยูท่ี่ชุมชน ลกัษณะเช่นน้ี Arnstein (1976) กล่าววา่  เป็นความร่วมมือ
ของชุมชนอยา่งแทจ้ริงในระดบั “Partnership” คือนกัวจิยัและชุมชนท างานร่วมกนัแบบหุน้ส่วนคร่ึงต่อคร่ึง การมี
ส่วนร่วมเป็นการกระตุน้ใหชุ้มชนรู้สึกต่ืนตวั รัก และมีเป็นเจา้ของชุมชน (Sense of ownership) 
            นกัวจิยัเช่ือในศกัยภาพของคนในชุมชน  วา่ถา้ชุมชนไดรั้บการพฒันา จะสามารถดูแลกนัเองได ้ โดยยดึ
หลกัส่ีประสาน  โดยรวมเอาบา้น วดั โรงเรียน และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มาเป็นแกนในการด าเนินงาน  
นอกจากนั้นไดป้ระสานใหภ้าคส่วนอ่ืน ๆ ของรัฐ เขา้มารับทราบและใหก้ารสนบัสนุนการท าโครงการ  การท าใน
ลกัษณะน้ีนอกจากจะท าใหง้านส าเร็จง่ายข้ึน  ยงัท าใหชุ้มชนรับรู้แหล่งทรัพยากรท่ีจะส าคญัท่ีชุมชนจะสามารถ
เขา้ถึงได ้ หากตอ้งการพฒันาชุมชนในอนาคต  แต่ส่ิงท่ีส าคญัส าหรับชุมชนคือการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื จึงจะประสบความส าเร็จและสร้างเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผูว้จิยัยงัตอ้งติดตามการด าเนินการ 
และผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนในระยะยาวต่อไป 
      จุดเด่นท่ีส าคญัของการด าเนินการจดัการระบบสุขภาพ เพ่ือป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 
และการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ของวยัรุ่นในโรงเรียน และในชุมชนคร้ังน้ีคือ  เด็กและวยัรุ่นในพ้ืนท่ีลว้นเป็นลูกหลาน
และทรัพยากรท่ีส าคญัของชุมชนท่ีจะเป็นอนาคตของชุมชนต่อไป จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะประชาชนในพ้ืนท่ี
ชุมชนตอ้งช่วยกนัดูแลไม่วา่อนาคตของเด็กและวยัรุ่นจะเป็นอยา่งไรยอ่มมีผลกระทบกลบัสู่ชุมชนอยา่งแน่นอน 
ดงันั้นจึงเป็นแรงผลกัดนัใหชุ้มชนหนัมาช่วยกนัดูแลลูกหลาน ซ่ึงหมายถึงอนาคตของชุมชนนัน่เอง   
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6  การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 ผลประโยชน์ท่ีชดัเจนของการวจิยัน้ีคือต าบลหนองตาคง อ าเภอโปงน ้ าร้อน  ไดเ้ป็นอ าเภอตน้แบบ
เร่ืองการหยดุปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น   อตัราอุบติัการณ์ของปัญหาปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ในพ้ืนท่ีต าบล
หนองตาคง  อ าเภอโป่งน ้ าร้อนลดลง มีการขยายผลอ าเภอเร่ืองการหยดุปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นไปยงัชุมชน 
อ่ืน ๆ  ในส่วนของโรงเรียนและชุมชน มีศกัยภาพในการจดัการระบบสุขภาพ ตามสภาพปัญหา 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวจิยัเร่ืองน้ีส าเร็จลุล่วงได้  ดว้ยความกรุณาอยา่งยิง่ของ เทศบาลต าบลหนองตาคง ผูน้ าชุมชน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตาคง คณะครู อสม . ผูป้กครอง และ นกัเรียน ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือ  และ
อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลส าหรับงานวจิยัน้ีเป็นอยา่งดีท าใหไ้ดข้อ้ มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ตามความมุ่ง
หมาย   ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง  
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับสุขภาพองคการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วิธีการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะหเอกสาร นําเสนอ
รายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธในทิศทางบวก
ตอสุขภาพองคการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตัวแปรหลักที่ควรนํามาศึกษาคือ ปจจัยสุขภาพองคการ
ใน 3 ดานไดแก ดานภารกิจ ดานการธํารงรักษา และดานความเจริญเติบโตและการพัฒนา ในสวนของปจจัยภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก (1) มิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ (2) มิติการสรางแรงบันดาลใจ
(3) มิติการกระตุนทางปญญา และ (4) มิติการเอาใจใสตอปจเจกบุคคล ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนการเพ่ิมพูน
องคความรูเก่ียวกับสุขภาพองคการ อันจะนําไปสูแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตอไป

คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง สุขภาพองคการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

Abstract
The objective of this research was to examine the relationship between transformational leadership

and organizational health of Local Administrative Organization. The study methods of this research were
literature review and documents analysis. The research was presented in descriptive analysis. The findings
indicated that the transformational leadership has positive relationship to organizational health of Local
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Administrative Organization. The main variables were three factors of organizational health comprising task,
maintenance, and growth and development. The factors of transformational leadership comprising 4
dimensions: (1) idealized influence, (2) inspirational motivation, (3) intellectual stimulation, and (4) individual
consideration. Hence, this research enhances knowledge about organizational health leading to development of
organizational health of Local Administrative Organization.

Keywords : Transformational Leadership, Organizational Health, Local Administrative Organization

1. บทนํา
การขับเคล่ือนประเทศทามกลางปจจัยสภาพแวดลอมและสถานการณบานเมืองที่เปล่ียนแปลงไปจาก

อดีตอยางมาก รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรประเทศ (country strategy) เพ่ือเปนกรอบทิศทางสําคัญที่มีเปาหมาย
รวมกันกับทุกภาคสวนเพ่ือที่จะผลักดันนโยบายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม เรงสรางสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐใหสามารถผนึกกําลังเปนระบบครบ
วงจรและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2556)

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูความเปล่ียนแปลงที่เกิดจากความสัมพันธแบบภูมิภาคนิยมใหมที่เรียกวา
“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) การเปล่ียนแปลงในครั้งนี้จะมีผลตอการกําหนดนโยบายของ
หนวยงานสวนทองถ่ิน เอกชน และภาครัฐ การเตรียมตัวรับส่ิงที่จะเกิดขึ้นสําหรับทุกฝายจึงเปนส่ิงจําเปนในการ
เตรียมรับความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น (ไชยวัฒน  ค้ําชู , 2555) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมากมาย ได
สรางเงื่อนไขใหม ๆ ของการบริหารการปกครองสวนทองถ่ินในระดับที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน การปกครองสวน
ทองถ่ินของประเทศไทยที่เคยปรับตัวมาตั้งแต  พ.ศ. 2540 นั้น จะตองมีความทาทายที่นําไปสูการปรับตัวครั้งใหม
ซ่ึงจะเกิดผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึงปจจุบันอยูในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) ไดมีการประเมินไววาประเทศไทยตองเผชิญกับความเส่ียงในเรื่องของการบริหารภาครัฐที่ออนแอ
ไมสามารถขับเคล่ือนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2554) ซ่ึงการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการทําใหภารกิจและอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจมากขึ้นในการจัดทําบริการสาธารณะ (โกวิทย  พวงงาม, 2550)
องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ิน และภาครัฐคาดหวังวาจะ
ชวยพัฒนาคุณภาพสังคมใหกับทองถ่ินไดอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ , 2549)

โดยองคการเปนกลุมของบุคคลซ่ึงมีปฏิสัมพันธกันและมีบทบาทหนาที่ประสานสัมพันธกันเพ่ือทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว (Robbins, 2001) จึงจําเปนที่จะตองสรางระบบการทํางานขึ้นมาเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนด การพิจารณาเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานขององคการที่ดี ที่จะสงผลตอ
ประสิทธิผลขององคการนั้น สวนหนึ่งสามารถพิจารณาไดจากสุขภาพองคการ (organizational health) สอดคลอง
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กับงานวิจัยของ Cemaloglu (2011) ที่พบวาหากทุกระบบยอยในองคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน จะสงผลดี
ตอสุขภาพองคการและสามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการได

แนวคิดสุขภาพองคการเปนแนวคิดเชิงบวกที่เนนสังคม บุคคล ทรัพยากร รวมทั้งความสามารถทาง
กายภาพขององคการ (Ramnik & Debasis, 2007) เปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใหเห็นถึงความมี
ประสิทธิผลขององคการในสภาพแวดลอมตางๆ ที่เปล่ียนแปลงไปและวิธีการที่องคการตอบสนองตอความ
เปล่ียนแปลงนั้น(Janice, 2000) ซ่ึงสุขภาพองคการ คือความสามารถขององคการในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม (Naomi, 2013) เนื่องจาก
ประสิทธิผลขององคการพิจารณาไดจากความสามารถในการปรับตัวขององคการ (Hoy & Miskel, 2005) โดยที่
สุขภาพองคการถูกกําหนดใหเปนความสามารถขององคการในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม การสราง
ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในมวลหมูสมาชิกขององคการ ตลอดจนเพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายขององคการที่ไดกําหนด
ไว (Korkmaz, 2004) และระดับสุขภาพองคการยังมีความสัมพันธกับความสามารถในการที่จะบรรลุเปาหมายของ
องคการ (Altun, 2001) สุขภาพองคการเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการที่องคการสามารถบริหารจัดการ
โดยใชประสิทธิภาพขององคการไดอยางเหมาะสม เพ่ือจัดการกับการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่สุขภาพองคการสามารถอธิบายไดจากประสิทธิภาพขององคการ องคการที่
มีสุขภาพดีคือองคการที่ประสบความสําเร็จไดอยางยาวนาน (Nashba, 2007)

การบริหารเปนเรื่องเก่ียวกับคนและงาน เปนการใชศาสตรและศิลปในการทํางานเพ่ือใหสามารถครอง
ใจคนและไดผลงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  และการที่จะทําให
สมาชิกภายในองคการทุมเทอยางเต็มที่ไดนั้น  ผูบริหารจะตองเปนผูนําที่ดี เพ่ือใหพนักงานเกิดความทุมเทในการ
ทํางานสงผลใหเกิดสุขภาพองคการที่ดี สอดคลองกับการศึกษาของ Julie A. Lyden และ William E. Klingele
(2000) ไดศึกษาพบวา บทบาทผูนํามีความสําคัญตอการมีสุขภาพที่ดีขององคการ นั่นคือการที่ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําที่มีประสิทธิภาพถือวาเปนปจจัยหลักที่สงผลตอสุขภาพองคการในทุกองคการ จะเห็นไดวาผูนํา (Leader) จึง
เปนปจจัยที่สําคัญย่ิงประการหนึ่งตอความสําเร็จขององคการ ทั้งนี้เพราะผูนํามีภาระหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงในการใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานตางๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
วางไว  ปญหาที่เปนที่สนใจของนักวิชาการจึงเกิดในลักษณะที่วา ผูนําอยางไรหรือมีวิธีการอยางไรจึงจะทําให
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามเกิดความผูกพันกับงาน แลวทุมเทความสามารถและพยายามที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ
ดวยความเต็มใจ (บํารุง สาริบุตร, 2555) ภาวะผูนํา (leadership) เปนกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมซ่ึงผูนํา
พยายามที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูตามในการจูงใจสมาชิกขององคการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจน
การรักษาความสัมพันธดานความรวมมือและการทํางานเปนทีม องคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนําคือ การ
แนะนํา (guide) การช้ีนํา (direct) การมีอิทธิพลเหนือ (influence) ภาวะผูนําจึงไมใชการมีพลังอํานาจ (power) หรือ
การมีอํานาจหนาที่ (authority) แตเปนการมีวิสัยทัศน (vision) และมีเปาประสงค (sense of purpose) ผูนําการ
เปล่ียนแปลงจึงตองเปนผูที่สามารถแนะนํา ช้ีนํา และมีอิทธิพลเหนือผูอื่นในการนําการเปล่ียนแปลงที่สําคัญมาสู
องคการ (Jahan, Rounaq, 2007)

- 337 -



ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เปนทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวทางภาวะผูนําแนวใหม (the new leadership
approach) ที่ไดรับความนิยมและไดถูกนําไปใชอยางแพรหลายในชวงสองทศวรรษที่ผานมา (Mahar, 2004 ;
สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2548) ดวยเหตุผลวาสถานการณของโลกปจจุบันองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองเผชิญ
กับการแขงขันระหวางองคการมากขึ้น ตางตระหนักถึงความสําคัญในความจําเปนที่ตองมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือ
ความอยูรอดขององคการ ซ่ึงทําใหการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดเดิมไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับยุค
สมัยในปจจุบัน ดังนั้นความสัมพันธระวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับสุขภาพองคการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จึงเปนเรื่องสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาศึกษาคนควาเพ่ือองคการจะไดนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตอไป

2. วัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับสุขภาพองคการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

3. วิธีการวิจัย
การศึกษานี้เปนการทบทวนวรรณกรรม (literature review) การวิเคราะหเอกสาร (document analysis)

และนําเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (analytical description) ใชขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดย
การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งการสืบคนขอมูล จากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตางๆไดแก business source, emerald, science direct, scopus, DOAJ, ABI, google scholar เปนตน
โดยคําสําคัญที่ใชในการสืบคนขอมูล คือ organizational health และ Transformational Leadership ในช่ือเรื่อง
(title) ของงานวิจัย และมีการจัดหมวดหมูของสาระที่นํามาสังเคราะหโดยการจําแนกเปนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ
กับตัวแปรหลักของการวิจัย ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของแลวมาวิเคราะหและจับประเด็นที่สําคัญ

4. ผลการวิจัยและอภิปราย
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเช่ือมโยงไปสูความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ

สุขภาพองคการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 สุขภาพองคการ

สุขภาพองคการเปนแนวคิดที่เก่ียวกับการพัฒนาองคการ ซ่ึง Miles (1973) นักวิเคราะห
องคการเชิงพฤติกรรมศาสตรไดเริ่มศึกษาเก่ียวกับ “สุขภาพองคการ” และไดกลาวไววา  สุขภาพองคการ เปนเรื่อง
ความตองการที่จะพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมตางๆ ที่กระทํารวมกันในองคการ โดยอาศัยการศึกษาคนควาวิจัย
เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวทางในการปรับปรุงองคการใหสามารถดํารงอยูทามกลางสภาพแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม มีการบริหารจัดการไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นได อยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ Miles ไดกําหนดมิติเพ่ือวัดสุขภาพองคการที่มีความเก่ียวของกับคุณลักษณะหรือความ
ตองการของระบบใน 3 ดาน 10 มิติ ดังนี้คือ ดานภารกิจ (task) ประกอบดวย มิติการมีเปาหมายที่ชัดเจน มิติการ
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ส่ือสารอยางเหมาะสม และมิติการใชอํานาจในทางที่ดี ดานการธํารงรักษา (maintenance) ประกอบดวย มิติการใช
ทรัพยากรบุคคล มิติความสามัคคีในกลุม มิติขวัญกําลังใจ และดานความเจริญเติบโตและการพัฒนา (growth and
development) ประกอบดวย มิติดานนวัตกรรมในการทํางาน มิติความสามารถในการปรับตัว และมิติ
ความสามารถในการแกปญหา ดังนั้นการศึกษาสุขภาพองคการจึงเปนการศึกษาความสามารถของระบบภายใน
ขององคการ  ซ่ึงไมเพียงทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลเทานั้น  หากยังสามารถพัฒนาเพ่ือใหองคการมีความ
สมบูรณย่ิงขึ้นได ซ่ึงการศึกษาสุขภาพองคการของ Mohsen, Mohammad, Naghi & Sayed (2014) ไดยืนยันวา
สุขภาพองคการมีอิทธิพลมากที่สุดตอคุณภาพและผลผลิตขององคการ สอดคลองกับการศึกษาของ Freyedon &
Zainab (2011) ที่ใหความเห็นวา สุขภาพองคการเปนส่ิงที่สําคัญมากจึงพยายามมีการวิจัยที่จะหาวิธีการแกปญหา
สําหรับสุขภาพองคการในการปรับปรุงพัฒนาองคการ

4.2 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
การบริหารเปนเรื่องที่เก่ียวกับคนและงาน จึงตองใชการปกครองอยางมีศิลปะเพ่ือใหสามารถครอง

ใจคนและไดผลงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ผูนํา (leader) จึงเปนปจจัยที่สําคัญย่ิงประการหนึ่งตอ
ความสําคัญขององคการ ในปจจุบันจากสภาวการณตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว หลายองคการจึงมุงพัฒนาและใหความสําคัญกับพฤติกรรมผูนําการ
เปล่ียนแปลง ดวยแนวคิดที่วา การมีผลการปฏิบัติงานสูงเกิดมาจากการเปล่ียนแปลงคานิยม เจตคติ และแรงจูงใจ
ของพนักงาน (Bass, 1985) ซ่ึงในทัศนะของ Bass ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูนําการเปล่ียนแปลงวามีความสัมพันธ
ทางบวกกับปริมาณความสําเร็จของผูตามทั้งดานความเต็มใจในการใชความพยายามเปนพิเศษในการทํางาน ความ
พึงพอใจตอผูนํา  การเห็นความสําคัญของเปาหมายและผลการดําเนินงานขององคการ

ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ไดรับความนิยมและถูกนําไปใชอยางแพรหลายมากที่สุด ในชวง 2
ทศวรรษที่ผานมา (Mahar, 2004) ดวยมูลเหตุวาสถานการณของโลกยุคปจจุบันองคการทั้งหลายในภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือองคการไมแสวงหากําไรเผชิญกับการแขงขันระหวางองคการมาก ขึ้น ตางตระหนักถึงความ
จําเปนตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือความอยูรอดขององคการ เปนผลใหการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดเดิมไม
สอดคลองกับยุคสมัยอีกตอไป ผูนําการเปล่ียนแปลงในองคการไมแสวงหากําไร วัฒนธรรมและภาวะผูนําของการ
ดําเนินงานที่เปนเอกลักษณจะนําองคการไปสูความมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยผลกระทบของภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงในองคการที่ไมแสวงหากําไรหรือองคการที่ใหบริการสาธารณะ แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับ
องคการประเภทอื่น ๆ โดย Paarlberg & Lavigna (2010) ใหความเห็นวา ภาวะผูนําที่มีความสมํ่าเสมอเปนแรงขับ
เคล่ือนที่สําคัญที่สุดในการสรางความพึงพอใจใหกับพนักงานในองคการของรัฐ  สวน Lu (2006) ไดคนพบวา ใน
องคการที่ไมแสวงหากําไร ผูนําที่รับรูถึงการเปล่ียนแปลงมีภาวะผูนําที่ทรงคุณคา และ Freeborough (2012) ได
พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน นอกจากนี้
อติกานต  ปนสุข (2550) ยังพบวาบทบาทภาวะผูนําที่สําคัญ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงสุด
และมีบทบาทสําคัญในการสรางใหองคการมีสุขภาพดี ตลอดทั้งบํารุง สาริบุตร ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การเปนองคกรสุขภาวะ พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสงผลโดยออม Judge & Piccolo (2004) พบวา ภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงสงผลตอการปฏิบัติงานขององคการ ตอมา Piccolo & Colquitt (2006) ไดศึกษาพบวา ภาวะ
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ผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานในดานงานและดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับ Tsai, Chen & Cheng (2009) ที่ศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานของพนักงาน

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเกิดจากการผสมผสานแนวคิดภาวะผูนําหลายทฤษฎี โดยตัวแปรภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก (1) มิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ (idealized influence) ซ่ึงหมายถึง
การที่ผูนํามีอิทธิพลตอตอความคิดและการกระทําของผูตามทั้งดานอารมณ จริยธรรมและคุณธรรม (2) มิติการ
สรางแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) เปนเรื่องราวความสามารถของผูนําในการจูงใจใหผูตามเช่ือม่ันตอ
ศักยภาพของตนในการขับเคล่ือนองคการไปสูความสําเร็จ  ดวยการช้ีใหเห็นถึงความปรารถนาและวิถีทางที่
ตองการบรรลุ การสรางแรงบันดาลใจจึงเปนการกระทํารวมกันระหวางผูนํากับผูตามโดยมีศูนยกลางที่วิสัยทัศน
และภารกิจขององคการ (3) มิติการกระตุนทางปญญา (intellectual stimulation) เปนการสรางแรงกระตุนใหผูตาม
มีอิสระและอํานาจในการรังสรรคความคิดใหมๆ ในการทํางาน โดยไมยึดติดกับแนวทางเดิมที่เคยเปนมา (4) มิติ
การเอาใจใสตอปจเจกบุคคล (individualized consideration) เปนเรื่องราวของการใหความสนใจดูแลผูตามใน
ฐานะผูมีคุณคาและความสําคัญตอองคการ รวมไปถึงการพัฒนาสนับสนุน ขัดเกลาพฤติกรรมอันมีจุดเนนที่ความ
ตองการ ความสนใจและศักยภาพที่แตกตางกันของผูตามแตละคนเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาการเจริญเติบโตของ
บุคลากร ผานกระบวนการติดตอและปฏิสัมพันธ (Bass & Riggio, 2006)

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผลการวิจัยไดดังภาพ ที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
กับสุขภาพองคการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับสุขภาพ
องคการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการทบทวนวรรณกรรมพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมี
ความสัมพันธในทิศทางบวกตอสุขภาพองคการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตัวแปรหลักที่ควรนํามา
ศึกษาคือ ปจจัยสุขภาพองคการใน 3 ดานไดแก ดานภารกิจ ดานการธํารงรักษา และดานความเจริญเติบโตและการ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
- การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ
- การสรางแรงบันดาลใจ
- การกระตุนทางปญญา
- การเอาใจใสตอปจเจกบคุคล

สุขภาพองคการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- ดานภารกิจ
- ดานการธํารงรักษา
- ดานความเจริญและการพัฒนา
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พัฒนา ในสวนของปจจัยภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก (1) มิติการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ
(2) มิติการสรางแรงบันดาลใจ (3) มิติการกระตุนทางปญญา และ (4) มิติการเอาใจใสตอปจเจกบุคคล

5.2 ขอเสนอแนะ
โดยมีขอเสนอแนะวา สําหรับงานวิจัยในอนาคตควรนํากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดไปพัฒนาตอ

เปนโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยนําไปศึกษาในเชิงประจักษเพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดังกลาว

6. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ความรูที่ไดจากการศึกษาจะเปนการเพ่ิมองคความรูเก่ียวกับสุขภาพองคการ อันจะนําไปสูแนวทางใน

การพัฒนาสุขภาพองคการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ยังสามารถทําใหผูบริหารมีทิศทางในการ
บริหารงานที่ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยการนําขอมูลมากําหนดเปนนโยบาย  มาตรการ และแผนการปฏิบัติงานในองคการ
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บทคดัย่อ   
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ 2)เพื่อศึกษา
รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือพนกังานในองคก์าร
ท่ีไดรั้บรางวลัองคก์ารรักษามาตรฐานความเป็นองคก์ารสุขภาวะ ในปี พ.ศ. 2555 จ านวน 222 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี Enter  
  ผลจากการศึกษาพบวา่ 1) ระดบัความสุขในการท างานในภาพรวมมีระดบัความสุขในการท างานของพนกังานอยู่ระดบั
มีความสุขมาก(X=3.88, SD=.49) เม่ือพิจารณาตวัแปรย่อย พบว่าความสุขทางจิตวิญญาณมีค่าเฉล่ียสูงสุด(X=4.12, SD=.57)       
2) รูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความสุขในการ
ท างานของพนักงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 (r =.24 และ .34) ตามล าดบั 3) รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ
ส่งผลในทางบวกกบัความสุขในการท างานของพนกังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสามารท านายความสุขใน
การท างานของพนกังานไดร้้อยละ 11.3(adj R2 = .113)  นอกจากน้ียงัพบว่าการใชอิ้ทธิพลดา้นอุดมการณ์ส่งผลในทางบวกกบั
ความสุขในการท างาน ความสุขทางสังคม และ ความสุขทางจิตวิญญาณ ส่วนการกระตุ้นการใช้ปัญญาส่งผลในทางบวก
ความสุขทางอารมณ์ และส าหรับการมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคลส่งผลในทางลบกบัความสุขทางสงัคม  
 
ค าส าคญั : ความสุขในการท างาน  รูปแบบภาวะผูน้ า  องคก์ารสุขภาวะ 
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Abstract  
The objective of the study entitled were 1) to study the happiness in working levels of employees in the health care 

organizations. 2) to study the factors effecting happiness in working of employees in the health care organizations. The 
questionnaire was utilized as a research instrument for 222 employees who were used to be the sample of the study. 
Instrument used in this study is a questionnaire for use in research, including frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Pearson’s product moment correlation coefficient and enter multiple regression analysis. Results showed that:        
1) The happiness in working levels of employees in the health care organizations was at high level, on the overall (X=3.88, 
SD=.49).And when considering sub-variables show that spiritual happiness was at a highest level(X=4.12, SD=.57).               
2) Transactional leadership and Transformation Leadership were correlated positively to happiness in working of employees 
at .01 level of signification (r =.24 and .34 respectively).3) Transformation Leadership effecting positively to happiness in 
working of employees at .05 level of signification It could predict working happiness at percentage. 11.3 (adj R2 = .113), Also 
It was found from the study that: Idealized influence effecting positively to happiness in working of employees, happiness of 
society and happiness of Spiritual, Intellectual stimulation effecting positively to happiness of emotional, and Individualized 
consideration effecting negative to happiness of society.  

  
Keywords: happiness, leadership style, health care organization 
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บทน า  
การต่ืนตวัในเชิงวิชาการเก่ียวกบัเร่ืองความสุขในหลายปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัยงัคงเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจ

จากบรรดาผูน้ าในหลายๆประเทศ และมีการน าแนวพฒันาเร่ืองความสุขไปก าหนดเป็นนโยบายและแผนการพฒันาประเทศ
อยา่งจริงจงั หลงัเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540การสะทอ้นผลของเศรษฐกิจช้ีให้เห็นถึงความผดิพลาดในการพฒันาประเทศ เป็น
ผลท าให้ทุกภาคส่วนต่างเร่ิมตระหนัก และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา “ดชันีช้ีวดัความอยู่ดีมีสุข” จึงเป็นแนวทางหน่ึง
ส าหรับการพฒันาและถูกน าเขียนเป็นแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (2540-2544) หลงัจากนั้นก็มีการ
พยายามพฒันากนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งรูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั เป็นตน้ ปัจจุบนั
แนวทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ( 2555 -2559) ยงัเน้นการเสริมสร้างประเทศให้แข็งแกร่ง โดยการ
เสริมสร้างทุนสงัคม  โดยเนน้การให้ความส าคญัในดา้นการพฒันาศกัยภาพของคนเพ่ือให้สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีคุณภาพ  

แต่อยา่งไรกต็ามในช่วงท่ีผา่นมาคือ ช่วงมกราคม– มิถุนายน 2555 สถาบนัวิจยัประชากรและสังคมมหาวิทยาลยัมหิดล 
สนับสนุนโดยส านักสนับสนุนสุขภาวะองคก์รส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมี้การส ารวจ
ความสุขคนท างานในประเทศไทย โดยมีการส ารวจคนท างานในภาครัฐและภาคเอกชนทัว่ประเทศ พบว่าความสุขคนท างานใน
ประเทศไทยมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 61.1 โดยระดบัค่าคะแนนในมิติดา้นผอ่นคลายอยู่ในค่าคะแนนเฉล่ียท่ีต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงอยู่
ในระดับความสุขต ่ากว่าเป้าหมาย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,2555)ซ่ึงสอดคล้องกรม
สุขภาพจิตท่ีไดร้ายงานสถานการณ์และแนวโน้มความเครียดของคนไทย ในช่วงเดือนเมษายน 2552 ถึง มกราคม 2555 พบว่า
ความเครียดของคนไทยมีแนวโน้มค่อยๆลดลงอย่างต่อเน่ืองและเร่ิมสูงข้ึนโดยช่วงเดือนตุลาคม 2554 มีค่าความเครียดเพ่ิมเป็น
ร้อยละ 10.5  โดยปัญหาท่ีเกิดจากความเครียดมี 5 สาเหตุคือ 1) ปัญหาเร่ืองการเงิน 2) ปัญหาเร่ืองการงาน 3) ปัญหาความไม่สงบ
ของบา้นเมือง 4) ปัญหาครอบครัว และ 5) ปัญหาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ( วรวรรณ จุฑาและคณะ,2557) รวมถึงซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขท่ีพบว่าแนวโน้มปัญหาการฆ่าตวัตายของประชากร ตั้งแต่ปี 
2548-2553 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในวยัท างานอายุระหว่าง 15-59 ปี ซ่ึงมีอตัราการฆ่าตวัตายสูงสุด 7.1 ต่อแสนประชากรโดยมี
สาเหตุมาจากความเครียด (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์,2553) และความเจบ็ป่วยในการท างาน(Moorhead and Griffin,2010)  

นอกจากน้ีพบอตัราการลาออกและการเลิกจ้างของพนักงานในปี 2554-2555 เป็นผลจากการไม่มีความสุขในการ
ท างานและแสดงออกมาในรูปของการลาออก ซ่ึงแนวโน้มของการลาออกและการเลิกจา้งในปัจจุบนัยงัคงมีอย่างต่อเน่ืองและมี
อตัราท่ีสูงเพ่ิมข้ึนจากปี 2553และ2554 เม่ือพิจารณาถึงขอ้มูลทางสถิติพบว่าผูป้ระกนัตนท่ีประสงคล์าออกนั้นมีจ านวนมากกว่า
การเลิกจา้งคือผูเ้ลิกจา้งคิดเป็นร้อยละ 18.15 และผูล้าออกคิดเป็นร้อยละ 82.41 ซ่ึงยอ้นไปยงัปี 2553 และ 2554 ก็จะพบว่าขอ้มูล
ไม่มีการเปล่ียนแปลงกล่าวคือมีอตัราดงัเช่นปี 2555 และเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 0.42 โดยผูป้ระกนัตนไดใ้ห้เหตุผลจากการลาออก
และเลิกจา้งไวว้่าตอ้งการเปล่ียนงานใหม่  ตอ้งการดูแลคนในครอบครัว ค่าจ้างและรายไดล้ดลง  มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ ไม่มี
ความสุขในการท างาน หัวหน้าไม่ดูแลใส่ใจ หรือไม่ให้เกียรติ การท างานไม่มีความปลอดภยั และไม่รู้สึกผูกพนักบัองคก์าร 
นอกจากน้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวในหลายบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมยงัมีความตอ้งการแรงงานจ านวนมากแต่ในทางกลบักนั
ผลแสดงอตัราของการเขา้ออกของพนกังานมีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงยอ่มแสดงให้เห็นถึงสภาพของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารท่ีส่งผล
ต่อการท างานของพนักงานอนัท าให้พนักงานเหล่านั้นไม่มีความสุขท่ีจะท างานต่อไป และตดัสินใจลาออก(กรมจดัหางาน, 
2557) 
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 จากขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงปัญหาของแรงงานเหล่านั้นท่ีประเทศชาติหรือองคก์ารตอ้งสูญเสียไป ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงให้ความส าคญัของประเด็นในการลาออกของพนักงานไวท่ี้พนักงานเหล่านั้นไม่มีความสุขในการท างาน ซ่ึงมีการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าการท่ีพนกังานขาดความสุขในการท างานนั้นมนัส่งผลต่อขวญัก าลงัในการท างาน(ไกรสฤษฏ ์จนัทร์
แช่มช้อย,2551) การลากิจ  การลาป่วย  การมาสาย หรือการขาดงานเป็นประจ า  ตลอดจนท าให้ผลผลิตต ่า และการเจ็บป่วยซ่ึง
เป็นผลมาจากโรคเครียดในการท างาน (กรมสุขภาพจิต,2544) และในทางตรงกนัขา้มถา้พนักงานในองคก์ารมีความสุขในการ
ท างานการเพ่ิมผลิตผล การเพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ การสร้างสรรคง์าน การลดความสูญเสียจากกระบวนการ
ผลิต การขาดงานและการลางาน  ความเจบ็ป่วยท่ีเกิดจากความเครียดในการท างาน อุบติัเหตุต่างๆจากการท างานจะลดลง (บุญจง 
ชวศิริวงศ,์ 2550 : 61) และยงัท าให้พนักงานมีความผูกพนัและรักในองคก์ารดว้ย(ประทุมทิพย ์เกตุแกว้, 2551: 1) ส าหรับ
ประเดน็ของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ห้น ้ าหนกัของปัจจยัท่ีจะศึกษาไปท่ีภาวะผูน้ า เน่ืองจาก Ulrich D. & Smallood, Norm 
(2006)ไดก้ล่าวไวอ้ย่างน่าสนใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ าในองคก์ารว่าองคก์ารใดท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพทุกระดบั
จะสามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และแต่ถา้องคก์ารใดขาดความต่อเน่ืองของภาวะผูน้ าก็จะส่งผลความส าเร็จ
ของธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชยัเสฎฐ ์พรหมศรี.(2549)ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าความสามารถของการเป็นผูน้ าจะเป็นกุญแจท่ีส าคญัในการ
น าองคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จหรือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้นเช่ือไดว้่าภาวะผูน้ าในองคก์ารถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและน่าสนใจ
ส าหรับการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่มีการศึกษาเร่ืองของภาวะผูน้ ากบัความสุขในการท างานโดยมุ่งศึกษาเชิงลึกของ มิติ
ทางกาย มิติทางอารมณ์ มิติทางสังคมและมิติทางจิตวิญญาณ ยงัไม่พบว่ามีงานวิจัยใดๆทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี
ท าการศึกษาเร่ืองน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท าการศึกษาวิจยัน้ีเพ่ือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัความสุขในการท างาน ซ่ึงน่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจดัการงานดา้นแรงงานวยัท างานท่ีมีจ านวนมากในประเทศ ให้เขาไดมี้การเสริมแรงในการ
ท างานไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการ นับเป็นการสร้างคุณประโยชน์ในโลกอนาคตทางดา้นทุนมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง
และคุณค่า ดงันั้นการศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้ ากบัความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลัองคก์าร
รักษามาตรฐานความเป็นองค์การสุขภาวะซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ี ดีและน่าสนใจ และมีคุณค่าควรศึกษาเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ใน
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัความสุขในการท างานให้มีความใหม่ และลึกเพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลประโยชน์ต่อทั้งพนักงาน องค์การและ
ประเทศชาติในระยะยาวในการลดปัญหาการสูญเสียแรงงานในการท างานในองคก์าร 
 
วตัถุประสงค์  
 การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ 
 

กรอบแนวคดิ  
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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                      ตวัแปรอสิระ      
                 ตวัแปรตาม 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วธิีด าเนินการวจิยั 
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานขององคก์ารธุรกิจ 9 แห่งท่ีไดรั้บรางวลัองคก์ารรักษา 
มาตรฐานความเป็นองคก์ารสุขภาวะในปี พ.ศ. 2555 โดยมีจ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน 22,217 คน  

1.2 กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัในการวิจยั คือพนกังานขององคก์ารธุรกิจ 9 แห่งท่ีไดรั้บรางวลัองคก์ารรักษามาตรฐาน 
ความเป็นองคก์ารสุขภาวะในปี พ.ศ. 2555 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้าก
การค านวณขนาดตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน(Krejcie & Morgan,1970 : 607-610)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 378 คน 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา(Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง .6-1  รวมทั้งมีการทดสอบความ
เช่ือมัน่(Reliability) โดยหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 (รูปแบบภาวะผูน้ า)และส่วนท่ี 3 (ความสุขในการ
ท างาน)ของแบบสอบถาม พบว่าไดค่้าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแต่ละปัจจยัอยู่ระหว่าง0.70-0.91ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมี
คุณภาพท่ีเช่ือไดต้ามเกณฑท่ี์ยอมรับ จึงน าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริงท่ีก าหนดไว ้ ส าหรับแบบสอบถามผูว้ิจยัแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ  

1.แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา   
ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาท่ีท างานกบัองคก์าร และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 7 ขอ้ 

2.แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้ าโดยผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเองตามแนวคิดของ แบส(Bass) และ         
อโวลิโอ( Avolio) (1992)มี 2 รูปแบบไดแ้ก่ 1.รูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนประกอบดว้ย การให้รางวลัตามสถานการณ์ 
และการบริหารแบบวางเฉลย มีค่าความเช่ือมัน่รายดา้นเท่ากบั .86 และ .70 ตามล าดบั จ านวน 9 ขอ้ และ2.รูปแบบภาวะผูน้ าแบบ

รูปแบบภาวะผู้น าแบบเปลีย่นสภาพ (TTCR) 
- การใชอิ้ทธิพลดา้นอุดมการณ์ (TH) 
- การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคล (TIC) 
- การกระตุน้การใชปั้ญญา (TIS) 
- การดลใจ (TI) 

 

 

 

ความสุขในการท างาน (TTH) 
- ความสุขทางกาย (TPW) 
- ความสุขทางอารมณ์ (TEW) 
- ความสุขทางสงัคม (TSW) 
- ความสุขทางจิตวิญญาณ (TSPW) 

  
 

 

รูปแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลีย่น (TTC) 
 - การให้รางวลัตามถานการณ์  (TCR) 
- การบริหารแบบวางเฉย  (TME) 
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เปล่ียนสภาพประกอบดว้ย การใชอิ้ทธิพลดา้นอุดมการณ์  การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคล  การกระตุน้การใชปั้ญญา และการ
ดลใจ มีค่าความเช่ือมัน่รายดา้นเท่ากบั .88, .91, .89 และ .82 ตามล าดบั โดยแบบสอบถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดบัของลิเคอร์ท(Likert,1993 : 247) จ านวน 23 ขอ้ 

3.แบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการท างานโดยผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเองตามแนวคิดของประเวศ วสี (2551)  
ประกอบดว้ยความสุขทางกาย ความสุขทางอารมณ์  ความสุขทางสังคม และความสุขทางจิตวิญญาณ มีค่าความเช่ือมัน่รายดา้น
เท่ากบั .71, .91, .88 และ.84 ตามล าดบั โดยแบบสอบถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบัของลิเคอร์ท
(Likert,1993 : 247) รวมจ านวน 27 ขอ้ 

4. ขอ้เสนอแนะ 
การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็และรวบรวมขอ้มูล งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีการรวบรวมขอ้มูลทางไปรษณีย ์(Mail Survey) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเกบ็และรวบรวมขอ้มูลแลว้มาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows โดยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยก าหนดระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
สรุปผลการวจิัย  
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 222 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 68.5 และ31.5 ตามล าดบั มีช่วงอายุอยู่ในช่วง30-39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45.9 สถานภาพสมรสอยู่ใน
สถานภาพสมรสมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ48.6 ส าหรับการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 47.3  ระดบั
ต าแหน่งงานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 67.6 ระยะเวลาท่ีท างานกบัองคก์ารอยูใ่นช่วง 10 ปีข้ึนไปมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ42.3 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่สูงกวา่ 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 66.2   
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยด้านรูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน              
2) ปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ และ3) ปัจจยัดา้นความสุขในการท างานโดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็น
การแจกแจงขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปร โดยผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัน้ี ดงัตารางท่ี1 
 
ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่    SD ระดับการปฏบิตัิของผู้น า 
รูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 3.25 .65 ปฏิบติับางคร้ัง 

การให้รางวลัตามสถานการณ์ 3.22 .82 ปฏิบติับางคร้ัง 
การบริหารแบบวางเฉย 3.28 .68 ปฏิบติับางคร้ัง 

รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ 3.40 .74 ปฏิบติับางคร้ัง 
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การใชอิ้ทธิพลดา้นอุดมการณ์ 3.56 .86 ปฏิบติับ่อยคร้ัง 
                การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคล 3.25 .81 ปฏิบติับางคร้ัง 

การกระตุน้การใชปั้ญญา 3.36 .82 ปฏิบติับางคร้ัง 
การดลใจ 3.41 .82 ปฏิบติับ่อยคร้ัง 

ความสุขในการท างาน 3.88   .49 มาก 
ความสุขทางกาย 3.86 .69 มาก 

                ความสุขทางอารมณ์ 3.66          1.04 มาก 
ความสุขทางสงัคม 3.87           .58 มาก 
ความสุขทางจิตวิญญาณ 4.12  .57 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 สามารถน าเสนอผลการวิจยัเพ่ือตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้1 และขอ้2 ดงัน้ี 
  
 วตัถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ ผลการวิจยัปรากฏวา่ 
 1.ปัจจยัดา้นความสุขในการท างาน พบว่ามีระดบัความสุขในการท างานของพนกังานในภาพรวมมีระดบัความสุขใน
การท างานอยูร่ะดบัมีความสุขมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.88 มีค่า SD .49 เม่ือวิเคราะห์ในองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นความสุขทางกาย  
ความสุขทางอารมณ์  ความสุขทางสังคม และความสุขทางจิตวิญญาณ พบว่าความสุขทางจิตวิญญาณ มีค่าเฉล่ียสูงสุด(4.12)  มี
ระดบัความสุขในการท างานของพนกังานอยูร่ะดบัความสุขมาก ส่วนความสุขทางอารมณ์มีค่าเฉล่ียต ่าสุด(3.66) มีระดบัความสุข
ในการท างานของพนกังานอยูร่ะดบัความสุขมากเช่นกนั 
 
 วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานในองค์การสุขภาวะ ผลการวิจยั
ปรากฏวา่ 
 1. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่ารูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและรูปแบบภาวะผูน้ า
แบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความสุขในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05     
(r =.24 และ .34) ตามล าดบั ส่วนการให้รางวลัตามสถานการณ์ และการบริหารแบบวางเฉยมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
ความสุขในการท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01และ.05 (r =.25 และ .15) ตามล าดบั ส าหรับการใช้
อิทธิพลด้านอุดมการณ์  การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล  การกระตุน้การใช้ปัญญา และการดลใจมีความสัมพนัธ์ในทิศ
ทางบวกกบัความสุขในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 (r =.35, .23, .33 และ .32) ตามล าดบัเม่ือ
วิเคราะห์ตวัแปรย่อยของความสุขในการท างาน พบว่า รูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบั
ความสุขดา้นอารมณ์  ดา้นสงัคม และดา้นจิตวิญญาณ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั.01(r =.23, .21, และ .17) ตามล าดบั ส่วนรูปแบบ
ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความสุขดา้นอารมณ์  ดา้นสังคม และดา้นจิตวิญญาณ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั.01(r =.28, .26, และ .29) ตามล าดบั  ส่วนรูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพพบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสุขทางกาย 
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2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยเลือกวิธีการ Enter   
หลงัจากมีการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ิแบบเพียร์สัน พบว่าไม่มีปัญหาท่ีจะละเมิดขอ้สมมติฐานในการ

วิเคราะห์ตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ต่อไป โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
(ตอบวตัถุประสงคข์อ้ 3) 

 
 ตารางที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

Standardized Coefficients (Beta) 
 TTC TCR TME TTRC TH TIC TIS T

I 
TT
H 

TPW TEW TSW TSPW 

สมการท่ี 1 - - - 0.363 - - - -  na na na na 
สมการท่ี 2 - - - - 0.290 - - -  na na na na 
สมการท่ี 3 - - - - - - - - -  na na na 
สมการท่ี 4 - - - - - - 0.249 - - na  na na 
สมการท่ี 5 - - - - 0.308 -0.33 - - - na na  na 
สมการท่ี 6 - - - - 0.303 - - - - na na na  

หมายเหตุ :  ( - ) หมายถึงไม่ sig  () หมายถึงก าหนดให้เป็นตวัแปรตาม  (na) หมายถึง ไม่ทดสอบ 
 

จากตารางท่ี 2 ผลสรุปการวิจยัปรากฏวา่ 
1.รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพส่งผลในทางบวกต่อความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะใน

ภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถท านายความสุขในการท างานไดร้้อยละ 11.3 (adj R2 = .113) 
2.ส่วนปัจจยัยอ่ย พบว่า การใชอิ้ทธิพลดา้นอุดมการณ์ส่งผลในทางบวกต่อความสุขในการท างาน ความสุขทางสังคม 

และความสุขทางจิตวิญญาณของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   นอกจากน้ีการกระตุน้การ
ใช้ปัญญาส่งผลในทางบวกต่อตวัแปรความสุขทางอารมณ์ของพนักงานในองคก์ารสุขภาวะ รวมถึงการมุ่งความสัมพนัธ์เป็น
รายบุคคล ส่งผลในทางลบต่อตวัแปรความสุขทางสงัคมของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

 
อภปิรายผลการวจิัย  

1. ปัจจยัดา้นความสุขในการท างาน พบว่า พนกังานในองคก์ารสุขภาวะมีระดบัความสุขในการท างานในภาพรวมอยู่
ระดบัมีความสุขมาก  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ความสุขทางจิตวิญญาณมีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือความสุขทางสังคม โดยมี
ระดบัความสุขในการท างานอยูร่ะดบัความสุขมากทั้งสองปัจจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Robbins and Judge (2009) ไดส้รุปเก่ียวกบัจิต
วิญญาณในการท างานไวว้่าการท่ีองคก์ารไดส้นบัสนุนให้พนกังานมีการตระหนกัว่าคนมีชีวิตภายใน (Inner Life) ท่ีไดรั้บการ
หล่อเล้ียงและถูกหล่อเล้ียงดว้ยงานท่ีมีความหมาย องคก์ารจะตระหนกัวา่คนมีทั้งจิตใจและจิตวิญญาณ มีการแสวงหาความหมาย
และเป้าหมายในงานของพวกเขา และมีความปรารถนาท่ีจะมีสัมพนัธ์กบัความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 
เช่นเดียวกบัรัตติกรณ์ จงวิศาล.(2555) ท่ีกล่าววา่ องคก์ารควรให้ความส าคญักบั จิตวิญญาณในการท างาน เพ่ือส่งเสริมให้ผลการ
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ปฏิบติังานสูงข้ึน กจ็ะน ามาซ่ึงความสุขในการท างาน ซ่ึงเช่ือวา่เป็นสาเหตุท่ีท าให้พนกังานในองคก์ารสุขภาวะมีความสุขในการ
ท างาน 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ ากบัความสุขในการท างานของพนักงานพบว่ารูปแบบภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนและรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความสุขในการท างานของพนกังาน อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.13-0.78 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสิรินทร แซ่ฉัว่ (2553)ท่ี
พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานคือภาวะผูน้ า ซ่ึงเช่ือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท าให้พนกังานในองคก์ารสุขภาวะ
มีความสุขในการท างาน 

3. รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานในองคก์ารสุขภาวะ พบว่าคือรูปแบบภาวะผูน้ า
แบบเปล่ียนสภาพ ได้แก่  การใช้อิทธิพลดา้นอุดมการณ์  การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล        
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 3.1 รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพส่งผลในทางบวกต่อความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัNgoc-Hong Dao , In-Soo Han. (2013) พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ของพนกังานในองคก์าร ความผกูพนัในองคก์าร และความพึงพอใจ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานไดถู้กหล่อหลอมตามแนวคิด
ของการเสริมสร้างองคก์รสุขภาวะในเร่ืองของการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวพ้ร้อมกบัการเติบโตและการพฒันาบุคลากรไปพร้อม
กนั รวมถึงสุขภาพของพนกังาน และการสร้างจุดหมายร่วมกนัของทั้งองคก์าร มุ่งเน้นการปรับกระบวนการท างานใหม่ และมี
แนวการปฏิบติังานท่ีสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั (Smet, Loch, Schaninger, 2007) ท าให้พนักงานมีมุมมองของการท างานท่ี
เปล่ียนไปจากอดีต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Abd Rahman Ahmad and others. (2013) ท่ีพบว่ารูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพไดรั้บ
การยอมรับเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานมากกว่ารูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน นอกจากน้ีเม่ือพิจารณารูปแบบภาวะผูน้ า
แบบเปล่ียนสภาพ ท าให้เห็นถึงความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงแนวคิดขององคก์รสุขภาวะกบัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ
วา่เป็นในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั  คือรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีการสร้างการรับรู้ให้กบัพนกังาน
ในองคก์ารจนท าให้พนักงานเกิดการยอมรับ ความรู้สึกไวว้างใจ ให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา และเล่ือมใส ตลอดจนมีการ
แสดงออกถึงบทบาทของภาวะผูน้ าท่ีดี การเป็นตวัอย่างท่ีดีทั้งอารมณ์ ความคิด  การสร้างแรงบนัดาลใจ การท างานเป็นทีม การ
ผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ขปัญหาอย่างมีสติปัญญา การมีเป้าหมายชีวิตท่ีดี การกระตุน้ให้เกิดการกระตือรือร้นในการท างาน และ
การอยากท างานเพ่ือส่วนรวม การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน และการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
เช่นเดียวกบัแนวคิดขององคก์รสุขภาวะในเร่ืองของการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวพ้ร้อมกบัการเติบโตและการพฒันาบุคลากรไป
พร้อมกนั รวมถึงสุขภาพของพนกังาน และการสร้างจุดหมายร่วมกนัของทั้งองคก์าร มุ่งเน้นการปรับกระบวนการท างานใหม่ 
และมีแนวการปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าเป็นเหตุผลท่ีมาของการเกิดความสุขในการท างานของ
พนกังานในองคก์ารสุขภาวะ  

3.2 การใช้อิทธิพลดา้นอุดมการณ์ส่งผลในทางบวกต่อความสุขในการท างานของพนักงานในองคก์ารสุขภาวะ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Glibreath (2001) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชาและความสุขทางจิตใจของพนกังาน พบวา่ พฤติกรรม
ของผูบ้งัคบับญัชามีผลกระทบต่อความสุขทางจิตใจของพนกังาน และเม่ือพิจารณาในองคป์ระกอบพบว่า การใชอิ้ทธิพลดา้น
อุดมการณ์มีระดบัการปฏิบติัของผูน้ าในมุมมองของพนักงานอยู่ระดบัปฏิบติับ่อยคร้ัง และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เม่ือพิจารณา
ประเดน็ขอ้ค าถามพบวา่ การมีคุณสมบติัของการเป็นผูน้ าท่ีดีมีค่าเฉล่ียสูงสุด และรองลงมาคือไดรั้บการยกย่องช่ืนชม ศรัทธาใน
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คุณธรรม ความดี และตามดว้ยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างเสมอให้กบัพนกังาน ซ่ึงจากผลการศึกษาช้ีให้ทราบถึงรูปแบบผูน้ า
ขององคก์ารท่ีไดรั้บรางวลัองคก์ารรักษามาตรฐานความเป็นองค์การสุขภาวะ เป็นส่วนใหญ่มีการใช้รูปแบบภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนสภาพในดา้นการใชอิ้ทธิพลดา้นอุดมการณ์ โดยเฉพาะการปฏิบติัของผูน้ าองคก์ารเร่ืองการมีคุณสมบติัของการเป็นผูน้ าท่ี
ดีและการเป็นแบบอยา่งท่ีดี ซ่ึงเช่ือวา่เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลัองคก์าร
รักษามาตรฐานความเป็นองคก์ารสุขภาวะซ่ึงสอดคลอ้งกบั Jackson, J. David. (2008) พบวา่พฤติกรรมผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพคือ 
การใชอิ้ทธิพลดา้นอุดมการณ์ สามารถส่ือสารอย่างชดัเจนในเร่ืองของวิสัยทศัน์และความเขา้ใจต่อเป้าหมายของภารกิจให้แก่ผู ้
ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวคิดของ Manion (2003) ท่ีไดก้ล่าวถึงผลท่ีเกิดจากความสุขน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นอารมณ์ทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเด่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพ่ิมมากข้ึน การร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล มีการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และผลจากการประสบความส าเร็จในการท างาน ท าให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น ความสุข ความ
สนุกสนาน ท าให้สถานท่ีท างานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์และมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี บุคคลท่ีปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสุข
สนุกสนานท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความผกูพนัในงาน ท าให้คงอยู่ใน
องคก์รต่อไป ซ่ึงเช่ือมัน่วา่เป็นเหตุผลท่ีมาของการเกิดความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ 

3.3 การกระตุน้การใชปั้ญญาส่งผลในทางบวกต่อความสุขทางอารมณ์ของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัชุติมา ปัญญาพินิจนุกร.(2555) ไดส้รุปผลกระบวนการจิตปัญญาช่วยส่งเสริมสมัพนัธภาพ การยอมรับและการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสมกบัเพ่ือนร่วมงาน ก่อให้เกิดความสุขในการท างาน เช่นเดียวกบั Halimah M. Yusof (2013) ท่ีพบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์มีความเช่ือมโยงกบัภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ รวมถึงมีผลกระทบต่อการติดตามงานและผลลพัธ์ขององคก์าร เม่ือ
พิจารณาในองคป์ระกอบพบวา่ การกระตุน้การใชปั้ญญามีระดบัการปฏิบติัของผูน้ าในมุมมองของพนกังานอยู่ระดบัการปฏิบติั
เป็นบางคร้ัง เม่ือพิจารณาประเด็นขอ้ค าถามพบว่าการเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนวคิด วิธีการท างานใหม่ๆมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
และรองลงมาคือพนกังานสามารถแสดงทศันะและมุมมองเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งหลากหลายแง่มุม   ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
พนกังานในองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลัองคก์ารรักษามาตรฐานความเป็นองคก์ารสุขภาวะ จะถูกผูน้ ากระตุน้ให้เกิดความคิดริเร่ิมใน
ส่ิงใหม่ๆ  น าเสนอแนวคิดใหม่ๆในการแกไ้ขปัญหาและมีการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นระบบมากข้ึน และรวมถึงการเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆไดด้ว้ยวิธีท่ีหลากหลายในการแกไ้ขปัญหา หรือในการท างาน ไม่หลงอยู่กบัวิธีเดิมๆ เป็นผลท าให้พนกังานไม่เครียดใน
เร่ืองงาน และสถานท่ีท างานซ่ึงเช่ือไดว้่าน่าเป็นเหตุผลของท่ีมาของความสุขทางอารมณ์ของพนกังานในองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลั
องคก์ารรักษามาตรฐานความเป็นองคก์ารสุขภาวะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Diener and Oishi (2004) ไดก้ล่าวไวว้่าคนท่ีมี
ความสุขจะมีอารมณ์บวกสูง และคิดท าแต่ส่ิงท่ีดีๆ แต่กลบักนัถา้คนท่ีขาดความสุขจะมีอารมณ์บวกต ่า และคิดจะท าแต่ในเร่ือง
ไม่ดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manion (2003) ไดก้ล่าวถึงผลท่ีเกิดจากความสุขน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
อารมณ์ทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพ่ิมมากข้ึน การร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล มีการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และผลจากการประสบความส าเร็จในการท างาน ท าให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น ความสุข ความ
สนุกสนาน ท าให้สถานท่ีท างานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์และมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี บุคคลท่ีปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสุข
สนุกสนานท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความผกูพนัในงาน ท าให้คงอยู่ใน
องคก์รต่อไป ซ่ึงเช่ือมัน่วา่เป็นเหตุผลท่ีมาของการเกิดความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ 
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3.4 การใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ส่งผลในทางบวกต่อความสุขทางสังคมของพนักงานในองค์การสุขภาวะ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสิรินทร แซ่ฉัว่ (2553)ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานคือภาวะผูน้ า รวมถึง การไดรั้บการยอมรับ 
การมีความสัมพนัธ์อนัดีเป็นมิตรกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน นอกจากน้ีการใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ยงัเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และรูปแบบวิธีการด าเนินงานต่างๆขององคก์าร ต้องเป็นผูท้  าความเขา้ใจและความ
ถูกตอ้งชดัเจนในการท างานให้กบัพนกังานในองคก์าร รวมถึงตอ้งมีบทบาทในการเสริมแรงกระตุน้ให้เกิดแรงบนัดาลใจในการ
ท างาน การท างานเป็นทีม ซ่ึงจะส่งผลให้พนกังานมีความพร้อมและอยากท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นผลท าให้พนกังาน
เกิดการยอมรับและความรู้สึกไวว้างใจ ให้ความเคารพนบัถือ ศรัทธา และเล่ือมใส จะน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในเร่ืองของกฎระเบียบในท่ีท างาน และการอยูร่่วมกนัของพนกังานจะเป็นลกัษณะพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่แกร่งแย่งเชิง
ดี มีความรักสามคัคี ส่งผลท าให้เกิดความสุขในการท างาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manion (2003) ไดก้ล่าวถึงผลท่ีเกิดจาก
ความสุขน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอารมณ์ทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น 
การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานเพ่ิมมากข้ึน การร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นดว้ยเหตุและผล มีการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และผลจากการประสบความส าเร็จในการท างาน ท าให้
แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น ความสุข ความสนุกสนาน ท าให้สถานท่ีท างานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์และมีสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีดี บุคคลท่ีปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสุขสนุกสนานท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย มีความผูกพนัในงาน ท าให้คงอยู่ในองค์กรต่อไป ซ่ึงเช่ือมัน่ว่าเป็นเหตุผลท่ีมาของการเกิดความสุขในการ
ท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ 

3.5 ส่วนการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลส่งผลในทางลบต่อความสุขทางสังคมของพนักงานในองคก์ารสุขภาวะ 
เม่ือพิจารณาประเดน็ขอ้ค าถามพบวา่ในมุมมองของพนกังานให้คะแนนเร่ืองการสนบัสนุนให้มีการพฒันาตนเองเป็นรายบุคคลมี
ค่าสูงสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสุขท่ีลดลงได้ เน่ืองจากการพฒันาตนเองเป็นรายบุคคลหรือการมีก าหนดเป้าหมายเป็น
รายบุคคลท าให้พนกังานเกิดการแข่งขนักนั แย่งชิง และขดัแยง้กนั ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อองคก์ารมากกว่าผลดีในระยะยาว ดงันั้น
การพฒันาพนกังานในเชิงรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพน่าจะเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนัรวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีการพฒันาการท างานในรูปแบบการท างานเป็นทีมงาน หรือมีเป้าหมายร่วมกนัน่าจะเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผล
ในการท างานในภาพรวมไดดี้กวา่การมุ่งเป้าหมายเป็นรายบุคคล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของผานิต ถิรวงศช์ยัพนัธ์ุ (2549) ท่ีกล่าว
ไวว้า่การก าหนดนโยบายและวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน รวมถึงการท าให้พนกังานรับรู้ในเป้าหมายเดียวกนั จะน ามาซ่ึงการปฏิบติังานท่ี
สอดคลอ้งและมีทิศทางเดียวกนั จะส่งเสริมให้พนกังานมีความร่วมมือร่วมใจ ยึดมัน่ซ่ึงกนัและกนัจนเกิดความส าเร็จร่วมกนัส่ง
ให้เกิดผลภาคภูมิใจร่วมกนั และมีความสุขในการท างานร่วมกนัจนกลายเป็นสถานท่ีท างานท่ีมีความสุข เช่นเดียวกบัTjosvold 
(1997) ท่ีกล่าววา่พนกังานท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดี ยอ่มส่งผลให้ประสิทธิภาพของทีมงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงนัน่หมายถึงความส าเร็จในการ
ท างานและตามมาซ่ึงความสุขในการท างาน  ซ่ึงเช่ือมัน่ว่าเป็นเหตุผลท่ีมาของการเกิดความสุขในการท างานของพนักงานใน
องคก์ารสุขภาวะ 
 3.6 การใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ส่งผลในทางบวกต่อความสุขทางจิตวิญญาณของพนักงานในองค์การสุขภาวะ 
สอดคลอ้งกบั Jackson, J. David. (2008).พบว่าพฤติกรรมผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพคือ การใชอิ้ทธิพลดา้นอุดมการณ์ สามารถ
ส่ือสารอย่างชดัเจนในเร่ืองของวิสัยทศัน์และความเขา้ใจต่อเป้าหมายของภารกิจให้แก่ผูต้าม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Robbins and 
Judge (2009) ในประเด็นเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกของเป้าหมายท่ีเขม้แขง็ ถา้องคก์ารท าให้พนกังานมีความรู้สึกว่าเป้าหมาย
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ขององคก์ารเป็นเป้าหมายเดียวกนักบัของพนกังาน กจ็ะส่งเสริมให้พนกังานเกิดแรงบนัดาลใจในการท างาน โดยมิไดแ้สวงหาผล
ก าไรเป็นเป้าหมายหลกัเพียงอย่างเดียว เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษาท าให้เช่ือว่าผูน้ าในองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลัองคก์ารรักษา
มาตรฐานความเป็นองคก์ารสุขภาวะส่วนใหญ่มีการมุ่งเน้นสร้างความสุขทางจิตวิญญาณ โดยเฉพาะเร่ืองการรักตนเอง ซ่ึงมี
ระดบัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัการปฏิบติัของมุมมองพนกังานมากท่ีสุด ซ่ึงน่าเป็นเหตุผลท่ีมาของความสุขในการท างานในองคก์ารท่ี
ไดรั้บรางวลัองคก์ารรักษามาตรฐานความเป็นองคก์ารสุขภาวะ เพราะพนกังานทุกคนเรียนรู้จกัการใชชี้วิต การมีเป้าหมายของ
ชีวิต มีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ พ่ึงพอใจต่อการด ารงชีวิต ท าให้พนกังานทุกคนเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัอย่างพ่ึงพาอาศยักนั ช่วยแกไ้ข
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน และปรารถนาดีต่อกนั ท าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานส่งผลท าให้ผลผลิตดี ขอ้ผิดพลาด
จากการท างานลดลง ขอ้ขดัแยง้ต่างๆลดลง การขาดงาน และการลาออกลดลงสอดคล้องกบั Lyubomirsky, King and 
Diener.(2005) ท่ีพบวา่องคก์ารท่ีมีสมาชิกท่ีมีความสุขจะท าให้องคก์ารนั้นมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน รวมถึงจะมีการ
ละท้ิงงานนอ้ยลง เช่นเดียวกบั รัตติกรณ์ จงวิศาล.(2555) ท่ีกล่าววา่ องคก์ารควรให้ความส าคญักบั จิตวิญญาณในการท างาน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผลการปฏิบติังานสูงข้ึน ก็จะน ามาซ่ึงความสุขในการท างาน รวมถึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Robbins and Judge 
(2009) ไดส้รุปเก่ียวกบัจิตวิญญาณในการท างานไวว้่าการท่ีองคก์ารไดส้นบัสนุนให้พนกังานมีการตระหนกัว่าคนมีชีวิตภายใน 
(Inner Life) ท่ีไดรั้บการหล่อเล้ียงและถูกหล่อเล้ียงดว้ยงานท่ีมีความหมาย องคก์ารจะตระหนกัวา่คนมีทั้งจิตใจและจิตวิญญาณ มี
การแสวงหาความหมายและเป้าหมายในงานของพวกเขา และมีความปรารถนาท่ีจะมีสัมพนัธ์กบัความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นและ
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัคร้ังน้ีท่ีองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลัองคก์ารรักษามาตรฐานความเป็นองคก์ารสุข
ภาวะไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัความสุขในการท างานดา้นจิตวิญญาณ โดยมีการมุ่งเน้นในการสร้างความเป็นตวัตนของคนให้
เกิดข้ึนกบัตวัพนักงาน โดยผ่านการหล่อเล้ียงดว้ยกระบวนการท างานให้พนักงานมีการรับรู้ของความรู้สึกสุขสม มีความพึง
พอใจในการด ารงชีวิตอยา่งมีเป้าหมาย เขา้ใจธรรมชาติ และความเป็นจริงของชีวิต รวมทั้งมีส่ิงยึดเหน่ียวท่ีมีความหมายสูงสุดใน
ชีวิต ซ่ึงจะท าให้พนกังานมีความเขา้ในองคก์ารและ รูปแบบการท างานต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ลดการต่อตา้น เพ่ิมการให้
ความร่วมมือ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการท างานท่ีดี ท าให้การท างานไม่เครียด ขวญัก าลงัดี ส่งผลท าให้เกิดความสุขในการ
ท างาน ซ่ึงเช่ือมัน่วา่เป็นเหตุผลท่ีมาของการเกิดความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะ 
 

ข้อเสนอแนะ  
1.ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
จากผลการศึกษาไดข้อ้คน้พบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานในองคก์ารสุขภาวะสามารถ

น าเสนอแนะรายละเอียดต่างๆดงัน้ี (รูปภาพท่ี 5.1) 
 

 
รูปภาพท่ี  5.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน 
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1.1 จากผลการศึกษาพบว่ารูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพส่งผลในทางบวกต่อความสุขในการท างานของ
พนกังานในองคก์ารสุขภาวะ เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัย่อยพบว่าองคก์ารควรมุ่งเน้นการใชรู้ปแบบภาวะผูน้ าดา้นการใชอิ้ทธิพลดา้น
อุดมการณ์ ดา้นการมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคล และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาในการด าเนินงานขององคก์ารเพราะจะท า
ให้พนกังานในองคก์ารมีความสุขในการท างานทั้งดา้นสังคม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นอารมณ์ โดยเฉพาะการใชอิ้ทธิพลดา้น
อุดมการณ์ พบวา่การใชรู้ปแบบภาวะผูน้ าแบบน้ีส่งผลต่อความสุขในการท างานมาก ดงันั้นถา้องคก์ารมุ่งเน้นให้ความส าคญัใน
ส่วนน้ีเพ่ิมมากข้ึนเช่ือว่าพนักงานในองคก์ารน่าจะมีความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหมายถึงประสิทธิภาพในการท างานท่ี
เพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

1.2 จากผลการศึกษาในประเด็นของรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ พบว่า การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลมี
ระดบัการปฏิบติัจากมุมมองของพนกังานอยูใ่นระดบัการปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เม่ือวิเคราะห์ผลในรายขอ้ค าถามพบว่า การใชเ้วลา
ในการดูแลเอาใจใส่แก่พนกังานรายบุคคลดว้ยวิธีการเฉพาะในแต่ละคนมีค่าต ่าสุด ดงันั้นจากงานวิจยัผูว้ิจยัเสนอแนะว่าองคก์าร
จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในการดูแลพนักงานเป็นรายบุคคลตั้งแต่การเขา้มาเป็นพนักงานในองคก์ารจวบจนถึงการพน้สภาพ
ออกจากองค์การไป องค์การจ าเป็นต้องมีรูปแบบการพฒันาพนักงานเหล่าน้ีตามทกัษะของแต่ละบุคคลโดยการพฒันาต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายหลกัเป็นส าคญั และรวมถึงการท างานเป็นทีม เป้าหมายของทีม เพื่อให้ผลลพัธ์ขององคก์ารมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กล่าวคือ ถา้บุคคลในทีมมีการพฒันาทกัษะท่ีสมบูรณ์ย่อมหมายถึงความแขง็แกร่งของทีมนัน่หมายถึงความส าเร็จของ
องคก์ารเช่นกนั ดงันั้นเช่ือวา่ถา้องคก์ารสามารถพฒันาทกัษะของแต่ละบุคคลท่ีมีให้เขาสามารถแสดงออกมาซ่ึงศกัยภาพแลว้เขา
เหล่านั้นเป็นก าลงัหลกัให้กบัทีมงานได ้นัน่หมายถึงองคก์ารน่าจะเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากความส าเร็จน้ีสูงสุด และส่งผลต่อ
การเติบโตขององคก์ารอยา่งย ัง่ยืน  

 1.3 จากผลการศึกษาในประเด็นความสุขในการท างาน พบว่า ความสุขทางอารมณ์ของพนกังานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
เม่ือวิเคราะห์ผลในรายขอ้ค าถามพบวา่ การไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายงานท่ีท าอยู่มีระดบัคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้นจากผลการ
วิเคราะห์ผูว้ิจยัเสนอแนะว่าองค์การควรให้ความสนใจเก่ียวกบัการท างานท่ีตอ้งใช้ทกัษะท่ีหลากหลาย หลีกเล่ียงงานท่ีจ าเจ 
ซ ้ าซาก หรือใชท้กัษะเดิมๆเป็นเวลานานๆ ซ่ึงองคก์ารอาจมีการให้สบัโยกยา้ยปรับเปล่ียนงาน เพ่ือเป็นการปรับทศันะคติต่องาน
ท่ีพนกังานนั้นรับผิดชอบ และงานอ่ืนท่ีแตกต่างจากท่ีพนกังานนั้นท าอยู่ เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจในเน้ืองานของแต่ละ
งาน และเป็นการลดปัญหาความขดัแยง้ในการท างานอนัเน่ืองจากงานท่ีแตกต่างกนั 

 
2.ข้อเสนอแนะการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานในต าแหน่งต่างๆหรือองคก์ารอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เพ่ือให้น าคุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากผลของการศึกษาไปปรับใช้ให้ตรงตามความตอ้งการของ
พนกังานหรือองคก์ารนั้นๆ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นก าลงัแรงงานหลกัของประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมแรงเสริมความสุข
ในการท างานท าให้เขาสามารถพฒันาตนเอง พฒันาองคก์ารและประเทศชาติ และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจยั
เก่ียวกบัความสุขในการท างานกบักลุ่มตวัอย่างท่ีกล่าวถึงยงัมีน้อยมากหรือบางกลุ่มพบว่าเลยจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมตวัแปรอ่ืนๆท่ีน่าจะส่งผลต่อความสุขในการท างานนอกเหนือจากตวัแปรท่ีไดท้บทวน
วรรณกรรมไวแ้ละตวัแปรท่ีงานวิจยัน้ีศึกษา 
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 2.3 ควรมีการศึกษาในประเด็นความสุขในการท างานในส่วนต่างๆให้ลึกเพ่ิมข้ึน เช่น ความสุขทางกาย ความสุข
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Abstract 
The purpose of this study was to develop the public consciousness in southern Thailand regarding the 

sexual health care of Muslim students. Participatory action research was conducted from August, 2010, to 
February, 2011, in a private Islamic school in Songkhla province. Participants included 67 students who 
participated in the three phases: planning, implementing, and evaluating. Two administrators and seven teachers 
from this school, and also other participants outside the school, acted as facilitators, supporters, advisers, and 
supervisors for the students, helping them to conduct sexual health care activities throughout the study. The 
instruments in this study were questionnaires concerning: (1) personal data, (2) sexual healthcare behavior, (3) 
sexual healthcare ability, (4) sexual healthcare self-confidence, and (5) sexual healthcare awareness. To measure 
the sexual healthcare pre-test and post-test scores of the students, these were compared with a t-test. The results 
indicated the following: (1) the mean scores of the behavior scale of the student participants after the public 
consciousness activities was statistically significant higher than the mean scores before the public consciousness 
activities (t = 3.57, p < .001), (2) the mean scores of the ability scale of the student participants after the public 
consciousness activities was statistically significant higher than the mean scores before the public consciousness 
activities (t = 3.38, p < .001), (3) the mean scores of the self-confidence scale of the student participants after 
the public consciousness activities was statistically significant higher than the mean scores before the public 
consciousness activities (t = 2.94, p < .005), and (4) the mean scores of the awareness scale of the student 
participants after the public consciousness activities was not statistically different than the mean scores before 
the public consciousness activities (t = 1.31, p = .194). The findings suggest that the public consciousness 
activities regarding sexual health care were useful in strengthening some aspects of the Muslim students’ 
behavior, ability, and self-confidence. Only the students’ awareness was not statistically different, this may 
indicate the need for different strategies to develop the public consciousness in this area. In addition, the mean 
scores of the awareness scale of the student participants were at high level, both on the pre-test and the post-test. 

 
Keywords: public consciousness, sexual health care, Muslim students in southern Thailand  
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1. Introduction 
Wide gaps in health status, between childhood and adulthood, of people from different social and 

cultural backgrounds have been identified. Around the world, in both developed and developing countries, the 
high levels of sexual activity among adolescents and the low incidence of contraceptive use are directly causing 
several problems, including criminal abortions, unwanted pregnancies, and HIV-infections (Danthamrongkul et 
al., 2010; Muangpin, Tiansawad, Kantaruksa, Yimyam, & Vonderheid, 2010; Noonil & Aekwarangkoon, 2011). 
A study conducted in southern Thailand identified teenagers as a group at high risk for HIV infection. This was 
for many reasons, including their perception that their vulnerability to and risk of contracting HIV/STIs (sexual 
transmitted infections) was low. Other reasons included their frequent participation in risky sexual behaviors, 
their low levels of AIDS knowledge, the peer norms and pressures they faced, their values and beliefs about 
sex, a lack of family restraint, their high consumption of alcohol, and the low price of sex (Songwathana et al., 
2006).  

In Islamic culture, the family plays a large role in cultivating morality in children. The evidence 
collected indicated that family characteristics, a mother’s education, and the parents’ Islamic education were 
factors which had a statistically significant influence on the cultivation of morality in offspring (Mahamad, 
Thongkum, & Damcha-om, 2008). In a prior study, the experiences of Thai Muslim women with HIV/AIDS 
who received antiretroviral drugs were examined. The self-care of these Thai Muslim women with HIV/AIDS 
focused on spiritual and mental strategies. These included the following two techniques: (1) adjusting the mind 
to accept fate and (2) finding the meaning of life in order to live worthily (Salaeh, Nilmanat, & Kong-in, 2011). 
With its focus on Muslim communities in Asia, the literature has indicated that misperceptions and a lack of 
knowledge about HIV/AIDS continue to exist among many Muslims, and that this leads to the stigmatization, 
discrimination, and neglect of people living with HIV/AIDS (Ibrahim & Songwathana, 2009).  

To solve the sexual health problems of adolescents, various health education and behavioral change 
techniques need to be employed, so the development of a proactive health-service system should be a research 
goal (Hanvoravongchai & Chunharas, 2007). Additionally, the challenges of the various sexual health problems 
must be considered carefully for adolescent students. Therefore, the development of the public consciousness 
regarding their sexual health care was the goal of this study. The study was conducted using participatory action 
research, based on a specific purpose and conceptual framework. The use of participatory processes mobilized 
and improved student leaders’ ability to play a proactive role in the prevention of risky sexual behaviors and the 
promotion of sexual and reproductive health for their friends at the school. Finally, health problems especially 
HIV/AIDS of adolescents can be prevented and reduced in Thailand.   
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2. Objectives 
1. To compare the sexual healthcare behaviors of Muslim students before and after the public 

consciousness activities. 
2. To compare the sexual healthcare ability of Muslim students before and after the public 

consciousness activities. 
3. To compare the self-confidence of Muslim students regarding sexual health care before and after 

the public consciousness activities. 
4. To compare the awareness of sexual health care of Muslim students before and after the public 

consciousness activities. 
 

3. Methodology 
The objective of this participatory action research (PAR) was to develop the public consciousness 

regarding sexual health care in Muslim students in Songkhla province in southern Thailand. The study was 
conducted from August, 2010, to February, 2011. PAR involved collaboration and participation with many 
groups, both inside and outside the school. The school in this study had students at the pre-school, primary 
school, and secondary school levels, from the district of Songkhla province. This district is urban, and is an area 
where there is a high incidence of sexual and reproductive health problems such as HIV/AIDS. Therefore, the 
researchers needed voluntary participants to conduct several workshops, both inside and outside the school, for 
the purpose of creating the sexual healthcare projects. Then, the volunteers implemented and evaluated their 
projects for the students in the school. The researchers in this study acted as facilitators, supporters, and 
coordinators during the three phases of the PAR: analyzing the situation and planning, implementing, and 
evaluating. 

The key participants were 67 students and nine teachers who volunteered to participate in order to 
help develop the public consciousness regarding the sexual health care of the students in this study. Two school 
administrators and seven school teachers discussed the criteria by which students would be allowed to 
participate in this study. Moreover, there were various groups outside the school which helped facilitate and 
support the project leaders, and gave consultation at each step. For instance, two healthcare providers from the 
district health office participated and shared their ideas concerning the implementation phase of the study. 
Moreover, throughout the three phases of this study, a religious expert and two other consultants gave 
suggestions and advice concerning HIV/AIDS. They also made recommendations on all the steps of the sexual 
healthcare projects which were developed by the students. 

The instruments in this study were questionnaires concerning (1) personal data, (2) sexual healthcare 
behavior, (3) sexual healthcare ability, (4) sexual healthcare self-confidence, and (5) sexual healthcare 
awareness. The questionnaires were developed from the literature review by the researchers in this study. Then, 
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five experts reviewed the questionnaires for content validity. The four instruments regarding sexual health care 
were as follows: (1) behavior, (2) ability, (3) self-confidence, and (4) awareness. Those were tested for 
reliability (using Cronbach’s alpha coefficient), with the results being 0.86, 0.83, 0.91, and 0.84, respectively. 
To measure the sexual healthcare pre-test and post-test scores of the students, these were compared with a t-test. 
 
4. Ethical considerations 

After ethical review and approval from the Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, the 
teachers, healthcare providers, and two educators (one from the provincial level and one from the district level) 
were contacted for permission to conduct the study on the Islamic school.  Also, the potential key participants 
and student leaders were contacted to obtain their consent to participate in the research study. The students’ 
parents were informed of the objectives and processes of the PAR, and their permission was obtained with an 
oral consent form. Protection of subjects’ rights was maintained, as a full oral explanation was given to them. It 
addressed the following areas: (1) the title of the study, (2) the purpose of the study, (3) an assurance of their 
anonymity, (4) the fact that participation was voluntary and that withdrawal was an option at any time, (5) the 
usefulness of the results of the study to the school, and (6) the names, telephone numbers, and addresses of the 
researchers. 

 
5. Results and discussion 

5.1 The key participants were 67 students who volunteered and involved in all steps of participatory 
action research. Also, the head of the school, the manager of the school, and 7 teachers from one private 
Islamic school in a southern border province of Thailand, cooperated, involved, participated and worked 
together with the research team during the three phases of planning, implementation, and evaluation. In 
addition, there were several groups of participants involved in each phase of PAR. There was a health care 
provider with responsibility for this school, a non-government local officer of this district, and a two consultant 
who was the cooperator, recommendatory, and evaluator in this study. The majority of the students were 
female (77.60%) and between 13-17 years old. The mean age was 15.01 years old. Fifty percent of them were 
studying at the secondary or tertiary level, and 63.50% had an educational grade point average (GPA) of more 
than 3. The majority of the students reported that they were living with their parents (83.50%). Furthermore, 
most had no prior leadership experience in situations similar to this study (97.00%). 

5.2 The results revealed that the mean scores of the behaviors of the student participants after the 
public consciousness activities was statistically significant higher than the mean scores before the public 
consciousness activities (t = 3.57, p < .001). A key element that affected the participants was the provision of 
knowledge and skills by the researchers, teachers and experts. In this study, the student participants learned 
much about sexual health care by conducting workshops, conferences, oral presentations, poster presentations, 
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and games. Additionally, experts provided the participants with further information. This was similar to the 
effort to promote AIDS prevention activities among teenagers in Songkhla province; the strategies used for 
improving the teenagers’ knowledge consisted of similar methods, such as group discussions and presentations 
(Thassri & Benjakun, 2009). 

5.3 The results revealed that the mean scores of the ability of the student participants after the public 
consciousness activities was statistically significant higher than the mean scores before the public consciousness 
activities (t = 3.38, p < .001). One possible explanation is that the students participated for a long time period 
(seven months) and conducted all the steps (planning, implementing, and evaluating) by themselves. This would 
be congruent with prior research regarding the promotion of sexual and reproductive health and the prevention 
of HIV/AIDS in young Thai students. The findings of this project suggest that early adolescents can be highly 
competent, and are able to play an active role as “change agents” when adults provide social, cultural, and 
political environments that are supportive of youth and recognize younger people’s place as stakeholders in 
society (Fongkaew, Rutchanagul, & Fongkaew, 2005).  

5.4 The results revealed that the mean scores of the self-confidence of the student participants after the 
public consciousness activities was statistically significant higher than the mean scores before the public 
consciousness activities (t = 2.94, p < .005). This can be explained by two main reasons. First, all the public 
consciousness activities were conducted by the student participants, including the planning, implementing, and 
evaluating phases; the teachers and the research team only served as facilitators and consultants. 
Rattanagreethakul and colleagues (2010) stated that having school officials in these roles is the key to the 
success of such a model, as it enhances the sustainability of the model. Second, a possible reason is that several 
techniques and strategies, such as workshops, conferences, oral presentations, poster presentations, and games, 
stimulated and encouraged the students in the participatory action research. Thassri and colleagues (2008) 
proposed a model for a program to enhance the ability of teenagers to promote AIDS-prevention activities in 
southern Thailand. In addition, recommended was the use of PAR as a methodological approach to increase the 
self-confidence of student leaders after an AIDS education program. Finally, Fongkaew, Rutchanagul, and 
Fongkaew (2005) stated that participatory techniques help young Thai adolescents develop a secure sense of 
sexual responsibility and a concern about their reproductive health rights, and also strengthen their capacity to 
play a major role in educating their peers.  

5.5 The results revealed that the mean scores of the awareness of the student participants after the 
public consciousness activities was not statistically different than the mean scores before the public 
consciousness activities (t = 1.31, p = .194). This may be due to the fact that the public consciousness activities 
focused not on the student participants, but on the other students in the school-their friends and classmates. 
Throughout the PAR used in this study, the participants were encouraged, supported, and advised in creating a 
sexual healthcare plan, implementing it, and evaluating its effectiveness on the students in the school. Fongkaew 
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and colleagues suggested that a youth-led education program on sexual and reproductive health for Thai 
adolescents could be beneficial in strengthening some aspects of adolescents’ understanding of sexual and 
reproductive health (Fongkaew, Settheekul, Fongkaew, & Surapagdee, 2011: 81). Finally, for the scores to be 
increased significantly, further would require more time and other strategies to develop their awareness of 
sexual health care.  

 
6. Conclusions and recommendations 

The development of public consciousness regarding sexual health care of the students in Pondok 
school of southern border province, Thailand was created and developed for the students who were at secondary 
and tertiary level of education. This study was based on the participation of inside and outside school 
stakeholders, for examples students, teachers, school administrators, health care provider, and religious non-
government officer. There were significant differences in the public consciousness activities regarding sexual 
health care of the behavior, ability, and self-confidence. The outcomes from this PAR will be useful for young 
people and teenagers in school, if modified the process to suit and appropriate other settings where there are 
similar contexts. For example, there are teachers and administrators at the school  in an excellent position and 
vision to provide, advice, support, and facilitate resources such as timing, material, room and space for sexual 
health care activities in schools. Additionally, budget management of sexual health care activities should be 
considered and supported by local sub-district officers. Finally, this initial creative study can also be applied for 
health practice, education, administration, and research. 
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Abstract 

The purpose of this study was to develop a health empowerment model and evaluate the outcome 

from it. Regarding the purpose of the study, the participatory action research was conducted from August 2009 

to March 2010 in one rural private Islamic school of a southern Thai border province. A participant of 31 

students acted as the key participants through three phases: planning, implementing, and evaluating. In addition, 

nine teachers from this school and other participants outside the school acted as facilitators, supporters, 

advisers, and supervisors for the students to conduct health promotion activities throughout the study. The 

instruments in this study were (1) personal data form, (2) health empowerment questionnaires (closed and open 

ended item), and (3) teachers’ opinion questionnaires. Qualitative data, content analysis were used in order to 

gain and meet the purpose of this study while quantitative data, questionnaires, were used to measure the health 

empowerment score of students by using t-test.Results indicated: first, the health empowerment model 

consisted of three interactive components: (1) students’ inspiration and need, (2) qualified, trained mentor 

teachers, and (3) climate and culture of the school; and second, the outcome from the health empowerment 

model consisted of (1) the mean scores of the health empowerment scale and all three subscales of the student 

leaders after using the health empowerment model were statistically significantly higher than the mean scores 

before using the health empowerment model at .05 (p = .038, p = .033, p = .031, and p = .025) respectively, (2) 

four projects of health promotion activities were created by the students namely (2.1) exercise for health, (2.2) 

relaxation and recreation activities, (2.3) Muslim way of life, and (2.4) resource utilization and environmental 

conservation, (3) the students had their opportunities to participate for promoting holistic health in the planning, 

implementing, and evaluating phase for eight months, and (4) the teachers assessed that the students had a good 

opportunity to participate, share ideas, work as a team, and increase leadership skills. They also developed 

themselves in various aspects, such as responsibilities, and ability to cooperate.  Finally, they have acquired 

more knowledge regarding the project, and developed their four projects of health promotion for school. 

 

Keywords: health empowerment model,Muslim students, Pondokschool, southernborder province 
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1. Introduction 

Recently much attention has been paid to teenager’s problems of holistic health including physical, 

psychological, spiritual, and social well-being. A cross-sectional descriptive study in Bangkok, Thailand, 

suggested the behaviors considered most likely to result in Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection of 

Thai adolescent females were having sex without protection and drug use, and the most likely situations placing 

them at HIV risk were pubs/bars and boyfriends’ or friends’ houses with no parental or adult supervision 

(Rasamimari, Dancy& Smith, 2008). Also, another physical health problem of Thai students concerns their 

eating behavior. The evidence has shown that 68 percent of students had healthy eating behaviors at fair level. 

In the period of 6-7 days of the past week, they could recall what they ate with summarized food frequency 

questions. Less than 50 percent of responding students ate from five food groups (Mii, 

Hongkrailert&Isaranurug, 2007). In addition, southern Thai teenagers have been identified as a group at risk for 

HIV infection for many reasons. These are included low perceived vulnerability and risk to HIV/STIs (sexual 

transmitted infections), high incidence of sexual risk-taking behaviors, low levels of AIDS knowledge, peer 

norms and pressures, values and believe about sex, lack of family restraint, drinking alcohol, and cheaper sex. 

For instance, the study in Thailand stated the adolescents and youths believe that it is normal for them to have 

sex with lovers, or to have sex with another boy or girl friend who was not their lover (Songwathana et al., 

2006). In brief, teenagers worldwide including Muslim students of southern Thailand have various physical 

health problems such as gambling and drinking, HIV/AIDS, unhealthy eating behaviors and obesity. Therefore, 

all health care providers, especially nurses, have responsibility to consider and to be aware of these problems.  

In extensive reviewed research of solving holistic health problems, several studies demonstrated that 

empowerment is a valuable accepted concept for many groups of people including the nurses, the disabled, the 

elderly, female factory workers, HIV infected people, and teenagers (Bolton & Brookings, 1998; Faulkner, 2001; 

Suominen, Leino-Kilpi, Merja, Doran, &Puukka, 2001; Thassri, Chaowalit, Boonyasopon, & Bullock, 2006). 

Additionally, development of the health empowerment model for the students in a Muslim context is rarely found 

in Thailand, especially in the schools of the southern border provinces. Supported by Pender, Murdaugh and 

Parsons (2002), they mentioned that culture is a powerful influence on health behaviors. Thus, an empowerment 

model developed for one culture is neither sufficient nor appropriate for cross-cultural study. In short, different 

societies necessitate culturally appropriate interventions and instruments. 

 

2. Objectives 

1. To develop the health empowerment model for promoting holistic health of the students in a 

Pondok school of southern border province, Thailand 
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2. To evaluate the outcome from the health empowerment model for promoting holistic health of the 

students in Pondokschool of southern border province, Thailand 

 

3. Methodology 

This participatory action research (PAR) was conductedfrom August 2009 to March 2010 in one 

private Muslim school of lower southern border provinces, Thailand. There were collaboration and participation 

of many groups both inside and outside the school. The school in this study was the secondary level 

(Mattayomsuksa 1-6 or Grade 7-12) from one district in the rural where there area is unrest and suggested by an 

educational supervisor. Therefore, participants have several workshops both inside and outside the school. The 

researchers in this study acted as facilitators, supporters, and coordinators during three phases of PAR 

including: planning, implementing, and evaluating. 

The key participants were 31 students and 8 teachers who volunteered and participated to develop the 

health empowerment model for the students in this study. The administrator of school commanded the students’ 

and teachers’ name in extra document for this period of study. Moreover there were various groups outside the 

school to cooperate, facilitate, support, and consult in this project for each step. For instance, one health care 

provider from health office of the district participated and shared ideas in the planning phase of this study. 

Moreover, in the evaluating phase, there were two health care providers of the district, one student council 

president of the school, and one supervisor of the province participated, suggested, advised, evaluated, and 

recommended all health projects which were developed by the students. 

The instruments in this study were (1) personal data formsuch as sex, age, education, current health, 

and experience of leadership in school, (2) Health empowerment questionnaires (closed and open ended item), 

and (3)teachers’ opinion questionnaires. 

The closed health empowerment questionnaires were developed from the previous research study 

which had reliability equal to 0.93 (Thassri&Benjakul, 2009). While the opinion of teachers regarding students’ 

participation was develop by the researcher in this study. Then, five experts reviewed the questionnaires for 

content validity index (CVI) of health empowerment scale. The CVI was 0.92. The total scale of health 

empowerment was tested for reliability (Cronbach’s alpha coefficient) and showed the results equal to 0.94. 

Also, the three subscales of it namely behavioral empowerment, verbal empowerment, and outcome 

empowerment were tested for reliability and showed the results equal to 0.77, 0.88, and 0.83 respectively. The 

rest of the opened instruments also were critically reviewed by a five expert panel. These questions were used 

to evaluate the health empowerment model for promoting holistic health of the students in Pondokschool of 

southern border province, Thailand in this study. 
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Analyzing qualitative data, content analysis were used in order to gain and meet the purpose of this 

study while quantitative data, questionnaires, were used to measure the health empowerment score of students 

by using t-test. 

 

4. Ethical considerations 

Upon approval from the Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, teachers, health care 

providers and educators at the provincial level were contacted for permission to inform the school to participate 

in this study. Also, the potential key participants, health care provider and local officers at district level, 

students and teachers were contacted to ask for their voluntary participation in the research study. Protection of 

subjects’ rights were obtained by full oral explanation: (1) the title of the study, (2) the purpose of the study, (3) 

assurance of the subjects’ anonymity, (4) voluntary participation with and withdrawal from the study at any 

time, (5) the usefulness of the results of the study to the school, and (6) the name, the telephone, and address of 

the researchers. 

 

5. Results and discussion 

5.1 The majority of the students were female (72.40%) and 15-16 years old (72.40%). Their age range 

was 14-18 years old (mean = 15.79). Most of them were studying in tertiary level or Mattayomsuksa 4 and 5 

(75.80%) and had their educational grade point average (GPA) of more than 3 (86.3%). A majority of the 

students reported that they were healthy (96.60%). Furthermore, they had no experience of leadership similar to 

the context of this study (72.40%) 

5.2In this study, the health empowerment model for promoting holistic health of the students in 

Pondokschool of southern border province, Thailand consisted of three interactive components for the planning, 

implementing, and evaluating phases of the participatory action research. They include: (1) students’ inspiration 

and need, (2) qualified, trained mentor teachers, and (3) climate and culture of the school. They are similar to a 

sustainable model for enhancing the capacity of teenagers to promote AIDS prevention activities 

(Thassri&Benjakul, 2009). Other health education programs supporting teachers and the environment  

are essential parts worldwide (Daenseekaew, Srisontisuk, Thongkrajar,&Sriruecha, 2006; Hassman, 

Limchaiarunruang, Singchangchai,&Wiriyapongsugit, 2006; Mocumbi&Amaral, 2006; Thassri, Thassri, 

Wijitsopha,&Suwan, 2006). In addition, Chanchai and collegues (2006) presented the potential model for 

solving HIV problems in communities consisting of developing volunteer teams and organizations to activate 

intervention, increasing networking among groups, and creating and improving the attractiveness of activities. 

Similarly, as a model for capacity of youth who can act as leader trainers and younger leaders in order to 

promote sexual and reproductive health and prevent HIV/AIDS in young Thai students, this project suggests 
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that early adolescents can be highly competent, and able to play an active role as “change agents” when adults 

provide social, cultural, and political environments that are supportive of youth and recognize younger people’s 

place as stakeholders in society (Fongkaew, Rutchanagul, &Fongkaew, 2005). In brief, the keys to success of 

the health empowerment model were derived from inside (students) and outside (teachers and environment). 

5.3 The outcome from the health empowerment model for promoting holistic health of the students in a 

Pondok school of southern border province, Thailand consisted of:  

5.3.1 Empowerment development of the students regarding the holistic health was evaluated by using 

the health empowerment scale. Pre and post project analysis was carried out with regards to empowerment of 

promoting holistic health of the students. The results showed that the mean scores of empowerment scale and all 

three subscales of the student leaders after using the health empowerment model were statistically of higher 

significance than the mean scores before using the health empowerment model at .05 (p = .038, p = .033, p = 

.031, and p = .025) respectively.This can be explained by two main reasons. First, all activities in this study were 

conducted by the participants including planning, implementing, and evaluating phases, while the teachers and the 

researcher team were the facilitators and consultants. Rattanagreethakul and colleagues (2010) stated the key to 

success of a model of family management for overweight prevention in urban Thai preschoolers was derived from 

the collaborating with school officials to enhance sustainability of the model. Second, a possible reason is that 

several techniques such as sing songs, group discussion, and presentation stimulated and encouraged the students 

in the participatory action research.  

5.3.2 The outcome from the health empowerment model was a four project scheme of health promotion 

including: (1) exercise for health, (2) relaxation and recreation activities, (3) Muslim way of life, and (4) resource 

utilization and environmental conservation. This is the first time for the majority of students who never have 

experienced leadership, even though they were not skilled to write, implement, and evaluate project. They learned 

and improved in many ways. As one teacher reported, “students change their behaviors such as better leaderships 

and more ability to conduct health projects”.  

5.3.3 Using open ended questionnaires focusing on opinion of participation in this study, most of the 

students had opportunities for several activities such as (1) sharing the ideas and writing the project, (2) meeting 

to create the project, (3) typing the project, (4) searching the data and information, (5) explaining and presenting 

the posture of exercise, (6) writing the broadcast script, (7) speaking in the broadcast, (8) creating the criteria  

to evaluate the project, (9) sharing the ideas during evaluation, (10) distributing the evaluation form, and  

(11) collecting and analyzing the data for evaluating the project.The students have their opportunities to 

participate by promoting holistic health in the planning, implementing, and evaluating phase. This is due to the 

advantage of participatory action research. Outcomes of the studies indicated the PAR process resulted in design 

and implementation of programs that were: culturally specific, acceptable to the participants, and with  
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potential for sustainability (Rattanagreethakul, Lapvongwatana, Thiangtham, Sunsern, & McMullen, 2010, 

Thassri&Benjakul, 2009). In brief, PAR was a methodological approach to enhance the ability of the students in 

this study. 

5.3.4 To ensure the outcome from the health empowerment model for promoting holistic health of the 

students in Pondok school of southern border province, Thailand in this study, the teachers who were mentors 

and consultants of the students’ project reported as follows: (1) all students in this study participated, shared 

ideas, worked as a team, and increased leadership, (2) students developed themselves for various aspects, such 

as responsibility, unity, (3) students gained more knowledge in their project, and (4) all projects were developed 

by the students and useful for school that affect to be proud.Kumar (2005) mentioned one of the best indicators 

of the quality of a service is how the consumers of that service feel about it. According to this study, the 

teachers were asked regarding their opinion of students’ participation throughout the three phases of planning, 

implementing, and evaluating. They conclude the students have a good opportunity to participate, share ideas, 

work as a team, and increase leadership. This is because of the benefits from PAR as a collaborative research 

approach to empower the students. Fongkaew, Rutchanagul, and Fongkaew (2005) stated participatory 

techniques help young Thai adolescents develop a secure sense of sexual responsibility and a concern about 

their reproductive health rights, and strengthen their capacity to play a major role in educating their peers. 

 

6. Conclusions and recommendations 

The health empowerment model for promoting holistic health of the students in Pondokschool of 

southern border province, Thailand was developed by the students who were at secondary and tertiary level of 

education. This model was based on the participation of inside and outside school stakeholders, for instance 

students, teachers, school administrators, health care provider, and local officers. The results from this study 

will be useful for young people in school, if modified to suit other settings where there are similar contexts. For 

instance, there are teachers and administrators at the school  in an excellent position to provide, advice, support, 

and facilitate resources such as timing, material, space for health promotion activities in schools. Also, budget 

management of health promotion activities should be considered and supported by local sub-district officers. 

Finally, the creative model can also be applied for health practice, education, administration, and research. 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ของผูป้ระกอบการเก่ียวกับการปนเป้ือนตะกั่วในหมอ้ต้ม
ก๋วยเต๋ียว ศึกษาสถานการณ์การปนเป้ือนของสารตะกั่วในน ้ าก๋วยเต๋ียว ศึกษารูปแบบการบริโภคก๋วยเต๋ียว และ
ประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากการบริโภคน ้ าตม้ของหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวในพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลยัพะเยา จงัหวดั
พะเยา จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขายก๋วยเต๋ียวมานอ้ยกว่า 2 ปี ร้อยละ 50.0  
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใชห้มอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีมีราคาในช่วง 1,000 – 3,000 บาท วสัดุท่ีน ามาผลิตหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว 
ส่วนใหญ่เป็นสแตนเลส ร้อยละ 92.5 ผูป้ระกอบการทุกคนสามารถตอบไดว้่าหมอ้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ยตะกัว่      
มีโอกาสท าให้น ้ าตม้ในหมอ้ก๋วยเต๋ียวปนเป้ือนสารตะกั่ว ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวส่วนใหญ่เป็นนิสิต ร้อยละ 66.5 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีน ้ าหนกัอยู่ในช่วง 51 – 60 กิโลกรัมร้อยละ 45.0 และนิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวน ้ า ร้อยละ 96.0 
ความถ่ีของการบริโภคก๋วยเต๋ียวส่วนใหญ่อยู่ท่ี 2 ม้ือต่อสัปดาห์ ค่าเฉล่ียการปนเป้ือนของตะกั่วในหมอ้ต้ม
ก๋วยเต๋ียว เท่ากบั 0.009 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าการปนเป้ือนของสารตะกัว่ในหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีเปอร์เซ็นตไ์ทล ์
90 มีค่าเท่ากบั  0.034 มิลลิกรัมต่อลิตร ในภาพรวมค่าเฉล่ียการบริโภคน ้ าก๋วยเต๋ียวเท่ากบั 75.21 มิลลิลิตรต่อวนั  
โดยมีการปนเป้ือนตะกัว่ในน ้ าตม้ก๋วยเต๋ียวมีค่าการปนเป้ือนสูงสุดเท่ากบั 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเท่ากบั 65 
ไมโครกรัมต่อลิตร ดงันั้นผูบ้ริโภคจะไดรั้บตะกัว่เขา้สู่ร่างกาย ประมาณ 4.875 ไมโครกรัมต่อวนั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่
ค่าความทนทานของร่างกายท่ีไดรั้บสารตะกัว่ในหน่ึงวนั (Tolerable Daily Intake, TDI) 42.46 เท่า 
  
ค าส าคญั : การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ ตะกัว่ น ้ าก๋วยเต๋ียว 
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Abstract  
The purposes of this study were to study lead contamination knowledge of trader, lead 

contamination situations in noodle soup, noodle consumption format and health risk assessment 

from noodle soup consumption around University of Phayao, Phayao Province. This study found that 

the most of sample were sold noodle less than 2 years (50 %), the most of them used the noodle 

boiler price 1,000 - 3,000 baht. The most of noodle boiler made from stainless (92.5 %). The sample 

knew that the noodle boiler made form lead could contaminated in noodle soup. The most 

consumers were undergraduate (66.5 %), had weight 51 - 60 kg.(45 %), ate water noodle (96 %), 

and ate noodle about 2 times per week. The average of lead contamination in noodle boiler at 90 

percentile was 0.034 mg/L. The average of noodle soup consumption per day were 75.21 mL. The 

maximum of  lead contamination in noodle soup was 0.065 mg/L or 65 µg/L. The consumer had lead  

intake about 4.875 µg/day. It was 42.46 times less than Tolerable Daily Intake, TDI. 

 
Keywords : Health Risk Assessment, Lead, Noodle Boiler    
 

1. บทน า 
  ตะกัว่ (Lead) เป็นโลหะอ่อนสีเทาเงินหรือแกมน ้ าเงิน มีจุดหลอมเหลว 327 องศาเซลเซียส ส าหรับตะกัว่
ท่ีใชใ้นการเช่ือมบดักรีซ่ึงมีการผสมดีบุกจะท าให้จุดหลอมเหลวลดลงเหลือ 200 องศาเซลเซียส โดยปกติแลว้จะ
พบตะกัว่อยูใ่นธรรมชาติ พบไดท้ัว่ไปทั้งในดิน หิน น ้ า พืช และอากาศ โดยเฉล่ียในหินจะมีตะกัว่อยู ่13 มิลลิกรัม
ต่อหิน 1 กิโลกรัม ในแหล่งน ้ าธรรมชาติโดยเฉพาะน ้ าบาดาล พบสารตะกัว่ในอนุภาคขนาดเล็กประมาณ 1-160 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สถาบันอาหาร, 2551) มกัน ามาผลิตสินคา้ท่ีมนุษยใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น สีทาบา้น            
สีป้องกนัสนิม แบตเตอร่ีรถยนต์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บดักรี เป็นตน้ แต่เน่ืองจากตะกั่วเป็นสารท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผูส้มัผสั ท าใหม้นุษยต์อ้งเส่ียงกบัการไดรั้บตะกัว่เขา้สู่ร่างกายทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 การเขา้สู่ร่างกายมนุษยข์องสารตะกัว่สามารถเขา้ได ้3 ทาง คือ จากการรับประทานอาหารและน ้ าด่ืมท่ี
ปนเป้ือนสารตะกัว่ ทางการหายใจ โดยเฉพาะจากไอเสียรถยนต ์และทางการดูดซึมทางผิวหนงั โดยส่วนมากเกิด
กบับุคคลท่ีมีอาชีพท่ีสมัผสักบัสารตะกัว่เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะตะกัว่อินทรียจ์ะถูกดูดซึมเขา้ผิวหนงัได ้(สถาบนั
อาหาร, 2551) มีรายงานผลจากการทดลองในสตัวท์ดลองพบวา่ตะกัว่เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดเป็นมะเร็งในหนู
ทดลอง  แต่ในมนุษย์ย ังไม่มีหลักฐานท่ีเพียงพอท่ีสนับสนุนการเกิดเป็นมะเร็งในมนุษย์  Environmental 
Protection Agency (EPA) ไม่ไดก้ าหนดปริมาณของตะกัว่ท่ีสามารถบริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยัตลอดชีวิตของมนุษย ์
(Oral Reference Dose; RfD) เน่ืองจากการศึกษาหลายการศึกษาพบวา่ตะกัว่ไม่สามารถบอกระดบัของค่าความทน 
(Threshold) ท่ีชัดเจนได้ (ATSDR, 2007) ความเป็นพิษของตะกั่วมี 2 ลกัษณะ (ปราโมทย์ ศรีสุวรรณ และ
รินทวฒัน์ สมบติัศิริ, 2551) ไดแ้ก่ 1) ความเป็นพิษแบบเฉียบพลนั ผูไ้ดรั้บตะกัว่จะรู้สึกฝืดคอ มีกล่ินโลหะในปาก 
กระหายน ้ า คอแหง้ ปวดแสบหนา้ทอ้ง คล่ืนไส ้อาเจียน  ผูไ้ดรั้บตะกัว่ส่วนมากจะมีอาการ ทอ้งร่วง  หรือมีอาการ
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ของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั หรืออาจมีอาการผิดปกติท่ีไร้สาเหตุ เช่น รู้สึกชา 
ซึมเศร้า ถึงขั้นโคม่าและเสียชีวิตในท่ีสุด อาการท่ีรองลงไป ไดแ้ก่ ภาวะไตเส่ือม ท าให้ปัสสาวะนอ้ยลงกวา่ปกติ 
มีอลับูมิน และมีเมือกในปัสสาวะ เจ็บไต นอกจากน้ี จะมีการสลายตวัของเม็ดเลือดแดง อาจท าให้เสียชีวิตได้
ภายใน 2-3 วนั  2) ความเป็นพิษแบบเร้ือรัง ผูไ้ดรั้บตะกัว่อาจมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร คือ เบ่ืออาหาร 
เหมน็เฝ่ือนในล าคอ ทอ้งผกู เป็นตะคริวท่ีหนา้ทอ้งและมีอาการทางระบบประสาท เช่น ขอ้มือตก เป็นอมัพาต ไม่
มีแรง แต่ยงัคงมีความรู้สึก อาการทางสมองหรือเยือ่หุม้สมองอกัเสบ อาการน้ีพบนอ้ยในผูใ้หญ่ส่วนมากมกัจะเกิด
ข้ึนกบัเด็ก เช่น เด็กท่ีก าลงัร่าเริงวอ่งไว อยูดี่ๆ ก็หมดสติ นานประมาณ 2-3 ชัว่โมง จากสถิติผูป่้วยท่ีมีอาการทาง
สมอง บางรายเสียชีวติ ประมาณร้อยละ 25 ของผูร้อดชีวติอาจมีอาการทางประสาทอยา่งถาวร 
  การได้รับตะกั่วทางการกินเป็นทางหลกัทางหน่ึงในกลุ่มของประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ได้สัมผสัจากการ
ประกอบอาชีพ (ATSDR, 1999) การปนเป้ือนของตะกัว่สู่อาหารนั้นเกิดจากทั้งความจงใจของผูผ้ลิตเอง และเกิด
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูผ้ลิต และจ าหน่ายอาหาร รวมทั้งอาหารท่ีไดจ้ากธรรมชาติก็พบวา่มีการปนเป้ือน
ของสารตะกัว่ อาหารท่ีมกัพบวา่มีสารตะกัว่ปนเป้ือน ไดแ้ก่ สัตวน์ ้ า และผลิตภณัฑจ์ากสัตวน์ ้ า ไข่เยี่ยวมา้ อาหาร
ท่ีมีสีสนัฉูดฉาดเน่ืองจากใส่สีผสมอาหาร เช่น น ้ าหวานเขม้ขน้ ลูกกวาด ขนมหวาน อาหารท่ีบรรจุลงถุงกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์ ถุงหูห้ิวหลากสีสัน และภาชนะบรรจุท่ีเป็นโลหะ เช่น อาหารกระป๋องท่ีมีกล่ินโลหะ หรือภาชนะ
พวกหม้อ กระทะท่ีท าด้วยเหล็กท่ีมีตะกั่วผสมอยู่ (สถาบันอาหาร, 2551) ปัจจุบันมีการน าตะกั่วมาใช้ใน
อุตสาหกรรมอยา่งกวา้งขวาง ท าใหค้นมีโอกาสสมัผสัตะกัว่มากข้ึน ไดแ้ก่ การบดักรีแผ่นโลหะต่างๆ ซ่ึงโดยปกติ
แลว้ในโลหะบดักรีจะพบวา่มีตะกัว่และดีบุกในปริมาณเท่าๆ กนั (วสิาข ์สุพรรณไพบูลย,์ 2549)  
  หมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีใชเ้ป็นภาชนะในการปรุงอาหาร ส่วนใหญ่มีการใชต้ะกัว่ในการบดักรีเช่ือมต่อแผ่น
โลหะเขา้ดว้ยกนัเพ่ือป้องกนัการร่ัวซึมของน ้ าก๋วยเต๋ียวขณะตม้หมอ้ก๋วยเต๋ียว น ้ าก๋วยเต๋ียวท่ีใชใ้นการประกอบการ
ปรุงนั้นจะมีความเป็นกรด – ด่าง ข้ึนอยูก่บัผูป้ระกอบการปรุงรสซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะของผูป้ระกอบการแต่ละลาย 
เน่ืองจากสภาพความเป็นกรด-ด่างของน ้ าก๋วยเต๋ียวมีผลต่อการละลายของตะกัว่ท่ีบดักรีในหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว โดยท่ี
น ้ าก๋วยเต๋ียวยิง่มีสภาพเป็นกรดมากจะสามารถละลายตะกัว่ออกมาไดม้าก (วสิาข ์สุพรรณไพบูลย,์ 2549) ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวิเคราะห์สถานการณ์การปนเป้ือนของตะกั่วในหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว และ
ประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากการไดรั้บตะกัว่โดยใชค้่ามาตรฐานของ Joint FAO/WHO Expert Committee 
on Food Additive (JECFA) 
 

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไป ระดบัความรู้ ของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการปนเป้ือนตะกัว่ในหมอ้ตม้
ก๋วยเต๋ียว 
 2. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การปนเป้ือนของสารตะกัว่ในน ้ าตม้ของหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวในพ้ืนท่ีต าบลแม่กา
อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริโภคก๋วยเต๋ียวของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
 4. เพ่ือประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากการบริโภคน ้ าตม้ของหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวในพ้ืนท่ีต าบลแม่กา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
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3. วธีิการวจิยั 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบวิจยัเชิงประยกุต ์(Applied  research) เพื่อศึกษาสถานการณ์การ
ปนเป้ือนของสารตะกัว่ในน ้ าตม้ของหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุารใชง้านหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว 
ความถ่ีในการซ่อมกบัปริมาณการปนเป้ือนของตะกัว่ในน ้ าตม้ของหมอ้ก๋วยเต๋ียว และท าการประเมินความเส่ียง
ทางสุขภาพจากการบริโภคน ้ าตม้ของหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว ศึกษาในพ้ืนท่ีต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา  โดย
ท าการศึกษาทั้งในภาคสนามและหอ้งปฏิบติัการ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียว ท่ีเปิดจ าหน่ายก๋วยเต๋ียวเป็นประจ าในพ้ืนท่ีต าบลแม่
กาอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา   
  กลุ่มตวัอย่าง ท าการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีเจาะจง (purposive sampling) โดยคดัเลือกร้านก๋วยเต๋ียวใน
หมู่บา้นพ้ืนท่ีต าบลแม่กาท่ีมีประชาชนนิยมบริโภคมากท่ีสุด จ านวน  40 ร้าน และท าการสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคก๋วยเต๋ียวของประชาชนท่ีมาบริโภคก๋วยเต๋ียวในร้านท่ีท าการสุ่มตรวจ จ านวนร้านละ 5 คน รวมจ านวน 
200 คน 
  3.2  เคร่ืองมอืและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียว ผูบ้ริโภค
ก๋วยเต๋ียว และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งน ้ าในหมอ้ตม้น ้ าก๋วยเต๋ียว เพ่ือตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการหา
การปนเป้ือนของสารตะกัว่ 
   1. แบบสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียว ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียว โดยท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนจาก
การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสมัภาษณ์ประกอบดว้ย 6 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของร้านก๋วยเต๋ียว ประกอบดว้ย อายผุูป้ระกอบการ ประเภทการจ าหน่าย
สินคา้และบริการ สภาพของสถานประกอบการ ระยะเวลาการประกอบอาชีพ จ านวน 5 ขอ้ 
   ส่วนท่ี 2 ลกัษณะเก่ียวกบัหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว ประกอบดว้ย สภาพของหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว ราคา
หมอ้ตม้ วสัดุท่ีท าหมอ้ตม้ ลกัษณะของหมอ้ตม้ การซ่อมหมอ้ตม้ สาเหตุการซ่อมหมอ้ตม้ และลกัษณะการซ่อม 
จ านวน 7 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 3 ความรู้เก่ียวกบัตะกัว่ จ านวน 20 ขอ้ มีคะแนนระหวา่ง  0-20 คะแนน  ลกัษณะค าถาม
ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้ 0  คะแนน ประยกุตใ์ชต้ามหลกัของ  Bloom (1968) 
    ระดบัต ่า  คะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ของคะแนนเตม็ 
    ระดบัปานกลาง  คะแนนอยูร่ะหวา่งร้อยละ  60 – 80 ของคะแนนเตม็ 
    ระดบัสูง  คะแนนอยูร่ะหวา่งร้อยละ  81 – 100 ของคะแนนเตม็ 
    ส่วนท่ี 4  ขั้นตอนการเตรียมก๋วยเต๋ียว ประกอบดว้ย น ้ าท่ีใช ้เวลาในการตม้ก่อนขาย 
ส่วนผสมท่ีใส่ในน ้ าตม้ก๋วยเต๋ียว และการก าจดัน ้ าท่ีเหลือในแต่ละวนั จ านวน 4 ขอ้ 
    ส่วนท่ี 5 ผลการตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนตะกัว่ ประกอบดว้ย ค่าการปนเป้ือนสาร
ตะกัว่ ค่าความเป็นกรด ช่วงเวลาการเก็บตวัอยา่ง และปริมาตรน ้ าท่ีใส่ในถว้นก๋วยเต๋ียว จ านวน 4 ขอ้ 
    ส่วนท่ี 6  ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียว ประกอบดว้ย ประเภทก๋วยเต๋ียวท่ีนิยมบริโภค และ
ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค จ านวน 2 ขอ้ 
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   2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งน ้ าในหมอ้ตม้น ้ าก๋วยเต๋ียว เพ่ือตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติั 
 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1. ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียว 
   คณะผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์ สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียว 
จ านวน 40 คน (40 ร้าน) และผูบ้ริโภคร้านละ 5 คน รวมจ านวน 200 คน  
   2. ศึกษาปริมาณการปนเป้ือนของสารตะกัว่ในน ้ าหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว 
   ท าการเก็บตวัอยา่งน ้ าในหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว (ระยะเวลาการตม้น ้ าก๋วยเต๋ียวจนเดือด อยูใ่นช่วง 
120 – 150 นาที) โดยใชม้าตรฐานวธีิเก็บตวัอยา่งและการรักษาตวัอยา่งของ EPA Water Method 200.5 ตรวจ
วเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการโดยใชเ้คร่ืองมือ Inductive Coupled Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS)  
  3. ศึกษาปริมาณการบริโภคน ้ าก๋วยเต๋ียวของผูบ้ริโภคต่อ 1 ชาม และความถ่ีในการบริโภคต่อ
สปัดาห์ โดยใชแ้บบสอบถามความถ่ีบริโภคก่ึงปริมาณ (Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire: SFFQ)  
  3.4 การประเมนิความเส่ียงทางสุขภาพจากการรับประทานน า้ก๋วยเตีย๋ว 
  เป็นการประเมินความน่าจะเป็นของผลเสียต่อสุขภาพ จากการประเมินความเป็นพิษของสารปนเป้ือน
ในหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว สัมพนัธ์กบัปริมาณ และพฤติกรรมการบริโภค (US. EPA, 2000) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน
ไดแ้ก่ 
    1. Hazard Identification: เป็นขั้นตอนท่ีระบุ และคน้หาวา่สารเคมีอนัตรายใดบา้งในหมอ้ตม้
ก๋วยเต๋ียวนั้น ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและจ าเป็นตอ้งแกไ้ข ในการศึกษาน้ีคือตะกัว่   
    2. Dose-Response Assessment: เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความเป็นพิษของสารเคมี โดย
ดูจากความสัมพนัธ์ของปริมาณการรับเขา้สู่ร่างกายกบัผลเสียท่ีเกิดต่อสุขภาพ โดยครอบคลุม Non-carcinogenic 
Risks และ Carcinogenic Risks  ซ่ึง Non-carcinogenic Risks มี dose-response relationship curve เป็นแบบ 
Threshold ค่ามาตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบไดแ้ก่ reference dose (RfD) and health advisory (HA) ส่วน 
Carcinogenic Risks มี dose-response relationship curve เป็นแบบ Stochastic ค่ามาตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ
ไดแ้ก่ Cancer slope factor (CSF)   
    3. Exposure Assessment: เป็นขั้นตอนของการประเมินความเส่ียงจากการสัมผสัสารเคมี โดย
ทางเขา้สู่ร่างกาย เช่น ทางเดินอาหาร ผิวหนัง ทางเดินหายใจ โดยประมาณการจาก Reasonable Maximum 
Exposure Assumption ในการศึกษาน้ีหมายถึงการประเมินปริมาณสารตะกัว่ท่ีไดจ้ากการบริน ้ าก๋วยเต๋ียว   
   4. Risk Characterization: เป็นการประมาณการผลเสียต่อสุขภาพจากการบริน ้ าก๋วยเต๋ียวท่ีมี
การปนเป้ือนตะกัว่  

3.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
 
 
 

- 381 -



4. ผลการวจิยัและอภิปราย 
4.1 การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ประกอบการร้านก๋วยเตีย๋วและผู้บริโภค 

  1. ขอ้มูลทัว่ไปของร้านก๋วยเต๋ียว 
    ผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียวส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.5 ผูป้ระกอบการ
ร้านก๋วยเต๋ียวส่วนใหญ่จะจ าหน่วยก๋วยเต๋ียวอยา่งเดียว ร้อยละ 67.5 สถานภาพของสถานประกอบการพบวา่ ส่วน
ใหญ่ผูป้ระกอบการเป็นผูเ้ช่าสถานท่ี ซ่ึงอาคารมีความคงทนมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 35.0 ซ่ึงมีโอกาสเป็นไปไดท่ี้
ผูป้ระกอบการจะมีการยา้ยร้านเน่ืองจาก ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของอาคารและสถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพจ าหน่ายก๋วยเต๋ียว พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมานอ้ยกวา่ 2 ปี ร้อยละ 50.0   

 2. ส่วนท่ี 2 ลกัษณะเก่ียวกบัหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว 
   ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใชห้มอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีมีราคาในช่วง 1,000 – 3,000 บาท ร้อยละ 55.0 
ทั้ งน้ีเน่ืองจากมีราคาถูกผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมซ้ือ เน่ืองจากท าให้ตน้ทุนในการผลิตต ่า ซ่ึงหมอ้ต้ม
ก๋วยเต๋ียวท่ีมีราคาต ่า ส่วนใหญ่จะบดักรีรอยต่อดว้ยตะกัว่ ท าใหมี้โอกาสตะกัว่ปนเป้ือนในอาหารไดสู้งเพราะหมอ้
ตม้ก๋วยเต๋ียวไร้สารตะกั่วโดยปกติจะมีราคาประมาณ 8,500 บาทข้ึนไป และพบว่าวสัดุท่ีน ามาผลิตหม้อต้ม
ก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่เป็นสแตนเลส ร้อยละ 92.5 โดยปกติการเช่ือมต่อวสัดุประเภทสแตนเลสจะเป็นการเช่ือมต่อ
แบบอ่อนโดยใชต้ะกัว่เป็นตวัเช่ือม  
   3. ส่วนท่ี 3 ความรู้เก่ียวกบัตะกัว่ 
   ผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียวทุกคนสามารถตอบ ขอ้ 11 ไดว้า่หมอ้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ยตะกัว่ 
มีโอกาสท าให้น ้ าตม้ในหมอ้ก๋วยเต๋ียวปนเป้ือนสารตะกัว่ คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมี
ความรู้เร่ืองการปนเป้ือนของตะกัว่ในหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวเป็นอยา่งดี แต่ก็ยงัคงใชห้มอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ยตะกัว่ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ยตะกัว่มีราคาท่ีถูก และรับทราบว่าตะกัว่สามารถเขา้สู่ร่างกายได ้
จากการับประทานอาหารและน ้ าด่ืมท่ีปนเป้ือนตะกัว่ ขอ้ค าถามท่ีผูป้ระกอบการตอบถูกนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 7. ตะกัว่
สามารถเขา้สู่ร่างกายได ้ทางการดูดซึมทางผิวหนงั ร้อยละ 17.5 ทั้งน้ีควรให้ความรู้ในเร่ืองของเส้นทางการเขา้สู่
ร่างกายของตะกัว่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัตะกัว่อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 75.0  
  4. ส่วนท่ี 4 ขั้นตอนการเตรียมก๋วยเต๋ียว 
   ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าถงับรรจุเสร็จมาใชใ้นการตม้ในหมอ้ก๋วยเต๋ียว ร้อยละ 72.5 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความรู้สึกวา่น ้ าถงับรรจุเสร็จสะอาดกวา่น ้ าประปา และน ้ าท่ีเหลือ
จากหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวในแต่ละวนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเทท้ิงลงบนพ้ืนดิน ร้อยละ 60.0 ซ่ึงมีโอกาสท าให้น ้ า
ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีมีการปนเป้ือนตะกัว่ปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มและห่วงโซ่อาหารได ้เม่ือค านวณปริมาตรน ้ าก๋วยเต๋ียว
ต่อชามพบวา่ค่าเฉล่ียปริมาตรน ้ าก๋วยเต๋ียวต่อชามเท่ากบั 175.25 มิลลิลิตร โดยมีปริมาตรท่ีสูงกวา่การศึกษาของ
นิพนธ์ ตั้งศรีวงศแ์ละคณะ (2547) ไดศึ้กษาการปนเป้ือนสารตะกัว่จากหมอ้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ยวสัดุท่ีมีสารตะกัว่
เป็นองคป์ระกอบ  พบวา่ ปริมาตรของน ้ าก๋วยเต๋ียวท่ีผูบ้ริโภครับประทาน 1 ชาม เท่ากบั 150.25 มิลลิลิตร 

5. ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลการบริโภคก๋วยเต๋ียว 

   ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวส่วนใหญ่เป็นนิสิต ร้อยละ 66.5 รองลงมาเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ร้อยละ 
27.0 และ มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 11.5 โดยท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีน ้ าหนกัอยูใ่นช่วง 51 – 60 กิโลกรัม ร้อยละ 
45.0 รองลงมา มีน ้ าหนกัในช่วง 41 – 50 กิโลกรัม ร้อยละ 28.5 และ มีน ้ าหนกัมากกวา่ 60 กิโลกรัม ร้อยละ 26.5 
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ค่าน ้ าหนกัเฉล่ียของผูบ้ริโภคเท่ากบั 57.5 กิโลกรัม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวน ้ า ร้อยละ 96.0 และ 
ก๋วยเต๋ียวแหง้ ร้อยละ 4.0  ความถ่ีของผูบ้ริโภค บริโภคก๋วยเต๋ียวส่วนใหญ่อยูท่ี่ 2 ม้ือต่อสัปดาห์ รองลงมาบริโภค
ก๋วยเต๋ียว 3 ม้ือต่อสัปดาห์ ร้อยละ 34.5 และความถ่ีนอ้ยสุดอยูท่ี่ 5 ม้ือต่อสัปดาห์ ร้อยละ 1.0 ค่าเฉล่ียการบริโภค
ก๋วยเต๋ียวต่อสปัดาห์อยูท่ี่ 3 ชาม 
  4.2 ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารตะกัว่ในหม้อต้มก๋วยเตีย๋ว 
 ร้านท่ีมีระดบัการปนเป้ือนของตะกัว่มากท่ีสุดอยูท่ี่ร้านชาย 4 มะหม่ีเก้ียว มีระดบัการปนเป้ือน 0.065 
มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาไดแ้ก่ร้านไก่ตุ๋น ร้านคุณนฐั และร้านเน้ือตุ๋น มีระดบัการปนเป้ือน 0.063, 0.045 และ 
0.035 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั ทั้ งน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาการปนเป้ือนตะกัว่ใน
หมอ้ก๋วยเต๋ียว และประชาสัมพนัธ์ให้กบัประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล ค่าการปนเป้ือนของสารตะกัว่ในหมอ้ตม้
ก๋วยเต๋ียว ท่ีมีการปนเป้ือนสูงสุดมีค่าเท่ากบั  0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่ามาตรฐานในอาหารไม่เกิน 
1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในน ้ าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดวงกมล เชาวน์ศรี
หมุด (2551) ไดท้ดสอบตะกัว่และแคดเม่ียมในตวัอยา่งหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2551 
จ านวน 7 ตวัอยา่ง พบวา่ปริมาณตะกัว่และแคดเม่ียม ไม่เกินเกณฑก์ าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบั
ท่ี 92 (2528) เร่ืองก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการห้ามใชว้ตัถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์ขอบปริมาณตะกั่วและแตดเม่ียมท่ีทดสอบไมต้อ้งไม่เกิน 5 และ  0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดบั  และพบว่าร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีระดบัความเป็นกรดอ่อน ( 4.6 <pH < 7.0)  มีจ านวน 38 ร้าน คิดเป็น       
ร้อยละ 95.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิพนธ์ ตั้งศรีวงศแ์ละคณะ (2547) ไดศึ้กษาการปนเป้ือนสารตะกัว่จาก
หมอ้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ยวสัดุท่ีมีสารตะกัว่เป็นองคป์ระกอบ  โดยการส ารวจพบวา่ หมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ย
วสัดุท่ีมีสารตะกัว่เป็นองคป์ระกอบ  ในน ้ าก๋วยเต๋ียวท่ีมีค่า pH โดยเฉล่ียเท่ากบั 6.51 

4.3 การประเมนิความเส่ียงทางสุขภาพ 
  ในภาพรวมค่าเฉล่ียการบริโภคน ้ าก๋วยเต๋ียวของประชาชนต่อ 1 ชาม เท่ากบั 175.5 มิลลิลิตร บริโภค 3 
ชามต่อสัปดาห์ เท่ากบั 526.5 มิลลิลิตรต่อสัปดาห์ หรือเท่ากบั 75.21 มิลลิลิตรต่อวนั หรือ 0.075 ลิตรต่อวนั จาก
การตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนตะกัว่ในน ้ าตม้ก๋วยเต๋ียวมีค่าการปนเป้ือนสูงสุดเท่ากบั 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หรือเท่ากบั 65 ไมโครกรัมต่อลิตร ดงันั้นผูบ้ริโภคจะไดรั้บตะกัว่เขา้สู่ร่างกาย ประมาณ 4.875 ไมโครกรัมต่อวนั 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าความทนทานของร่างกายท่ีไดรั้บสารตะกัว่ในหน่ึงวนั(Tolerable Daily Intake, TDI) 42.46 เท่า 
ดงันั้นประชาชนสามารถบริโภคก๋วยเต๋ียวไดอ้ยา่งปลอดภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิพนธ์ ตั้งศรีวงศ์และ
คณะ (2547) ไดศึ้กษาการปนเป้ือนสารตะกัว่จากหมอ้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ยวสัดุท่ีมีสารตะกัว่เป็นองคป์ระกอบ
พบวา่ ปริมาตรของน ้ าก๋วยเต๋ียวท่ีผูบ้ริโภครับประทาน 1 ชาม เท่ากบั 150.25 มิลลิลิตร มีสารตะกัว่ เท่ากบั 10.67 
ไมโครกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.93   ของค่า TDI ท่ีองค์การอนามยัโลกก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
จินตนา ศรีนิเวศน์และคณะ (2551) ไดศึ้กษาสภาวะการชะของสารตะกัว่ในน ้ าก๋วยเต๋ียวจากหมอ้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรี
ดว้ยสารตะกัว่ ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บปริมาณสารตะกัว่เท่ากบั 45.83 ไมโครกรัมต่อน ้ าหนกัตวั 60
กิโลกรัมต่อ1 วนั หรือ 0.76 ไมโครกรัมต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต่อ1 วนั  คิดเป็น ร้อยละ 21.22 ของค่า TDI ท่ี
องคก์ารอนามยัโลกแนะน าไว ้(3.6 ไมโครกรัมต่อน ้ าหนกัตวักิโลกรัมต่อวนั) 
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5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
   ผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียวส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.5 ส่วนใหญ่ใช้
หมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวท่ีมีราคาในช่วง 1,000 – 3,000 บาท ร้อยละ 55.0 ซ่ึงวสัดุท่ีน ามาผลิตหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่
เป็นสแตนเลส ร้อยละ 92.5 ผูป้ระกอบการร้านก๋วยเต๋ียวทุกคนทราบวา่หมอ้ก๋วยเต๋ียวท่ีบดักรีดว้ยตะกัว่ มีโอกาส
ท าให้น ้ าตม้ในหมอ้ก๋วยเต๋ียวปนเป้ือนสารตะกัว่ และมีความรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากตะกัว่อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 
75.0  พฤติกรรมกรท้ิงน ้ าท่ีเหลือจากหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียวในแต่ละวนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเทท้ิงลงบนพ้ืนดิน 
ร้อยละ 60.0 เม่ือค านวณปริมาตรน ้ าก๋วยเต๋ียวต่อชามพบว่าค่าเฉล่ียปริมาตรน ้ าก๋วยเต๋ียวต่อชามเท่ากบั 175.25 
มิลลิลิตร  ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวส่วนใหญ่เป็นนิสิต ร้อยละ 66.5 ส่วนใหญ่มีน ้ าหนกัอยูใ่นช่วง 51 – 60 กิโลกรัม ร้อย
ละ 45.0 ค่าน ้ าหนกัเฉล่ียของผูบ้ริโภคเท่ากบั 57.5 กิโลกรัม นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวน ้ า ร้อยละ 96.0 ความถ่ีในการ
บริโภคก๋วยเต๋ียวอยูท่ี่ 2 ม้ือต่อสปัดาห์  
   ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารตะกัว่ในหมอ้ตม้ก๋วยเต๋ียว ค่าการปนเป้ือนของสารตะกัว่ในหมอ้
ตม้ก๋วยเต๋ียว ท่ีมีการปนเป้ือนสูงสุดมีค่าเท่ากบั  0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่ามาตรฐานในอาหารไม่
เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพบวา่ร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีระดบัความเป็นกรดอ่อน ( 4.6 <pH < 7.0)  มีจ านวน 38 
ร้าน คิดเป็น ร้อยละ 95.0 ในภาพรวมค่าเฉล่ียการบริโภคน ้ าก๋วยเต๋ียวของประชาชน 3 ชามต่อสัปดาห์ เท่ากบั 
526.5 มิลลิลิตรต่อสัปดาห์ หรือเท่ากบั 75.21 มิลลิลิตรต่อวนั หรือ 0.075 ลิตรต่อวนั จากการตรวจวิเคราะห์การ
ปนเป้ือนตะกัว่ในน ้ าตม้ก๋วยเต๋ียวมีค่าการปนเป้ือนสูงสุดเท่ากบั 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเท่ากบั 65 ไมโครกรัม
ต่อลิตร ดงันั้นผูบ้ริโภคจะไดรั้บตะกัว่เขา้สู่ร่างกาย ประมาณ 4.875 ไมโครกรัมต่อวนั ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ค่าความ
ทนทานของร่างกายท่ีไดรั้บสารตะกัว่ในหน่ึงวนั(Tolerable Daily Intake, TDI) 42.46 เท่า ดงันั้นประชาชน
สามารถบริโภคก๋วยเต๋ียวไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
 5.2  ข้อเสนอแนะด้านการจดัการความเส่ียงในระดบัพืน้ที่ 
     1. จดัใหมี้หน่วยงานท่ีรวบรวมขอ้มูลทางดา้นวชิาการ งานวจิยั จากแหล่งต่างๆ มาเป็น
ฐานขอ้มูลในระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการด าเนินงานแกไ้ขปัญหา 
      2.  จดัตั้งหน่วยงานแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ โดยจดัเวทีแลกเปล่ียน เพ่ือท าการเฝ้า
ระวงัและจดัการแกไ้ขปัญหาและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี 
      3. ประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากการบริโภคอาหารของประชาชนในพ้ืนท่ี ควรมีการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัคุณภาพอาหารและการปนเป้ือนสารเคมีและเช้ือโรคในอาหาร 
      4. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยการใหค้วามรู้ และการปฏิบติัท่ีปลอดภยั 
      5. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาในพ้ืนท่ีสอดแทรกความรู้เร่ืองอนัตรายจากการสมัผสัสารตะกัว่
ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา ในพ้ืนท่ี ในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ วชิาสุขศึกษา เป็นตน้  
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 5.3 ข้อเสนอแนะในการบริโภคอาหารปลอดภัยให้กบัประชาชน 
       1. ส ารวจชนิดของอาหาร ปริมาณและความถ่ี อาหารท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีนิยมรับประทาน
อยา่งละเอียด 
       2. วเิคราะห์การปนเป้ือนของสารเคมีในอาหารท่ีประชาชนนิยมบริโภคทุกรายการ และท าการ
ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ 
       3. ถา้พบปริมาณการปนเป้ือนในอาหารชนิดใดท่ีมีปริมาณสูง และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ตอ้งมีการประกาศเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
      4. แนะน าการบริโภคอาหารอยา่งปลอดภยัใหก้บัประชาชนในพ้ืน โดยไม่ควรบริโภคอาหาร
ชนิดเดียวบ่อยคร้ัง ใหส้ลบัการบริโภคอาหาร ลดขนาดอาหารบริโภค  
 
6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 ผูว้ิจยัไดน้ าผลวิจยัคืนให้กบัชุมชนและไดจ้ดัท ากระบวนการจดัการความรู้ในพ้ืนท่ีต าบลแม่กา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา เพื่อหาแนวทางการบริโภคก๋วยเต๋ียวอยา่งปลอดภยั ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการจดัการความรู้เป็นผูท่ี้  
มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) จ านวน 25 คน ประกอบดว้ย อาสาสมคัรสาธารณสุข ผูน้ าชุมชน ประชาชน
ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียว นกัวชิาการสาธารณสุขและผูว้จิยั  

ผูว้จิยัไดส้รุปขอ้มูลจากกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อใหท่ี้ประชุมจดัท าแผนชุมชน โดยไดแ้ผนชุมชน
ในการปฏิบติังาน การเฝ้าระวงัและตรวจสอบความเส่ียง และไดเ้สนอแผนงานใหส้ านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
พะเยา และเทศบาลต าบลแม่กา ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อการควบคุมป้องกนัโรคในพ้ืนท่ี ติดตาม
เฝ้าระวงั และด าเนินการตรวจสอบความเส่ียงของสารตะกัว่ต่อสุขภาพประชาชนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวงัทางสุขภาพของประชาชน  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัพะเยาท่ีไดอุ้ดหนุนทุนวจิยัจากงบประมาณรายไดป้ระจ าปี พ.ศ. 2554 จ านวน 
90,000 บาท ขอขอบคุณนายแพทยว์ชิยั เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ท่ีไดใ้หค้  าช้ีแนะในการด าเนินการ
วจิยั และขอขอบคุณประชาชนต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ท่ีใหค้วามร่วมมือในกระบวนการวจิยั 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัคุณภาพเชิงบรรยาย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของมารดาหลงัคลอด

วยัรุ่นเกี่ยวกบัวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและการวางแผนอนาคต โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย จ านวน 20 ราย คดัเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง มีอายรุะหว่าง 15 ถึง 19 ปี เป็นมารดาหลงัคลอดวยัรุ่นครรภ์แรกที่มีบุตรอายุระหว่าง 1 เดือน 

ถึง 1 ปี รวบรวมข้อมูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการวิจยั การด าเนินชีวิตของมารดาหลงัคลอดวยัรุ่นน าเสนอ 2 ประเด็น คือ (1) วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และ 

(2) การวางแผนอนาคต โดยพบว่า วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มี 3 ดา้น คือ (1.1) กิจวตัรประจ าวนั (1.2) การมีปฏิสัมพนัธ์

กบัเพื่อน และ (1.3) รับภาระการใชจ่้าย และการวางแผนอนาคต มี 2 ดา้น คือ (2.1) การศึกษาต่อ และ (2.2) การสร้าง

ความมัน่คงของครอบครัว ผลการศึกษาคร้ังน้ีพยาบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถน าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดม้า

ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริการให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการในการด าเนินชีวิตของมารดา

หลงัคลอดวยัรุ่น 

 
ค าส าคญั : มารดาวยัรุ่น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป วางแผนอนาคต 
 
Abstract 
 The study is a descriptive qualitative research. The purpose is to study the lifestyle of postpartum 

adolescent mothers focusing on lifestyle change and future plan. There are twenty participants selected; fifteen 

to nineteen years old and their babies’ age one month to one year. Data was collected by in-depth interview and 
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analyzed using content analysis. The resulted findings were presented in the two themes of lifestyle of 

postpartum adolescent mothers; (1) lifestyle change and (2) future plan. First, lifestyle change obtained three 

categories; (1.1) daily activity, (1.2) social interaction with friends, and (1.3) living allowance. Second, future 

plan acquired two categories; (2.1) continuing education, and (2.2) family stability. The findings suggested that 

nurses and related institute would be use this data as a foundation to create suitable services that respond to the 

needs for the lifestyle of adolescent mothers. 

 

Keywords : adolescent mother, lifestyle change, future plan 
 
1. บทน า 

ปัญหาที่ส าคญัของสังคมไทยในปัจจุบนั คือ การตั้งครรภ์และการคลอดในหญิงวยัรุ่น จากอุบติัการณ์

พบว่า อตัราการตั้งครรภ์ของหญิงวยัรุ่นอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มสูงข้ึนจากร้อยละ 55.5 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 

56.2 ในปี พ.ศ. 2554 และอตัราการคลอดบุตรสูงข้ึนจากร้อยละ 15.1 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2554 

(ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ซ่ึงเกินร้อยละ 10 จากมาตรฐานที่องค์การอนามยัโลก

ก าหนดไว ้ท าใหว้ยัรุ่นจ านวนมากตอ้งรับบทบาทมารดาและด าเนินชีวิตต่อไปในสังคมทั้งท่ียงัขาดความพร้อม 

 การตั้งครรภแ์ละการคลอดในวยัรุ่นส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม เน่ืองจากเกิดข้ึนในขณะท่ียงั

ไม่จบการศึกษาและมกักลบัเขา้สู่ระบบการศึกษาไดย้าก ท าใหข้าดความรู้และวุฒิทางการศึกษา จึงเกิดปัญหาการ

ว่างงาน (บุญยิง่, 2553) ยงัส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมายและวิถีชีวิต เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ 

การเขา้สังคมกับกลุ่มเพื่อนและยงัตอ้งพึ่ งพาครอบครัวเพิ่มข้ึน (Sabatini, 2003) การเป็นมารดาวยัรุ่นจึงส่งผล

กระทบทั้ งต่อมารดาวัยรุ่นเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมถึงบุตรของมารดาวัยรุ่นก็ย่อมได้รับ

ผลกระทบไปดว้ย นอกจากน้ีการเป็นมารดาวยัรุ่น ถือเป็นการปรับตวัต่อภาวะวิกฤตตามวุฒิภาวะทั้งต่อการเป็น

มารดาและการเป็นวยัรุ่น (พรรณพิไล, 2537) เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นช่วงวยัวิกฤตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากวยัเด็กไปสู่

วยัผูใ้หญ่ การเป็นมารดาวยัรุ่นจึงส่งผลใหพ้ฒันาการของวยัรุ่นหยุดชะงกั ตอ้งออกจากสถานศึกษา แยกออกจาก

กลุ่มเพื่อน (Easterbrooks et al., 2011) ตอ้งท าหนา้ที่ภรรยา รับบทบาทมารดา และด าเนินชีวิตต่อไปในสังคม
ทั้งท่ียงัขาดความพร้อมและไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกบัการเลี้ยงดูทารกมาก่อน เป็นผลใหม้ารดาวยัรุ่นเกิดความ

สับสนและวิตกกงัวลกบับทบาทใหม่ของตนเอง (สุจิตรา, 2554) จะเห็นไดว้่า การเป็นมารดาวยัรุ่นส่งผลใหว้ิถีชีวิต

เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตเป็นลกัษณะเฉพาะที่แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล (Assael, 1995 อา้งตามณัฐกานต,์ 2550) การเป็นมารดาวยัรุ่นท าให้เกิดความ
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สับสนและขดัขวางการแสดงเอกลกัษณ์ของตนเอง จึงส่งผลกระทบต่อพื้นฐานของการด าเนินชีวิต และอนาคต

ของมารดาวยัรุ่น  

ดงันั้น การไดเ้ขา้ใจถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและการวางแผนอนาคตของมารดาหลงัคลอดวยัรุ่นจึง

เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพื่อน าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตของมารดา

วยัรุ่นในระยะหลงัคลอดอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหม้ารดาวยัรุ่นสามารถด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของมารดาหลงัคลอดวยัรุ่นเกี่ยวกบัวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและการวางแผน

อนาคต  
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย คดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลตามคุณสมบติัดงัน้ี (1) มารดา

วยัรุ่นหลงัคลอดครรภแ์รก (2) มีบุตรอาย ุ1 เดือนถึง 1 ปี (3) มีการรับรู้ดี อ่าน เขียนและส่ือสารภาษาไทยได ้และ 

(4) ยนิดีเขา้ร่วมการวิจยัและใหข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ หลงัจากนั้นติดตามเยีย่มบา้นเพื่ออธิบายวตัถุประสงค์ สิทธิ

และขอความสมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยั จึงจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลตามแนวค าถามที่ไดรั้บการตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์และเน้ือหาท่ีต้องการวดั พิจารณาความซ ้ าซ้อนของขอ้ค าถาม 

รวมถึงความชดัเจนของขอ้ค าถามจากผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน พร้อมทั้งน าแนวค าถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป

ทดลองใชก้บัมารดาวยัรุ่น 1 ราย เพื่อดูความเป็นไปไดข้องการใชเ้คร่ืองมือ หลงัการสัมภาษณ์ผูว้ิจัยจะถอดเทป

เสียงแบบค าต่อค า และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ไปพร้อม ๆ กบัการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยมีการตรวจสอบขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ไดแ้ก่ การตรวจสอบขอ้มูลในประเด็นเดียวกนั แต่

สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลในรายที่แตกต่างกนั โดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่  และปรับช่วงเวลาในการสัมภาษณ์ เพื่อ

ตรวจสอบความตรงกนัของขอ้มูล นอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลแลว้ ผูว้ิจัยยงัมีการบนัทึกภาคสนาม  

การบนัทึกการสะทอ้นคิด ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกว่า 2 วิธี เพื่อตรวจสอบขอ้มูล การวิจัยในคร้ังน้ี

รวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 มีจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูล 20 ราย เน่ืองจาก

ขอ้มูลเกิดความอิ่มตวั (saturated data) โดยไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึน ภายหลงัการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจัยเปิดโอกาสให้

ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบผลการวิจัย เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลและพิจารณาว่า ผูว้ิจัยตีความขอ้มูลถูกตอ้ง

หรือไม่ ซ่ึงผลการตรวจสอบพบว่า ผู ้ให้ขอ้มูลเห็นดว้ยกบัผลการวิเคราะห์ท่ีได ้โดยไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ผลการวิจัยท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปอ้างอิงกับมารดาหลงัคลอดวัยรุ่นตามบริบทของพื้นท่ีท่ี

ท  าการศึกษา ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัหน่ึงทางภาคใตข้องประเทศไทย เป็นสังคมชนบทท่ีมีสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืน พื้นท่ี

ส่วนใหญ่มีการท าเกษตรกรรม ประชากรมากกว่าคร่ึงจึงประกอบอาชีพท าสวนยางพารา อาจจะท าสวนยางพารา
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ของตนเองหรือรับจา้งท าสวนยางพาราของบุคคลอื่น สภาพครอบครัวมีทั้งลกัษณะครอบครัวขยายและครอบครัว

เด่ียวท่ีมีละแวกบา้นอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัครอบครัวเดิม ท าให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกนัและกนั การเป็น

มารดาวยัรุ่นส่วนใหญ่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและครอบครัว เน่ืองจากส่วนหน่ึงมีการแต่งงานก่อนตั้งครรภ์

หรือภายหลงัการตั้งครรภจ์ะมีการสู่ขอและแต่งงานกนัตามประเพณี 

 
4. ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัย น าเสนอการด าเนินชีวิตของมารดาวัยรุ่นเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หน่ึง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ไดแ้ก่ กิจวตัรประจ าวนั การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน และรับภาระการใชจ่้าย และประเด็นที่สอง 
การวางแผนอนาคต ไดแ้ก่ การศึกษาต่อ และการสร้างความมัน่คงของครอบครัว 
 ประเด็นที่หน่ึง วิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป เป็นความแตกต่างของกิจกรรมที่มารดาวัยรุ่นกระท าและ

แสดงออกในการด าเนินชีวิตประจ าวันในช่วงหลงัคลอด ประกอบด้วย 3 ดา้น คือ กิจวตัรประจ าวนั การมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน และรับภาระการใชจ่้าย 

 1.1 กิจวตัรประจ าวนั เป็นการกระท ากิจกรรมเพื่อการด าเนินชีวิตในแต่ละวนั มารดาวยัรุ่นทั้ง 20 ราย 

เลี้ยงดูบุตรดว้ยตนเองท าใหก้ารท ากิจวตัรประจ าวนัส่วนใหญ่เป็นการใชเ้วลาเลี้ ยงดูบุตรส่งผลให้การท ากิจวตัร

ประจ าวนัส่วนตวัของมารดาวยัรุ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแ้ก่ การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา การพกัผ่อน

ลดนอ้ยลง และการเอาใจใส่ต่อภาพลกัษณ์ของตนเองลดลง  

 1.1.1 การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา มารดาวยัรุ่น 10 ใน 20 ราย ไม่สามารถรับประทาน

อาหารไดต้รงเวลา เน่ืองจากตอ้งท ากิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในส่วนของการเลี้ ยงดูบุตร การท ากิจวตัรส่วนตวั 

และดว้ยหน้าที่ของการเป็นมารดาที่ตอ้งเลี้ ยงดูบุตรก่อน เม่ือบุตรนอนหลบัจึงจะมีเวลาดูแลตนเองในเร่ืองการ

รับประทานอาหาร ส่งผลให้มารดาวัยรุ่นรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ดังตัวอย่างค าบอกเล่าต่อไปน้ี 

 “รับประทานอาหารกต็อ้งใหลู้กนอนก่อน ตอ้งเผื่อเวลา ตอ้งท าใหลู้กก่อนกค็่อยรับประทาน…

การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเช่นเดิม” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั2)  

 1.1.2 การพกัผ่อนลดนอ้ยลง การพกัผ่อนของมารดาวยัรุ่นข้ึนอยูก่บัวงจรการต่ืนและนอนของ

บุตร เน่ืองจากบุตรอยูใ่นวยัทารกบุตรจึงต่ืนบ่อยคร้ังตามความตอ้งการในการรับประทานนม ช่วงท่ีบุตรต่ืนมารดา

วยัรุ่นตอ้งท าหนา้ท่ีในการเลี้ยงดูบุตร ไดแ้ก่ การใหบุ้ตรรับประทานนม โดยเฉพาะในเวลากลางคืนส่งผลต่อการ

ปรับตวัของมารดาวยัรุ่นและท าใหก้ารพกัผ่อนของมารดาวยัรุ่นลดนอ้ยลง ดงัตวัอยา่งค าบอกเล่าต่อไปน้ี 

 “นอนคืนหน่ึงลูกต่ืนส่ีหา้คร้ัง จึงปรับตวัไม่ทนั บางคร้ังเรานอน ลูกต่ืนกต็อ้งเลี้ยงลูก...รู้สึกขดัใจ ตอ้งให้

ลูกกินนม…อยากนอนแต่ตอ้งใหบุ้ตรกินนม” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั14) 

 ถึงแมช่้วงที่บุตรนอนหลบัมารดาวยัรุ่นกต็อ้งท ากิจกรรมอื่น เช่น การท าความสะอาดเคร่ืองใช้

ของบุตร ซักผา้ และมารดาวยัรุ่นบางรายต้องท างาน ร่างกายจึงเกิดความอ่อนลา้และตอ้งการพกัผ่อน แต่ดว้ย
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ภาระหน้าท่ีในการเลี้ ยงดูบุตร และงานบา้นท าให้มารดาวยัรุ่นมีการพกัผ่อนลดน้อยลง ดงัตวัอย่างค าบอกเล่า

ต่อไปน้ี 

 “เราตอ้งท างานเหน่ือยๆ กลบัมาแลว้กต็อ้งมาจดัแจงเร่ืองลูก บางคร้ังก็ไม่มีเวลาพกัผ่อน เพราะว่า ตอ้ง

ซักผา้ ตอ้งอยา่งอื่นใหลู้ก” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั2) 

  1.1.3 การเอาใจใส่ต่อภาพลกัษณ์ของตนเองลดลง ลกัษณะนิสัยของหญิงวยัรุ่นมีการดูแลความ

สะอาดร่างกายอย่างพิถีพิถนั เพื่อให้เกิดสวยงามและน่าดึงดูดใจ แต่เม่ือตอ้งรับบทบาทการเป็นมารดาจึงส่งให้

มารดาวยัรุ่นไม่มีเวลาดูแลความสะอาดร่างกาย หนา้ตา และทรงผมของตนเองใหส้วยงามเหมือนกบัตอนที่ยงัไม่มี

บุตร เน่ืองจากตอ้งท าภารกิจของตนเองอยา่งเร่งรีบในช่วงท่ีบุตรนอนหลบั ดงัตวัอยา่งค าบอกเล่าต่อไปน้ี 

 “แต่งตวันานๆ เหมือนแลกก่อนไม่ไดแ้ลว้ตอนน้ี…บางทีแลกก่อนเราแต่งตวัอาบน ้า หนีบผมก่อน…เป็น

ชัว่โมงๆ เลยบางที…ตอนน้ีสักสิบหา้นาทียีสิ่บนาที อาบน ้าหวีผมกแ็ต่งตวัเสร็จเดียวมนัต่ืน” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั17) 

 1.2 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน เป็นการเขา้ร่วมหรือการพบปะกบักลุ่มเพื่อนของมารดาวยัรุ่น ก่อนการ

ตั้งครรภ์สังคมเพื่อนเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตที่ความส าคญัและมีอิทธิพลอย่างมากของวยัรุ่น การเป็น

มารดาวยัรุ่นมีภาระหนา้ที่ในการเลี้ยงดูบุตร ท าใหข้าดโอกาสในการเขา้สังคมกบัเพื่อน คือ 1) ไม่ไดเ้ที่ยวนอกบา้น 

และ 2) ใชช่้องทางอื่นในการส่ือสารกบัเพื่อน 

  1.2.1 ไม่ไดเ้ที่ยวนอกบา้น เป็นวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะ  ตอนที่ยงัไม่มีบุตรมารดา

วยัรุ่นสามารถออกนอกบา้นกบัเพื่อนไดต้ามสะดวก แมแ้ต่การไปเที่ยวในตอนกลางคืน แต่ภายหลงัการมีบุตรไม่

สามารถไปเที่ยวกบัเพื่อนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง มารดาวยัรุ่นจึงรู้สึกว่าการเขา้สังคมกบัเพื่อนแตกต่างไป

จากก่อนการตั้งครรภ ์ตวัอยา่งค าบอกเล่าต่อไปน้ี 

 “เม่ือก่อนกแ็บบไดเ้ที่ยว พอว่าไดลู้ก กไ็ม่ไดไ้ปไหน…จะเที่ยวกบัเพื่อนกไ็ปไม่ได.้..มนัแตกต่างกนัเยอะ

เลย เพราะว่า แรกก่อนตอนที่ว่าไม่มีลูกกอ็ยูใ่นเมืองตลอด ไดไ้ปเที่ยวทุกคืน…ไปนัง่ในตลาด เหมือนร้านน ้ าชา…

ผบักไ็ป” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั20) 

 1.2.2 ใชช่้องทางอื่นในการส่ือสารกบัเพื่อน เม่ือมารดาวยัรุ่นมีโอกาสเขา้สังคมกบัเพื่อนลด

นอ้ยลง แต่ดว้ยความเป็นวยัรุ่นยงัคงมีความตอ้งการเขา้สังคมหรือติดต่อกบัเพื่อนทั้งท่ีตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ

เลี้ยงบุตร มารดาวยัรุ่นจึงใชช่้องทางอื่น ไดแ้ก่ การใชเ้ครือข่ายสังคมอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะเฟสบุ๊ค การติดต่อทาง

โทรศพัท ์ซ่ึงสามารถเขา้สังคมหรือติดต่อกบัเพื่อนไดโ้ดยไม่รบกวนเวลาในการเลี้ ยงดูบุตร ตวัอย่างค าบอกเล่า

ต่อไปน้ี 

 “นุย้ (ตนเอง) อยูบ่า้นนัง่เล่นเฟส…นุย้โพสเฟสถึงเพื่อนเที่ยวทกัมา...เพื่อนเขา้มาโพส มาถามว่าพนัพรือ 

(เป็นอยา่งไรบา้ง)” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั19) 
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 การติดต่อทางโทรศพัท ์เม่ือมารดาวยัรุ่นไม่สามารถออกไปเขา้สังคมกบัเพื่อนได ้เน่ืองจากมีภาระหน้าที่

ในการเลี้ยงดูบุตร มารดาวยัรุ่นจึงมีการติดต่อกบัเพื่อนทางโทรศพัทอ์ยา่งสม ่าเสมอ โดยพูดคุยกนัในเร่ืองของบุตร 

สามี เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งค าบอกเล่าต่อไปน้ี 

 “ติดต่อกบัเพื่อนบ่อยค่า...บางทีเพื่อนเคา้โทรมา บางทีกะโทรไป...กพ็ูดกนัเร่ืองธรรมดา โมก้นัตามปกติ

...บางคร้ังกม็นัถามเร่ืองลูก กพ็ูดเร่ืองแฟน” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั20) 

 1.3 รับภาระการใชจ่้าย เป็นการน าเงินไปใชใ้นการจบัจ่ายส่ิงของส าหรับอุปโภคบริโภค ในแต่ละวนั

มารดาวยัรุ่น 6 ใน 20 ราย มีวิถีชีวิตดา้นค่าใชจ่้ายเปลี่ยนแปลงไป ก่อนมีบุตรมารดาวยัรุ่นมีค่าใชจ่้ายเพียงเล็กน้อย

ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตนเองซ่ึงไดรั้บจากพ่อแม่ แต่ภายหลงัการมีบุตรมารดาวยัรุ่นต้องเตรียม

ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเพื่อซ้ือของใหบุ้ตร ไดแ้ก่ ผา้ออ้มส าเร็จรูป อาหาร และยงัมีค่าใชจ่้ายอื่น เช่น ของใชใ้นบา้น ของใช้

ส่วนตวั เป็นตน้ ส่งผลใหม้ารดาวยัรุ่นตอ้งใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดัโดยเฉพาะการไม่ใชจ่้ายในส่วนของตนเพื่อเก็บ

ไวใ้หลู้ก ดงัตวัอยา่งค าบอกเล่าต่อไปน้ี 

 “เร่ืองค่าใชจ่้าย เบ้ียกต็อ้งจ่ายเพิ่มข้ึน ถา้แรกก่อนเราจ่ายยงัน้อยก็ไม่เป็นไร แต่ตอนน้ีตอ้งอย่างน้อยวนั

ร้อยเรากต็อ้งตั้งไวแ้ลว้ เพราะ แพมเพิสกส่ี็สิบหา้สิบบาทแลว้ ยงัมีสบู่ และค่าใชจ่้ายอื่น เพิ่มไปอีก เราบางวนัไม่

รับประทานขนมกไ็ด ้แต่พอไปร้านคา้ลูกมมัๆ กต็อ้งซ้ือใหม้นั” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั3) 

 ประเด็นที่สอง การวางแผนอนาคต การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตไวล้่วงหน้า 

จากการศึกษาพบว่า มารดาวยัรุ่นไดว้างแผนการด าเนินชีวิตอนาคตไว ้2 ดา้น คือ (1) การศึกษาของตนเอง และ (2) 

การสร้างความมัน่คงของครอบครัว  

 2.1 การศึกษาต่อ การศึกษาเป็นการไดม้าของความรู้ท่ีจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิต 

เน่ืองจากการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนจะช่วยใหส้ามารถประกอบอาชีพท่ีมีรายไดสู้ง จึงมีเงินเพียงพอท่ีจะน าไปใช้

ในการจุนเจือครอบครัวและตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานในการด าเนินชีวิต และในสังคมปัจจุบันไดใ้ห้

ความส าคญักบัวุฒิทางการศึกษา เพื่อยืนยนัความสามารถและเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพ มารดาวยัรุ่นจึง

ตอ้งการศึกษาต่อ โดยใหบุ้คคลในครอบครัวช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร ดงัตวัอยา่งค าบอกเล่าดงัต่อไปน้ี 

 “อยากเรียนใหสู้งๆ เห็นเพื่อนเรียนสูงๆ ถึงอยากเรียนกนั...เหมือนไดมี้งาน...เร่ืองเรียนตวัเองก็ให้ลูกได้

หลายๆ เดือนก่อนแลว้ก็ค่อยไปเรียน ให้แม่หยุดวันที่เราไปเรียน…พอเรียนจบแลว้ก็ไดห้าเบ้ียส่งให้ลูกเรียน” 

(ผูใ้หข้อ้มูลรหสั14)  

 2.2 การสร้างความมัน่คงของครอบครัว เป็นการก าหนดแนวทางเพื่อสร้างความแน่นอนในชีวิต

ครอบครัว ซ่ึงแสดงถึงความมัน่คงของฐานะทางดา้นเศรษฐกิจ มารดาวยัรุ่นส่วนใหญ่ไดมี้การวางแผนในการสร้าง

ความมัน่คงของครอบครัว ไดแ้ก่ การมีท่ีอยู่อาศยั โดยการออมเงินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย เน่ืองจากมารดาวยัรุ่น

ตอ้งการความเป็นส่วนตวัในการใชชี้วิตครอบครัว ตอ้งการรับผิดชอบครอบครัวของตนเองโดยไม่ตอ้งพึ่งพาหรือ
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เป็นภาระของบุคคลในครอบครัวเดิม การมียานพาหนะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง เป็นตน้ ดงัตวัอย่างค า

บอกเล่าต่อไปน้ี 

 “ก็คิดว่า จะท าบา้น แต่เก็บเบ้ียก่อน…ก็อยากจะท าบา้นอยู่กนัเอง…อยากอยู่กันเป็นส่วนตวั ไม่ตอ้ง

ล  าบากแม่เกินไป” (ผูใ้หข้อ้มูลรหสั10) 

 “วางไวก้็คิดว่า ถา้ยงัเบ้ียจะสร้างรถ…ก็อยากมีเหมือนเพื่อนเค้า ไปไหนมาไหนไดไ้ม่ล  าบาก” (ผูใ้ห้

ขอ้มูลรหสั7) 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า การด าเนินชีวิตประจ าวนัของมารดาวยัรุ่นหลงัคลอดตอ้งท ากิจกรรมในการ

เลี้ยงดูบุตรเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลใหว้ิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ไดแ้ก่ กิจวตัรประจ าวนั สังคมกบัเพื่อน และค่าใชจ่้าย 

ในส่วนของสังคมเพื่อน มารดาวยัรุ่นส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเขา้สังคมกบัเพื่อน โดยเฉพาะการเที่ยวกบัเพื่อน 

สอดคล้องกับศศินันท์, พชัรินทร์, อิชยาและพัชรินทร์ (2556) พบว่า หลังตั้งครรภ์หญิงวัยรุ่นไม่สามารถท า

กิจกรรมที่เคยท าก่อนการตั้งครรภ ์เช่น การไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได ้ 

 เม่ือมารดาวยัรุ่นส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงไดว้างแผนอนาคตเกี่ยวกบัการศึกษาต่อ โดย

ตอ้งการใหบุ้คคลในครอบครัวช่วยเหลือสนบัสนุนในการเลี้ยงดูบุตร สอดคลอ้งกบัทรูน่ีและคณะ (Turrney, et al., 

2011) พบว่า มารดาวยัรุ่นตอ้งการศึกษาต่อ โดยตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากบิดามารดา นอกจากน้ีมารดาวยัรุ่นมี

การวางแผนสร้างความมัน่คงของครอบครัว ไดแ้ก่ การมีท่ีอยู่อาศัย เน่ืองจากมารดาวยัรุ่นต้องการความเป็น

ส่วนตวั ไม่ตอ้งการพึ่งพาบุคคลในครอบครัวเดิม การมียานพาหนะ ไดแ้ก่ รถยนต ์เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

สอดคลอ้งกบัสตีล (Stiles, 2005) ในชีวิตของมารดาวยัรุ่นไม่ตอ้งพึ่งพาครอบครัวในดา้นการเงิน ตอ้งการมีบา้น มี

รถและตอ้งการประกอบอาชีพที่ดี  

 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 มารดาหลังคลอดวัยรุ่นส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในส่วนของกิจวตัรประจ าวนั การมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน และรับภาระการใชจ่้าย กิจวตัรประจ าวนัเน่ืองจากมารดาวยัรุ่นตอ้งเลี้ ยงดูบุตร ส่งผลใหก้าร

รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา การพกัผ่อนลดน้อยลง และการเอาใจใส่ต่อภาพลักษณ์ของตนเองลดลง การมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนมารดาหลงัคลอดวยัรุ่นขาดโอกาสในการเขา้สังคมกบัเพื่อน โดยเฉพาะการเที่ยวในแบบของ

วยัรุ่นจึงตอ้งใชช่้องทางอื่นในการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อน และยงัตอ้งรับภาระการใชจ่้ายเพิ่มข้ึนในการซ้ือของใชท้ี่

จ  าเป็นส าหรับการเลี้ยงดูบุตร นอกจากน้ีมารดาหลงัคลอดวยัรุ่นไดว้างแผนอนาคตของตนเองเกี่ยวกบัการศึกษาต่อ 

เพื่อน าวุฒิทางการศึกษาไปใชใ้นการประกอบอาชีพ และตอ้งการสร้างความมัน่คงของครอบครัวโดยการมีท่ีอยู่

อาศยัและยานพาหนะ  
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 ขอ้เสนอแนะ 

 1. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ควรจัดให้มีการบริการสุขภาพส าหรับมารดาวยัรุ่นผ่านเครือข่ายสังคม

อินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกและความสามารถในการเขา้ถึงการบริการ  

 2. ดา้นการศึกษาการพยาบาล ควรจดัใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการดูแลมารดาวยัรุ่น โดยช้ีให้มองมารดา

วยัรุ่นแบบองคร์วม ตามบริบทของครอบครัวหรือชุมชน เพื่อสามารถใหก้ารช่วยเหลือไดค้รอบคลุมมากที่สุด 

 3. ดา้นวิจยัทางการพยาบาล ควรมีการวิจยัเกี่ยวกบัการวางแผนอนาคตเพิ่มเติม โดยเฉพาะดา้นการศึกษาต่อ 

เพื่อทราบรายละเอียดที่อาจจะเป็นปัจจัยส่งเสริมหรือขัดขวาง ซ่ึงอาจจะได้ข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมให้มารดา 

หลงัคลอดวยัรุ่นไดรั้บการศึกษาต่ออยา่งเหมาะสม 

 
6. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจยัจากการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากพื้นท่ีบริบทของชุมชนอย่างแทจ้ริง ถึงแมจ้ะไม่สามารถน าไป
อา้งอิงกบัผูใ้หข้อ้มูลที่อาศยัในบริบทอื่นได ้แต่สามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหก้ารดูแลมารดาหลงัคลอดวยัรุ่น 
การไดเ้ข้าใจวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและการวางแผนอนาคตของมารดาวัยรุ่นอาจจะช่วยให้พยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนการด าเนินชีวิตของมารดาวยัรุ่นไดอ้ยา่งตรงจุด  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัก่ึงทดลองชนิดสองกลุ่มคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจดัการตนเองดา้น
โภชนาการต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูง กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วย
เอดส์ท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูงจ านวน 64 ราย เป็นกลุ่มควบคุม 32 และกลุ่มทดลอง 32 ราย ทั้งสองกลุ่มมีความ
คลา้ยคลึงกนัในดา้นเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีไดรั้บยาตา้นไวรัส เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารในผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทีคู่ สถิติไคส
แควร์ ผลการศึกษาพบว่าภายหลงัไดรั้บโปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมสูงกว่า
ก่อนไดรั้บโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุม ค่าเฉล่ียระดบัโคเลสเตอรอลรวมและแอลดีแอลโคเลสเตอรอล หลงั
ไดรั้บโปรแกรมต ่ากวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรม และต ่ากวา่กลุ่มควบคุม ซ่ึงสะทอ้นความส าคญัของโปรแกรมการจดัการ
ตนเองต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูง ดงันั้นผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมนั
ในเลือดสูงควรไดรั้บการส่งเสริมการจดัการตนเองในการควบคุมอาหารอยา่งต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ : การจดัการตนเอง พฤติกรรม โภชนาการ เอดส์ 
Abstract 

This quasi-experimental research aimed to examine the effect of nutritional self-management program 
on food consumption behaviors of AIDs patients with dyslipidemia. The sample comprised 64 HIV patients with 
dyslipidemia and was recruited equally to experimental and control group by gender, age, and anti-retroviral level. 
The Nutrition Behavior for Hyperlipidemia AIDs Scale was used to assess the subject ‘dietary behaviors. Data 
were analyzed using descriptive statistics, paired t-test, independent t-test, and Chi square. Results revealed that 
the mean score of overall dietary behavior of the experimental group after enrolling in the program was 
significantly higher than before. Mean score of overall dietary behavior of the experimental group was also higher 
than that of the control group. Mean score of overall cholesterol and LDL cholesterol of the experimental group 
was also lower than that of the control group. It reflected the effectiveness of the program to enhance dietary 
behaviors. Promoting of self management on dietary behaviors in HIV patients with dyslipidemia should 
continuously supported.                  
Keywords:  Self management, Dietary behaviors, AIDs  
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1. บทน า 
 โรคเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นโรคติดเช้ือทีไม่สามารถรักษาให้หายขาดไดแ้ละมี

อุบติัการณ์เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนัทัว่โลกมีผูป่้วยเอดส์จ านวน 33.3 ลา้นคน มีผูเ้สียชีวิตแลว้เกือบ 1.8 ลา้นคน (World 

Health Organization, 2011)  การติดเช้ือเอดส์ในประเทศปี พ.ศ. 2554 พบวา่ ผูป่้วยเอดส์มีจ านวนทั้งส้ิน 3.7 แสนราย 

เสียชีวิตแลว้จ านวน 1 แสนราย คิดเป็นร้อยละ 27 ของผูป่้วยเอดส์ทั้งหมด ท าให้โรคเอดส์เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1

ใน10 รองจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหิตสูง (ส านักงานระบาดวิทยา, 2554 ) 

ปัจจุบนัการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอวีท าใหผู้ป่้วยเอดส์มีชีวิตยนืยาวข้ึน แต่ปัญหาระยะยาวของผูป่้วยไดแ้ก่ การ

เกิดภาวะไขมนัในเลือดสูง พบวา่ในประเทศไทยผูป่้วยท่ีรับประทานยาตา้นไวรัสเอชไอวีมีภาวะไขมนัเลือดสูง ร้อย

ละ 35  ปัจจุบนัโรงพยาบาลเชียรใหญ่มีผูป่้วยเอดส์ จ านวน  218 ราย รับยาตา้นไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด 165 ราย พบ

ภาวะไขมนัในเลือดสูง จ านวน 130 ราย คิดเป็น ร้อยละ78      

 สาเหตุภาวะไขมนัในเลือดสูง เกิดจากการติดเช้ือเอชไอวีกลไกการอกัเสบของร่างกายท าให้การก าจดัไขมนั

บกพร่อง (Calsa et al. 2003) จากการไดรั้บผลขา้งเคียงจากยาตา้นไวรัสในระยะยาว ท าใหค้วามสามารถของตบัใน

การก าจดัไขมนัลดลง ท าให้เกิดปัญหาการกระจายตวัของไขมนัผิดปกติ ภาวะไขมนัยา้ยท่ีท าให้ภาวะไขมนัในเลือด

สูง (จุรีพรย,์ 2553) นอกจากนั้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งเสริมให้เกิดภาวะไขมนัในเลือดสูง ไดแ้ก่ อายุมากกวา่ 35 ปี 

พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น ขาดการออกก าลงักาย การสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การ

รับประทานอาหารหวาน อาหารมนั และกากใยนอ้ย (Jeronen & Cabezas, 2011) ปัจจุบนัการส่งเสริมการดูแลตนเอง

ของผูป่้วยเอดส์ส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองการรับประทานยาตา้นไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเน่ือง  การ

ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ การดูแลให้ไดรั้บสารอาหารและพลงังานเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย ส่วน

เร่ืองการส่งเสริมจดัการตนเองดา้นโภชนาการท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงโรคยงัมีน้อย ผูป่้วยเอดส์จึงไม่ได้

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Hoyok, 2007)    

 ภาวะไขมนัในเลือดสูงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด

สมอง ผูท่ี้มีระดบัโคเลสเตอรอลสูงมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวา่คนท่ีมีระดบั

โคเลสเตอรอลต ่ากว่าถึง 5 เท่า (Fantas et. al, 2004) นอกจากส่งผลกระทบดา้นร่างกายแลว้ อาจส่งผลกระทบ

ทางดา้นจิตใจของผูป่้วย เพราะการรักษาท่ีผ่านมาท าให้ผูป่้วยเอดส์มีสุขภาพแข็งแรงข้ึนมีความหวงัท่ีจะมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี อยา่งเช่นการศึกษาผูป่้วยเอดส์ท่ีรับประทานยาตา้นไวรัสเอดส์ 10 ปีข้ึนไป สุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (ยุทธชยั, 2552) แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาวะไขมนัในเลือดจากการไดรับยาตา้น

ไวรัสเอชไอวีก็อาจส่งผลกระทบดา้นจิตใจ จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยเอดส์ท่ีรับประทานยา

ตา้นไวรัสเอชไอวี พบวา่การเปล่ียนแปลงของภาวะสุขภาพอาจส่งผลกระทบดา้นจิตใจของผูป่้วยเอดส์เก่ียวกบัการ

ปรับตวักบัมโนทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลง เน่ืองจากผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอาการขา้งเคียงจากยาท าใหร่้างกายท่ี

เปล่ียนแปลงจากความผิดปกติของไขมนั ท าให้ไขมนักองอยูส่่วนกลางของร่างกาย แกม้ตอบ แขน ขาลีบ หนา้ทอ้ง

ใหญ่ข้ึน ส่งผลต่อสภาพจิตใจท าให้ผูป่้วยเอดส์ขาดความช่ืนชมในตนเองเกิดอดัตมโนทศัน์ต่อตนเองไม่ดี (พุทธ

วรรณ, 2551) นอกจากนั้นการศึกษาความเช่ือการเจ็บป่วยและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วยเอดส์พบวา่ เม่ือ

เกิดการเปล่ียนแปลงของร่างกาย มีการด าเนินโรคหรือพยากรณ์โรคท่ีไม่แน่นอน เช่ือวา่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้น
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จากการรักษา กจ็ะมีความวิตกกงัวลเกิดความเครียดข้ึนไดง่้าย (กรกฏ, 2550) ซ่ึงปัญหาท่ีกระทบทางจิตใจเหล่าน้ีอาจ

ท าให้ผูป่้วยขาดก าลงัใจและมีเจตคติไม่ดีต่อการกินยาตา้นไวรัสเอชไอวีได ้ซ่ึงมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

ร่วมมือในการรักษาของผูป่้วยเอดส์เอดส์ พบวา่เม่ือมีผลกระทบดา้นจิตใจท าใหผู้ป่้วยเอดส์มีเจตคติไม่ดีต่อการรักษา

ดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอ กจ็ะส่งผลต่อความร่วมมือในการรักษาได ้(กรณิการ์, 2552)       

 ดงันั้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารใหเ้หมาะสมจึงมีความส าคญัต่อผูป่้วยเอดส์ใหมี้ชีวิต

ยืนยาวข้ึน และสามารถชะลอหรือป้องกนัการเกิดความเส่ียงจากภาวะไขมนัในเลือดสูง การจัดการตนเองดา้น

โภชนาการเป็นการดูแลดา้นอาหารและโภชนาการเพื่อพฒันาศกัยภาพและความรับผิดชอบของบุคคลในการจดัการ

ตนเองดา้นโภชนาการต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการมีภาวะ

โภชนาการท่ีดีข้ึน (วิมลรัตน์, 2552) การส่งเสริมให้ผูท่ี้มีภาวะไขมนัในเลือดสูงให้การจดัการตนเองดา้นโภชนาการ 

มีการรับรู้ และการปฏิบติัในการเลือกซ้ืออาหาร การปรุงอาหารและการรับประทานอาหารครอบคลุมชนิด ปริมาณ 

และม้ืออาหารท่ีเหมาะสม โดยหลีกเล่ียงอาหารกลุ่มไขมนัอ่ิมตวั ท าให้ระดบัไขมนัในเลือดลดลง มีผลการศึกษา

เก่ียวกบัการส่งเสริมการการดูแลตนเองในผูท่ี้มีภาวะไขมนัในเลือดสูง พบว่าการจดัการดา้นโภชนาการท าให้ผูท่ี้มี

ภาวะไขมนัในเลือดสูงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดีข้ึน และระดบัไขมนัในเลือดลดลง (คณสันนัท,์ 2549; อนงค์

, 2550) นอกจากน้ีแอนจอส และคณะ (Anjos et al., 2011) ไดศึ้กษาการดูแลผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมนัผิดปกติ โดย

การให้ค  าปรึกษาดา้นโภชนาการ ควบคุมพลงังานอาหารท่ีไดรั้บ เลือกชนิดอาหาร ลดการรับประทานอาหารไขมนั 

อาหารหวาน และเพิ่มการรับประทานผกัและผลไมม้ากข้ึน พบว่าผูป่้วยเอดส์มีระดบัไขมนัในเลือดลดลง ดงันั้น

เพื่อให้ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน แสดงให้

เห็นวา่การใชว้ิธีจดัการตนเองเป็นกระบวนการในการดูแลสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของตวัผูป่้วยเองเป็นส่ิงส าคญั 

ทีมสุขภาพเป็นผูค้อยช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีส่งผลต่อสภาวะสุขภาพท่ีดี

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการน าแนวคิดการจัดการตนเองเขา้มาใช้ในการช่วยเหลือให้ผูป่้วย

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นโรคเร้ือรัง ก็พบว่าการส่งเสริมให้ผูป่้วยไดมี้การจดัการตนเองนั้นท าให้มีการ

เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมและภาวะสุขภาพดีข้ึน ซ่ึงกลวิธีใชใ้นการจดัการตนเองไดแ้ก่ 1) การให้ความรู้เก่ียวกบั

โรค การปฏิบติัตวั การให้ค  าปรึกษารายบุคคล การเขา้กลุ่มแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการติดตามผูป่้วยอย่าง

ต่อเน่ือง 2) การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นส ารับการจดัการตนเอง โดยให้ผูป่้วยน าทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้ไปทดลองปฏิบติัใน

ชีวิตประจ าวนั 3) การประเมินผลลพัธ์การจัดการตนเองให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง เปรียบเทียบ

พฤติกรรมของตนเองกับเป้าหมาย และมีการติดตามทางโทรศพัท์เป็นการสะท้อนให้ผูป่้วยรับรู้ผลการปฏิบัติ

พฤติกรรมของตนเองและเป็นการเสริมแรงท่ีท าให้ผูป่้วยคงกระท าพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง จากการศึกษาการใชก้ลวิธี

การจดัการตนเองดา้นโภชนาการผูป่้วยเอดส์เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัผูป่้วยเอดส์ท่ีไม่มีการ

จดัการดา้นอาหาร พบวา่ ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการจดัการตนเองดา้นโภชนาการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารดี

ข้ึน (Shao et al., 2010)   แสดงใหเ้ห็นวา่กลวิธีการจดัการตนเองมีประสิทธิภาพสามารถน ามาใชใ้นผูป่้วยเอดส์ท่ีมี

ภาวะไขมนัในเลือดสูงให้มีการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ ดั้งนั้นผูว้ิจยัจึงใชแ้นวคิดการจดัการตนเองของแคน

เฟอร์ (Kanfer, 1991) ซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคหรือกระบวนการ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การติดตามตนเอง (self- 

monitoring) 2) การประเมินตนเอง (self- evaluation) และ 3) การเสริมแรงตนเอง (self - reinforment)  
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2. วตัถุประสงค์            
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุ่มผูป่้วยเอดส์ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม         
การจัดการตนเองดา้นโภชนาการระหว่างก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองดา้นโภชนาการ
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารระหวา่งผูป่้วยเอดส์กลุ่มท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการ
จดัการตนเองดา้นโภชนาการ และกลุ่มไม่เขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ  
 3.เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัไขมนัในเลือดของผูป่้วยเอดส์ของกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเอง
ดา้นโภชนาการ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ        
 สมมติฐาน           
 1.คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วยเอดส์กลุ่มท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการการจดัการตนเองดา้น
โภชนาการมีความแตกต่างหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ   
 2.คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วยเอดส์กลุ่มเขา้ร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองดา้น
โภชนาการดีกวา่กลุ่มไม่เขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ    
 3.ค่าเฉล่ียระดบัไขมนัในเลือดของผูป่้วยเอดส์ของผูป่้วยเอดส์กลุ่มท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองดา้น
โภชนาการลดลงหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ                 

3.วธีิการวจิัย            

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ชนิดศึกษา 2 กลุ่มโดยวดัทั้งก่อนและ

หลงัการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (pretest-posttest, two group design) กลุ่มตวัอยา่ง คือผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการ

วินิจฉัยวา่มีภาวะไขมนัในเลือดสูงท่ีโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยก าหนดคุณสมบติั 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยเอดส์ อาย ุ18 ข้ึนไป อ่านออก เขียนได ้ระดบัซีดีโฟดม์ากกวา่ 200 เซลล/์ ลบ มม.ระดบัไขมนั

ในเลือดชนิดใดชนิดหน่ึงสูง ไดแ้ก่ ระดบัโคเลสเตอรอลมากกวา่ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ระดบัแอลดีแอล มากกวา่ 

100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือระดบัไตรกรีเซอไรด ์มากกวา่ 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เลือกกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยเอดส์

ท่ีมีระดบัไขมนัในเลือดสูง 64 รายโดยแบ่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 32 ราย คดัเลือกกลุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบติั เร่ืองเพศ อาย ุระยะเวลารับประทานยาตา้นไวรัสเอชไอวี การรับประทานยาลดไขมนัใน

เลือด และด าเนินการใหก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัดว้ยการจบัคู่ (matched pair) กลุ่มทดลองเขา้

โปรแกรมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ ระยะเวลา 6 สัปดาห์    

 เคร่ืองมือท่ีใชง้านวจิยัคร้ังน้ี มี 2 ประเภท       

 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วน

บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดข้องครอบครัว บุคคลท่ีอาศยัอยู่

ดว้ย และผูดู้แลในการประกอบอาหาร 2) แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะสุขภาพประกอบดว้ย  ระยะเวลาในการ

รับประทานยาตา้นไวรัสเอชไอวี การรับประทานยาลดไขมนั ระดบัไขมนัในเลือด ระดบัซีดีโฟด ์(CD4) ปริมาณเช้ือ

ไวรัสในกระแสเลือด น ้าหนกั ส่วนสูง ดชันีมวลกาย รอบเอว 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ

ป่วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมันในเลือดสูง ซ่ึงผูว้ิจัยได้พฒันาข้ึนจากแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน

โภชนาการของสตรีท่ีมีไขมนัในเลือดสูง (วนัดี, 2548) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 33 ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถามจะมีค าถามทั้ง

ดา้นบวก และค าถามในดา้นลบโดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนพฤติกรรมในแต่ละขอ้ทั้งดา้นบวก และดา้นลบ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า
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แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารใชก้บัผูป่้วยมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจ านวน 30 ราย และ หาความเท่ียง

ดว้ยวิธีการค านวณสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cranach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั .73           

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย โปรแกรมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการผูป่้วยเอดส์ท่ี

มีภาวะไขมนัในเลือดสูง ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิดการจดัการตนเอง (Self-management) ของแคนเฟอร์ (kanfer, 

1991) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง มีการตรวจสอบความถกูตอ้ง ความครอบคลุม และความเหมาะสมของเน้ือหา ให้

ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ไดแ้ก่ พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพยาบาลผูเ้อดส์ 1 ท่าน อาจารยพ์ยาบาลผูเ้ช่ียวชาญดา้น

โภชนาการ 2 ท่าน               

 วธีิการเกบ็ข้อมูล          

 กลุ่มทดลอง           

  ขั้นท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมการจดัการตนเองเป็นการเตรียมความพร้อมผูป่้วยเพื่อเขา้สู่

โปรแกรมกรจัดการตนเองดา้นโภชนาการโดยสร้างสัมพนัธภาพโดยการพูดคุยให้ค  าปรึกษารายบุคคล แจ้ง

วตัถุประสงค ์ขั้นตอน และระยะเวลาของการเขา้ร่วมวิจยัประเมินภาวะสุขภาพ และระดบัไขมนัในเลือด ผูว้ิจยัให้

ผูป่้วยคน้หาปัญหาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  และทบทวนเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ

ตนเองใชเ้วลา 10-15 นาที ชมวดีีทศัน์โรคไขมนัในเลือดสูง 7 นาที     

  ขั้นท่ี 2 การปฏิบติัการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ ใชเ้วลา 10 นาที โดยผูว้ิจยัใหผู้ป่้วยฝึกการติดตาม

ตนเอง 6 ขั้นตอน 1) ผูป่้วยเลือกและก าหนดเป้าหมายการรับประทานอาหารอาหาร 2) ผูป่้วยจ าแนกพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารออกเป็นพฤติกรรมยอ่ยเพื่อสังเกตตนเองไดช้ดัเจน 3) ผูป่้วยก าหนดวิธีการบนัทึกการรับประทาน

อาหารของตนเอง 4) ผูป่้วยสังเกตการรับประทานอาหารและจดบนัทึก  5) ผูป่้วยแสดงผลการจดบนัทึกการ

รับประทานอาหาร 6) ผูป่้วยวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจดบนัทึกมีตามเป้าหมายและปัญหาอุปสรรค โดยใชคู้่มือการจดัการ

ตนเองด้านโภชนาการ เม่ือผูป่้วยเขา้ใจสามารถฝึกปฏิบัติการจัดการตนเองได้แลว้ การประเมินตนเอง ผูป่้วย

เปรียบเทียบการปฏิบติักบัเป้าหมายท่ีผูป่้วยก าหนดเพื่อคน้หาปัญหาอุปสรรคในการจดัการตนเอง ผูว้ิจยัใหค้  าปรึกษา

เพื่อหาแกไ้ขเม่ือมีปัญหาและอุปสรรค การเสริมแรงตนเอง 1) ผูป่้วยไดก้ าหนดการเสริมแรงตนเองทั้งทางบวกและ

ทางลบ 2) ผูป่้วยน าเสนอผลดีและอุปสรรคของการจดัการตนเองและการเสริมแรงตนเองโดยการจดัการตนเองดา้น

โภชนาการคร้ังน้ีโดยใชคู้่มือการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้ภาวะไขมนัในเลือดสูง การ

จดัการดา้นโภชนาการ และแบบบนัทึกการติดตามตนเอง หลงัจากให้ฝึกการปฏิบติัการจดัการตนเองไดแ้ลว้ ผูว้ิจยั

มอบคู่มือการจดัการตนเองดา้นโภชนาการไปปฏิบติัต่อท่ีบา้น และนดัหมายผูป่้วยติดตามทางโทรศพัท ์

  ขั้นท่ี 3 สัปดาห์ดาท่ี 2 -5 เพื่อมุ่งเนน้การเสริมแรงมีการจดัการตนเองและแกไ้ขปัญหา อุปสรรค ติดตาม

ทางโทรศพัทส์ัปดาห์ 1 คร้ังทุกวนัอาทิตยเ์ป็นเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อประเมินผลการปฏิบติัของตนเองจากบนัทึกการ

จดัการตนเองการควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด ประกอบดว้ย ประเมินปัญหาและอุปสรรคการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับไขมนัในเลือดจากสมุด

จดบนัทึก ประเมินผลส าเร็จของการจดัการตนเองในการรับประทานอาหารโดยใชแ้บบบนัทึกการติดตามตนเองให้

คะแนนความส าเร็จโดยการใหค้  าปรึกษาและใหก้ าลงัใจ สัปดาห์ท่ี 6 ประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ

ประเมินระดบัไขมนัในเลือด         
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 กลุ่มควบคุมนัดพบกลุ่มตวัอย่างรายบุคคลให้กิจกรรมการพยาบาล และการให้สุขศึกษารายกลุ่มตามปกติ 

ประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และระดบัไขมนัในเลือดในสัปดาห์ท่ี  6            

4. ผลการวจิัยและอภิปราย         
 ผลการวจิัย           
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มทดลอง พบวา่มากกวา่คร่ึง (ร้อยละ 65.5) เป็นเพศชาย สถานภาพ
สมรสคู่ (ร้อยละ 59.4) ทั้งหมด (ร้อยละ 100) อยูใ่นวยักลางคนโดยมีอายุเฉล่ีย 42 ปี ส่วนกลุ่มควบคุมมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบักลุ่มทดลอง ในดา้นเพศ และสถานภาพสมรส เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.5) ส่วนสภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 
50) โดยกลุ่มควบคุมเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.8) อยูใ่นวยักลางคน และมีอายเุฉล่ีย 40.9 ปี  
 2. ขอ้มูลดา้นสุขภาพและความเจ็บป่วยของกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยเอดส์ไม่มีอาการและอาการ
นอ้ย (ร้อยละ 81.2) ทั้งหมดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดอยูใ่นระดบัน้อย (ร้อยละ 100) มากว่าคร่ึงรับประทานยา
ตา้นไวรัส 1-6 ปี (ร้อยละ 62.4) ส่วนใหญ่ดชันีมวลกายระดบัปกติถึงระดบันอ้ย (ร้อยละ74.9) รอบเอวปกติ (ร้อยละ 
84.3) รับประทานยาตา้นไวรัสสูตรพื้นฐาน (ร้อยละ 87.5) ระยะเวลาท่ีแพทยว์ินิจฉัยเป็นไขมนัในเลือดสูง 1-3 ปี 
(ร้อยละ 84.3) ไม่มีภาวะไขมนัในเลือดสูงในญาติสายตรง (ร้อยละ 84.4) และมากกวา่คร่ึงรับประทานยาลดไขมนัใน
เลือด (ร้อยละ 62.5) ระดบัไขมนัในเลือด เกือบคร่ึงระดบัโคเลสเตอรอลรวม 200 – 300 mg /dl (ร้อยละ 48.8) 
คร่ึงหน่ึงระดบัไตรกลีเซอไรด์ นอ้ยกวา่ 150 mg /dl (ร้อยละ50) มากกวา่คร่ึงระดบัแอลดีแอลโคเลสเตอรอล 100 – 
159 mg /dl (ร้อยละ 59.3) และคร่ึงหน่ึงระดบัเอชดีแอลโคเลสเตอรอลนอ้ยกวา่ 40 (ร้อยละ 50)            
 3. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการับประทานอาหารภายหลงั
ไดรั้บโปรแกรมสูงกว่าก่อนไดรั้บโปรแกรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการรับประทานอาหารก่อนและหลงัไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (ตาราง 1) กลุ่มทดลอง
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการรับประทานอาหารสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (ตาราง 2)
 4. ระดบัไขมนัในเลือด กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียระดบัไขมนัในเลือดลดลงภายหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการ
จดัการตนเองดา้นโภชนาการอยา่งมีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล และระดบัแอลดีแอล
โคเลสเตอรอลลดลง กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียระดบัไขมนัในเลือดก่อนและหลงัการทดลองไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (ตาราง 3) 

ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการ
จดัการตนเองดา้นโภชนาการ ภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใชส้ถิติทีคู่     (N = 64) 

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการทดลอง (n=32) หลงัการทดลอง (n=32) t  df p-value 
    M SD  M SD 

กลุ่มควบคุม  99.5 11.6  97.7 10.9 -1.35 31 0.475            
กลุ่มทดลอง  104.0 13.20  126.1 8.14 -11.73 31 0.000  
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ตาราง 2 คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมระหวา่งกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองใชส้ติถิทีอิสระ (N= 64) 

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการทดลอง (n=32) หลงัการทดลอง (n=32) t  df p-value 
    M SD  M SD 

กลุ่มควบคุม  99.5 11.6  97.7 10.9 -1.35 61 0.182            
กลุ่มทดลอง  104.0 13.20  126.1 8.14 -11.73 61 0.000  

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัไขมนัในเลือดของผูป่้วยเอดส์ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการโดยใชส้ถิติทีคู่ (N = 64) 

      ก่อนการทดลอง   หลงัการทดลอง   
 กลุ่มตวัอยา่ง        (n=32)      (n=32)     t  df  p-value  

     M SD     M    SD 

กลุ่มควบคุม         
 โคเลสเตอรอล      216.5 57.3   202.6  67.2   1.3 31 0.17 
 ไตรกลีเซอไรด ์      197.7 134.9  163.6 141.1   1.3 31 0.20 
 แอลดีแอลโคเลสเตอรอล  137.4 53.6 131.3 54.9 0.5 31 0.56 
 เอชดีแอลโคเลสเตอรอล  42.6 14.1 46.3 16.7 -1.6 31 0.11                
กลุ่มทดลอง         
 โคเลสเตอรอล   226.7 45.5 180.5 46.5 4.0 31 0.00 
 ไตรกลีเซอไรด ์  161.4 78.1 162.6 84.5 -1.0 31 0.92 
 แอลดีแอลโคเลสเตอรอล  146.0 50.7 110.5 41.7 2.7 31 0.01 
 เอชดีแอลโคเลสเตอรอล  54.3 30.2 43.5 13.6 1.8 31 0.69  

การอภิปรายผล            
 การท่ีพบวา่กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารดีกกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรม อธิบายไดว้า่ในการ
ด าเนินกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ ผูว้ิจัยมีความเช่ือพื้นฐานว่าไม่มีใครสามารถ
ปรับแต่งพื้นฐานพฤติกรรมของตนเองได ้นอกจากตวับุคคลนั้นเอง บุคลากรทางสุขภาพมีบทบาทกระตุน้ให้บุคคล
เกิดแรงจูงใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยการเตรียมความพร้อมของผูป่้วยดว้ยการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูป่้วย
ช้ีให้เห็นความจ าเป็นไปการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมใหม่ดว้ยตนเอง  และประเมินตนเองก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรม โดยทบทวนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง  ซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคหรือกระบวนการ  3 
ขั้นตอน ตั้งแต่ ไดแ้ก่1) การติดตามตนเอง คือการตรวจสอบพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรม ตระหนักใส่ใจต่อ
พฤติกรรม โดยการให้ค  าปรึกษารายบุคคลให้ผูป่้วยคน้หาปัญหาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การชมวีดีทศัน์
ภาวะไขมนัในเลือดสูงท าให้ผูป่้วยตระหนกัถึงอนัตราย และทบทวนเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
ตนเอง  มีการระบุปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหา และอุปสรรค โดยใชใ้บงานอาหารท่ีควรงด 2) การประเมินตนเอง
โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตและบนัทึกเปรียบเทียบกบัเกณฑ์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไวว้่าส าเร็จโดยการให้
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ผูป่้วยตั้งเป้าหมายของตนเองแต่ละสัปดาห์เก่ียวกบั การเลือกชนิดอาหาร การควบคุมปริมาณอาหารมีคู่มือและ
ตวัอยา่งการตั้งเป้าหมาย พร้อมการประเมินตนเองถึงความส าเร็จ 3) การเสริมแรงตนเอง เพื่อมุ่งเนน้การเสริมแรงมี
การจดัการตนเอง และแกไ้ขปัญหา คือ การให้รางวลัเม่ือสามารถปฏิบติัพฤติกรรม โปรแกรมการจดัการตนเองดา้น
โภชนาการในผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูงเป็นวิธีการจดัการตนเองดา้นโภชนาการ ซ่ึงมีความส าคญัต่อ
ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีระดบัไขมนัในเลือดสูง เม่ือผูป่้วยเอดส์สามารถตรวจสอบสังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
ตนเอง เกิดความตระหนกัใส่ใจต่อพฤติกรรม เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและวางแผนเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของตนเอง ฝึกทกัษะการจดบนัทึกพฤติกรรมดา้นโภชนาการของตนเองสามารถรวบรวมขอ้มูล 
ปัญหาและอุปสรรค การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาการใชก้ลวธีิการจดัการตนเองดา้นอาหาร ท าใหพ้ฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีดีข้ึนควบคุมพลงังาน
ท่ีไดรั้บ เลือกชนิดอาหาร (Shao et al., 2010) เม่ือผูป่้วยเอดส์มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีการเลือกชนิด และ
ปริมาณท่ีรับประทานเหมาะสมกบัตนเอง กส่็งผลใหร้ะดบัไขมนัโคเลสเตอรอล และระดบัแอลดีแอลโคเลสเตอรอล
ลดลง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีท าให้ระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล คือ การควบคุมตวัเองในการรับประทาน เช่นการ
ควบคุมอาหารทอดซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดไขมันในเลือดสูง ส่วนระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ และเอชดีแอล
โคเลสเตอรอลไม่มีความแตกต่าง อธิบายไดว้่าระดบัไขมนัโคเลสเตอรอลสูงเกิดจากพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร ส่วนระดบัไตรกลีเซอร์ไรด์ อาจจะเกิดการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวีเป็นระยะเวลานานอาจท าให้ระดบัไขมนั
ไตรกลีเซอร์ไรดเ์พิ่มมากข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พบวา่ระดบัไขมนั
โคเลสเตอรอลสูงเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ส่วนระดบัไตรกลีเซอร์ไรด์ อาจจะเกิดการใชย้าตา้น
ไวรัสได ้ซ่ึงกลุ่มทดลองมากกว่าคร่ึงรับประทานยาตา้นไวรัสสูตรพื้นฐาน การรับประทานยาในระยะเวลานานอาจ
ท าใหร้ะดบัไขมนัไตรกลีเซอร์ไรดเ์พิ่มมากข้ึน                                           
5. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ         
 สรุปไดว้่าโปรแกรมการจัดการตนเองดา้นโภชนาการ ส่งผลให้ผูป่้วยเอดส์มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารอาหารดีข้ึน การควบคุมปริมาณอาหารท่ีไดรั้บ การเลือกชนิดอาหาร แสดงให้เห็นว่ากลวิธีในการจัดการ
ตนเองมีประสิทธิภาพสามารถน ามาใช้กับผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมันในเลือดสูงให้มีการจัดการตนเองด้าน
โภชนาการท าใหร้ะดบัไขมนัในเลือดลดลง ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัแสดงเห็นวา่การจดัการดา้นโภชนาการเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีท าให้ระดบัไขมนัในเลือดลดลง แต่จากผลการทดลองระดบัไขมนัในเลือดก็ยงัไม่ไดล้ดทั้งหมด ยงัมี
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่นการส่งเสริมการออกก าลงักาย และการปรับเปล่ียนสูตรยาตา้นไวรัสเอชไอวีให้เหมาะสมกบั
ผูป่้วย ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวไม่มีในโปรแกรม เพื่อใหก้ารดูแลเกิดผลดีท่ีสุดกค็วรแนะใหมี้ควบคู่ไปกบัโปรแกรมของการ
จดัการตนเองดา้นโภชนาการของผูป่้วยเอดส์ท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูงน้ี ก็จะท าให้การดูแลมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน          
6. การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์         
 ดา้นผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทอ้งถ่ินหรือชุมชน ตามบริบทผูป่้วยเอดส์ ซ่ึงเป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในชุมชน 
ผูป่้วยส่วนใหญ่วยักลางคน วยัท างาน และเป็นวยัท่ีมีศกัยภาพการดูแลตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้น การท่ีเกิดความ
เจ็บป่วยตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น อาจเป็นภาระของสังคม แต่กลวิธีการจดัการตนเองเป็นกลวิธีท่ีมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนัก
ความส าคญัของของปัญหา และเป็นผูริ้เร่ิมการแกปั้ญหาของตนเอง เม่ือบุคคลสามารถจดัการตนเองได ้มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองดีข้ึนไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ท าใหท้อ้งถ่ินชุมชนนั้นมีความยัง่ยนื  
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เพือศึกษาความรู้และทศันคติเกียวกบัการคุมกาํเนิดของนักศึกษา

ระดบั ปวช. ในเทศบาลนครนครสวรรค์ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดบั ปวช. ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์
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ประชากรของการวิจยัเป็นหลกัพนัใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 239 คน ผูว้ิจัยเลือก

กลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายตามชนัปี เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลส่วน

บุคคล แบบสอบถามเกียวกับความรู้เกียวกับการคุมกาํเนิด และแบบสอบถามเกียวกับทัศนคติเกียวกับการ

คุมกาํเนิด ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั .97 และ .99 ตามลาํดบั สถิติทีใชใ้นการวิจัยครังนี ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 91.90 เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.80 มีอายุ 17 ปี ร้อยละ 42.60 

เรียนอยูร่ะดบัชนั ปวช.1 ร้อยละ 26.90 มีเกรดเฉลียสะสมอยู่ในช่วง 2.51-3.00 และร้อยละ 91.90  เรียนอยู่แผนก

ช่างเทคนิค 2) ร้อยละ 44.20 เขา้ใจความหมายของการคุมกาํเนิดถูกตอ้ง 3) กลุ่มตวัอย่างรู้จักวิธีการคุมกาํเนิด โดย

ร้อยละ 44.70 เคยจบัตอ้งถุงยางอนามยั ร้อยละ 37.00 เคยไดย้นิหรือเคยอ่านเกียวกบัการนับวนัปลอดภยั และร้อย

ละ 27.40 ไม่รู้จกัหรือเคยไดย้ินหรืออ่านเกียวกบัการคุมกาํเนิดโดยการหลงัขา้งนอก 4) แหล่งขอ้มูลทีให้ความรู้

เกียวกบัการคุมกาํเนิดไดแ้ก่ ครู/อาจารย ์และเพือน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และ 58.40 ตามลาํดบั 5) กลุ่มตวัอยา่งร้อย

ละ 98.00 มีคะแนนความรู้เกียวกบัการนาํวิธีการคุมกาํเนิดไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไม่ผ่านเกณฑ ์6) ร้อยละ 55.80 มี

ทศันคติต่อการคุมกาํเนิดดี และร้อยละ 44.20 มีทศันคติต่อการคุมกาํเนิดไม่ดี จากผลการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้

ตาํเกียวกบัการนาํวิธีการคุมกาํเนิดไปใช ้ดงันนัผูที้เกียวขอ้งสามารถนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ หรือปรับใชใ้นการ

สอน สุขศึกษาให้แก่นักศึกษา เพือให้นักศึกษามีความรู้เกียวกับการคุมกําเนิดและสามารถนําไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัเพือการป้องกนัการตงัครรภ ์

 

คาํสําคญั : ความรู้ ทศันคติ  การคุมกาํเนิด นกัศึกษาระดบั ปวช.  
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Abstract 

The objective of this survey research was to study knowledge and attitude toward contraception in 

vocational students. The samples were 239 vocational students in Nakhonsawan municipality. Sample size was 

calculated by using 10% of population which made a number of 239.  Simple random sampling technique was 

used to select the sample. The questionnaires were composed of 3 parts: demographic data, knowledge related 

to contraception and attitude toward contraception, which Conbach’s alpha reliability coefficients were .97 and 

.99, respectively. Data was analyzed by using frequency and percentage. The results of the study revealed that: 

1) Almost of the sample were male students (91.90 %), which 27.80%  aged 17 years old, 42.60% were 1st year 

students, 26.90% had GPA between 2.51 and 3.00, and 91.90% were technical department students. 2) Forty 

four point two percent of the sample correctly understand the meaning of contraception. 3) The sample know 

about technique of contraception, 44.70% reported that they used to contact condom, 37.00% used to know 

about safety period, 27.40% reported that they did not know about external ejaculation. 4) Resources of 

knowledge related to contraception were teachers and friends (68.00% and 58.40%, respectively). 5) Ninety 

eight percent of the sample had lower score of applying knowledge about contraception to their every life.        

6) The sample of 55.80% had a good attitude about contraception, and 44.20% had a bad attitude about 

contraception. The findings of this study suggested that knowledge and attitudes toward contraception, and 

other techniques of contraception should be promoted and taught in order to protect unwanted pregnancy in 

vocational students. 

 

Key words :   Knowledge, Attitude, Contraception, Vocational students 
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1. บทนํา 

พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมไทยวยัรุ่น นับเป็นกาํลังสําคญัของการ

พฒันาประเทศในอนาคต การเปลียนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบนัส่งผลใหส้ภาพครอบครัวมีความใกลชิ้ดกนั

นอ้ยลง นอกจากนีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํใหมี้การเผยแพร่สือลามกอนาจารโดยขาดการควบคุมทีรัดกุม 

เด็กสามารถเขา้ถึงสือทีมีเนือหาทางเพศทีไม่เหมาะสมไดง่้ายขึนจากการใชเ้ทคโนโลยีในทางทีผิด สอดรับกบั

ธรรมชาติของวยัรุ่นทีมีความอยากรู้อยากลอง มีแรงขบัทางเพศสูงจากการเปลียนแปลงของฮอร์โมน ตอ้งการ

ความรัก ความอบอุ่น จากครอบครัวและบุคคลรอบขา้ง จึงอ่อนไหวไปกบัปัจจัยรอบๆ ขา้งไดง่้ายรับวฒันธรรม

การแสดงออกทางเพศในทีสาธารณะโดยไม่คาํนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมเสียงทาง

เพศทีมากขึน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยั

อนัควรของวยัรุ่นโดยขาดความรู้ซึงเป็นภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง รวมทงัวยัรุ่นเขา้ถึงแหล่งความรู้เกียวกบัอนามยั

การเจริญพนัธุ์นอ้ย จึงส่งผลใหว้ยัรุ่นไทยมีสถิติของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการตงัครรภ์ในวยัรุ่น

สูง ซึงเป็นปัญหาเช่นเดียวกบัทวัโลก  

ผลการสาํรวจระหว่าง พ.ศ. 2548-2554 พบแนวโนม้การมีเพศสัมพนัธ์เพิมขึน และอายุทีมีเพศสัมพนัธ์

ครังแรกนอ้ยลง แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นช่วงวยัทีเริมเสียงต่อปัญหาทางเพศ ผลกระทบ

ทีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรหรือการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ตงัใจเช่น อตัราการป่วยดว้ยโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์ในเดก็และเยาวชนอายรุะหว่าง 15-24 ปี ในปี พ.ศ. 2552 เพิมขึนเกือบ 2 เท่าจากปี พ.ศ. 2548 (สํานัก

อนามยัการเจริญพนัธุ์, 2552) จากสถิติปี 2553 จงัหวดัทีมีอตัราแม่วยัรุ่นสูงสุด คือ จงัหวดันครสวรรค์ คิดเป็นร้อย

ละ 28.60 รองลงมา คือ จงัหวดัลพบุรี คิดเป็น ร้อยละ 26.10 และปี 2554 มีแนวโน้มว่าจังหวดันครสวรรค์สูงสุด 

โดยขอ้มูล 6 เดือน (ก.ย.53-มี.ค.54) มีจาํนวนแม่วยัรุ่นสูงถึงร้อยละ 25.03 รองลงมาจงัหวดัอุทยัธานี ร้อยละ 24.20 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาํแพงเพชร, 2554 อา้งถึงใน สุดกญัญา  ปานเจริญและคณะ, 2555) จากขอ้มูล

ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าอตัราการตงัครรภ์ของหญิงตงัครรภ์วยัรุ่นทีมารับบริการในโรงพยาบาล ยงัมีอตัราทีสูง

มากและสูงกว่าเกณฑข์องกรมอนามยัทีกาํหนดใหอ้ตัรามารดามีบุตรคนแรกมีอายุตาํกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 

(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2551) วยัรุ่นมากกว่าครึงหนึง มีความรู้เกียวกบัการป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์และการตงัครรภไ์ม่ถูกตอ้ง การขาดความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

เพือป้องกนัตวัเองในการมีเพศสัมพนัธ์ทีปลอดภยั  จึงเป็นภาพสะทอ้นถึงการเรียนรู้เพศศึกษาอนัจาํกดัของวยัรุ่น 

การใหค้วามรู้เรืองการคุมกาํเนิดในวยัรุ่นจึงเป็นสิงสาํคญัทีจะช่วยลดปัญหาดงักล่าวไดว้ยัรุ่นส่วนใหญ่มี

ความรู้เรืองการคุมกาํเนิดไม่มาก ส่วนใหญ่รู้จักการใช้ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกาํเนิด และยาเม็ดคุมกาํเนิด

ฉุกเฉิน  แต่มกัไม่รู้และไม่ทราบวิธีการทีถูกตอ้ง ดงันนัการมีความรู้ทีดีเกียวกบัการคุมกาํเนิดเพียงอยา่งเดียวอาจจะ

ยงัไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาการตังครรภ์ทีไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวยัรุ่นทีพบได้มากขึนในสังคมไทย การมี

ทศันคติทีดีเกียวกบัการคุมกาํเนิดก็เป็นสิงสําคญัทีจะทาํให้เกิดการปฏิบติัตนทีถูกต้องในการคุมกาํเนิด ทาง

คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาความรู้และทศันคติเกียวกบัการคุมกาํเนิดของนกัศึกษาระดบัปวช.ในเทศบาล

นคร นครสวรรคเ์พือเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ละทศันคติทีถูกตอ้งในการปฏิบติัตนในการคุมกาํเนิดของ

นกัศึกษาระดบัปวช.ในเขตเทศบาลนครนครสวรรคต่์อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือศึกษาความรู้และทศันคติเกียวกบัการคุมกาํเนิดของในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครังนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความรู้และ

ทศันคติเกียวกบัการคุมกาํเนิดของนกัศึกษาระดบั ปวช. ในเทศบาลนครนครสวรรค ์มีขนัตอนการวิจยัดงันี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือนกัศึกษาระดบั ปวช. ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จาํนวน 2,385 

คน ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจัยเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามชนัปี โดยใชเ้กณฑ์พิจารณา

ของ ธีรวุฒิ เอกกะกุล (2543) คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้กณฑ์กาํหนดเป็นร้อยละของประชากรในการ

พิจารณา กล่าวคือ ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัพนัใชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย ร้อยละ 10  ดงันันกลุ่มตวัอย่างใน

การศึกษาครังนีเท่ากบั 239 คน 

3.2  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดตอบเอง แบ่งเป็น 3 ส่วน คณะผูว้ิจยัแปลงมาจาก 

นกัศึกษาแพทยช์ลชั มิตรประชาปราณีและคณะ (2549) ดงันี 

ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สอบถามเกียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา เกรดเฉลียสะสม และแผนกการศึกษา 

ส่วนที 2 แบบสอบถามความรู้เกียวกับวิธีการคุมกําเนิดชนิดต่างๆ แบบสอบถามส่วนนีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที 1 ความรู้ทวัไปและแหล่งความรู้เกียวกบัการคุมกาํเนิด จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนที 2 ความรู้ในการนาํวิธีการคุมกาํเนิดไปใช ้จาํนวน 20 ขอ้  

ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับทัศนคติเกียวกับการคุมกําเนิด จาํนวน 12 ขอ้ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํหนังสือขอความร่วมมือ ชีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจัย และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

นกัศึกษาระดบัปวช. ในช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2556 โดยคณะผูว้ิจัยมีการชีแจงเรืองการพิทกัษ์สิทธิกลุ่ม

ตวัอยา่งและแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองและรอเกบ็ทนัที ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนจาํนวน 197 ฉบบั คิดเป็นร้อย

ละ 82.43 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใชโ้ปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของร้อยละและความถี 

 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายจาํนวน 181 คนคิดเป็นร้อยละ 91.90 ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี จาํนวน 55 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 อยู่ระดบัชนั ปวช.1 มีจาํนวน 84 คนคิดเป็นร้อยละ 42.60 มีเกรดเฉลียสะสมอยู่ในช่วง 

2.51-3.00 จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 แผนกการศึกษามีแผนกช่างเทคนิค มีจาํนวน 181คนคิดเป็นร้อยละ 

91.90  

4.2 ความรู้เกียวกับวิธีการคุมกําเนิดชนิดต่างๆ 

4.2.1 ความรู้ทวัไปและแหล่งความรู้เกียวกบัการคุมกาํเนิด 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัความหมายของการคุมกาํเนิดทีมากทีสุด คือ การป้องกนั

การตงัครรภ ์จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 และมีผูไ้ม่เขา้ใจคามหมายของการคุมกาํเนิด จาํนวน 25 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.70 กลุ่มตวัอยา่งรู้จกัวิธีการคุมกาํเนิด โดยร้อยละ 44.70 เคยจบัตอ้งถุงยางอนามยั ร้อยละ 37.00 เคย

ไดย้ินหรือเคยอ่านเกียวกบัการนับวนัปลอดภัย และร้อยละ 27.40 ไม่รู้จักหรือเคยไดย้ินหรืออ่านเกียวกับการ
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คุมกาํเนิดโดยการหลงัขา้งนอกกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เกียวกบัวิธีการคุมกาํเนิดเมือไม่ไดว้างแผนก่อนมีเพศสัมพนัธ์

คือ ใชถุ้งยางอนามยั จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมาคือ ยาคุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินชนิดกินหลงัมี

เพศสัมพนัธ์ จาํนวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 47.10 สําหรับแหล่งขอ้มูลทีให้ความรู้เกียวกบัการคุมกาํเนิด พบว่า 

แหล่งขอ้มูลทีใหค้วามรู้เกียวกบัการคุมกาํเนิดแก่กลุ่มตวัอยา่งมากทีสุด คือ ครูอาจารย ์จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อย

ละ 68.00 รองลงมา คือ เพือน จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 

4.2.2 ความรู้ในการนาํวิธีการคุมกาํเนิดไปใช ้

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความรู้เกียวกบัการคุมกาํเนิดไม่ผ่านเกณฑจ์าํนวน 193 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98 ผ่านเกณฑจ์าํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

4.3 ทัศนคติเกียวกับการคุมกําเนิด  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติทีดีต่อการคุมกาํเนิดจํานวน 110 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.8 มีทศันคติต่อการ

คุมกาํเนิดไม่ดี จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20  

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

1. ความรู้ 

ผลการศึกษาพบว่านกัศึกษามีมีความรู้ตาํเกียวกบัการนาํวิธีการคุมกาํเนิดไปใช ้ไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน193 

คน คิดเป็นร้อยละ98  ผ่านเกณฑ์จาํนวน4 คน คิดเป็นร้อยละ2 ซึงการทีนักศึกษามีความรู้น้อยเกียวกบัการ

คุมกาํเนิดอาจจะเกิดจากสถาบนันนัไม่มีปัญหาเกียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรและการตงัครรภ์ทีไม่พึง

ประสงค ์จึงอาจทาํใหน้กัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจเกียวกบัเรืองการมีเพศสัมพนัธ์และการคุมกาํเนิดได ้นอกจากนี

จะเห็นว่านกัศึกษาทงัเพศชายและเพศหญิงนันรู้จักวิธีการคุมกาํเนิดโดยใชถุ้งยางอนามยั และมีความรู้ทีถูกตอ้ง

เกียวกบัการใชถุ้งยางอนามยัมากทีสุด ดงันนัการทีพบว่านกัศึกษาผ่านเกณฑก์ารประเมินความรู้เพียงร้อยละ 2 อาจ

เนืองมาจากนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกียวกบัวิธีการคุมกาํเนิดเพียงชนิดเดียวหรืออาจจะเกิดจากการทีคาํถาม

บางคาํถามอาจจะยากเกินไปสําหรับนักศึกษาทียงัไม่มีเพศสัมพนัธ์หรือไม่เคยคุมกาํเนิดในวิธีต่างๆมาก่อน 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพอเพญ็ ไกรนรา (2556) ทีศึกษาความรู้เกียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

และการป้องกนัการตงัครรภข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี พบว่านกัเรียนมี

ความรู้ ในการป้องกนัตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ สัมพนัธ์และการตงัครรภน์อ้ยในเกือบทุกขอ้โดย นักเรียนร้อย

ละ 35.06 - 88.31 มีความรู้ไม่ถูกตอ้ง เกียวกบัการใชย้าเมด็คุมกาํเนิด ยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉิน การใชถุ้งยางอนามยั 

และการหลงั ภายนอก และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ และคณะ (Ingkathawornwong T, 

Kritcharoen S, Pol-in K, Charoonsak Y, 2007)  ซึงพบว่าวยัรุ่นหญิงมีความรู้ เกียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์และการตงัครรภไ์ม่ถูกตอ้งในเรืองของการรับประทาน ยาเม็ดคุมกาํเนิดร้อยละ 54.7 วิธีการใชถุ้งยาง 

อนามยัร้อยละ 62.8 และผลการวิจัยความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการใชย้าเม็ดคุมกาํเนิด พบว่า วยัรุ่น ร้อยละ 

87.1 มีความรู้เรืองยาเมด็คุมกาํเนิด ฉุกเฉินในระดบันอ้ย  (ชบาไพร โพธิสุยะ, 2552) 

การศึกษาครังนีพบว่านกัเรียนมีคะแนนความรู้ไดใ้นระดบันอ้ย ซึงแตกต่างจากการวิจัยของเจษฎา สุระ

แสง และคณะ (2551) ทีพบว่านกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีความรู้เกียวกบัเพศศึกษา ระดบัปานกลาง การศึกษา

ของไขนภา แกว้จนัทรา และคณะ (2552) ซึงพบว่านกัเรียนมธัยมศึกษา ในเขต กรุงเทพมหานคร มากกว่าร้อยละ 

80 มีความรู้เรืองการคุมกาํเนิดและการป้องกนัโรคติดต่อทาง เพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์เป็นอย่างดี อาจเนืองจาก

แบบ ทดสอบความรู้ในการวิจัยครังนีมุ่งเน้นเรืองวิธี ป้องกนัการตงัครรภ์ การรับประทานยาเม็ดคุม กาํเนิด
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ตลอดจนการแกปั้ญหาเมือลืมรับประทาน ยา การใชถุ้งยางอนามยั ซึงเป็นความรู้ทีลึกกว่า เรืองเพศศึกษาที

นักเรียนเคยทราบหรือไดเ้รียนรู้ ในโรงเรียน แต่เป็นความรู้ทีนาํไปใชป้ฏิบติัเพือป้องกนัปัญหาไดจ้ริง แมว้่า

กระทรวงศึกษาธิการไดบ้รรจุเนือหา เรืองเพศศึกษาในหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาแลว้ แต่เนือหาการเรียนรู้สําคญั

ทีตอ้งสอนเพิมใหน้กัเรียนมีความรู้ทีถูกตอ้งเพือสามารถนาํไปใชป้้องกนัการตงัครรภส์าํหรับนกัเรียนกลุ่มเสียงได้

อยา่งจริงจงั คือ วิธีป้องกนัการตงัครรภ ์เนืองจากส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ตงัแต่วิธีการเริมรับประทานยาเมด็คุมกาํเนิด

แผงแรกอยา่งไร ถา้ลืมรับประทานยาเมด็ คุมกาํเนิดจะทาํอยา่งไร รวมทงัไม่ทราบถึงอนัตรายของยาเม็ดคุมกาํเนิด

ฉุกเฉิน และเขา้ใจ ผิดว่าการหลงัภายนอก ป้องกนัการตงัครรภไ์ด ้

2. ทัศนคติเกียวกับการคุมกําเนิด 

จากผลการศึกษาทศันคติในกลุ่มนกัศึกษา ปวช. ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติที

ดีต่อการคุมกาํเนิดจาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษามีแนวโนม้ทีจะนาํความรู้ดา้นการ

คุมกาํเนิดไปใชใ้นอนาคต ส่วนนกัศึกษาทีมีทศันคติทีไม่ดีต่อการคุมกาํเนิด 87 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 อาจมีความ

เขา้ใจผิดเกียวกบัการคุมกาํเนิด เช่น เป็นการแสดงถึงการไม่เชือใจกนั มีการสาํส่อนทางเพศ หรือเนืองจากอิทธิพล

ของวฒันธรรม เชือชาติ ศาสนา พืนฐานการศึกษาอบรมมาก่อน ฯลฯ เขา้มาเกียวขอ้งกไ็ด ้

 ดงัเช่นผลการสาํรวจทศันคติและความรู้เรืองการ มีเพศสัมพนัธ์และการคุมกาํเนิดในกลุ่มวยัรุ่น อาย ุ13 - 

17 ปี ในกรุงเทพมหานคร ทางอินเตอร์เน็ต พบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 5 เห็น ว่าการคุมกาํเนิดเป็น

หนา้ทีของผูห้ญิงเท่านนั (พอเพญ็ ไกรนรา, 2556) อาจเป็นเพราะวฒันธรรมไทยยงัมีความอายในการพูดถึงเรือง

เพศหรือเรืองการคุมกาํเนิดและการสอนเรืองเพศศึกษาอาจจะยงัไม่ครอบคลุมถึงวิธีการนาํไปใชซึ้งจะทาํให้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจทีเพียงพอรวมถึงวฒันธรรมไทยยงัมีความอายในการพูดถึงเรืองเพศหรือเรืองการคุมกาํเนิดและ

การสอนเรืองเพศศึกษาอาจจะยงัไม่ครอบคลุมถึงวิธีการนาํไปใชซึ้งจะทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจทีเพียงพอ 

นอกจากนีอาจเกิดจากตวัแบบสอบถามเองในบางขอ้ทีมีลกัษณะกาํกึงระหว่างการวดัทศันคติกบัการวดัความรู้ ทาํ

ใหน้กัศึกษาบางส่วนเกิดความไม่แน่ใจในการตอบ ผลรวมทีออกมาจึงมีทศันคติเป็นกลางเกียวกบัการคุมกาํเนิด 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มมีความรู้ในระดับน้อยเกียวกับวิธีการคุมกําเนิด ดังนัน

สถาบนัการศึกษาควรใหค้วามรู้เรืองการคุมกาํเนิด รวมถึงเพศศึกษาทีสอดคลอ้งกบัทศันะหรือความคิดเห็นของ

นักเรียนโดยเฉพาะเรืองความพร้อมต่อความรับผิดชอบในเรืองเพศสัมพันธ์ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

แลกเปลียนและวิเคราะห์ตนเองในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ดา้นเพศเพือเขา้ใจปัญหาอย่างรอบดา้น ตลอดจน

วิเคราะห์ความสามารถของตนเองในการจดัการกบัปัญหาทีอาจเกิดขึนอย่างเหมาะสม  โดยจาํเป็นอย่างยิงในการ

เสริมความรู้วิธีป้องกนัความเสียงจากการติดเชือและการตงัครรภไ์ม่พร้อมใหน้กัเรียนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนสอดคลอ้งกบัความรู้พืนฐานของนกัเรียน  
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6.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

1.ควรศึกษาวิจยักลุ่มนกัเรียนใหค้รอบคลุมสถาบนัการศึกษาในสังกดัต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชน รวม

ทงัหลายระดบัทงัวยัรุ่นตอนตน้ วยัรุ่นตอนกลางและวยัรุ่นตอนปลายหรือเยาวชน เพือสามารถทาํความเขา้ใจวยัรุ่น

แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งกวา้งขวางและนาํขอ้มูลมาใชพ้ฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มและช่วงวยัของวยัรุ่น  

2. ศึกษาวิจยัในการพฒันาความรู้และโปรแกรมอบรมนกัเรียนเพือส่งเสริมใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศ

และการคุมกาํเนิดทีเหมาะสม  

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจยัครังนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารยสุ์ดกญัญา ปาน

เจริญ อาจารยภ์าควิชาสูติศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์ซึงใหค้วาม

อนุเคราะห์ในการดาํเนินการโครงการ และเป็นทีปรึกษาในการดาํเนินงาน พร้อมทงัจูงใจและใหก้าํลงัใจเพือให้

การวิจยัสาํเร็จลุลว่งไปไดด้ว้ยดี จึงตอ้งขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิคนครสรรค ์ในกานอนุญาตใหเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลและ

ขอขอบคุณหวัหนา้ฝ่ายงานพฒันาแนะแนวนกัเรียนและอาจารยทุ์กแผนกทีไดใ้หค้วามร่วมมือและอาํนวยความ

สะดวกในการเกบ็ขอ้มูลเป็นอยา่งดียงิ 
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บทคดัย่อ 
ประเทศไทยพบปัญหาทางสาธารณสุข ซ่ึงท าให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนก่อนวยัอันควรอยู ่                

หลายโรค โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคเร้ือรังท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีแบบแผนการดูแลพฤติกรรมสุขภาพดว้ยตนเองโดย
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพ หากในการด าเนินการโดยให้คนในชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหาทาง
สาธารณสุขอยา่งมีส่วนร่วม ยอ่มสามารถท าใหกิ้จกรรมสามารถด าเนินการ ซ่ึงเป็นแรงสนบัสนุนทางสังคมให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป ส าหรับสถานการณ์ปัญหาทางสาธารณสุขของหมู่ท่ี 3 
บา้นจ าปา ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช (สุ่มแบบเจาะจง) ซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน  1,475  คน 
ในพ้ืนท่ีดงักล่าวมีปัญหาดา้นสาธารณสุขอยูห่ลายดา้น โดยงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการศึกษาความ
ตอ้งการและการแกปั้ญหาทางสาธารณสุขของชาวบา้นอยา่งมีส่วนร่วมในชาวบา้นบา้นจ าปา ซ่ึงเป็นงานวิจยัแบบ
ปฏิบติัการ มีระยะเวลาการวจิยัประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555-มีนาคม 2556 ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และแบบบนัทึกดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงมาตรฐาน 
และ paired t-test  

ผลการวิจยัพบวา่ ชาวบา้นหมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา มีปัญหาทางสาธารณสุขและตอ้งการร่วมกนัแกปั้ญหาใน
โรคความดนัโลหิตสูง (อุบติัการณ์ของโรคสูงสุด คิดเป็น 2,779.66 ต่อแสนประชากร) โดยชาวบา้นร่วมกัน
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ตดัสินใจในการเลือกกิจกรรม ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของโครงการสุขภาพดีแบบพอเพียงสู้ความดนัโลหิตสูง สู่ 3 อ. โดย
ประกอบดว้ยกิจกรรมในการใหค้วามรู้ ปรับเจตคติ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง  จดักิจกรรมกลุ่ม 
ประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ จดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (กิจกรรม 3อ.) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 59 คน เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.33) โดยผูเ้ขา้ร่วมในโครงการมีความรู้ฯ เพ่ิมข้ึนอยา่ง           
มีนยัส าคญั (p0.05) จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของโรคความดนัโลหิตสูง ท าให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการระดบัความพึงพอใจโดยรวมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในระดบัมากท่ีสุด (x=4.63)  

งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเพ่ือเป็นการให้ความรู้ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผูป่้วย
โรคความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตโ้ครงการท่ีชาวบา้นเสนอความ
ตอ้งการ และผลกัดนัท าใหเ้กิดกิจกรรมในการเปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือการดูแลสุขภาพของตน 
 

ค าส าคัญ : โรคความดนัโลหิตสูง  การมีส่วนร่วม ชุมชน 
 

Abstract 
The causes of premature death among Thai citizens are currently the prime health problem. Especially 

the chronic illnesses need self-care managements to enhance health behaviors. Hence, community has a role to 
participate the self-care behaviors in order to promote the right way to perform them. The purposes of this 
research study were to investigate community involvement patterns in a prime health problem in participation 
and to solve their problem in Moo 3 Ban Jam Pa, Tumbol Thumyai, Amphur Thungsong, Nakhon Sri 
Thammarat in participation (purposive sampling). This research was the action research. The study period, from 
community analysis up to the end of the study, was 8 months starting from July 2012 to March 2013. Data 
collections were tests, questionnaires, observation form, focus grouped discussion. The statistical analysis was 
performed with percentage, mean, standard deviation and paired t-test.  

It was also found that the Ban Jam Pha community involvement, as defined by the term “community 
participation”, was hypertension to aware, treat and control of blood pressure. As of the year 2012, the 
prevalence in Ban Jam Pha of hypertension reported 2,779 per 100,000 populations. (The total population in 
Ban Jam Pha was recorded at 1,475 people in the year of 2012.) The 59 samples had decision making and 
design their activities such as developing their knowledges in hypertension and improving the health behaviors 
to control the hypertension problem since participated in this project. The knowledge of the samples was 
developed. The difference was statically significant level of 0.05 (p0.05). The 12-sample patients had 
changed their health behaviors after participated to this project. Including mean of systolic and diastolic blood 
pressure level decreased. The overall satisfaction of the project was the best level (X=4.63).  

The findings indicated that knowledge of the samples was developed after the community had 
decision making and designed their activities in participation. Moreover, the hypertension self-care behavior 
would promote the right way to perform them. 

 

Keywords:  Hypertension disease, Participation, Community 
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1. บทน า 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือทุกกระบวนการตั้งแต่การเสนอปัญหา การวางแผนการแกปั้ญหา ด าเนินการแกปั้ญหา ตลอดถึงการ
เสียสละก าลงักาย ก าลงัสติปัญญาหรือก าลงัทรัพย ์เพ่ือให้การแกปั้ญหาบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันาการมีส่วนร่วมตามบริบทของพ้ืนท่ี และศกัยภาพของกลุ่มผูมี้ส่วนร่วม 
(นพวรรณ ธีระพนัธ์เจริญ, 2553) ส าหรับการแกปั้ญหาทางสาธารณสุข หากใชก้ารด าเนินการอยา่งมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนเป็นส่วนในการขบัเคล่ือนเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในส่วนของการดูแลพฤติกรรม และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพแลว้ การด าเนินงานดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อผูเ้ขา้ร่วมการด าเนินงาน โดยจะท าให้บุคคลดงักล่าวมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนแลว้ จะท าให้การด าเนินการในการดูแลพฤติกรรมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพดงักล่าว
จะเกิดข้ึนอยา่งทัว่ถึงและยงัคงอยูต่่อไปแมเ้สร็จส้ินโครงการ 
2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการศึกษาความตอ้งการและการแกปั้ญหาทางสาธารณสุขของชาวบา้นอยา่งมีส่วนร่วม ในพ้ืนท่ี
หมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3. วธีิการวจิยั 
 การวจิยัเร่ืองการแกปั้ญหาทางสาธารณสุขแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา ต าบล 
ถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดมี้การด าเนินงานดงัน้ี 

3.1 คดัเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการวจิยั โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินการในระดบัต าบล                     
(สุ่มแบบเจาะจง โดยใชเ้กณฑค์ดัเขา้) ซ่ึงไดแ้ก่ พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้นไสใหญ่ ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช (พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา) 

3.2 ศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีโดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลเคร่ืองมือ 7 ช้ิน การสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ี
ของ รพ.สต.บา้นไสใหญ่ อสม. ก านนั และบุคคลส าคญัในชุมชน ฯลฯ และศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิในส่วนของ 
Family Folder รง.504 Community Folder ฯลฯ เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการประชาคมคร้ังท่ี 1 เพื่อการสอบถาม
ความสนใจในการแกปั้ญหาดา้นสาธารณสุข โดยใหช้าวบา้นร่วมในการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การ
แกปั้ญหาดา้นสาธารณสุขอยา่งมีส่วนร่วม 

3.3 ศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ปัญหาดา้นสาธารณสุข โดยใชแ้นวทางในการศึกษาตามกรอบทฤษฎี 
PRECEED-PROCEED Framework ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการ ผา่นการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
3 คน และทดสอบค่าความเช่ือมัน่ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.84 รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ปัจจยัท่ีน าไปสู่ปัญหาดา้นสาธารณสุข 

3.4 จดัท าเวทีประชาคมคร้ังท่ี 2 เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และหาแนวทาง
ในการจดักิจกรรมโครงการเพื่อการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ทุกภาคส่วนทั้งผูน้ าชุมชนชาวบา้น และเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

3.5 เขียน จดัท าโครงการ สรุปผลการจดัท าโครงการ และสรุปผลการด าเนินการ จดัท าเล่มรายงาน 
4. ผลการวจิยัและอภิปราย 

หมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประชากรทั้งส้ิน 1,475 คน 
จ านวน 287 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 611 คน (ร้อยละ 41.42) ประชากรหญิง 864 คน (ร้อยละ 58.58) 
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ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน (ร้อยละ 65.64) โดยอยูใ่นวยัแรงงาน คือ กลุ่มอาย ุ20 -59 ปี มีการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 49.69) และนบัถือศาสนาพุทธ ขอ้มูลสาธารณสุขของในพ้ืนท่ีเขตหมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา                   
ปี 2552 - ปี 2555 พบวา่อตัราป่วยดว้ยโรคติดเช้ือท่ีพบมากไดแ้ก่โรคไขห้วดั รองลงมาคือโรคคอหอยอกัเสบ อตัรา
ป่วยดว้ยโรคไม่ติดเช้ือท่ีพบมากไดแ้ก่โรคความดนัโลหิตสูง รองลงมาคือป่วยดว้ยโรคฟันผ ุ 
 จากการจดัท าการประชาคมในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาประชุมเวที
ประชาคม หมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา ปัญหาท่ีเกิดในหมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาสาธารณสุข 
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเวทีประชาคม จ านวน 42 คน เป็นหญิง 25 คน (ร้อยละ 2.89) เป็นชาย 17 คน (ร้อยละ 2.78) 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูน้ าทอ้งถ่ิน 3 คน (ร้อยละ 7.14) อสม. 6 คน (ร้อยละ 14.28) ชาวบา้น 30 คน (ร้อยละ 71.43) 
และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 3 คน (ร้อยละ 7.14) พบวา่ ปัญหาทางดา้นสาธารณสุขท่ีมีล าดบัสูงสุดไดแ้ก่โรคความ
ดนัโลหิตสูง (ซ่ึงมีอุบติัการณ์เกิดโรคมากท่ีสุด โดยมีผูป่้วยโรคความดนัโลหิตจ านวน 41 คน คิดเป็น 2,779.66                
ต่อแสนประชากร และผูท่ี้มีความเส่ียงจ านวน 223 คน คิดเป็น 15,118.65 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ โรค
ไขห้วดั เบาหวาน คอหอยอกัเสบ และโรคผื่นและเมด็ท่ีผิวหนงั ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 
 

ตารางที ่4.1 แสดงการจดัล าดบัของปัญหาสาธารณสุข ในเขตพ้ืนท่ีความรับผดิชอบของรพ.สต.บา้นไสใหญ่ 

องค์ประกอบปัญหา 
ขนาด
ปัญหา 

ความ
รุนแรง 

ความยากง่าย 
ปฏิกริิยา
ของชุมชน คะแนนรวม ล าดบั 

R W=20 R W=20 R W=30 R W=30 
ความดนัโลหิตสูง 4  80 5  100 5  150 4 120 450 1 
ปวดเม่ือย/ปวดเข่า 5  100 1  20 3  90 5 150 360 2 
ไขห้วดั 4  80 0  0 4  120 2 60 260 4 
ไขมนัในเสน้เลือด 3  60 3  60 4  120 2 60 300 3 
ผื่นและเมด็ท่ีผิวหนงั 2  40 1  20 2  60 1 30 150 5 
หมายเหตุ เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ปรับปรุงจาก ปัตพงษ ์เกตุสมบูรณ์,2545. 
 

จากการศึกษาปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3 บ้านจ าปา ตามทฤษฎี PRECEDE-PROCEDE 
Framework คือโรคความดนัโลหิตสูง ของกลุ่มเส่ียงและผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ในหมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา จ านวน 
88 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 66 คน (ร้อยละ 75) และเพศชาย จ านวน 22 คน (ร้อยละ 25) พบวา่ชาวบา้น มีความรู้
โรคความดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะดา้นอาการท่ีบ่งช้ีการเป็นโรค อาการแทรกซอ้น และความรู้ดา้น 3 อ. ในระดบั
นอ้ย มีระดบัเจตคติต่อโรคความดนัโลหิตสูงในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเจตคติประชาชนยงัมีเจตคติ
ของการออกก าลงักาย ในระดบันอ้ย 
 จากการจดัท าเวทีประชาคมคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 10 มกราคม 2556 เพื่อน าเสนอผลการศึกษาปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี และหาแนวทางในการจดักิจกรรมโครงการเพื่อการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั พบวา่ประชาชน
ผูเ้ขา้ร่วมจดัท าเวทีประชาคม มีจ านวนทั้งส้ิน 53 คน ประกอบดว้ยประชาชนทัว่ไป 43 คน (ร้อยละ 81.13) อสม.                  
7 คน (ร้อยละ 13.21) และผูน้ าทอ้งถ่ิน 3 คน (ร้อยละ 5.66) ในเวทีดงักล่าวชาวบา้นเสนอความตอ้งการใหมี้
กิจกรรมการดูแลสุขภาพในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง มีการตรวจสุขภาพ การใหค้วามรู้ในการรับประทานอาหาร                         
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ท่ีเหมาะสม การจดับริการใหค้  าปรึกษาดา้นการบริหารอารมณ์และความเครียด มีกิจกรรมการออกก าลงักาย 
ตลอดจนมีช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพใหม้ากข้ึน 

ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงดังกล่าว คณะผูว้ิจัยได้ด าเนินการ “โครงการ  
สุขภาพดีแบบพอเพียง สูค้วามดนัโลหิตสูง สู่ 3 อ.” เพื่อใหช้าวบา้นในพ้ืนท่ีหมู่ 3 มีความรู้ความเขา้ใจ มีเจตคติท่ีดี
ในดา้นการป้องกนัโรคความดนัโลหิตสูง รวมถึงให้ชาวบา้นเกิดความตระหนกัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
ขณะเดียวกนัผูท่ี้มีภาวะโรคความดนัโลหิตสูงไดรั้บการให้ค  าปรึกษาท่ีเหมาะสม โดยมีระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมจ านวน 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์- 3 มีนาคม 2556 โดยการจดักิจกรรมการให้ความรู้ พบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น กิจกรรมการออกก าลงักาย (มีกิจกรรมทุกวนัอาทิตย ์ระหวา่งเวลา 12.00-16.00 น.) โดยมี
กิจกรรมแบบบันทึกการดูแลตนเอง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการบันทึกในระหว่างสัปดาห์ กิจกรรม
ดงักล่าวจะประกอบไปดว้ย 
 สัปดาห์ที ่1 มีกิจกรรมดงัน้ี 
 -   ตรวจสุขภาพร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (วดัความดนัโลหิตสูง ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง) 
 -   การทดสอบความรู้เร่ืองความรู้โรคความดนัโลหิตสูง (ก่อน-หลงัการใหค้วามรู้) 
 - การใหค้วามรู้ ในหวัขอ้ สาเหตุ อาการ และภาวะแทรกซอ้นโรคความดนัโลหิตสูง ในดา้น 3 อ.
ประกอบดว้ย  ฐานท่ี 1 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารโดยใช ้โมเดลอาหาร 
  ฐานท่ี 2 การใหค้วามรู้การจดัการอารมณ์ และกิจกรรมนนัทนาการเล่นเกมส์ปิดตาแต่งหนา้  
  ฐานท่ี 3 การใหค้วามรู้ดา้นการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง 
 สัปดาห์ที ่2-3 มีกิจกรรมดงัน้ี 
 -   ตรวจสุขภาพร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (วดัความดนัโลหิตสูง ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง) 
 -   กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักายในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และกิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ ใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 สัปดาห์ที ่4 มีกิจกรรมดงัน้ี 
 -   ตรวจสุขภาพร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (วดัความดนัโลหิตสูง ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง) 
 -  กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักายในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และกิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ ใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 -  สรุปผลการติดตามกิจกรรมการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการ (ประเมินความพึงพอใจ) 

จากผลการด าเนินงานโครงการสุขภาพดีแบบพอเพียง สู้ความดันโลหิตสูง สู่ 3 อ. พบว่ามีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการทั้งส้ิน 59 คน เป็นผูเ้ขา้ร่วมอยา่งต่อเน่ืองและมีผล จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.33) โดยผูเ้ขา้ร่วมใน
โครงการมีความรู้ฯ เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญั (p0.05) จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ                      
โรคความดันโลหิตสูง ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (x=4.63)                          
ซ่ึงการเขา้ร่วมกิจกรรมของชาวบา้นนั้น อาจเกิดข้ึนเบ้ืองตน้จากความเช่ือถือศรัทธาในผูน้ าชุมชน (ก านันพชัรี      
ด่านสกุล)   ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์บุคคลท่ีชาวบ้านให้ความเคารพและเช่ือถือศรัทธา แต่เม่ือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น  
ส่งผลดีต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อสุขภาพของตน ชาวบ้านย่อมมีความยินดีในการ                      
เขา้มาร่วมโครงการอยา่งสม ่าเสมอ    ท าให้เกิดความสามารถในการควบคุมโรคความโลหิตสูงไดดี้ข้ึน (เสาวนีย ์                    
สีสองสม,2541) 
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5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
การแกปั้ญหาทางสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมในหมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช พบวา่ชาวบา้นร่วมรับทราบปัญหาทางสาธารณสุขของตน ซ่ึงมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา
โรคความดนัโลหิตสูง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีอุบติัการณ์ของโรคสูงท่ีสุดคือ 2,779.66 ต่อแสนประชากร โดยชาวบา้นมี
ส่วนร่วมในการหาแนวทางในการจดักิจกรรมโครงการ ซ่ึงเสนอความตอ้งการให้มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง ในดา้นต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมการให้ความรู้ การออกก าลงักาย ดูแลสุขภาพ ตลอดจนมีช่องทางในการรับรู้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพมากข้ึนเพื่อเป็นกิจกรรมการส่งเสริมใหชุ้มชนเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การดูแลตนเอง
ในโรคความดันโลหิตสูง โดยไดด้ าเนินการจดักิจกรรมกลุ่ม ประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ จดักิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นระยะเวลา 1 เดือน มีผูเ้ขา้ร่วมในโครงการทั้งส้ิน 59 คน เป็นผูเ้ขา้ร่วมอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ชาวบา้นมี
ความรู้ฯ เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั (p0.05)  โดยการจดักิจกรรมกลุ่มเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ มีชาวบา้น 
จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.33) ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  ท าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการระดับ                         
ความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด (x=4.63) ซ่ึงหากจะท าใหรู้ปแบบการวจิยัการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
ทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3 บา้นจ าปามีการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง                 
ท าการวจิยัในรูปแบบกระบวนการเพ่ือหากิจกรรมท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนในชุมชนต่อไป  
6. การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

งานวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหช้าวบา้นในชุมชน สนใจในการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน เป็นการกระตุน้
ใหเ้กิดกิจกรรมในการดูแลตนเองในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง และกลุ่มเส่ียง สามารถน าความรู้ และกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการวจิยัไปใชใ้นการควบคุมโรคความดนัโลหิตสูง และการป้องกนัโรคความดนัโลหิตสูงได ้
7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอบพระคุณชาวบา้นหมู่ท่ี 3 บา้นจ าปา ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ทุกท่านท่ีให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอยา่งดี ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไสใหญ่ 
อสม. และก านนัพชัรี ด่านสกลุ ผูใ้จดีท่ีสนบัสนุนสถานท่ี ค าแนะน า ตลอดจนงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
บางส่วน 
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